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Drapelul Naþionalal României,
omagiat cum se cuvine la Craiova!

Ieri, într-un cadru festiv, s-a celebrat ºi la Craiova,
Ziua Drapelului Naþional, un simbol al Statului Român,
manifestare cuprinsã în cadrul „Zilei Drapelului Naþional”. Oficialitãþi locale ºi judeþene au fost prezente la
manifestarea, care s-a desfãºurat chiar în Piaþa Tricolorului (lângã Teatrul Naþional), subliniind în discursurilor lor importanþa deosebitã a acestui eveniment.
Prefectul judeþului Dolj, Dan Narcis Purcãrescu, a transmis mesajul ministrului Carmen Dan, deþinãtor al

portofoliului Ministerului Afacerilor Interne, subliind
cã „Drapelul Naþional are puterea de a ne uni pe toþi,
în numele idealurilor ºi valorilor care fac bine României”. La rândul sãu, Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, a punctat, la rândul sãu, importanþa istoricã a acestui moment: ”Importanþa simbolului Drapelului Naþional ni se dezvãluie cel mai
bine, dupã ce, în urmã cu 170 de ani, pe 26 iunie, Guvernul provizoriu a adoptat, ca primã lege, Steagul ,

unul în cele trei culori, care sunt ºi acum – Roºu –
Galben –Albastru, prin respectarea celor douã mari
valori – Dreptate ºi Frãþie – cele care ne-au caracterizat ºi ne caracterizeazã”. Mihail Genoiu, primarul
Craiovei, a vorbit despre ceea ce simbolizeazã pentru
noi Drapelul României: „o tradiþie istoricã ºi creºtinã, una care vine de la daci, când stindardul de luptã
al acestora era în roºu-galben - albastru”.
CRISTI PÃTRU
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Gazonul de pe stadion, pe umerii RAADPFL Craiova
A expirat garanþia la gazonul de pe stadion,
iar RAADPFL Craiova îºi asumã, de acum
înainte, toate lucrãrile de întreþinere. Banii pe
care îi implicã pregãtirea ºi pãstrarea gazo-

nului în cele mai bune condiþii vor fi decontaþi
de la bugetul local, pe baza unor tarife de întreþinere pe care consilierii municipali urmeazã sã le voteze, în ºedinþa de joi.
pectatã strict, menþionându-se cã,
la începerea fiecãrui meci, înãlþimea firului de iarbã se mãsoarã cu
un dispozitiv special. Când creºterea gazonului este abundentã, se
recomandã ca tunderea gazonului
sã se facã în fiecare zi, bineînþeles
utilizându-se maºini speciale, care
sã nu distrugã iarba. La cererea
beneficiarului, regia trebuie sã fie
pregãtitã sã execute ºi o tundere a
gazonului tip masã de ºah.

Starea gazonului de pe noul stadion, care s-a dovedit extrem de
firav chiar de la primele meciuri, a
þinut mult timp prima paginã a ºtirilor sportive, fiind þinta multor
reproºuri. Atât specialiºtii, cât ºi
jucãtorii au acuzat cã se joacã în
condiþii dificile, gazonul fãrâmiþându-se dupã joc. S-a vorbit, la un
moment dat, de schimbarea integralã a covorului verde, lucru pe
care constructorul CON-A SRL a
refuzat sã-l facã totuºi, considerându-l prea costisitor, având în
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- Popescu are un gol în cap, dar a
intrat în politicã ºi are buzunarul plin.

vedere cã toatã operaþia aceasta ar
fi trebuit sã o suporte singur. Luna
aceasta însã, garanþia pe care a
asigurat-o constructorul a expirat,
iar municipalitatea trebuie sã îl preia
alãturi de tot restul stadionului.
RAADPFL Craiova a fost desemnatã sã se ocupe de întreþinerea
acestui gazon, iar consilierii municipali sunt chemaþi, în ºedinþa de
joi, sã voteze caietul de sarcini care
detaliazã modalitatea în care trebuie sã se facã toate lucrãrile de
îngrijire a stratului de iarbã. Printre acestea, cea mai importantã
este menþinerea densitãþii ºi omogenitãþii gazonului. Se indicã faptul ca iarba sã fie tunsã la o înãlþime de 3 centimetri, respectânduse liniile, care sunt foarte importante, iar în ziua meciurilor oficiale – la 2 centimetri. Aceastã înãlþime a firului de iarbã trebuie res-

Gazonul trebuie sã fertilizat
ºi periat

La capitolul lucrãri permanente
de care are nevoie gazonul, sunt
menþionate fertilizarea ºi udarea
stratului de iarbã. Se recomandã
sã fie asiguraþi nutrienþi esenþiali,
de douã ori pe lunã, pentru a susþine creºterea ºi îmbunãtãþirea culorii firelor de iarbã. O datã pe lunã,
gazonul mai trebuie sã fie periat,
pentru a împiedica formarea de
alge la suprafaþa firelor de iarbã ºi
pentru a permite picãturilor de rouã
sã se strecoare la rãdãcinã. Mult
mai atent detaliatã este modalitatea prin care se va asigura irigarea
gazonului. Acest lucru trebuie sã
se facã numai cu echipamente speciale: aspresoare ºi furtunuri mobile, tunuri de apã ºi sistem de irigat de tip pop-up. Se spune cã trebuie sã fie acordatã o atenþie apar-

te acestei activitãþi, deoarece apa
în exces poate fi dãunãtoare firelor de gazon. Se indicã, prin urmare, ca mai întâi sã se mãsoare
umiditatea solului cu ajutorul unui
umidometru, ºi abia dupã aceea sã
se irige terenul de joc. În general,
se recomandã sã se aplice minim 7
litri pe metru pãtrat, la o udare. În
sezoanele calde, când temperaturile depãºesc 30 de grade Celsius,
specialiºtii recomandã ca gazonul
sã fie rãcorit cu reprize de irigaþii.

Instalaþia de fotosinteza
artificialã, folositã 48 de ore

Dacã sistemul de irigaþii revine
în totalitate în sarcina regiei, care
se vede obligatã sã suporte ºi
eventualele defecþiuni, sistemul de
încãlzire ºi cel de drenaj al gazonului nu rãmân în rãspunderea
operatorului. În caietul de sarcini

se menþioneazã cã, în momentul
în care vor apãrea probleme, regia
trebuie sã contacteze firme de specialitate pentru a remedia situaþiile
apãrute. Fiind un stadion semi-acoperit, arena de la Craiova va avea
nevoie de o atenþie sporitã ºi în ceea
ce priveºte fotosinteza artificialã,
care permite gazonului sã creascã
uniform. Specialiºtii spun cã, din
cauza acoperiºului, lumina solarã
nu poate sã pãtrundã în aceeaºi
mãsurã, în toate zonele de pe stadion, pe durata unei zile. Gazonul
creºte haotic ºi, pentru a îndrepta
acest defect, trebuie sã se utilizeze un sistem de fotosintezã artificialã, ghidat de un soft precis. Se
recomandã, totuºi, ca nici acesta
sã nu se foloseascã mai mult de
48 de ore, pentru a nu deveni dãunãtor gazonului.
LAURA MOÞÎRLICHE

ªoferul fugar din Brazda lui Novac, condamnat la 2 ani ºi 6 luni de puºcãrie
Ionuþ Cristian Manea, craioveanul care, pe 20 ianuarie a.c., a accidentat un
bãrbat de 37 de ani ºi pe fetiþa lui, de 1 an ºi 7 luni, pe o trecere de pietoni din
cartierul Brazda lui Novac, apoi a fugit, a fost condamnat la 2 ani ºi 6 luni de
închisoare cu executare. Împreunã cu el au fost condamnaþi ºi cei trei bãrbaþi
care l-au ajutat sã-ºi facã bucãþi maºina, un Mercedes Benz, pentru a ºterge
urmele faptei, unul dintre ei primind 1 an ºi 6 luni de închisoare cu executare,
iar ceilalþi doi 1 an ºi 2 luni, respectiv 8 luni de închisoare cu suspendare.
Sentinþa, pronunþatã luni, 25 iunie a.c., de Judecãtoria Craiova, nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.
Reamintim cã, procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, la începutul lunii
martie, au dispus trimiterea în judecatã a lui
Cristian Ionuþ Manea, de 33 de ani, din Craiova, pentru sãvârºirea infracþiunii de pãrãsirea
locului accidentului ori modificarea sau ºtergerea urmelor acestuia; a lui Laurenþiu Cãlin
Pop, de 45 ani, din Craiova ºi Mãdãlin Floricel, de 38 ani, din Craiova pentru sãvârºirea
infracþiunii de favorizarea fãptuitorului, ºi a lui
Marius Toma Vasile, de 35 ani, din comuna
Leu, pentru sãvârºirea infracþiunii de tãinuire.
În rechizitoriu, procurorii au reþinut cã „pe
20.01. 2018, în jurul orei 20.20, inculpatul
Manea Cristian Ionuþ a condus autoturismul
marca Mercedes Benz pe bulevardul Decebal
din municipiul Craiova ºi a provocat un accident rutier în urma cãruia a rezultat vãtãmarea corporalã gravã a unei minore în vârstã
de 1 an ºi 10 luni, cât ºi a tatãlui acesteia,
pietoni angajaþi în traversarea regulamentarã
a strãzii, pe marcajul pietonal, dupã care a
pãrãsit locul producerii accidentului, fãrã încuviinþarea poliþiei. Ulterior, în data de
23.01.2018, inculpaþii Pop Laurenþiu Cãlin
ºi Floricel Mãdãlin, împreunã cu Manea Cristian Ionuþ, în scopul împiedicãrii ºi îngreunãrii cercetãrilor în cauzã ºi tragerii la rãspundere penalã a acestuia din urmã, au apelat la
numitul Vasile Toma Marius, iar împreunã cu
acesta, care, deºi cunoºtea cã autoturismul pro-

vine din sãvârºirea unei fapte
prevãzute de legea penalã, la
domiciliul lui Pop Laurenþiu Cãlin, au procedat la distrugerea
prin tãiere a autoturismului marca Mercedes Benz, pe care, în
aceeaºi zi, l-au depozitat la domiciliul lui Vasile Toma Marius”.
La aproape trei sãptãmâni de la comiterea
faptei, mai exact pe 6 februarie a.c., reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj anunþau cã au identificat ºoferul, Ionuþ
Cristian Manea, de 33 de ani, din Craiova, ºi
alte trei persoane care au favorizat ºi tãinuit fapta
de pãrãsire a locului accidentului. Oamenii legii
au fãcut 11 percheziþii în Craiova, comuna Leu
ºi comuna Cârcea, fiind gãsite ºi ridicate mai
multe pãrþi componente ale autoturismului implicat în eveniment. Ionuþ Cristian Manea, Cãlin Laurenþiu Pop, de 45 ani, din Craiova, Mãdãlin Floricel, de 38 ani, din Craiova, ºi Marius
Toma Vasile, de 35 ani, din comuna Leu, au
fost reþinuþi pentru 24 de ore.
Inculpaþii au recunoscut comiterea faptelor
în faþa judecãtorilor craioveni, au cerut sã fie
judecaþi în procedura simplificatã, iar luni, 25
iunie a.c. a fost pronunþatã sentinþa. Manea ºi
Pop au primit pedepse cu executare, iar ceilalþi doi inculpaþi pedepse cu suspendare ºi câte
60 de zile de muncã în folosul comunitãþii:
„condamnã pe inculpatul Manea Cristian-Io-

nuþ, la pedeapsa de 2 ani ºi 6 luni închisoare
pentru sãvârºirea infracþiunii de pãrãsirea locului accidentului ori modificarea sau ºtergerea urmelor acestuia, cu executare în regim de
detenþie.(...) Condamnã pe inculpatul Pop Laurenþiu-Cãlin la pedeapsa de 1 an ºi 6 luni
închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de favorizarea fãptuitorului, cu executare în regim
de detenþie. (...) Condamnã pe inculpatul Floricel Mãdãlin, cercetat în stare de arest preventiv, la pedeapsa de 1 an ºi 2 luni închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de favorizarea fãptuitorului, cu suspendarea executãrii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani
ºi 6 luni. (...) Condamnã pe inculpatul Vasile
Toma-Marius, la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de tãinuire, cu suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de
2 ani”, se aratã în hotãrârea instanþei. Sentinþa nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
CARMEN ZUICAN
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Europa chiar are probleme!
MIRCEA CANÞÃR
Dacã la Bucureºti opoziþia nu ºtie ce sã
mai facã pentru a da jos Guvernul – încearcã astãzi prin moþiune de cenzurã, fãrã ºanse
reale de a trece – rãmânem paradoxal indiferenþi la criza europeanã, care se acutizeazã, pe chestiunea migranþilor, subiect deloc
nou, care divizeazã concret UE prin incapacitatea „celor 28” de a identifica o minimã soluþie fertilã, în faþa unei situaþii dificile. Lucrurile s-au agravat, în ultimile luni,
prin succesul partidelor populiste sau de
extremã dreaptã în alegeri. ªi s-au complicat teribil, prin coaliþia Ligii (extremã dreapta) a lui Matteo Salvini ºi Miºcarea 5 stele a
lui Luigi di Maio, ajunsã la guvernare în Italia. Devenit ministru de interne, Matteo Salvini ºi-a multiplicat discursurile anti-imigraþie, blocând mai întâi acostarea navei umanitare Aquarius, cu imigranþi, în porturile
italiene. Apoi, prin retorica belicoasã, a pus

în dificultate orice dezbatere. În crizã de
soluþii, UE a intrat treptat treptat într-o perioadã de mari tensiuni, care vor dura cel
puþin pânã la alegerile europarlamentare de
anul viitor. Emmanuel Macron, preºedintele Franþei, a dat tonul unei confruntãri care
se deseneazã ºi va dobândi amplitudine pânã
în campania electoralã de anul viitor. El a
menþionat recent „naþionalismul care renaºte
pe continent” primind imediat replica lui
Matteo Salvini, care pe Twitter, îl comparã
cu Donald Trump ºi logoreea cotidianã a
acestuia pe reþelele de socializare. Ministrul
italian de interne criticã cu vehemenþã ONGurile care opereazã în sectorul salvãrii de
imigranþi în Mediteranã acuzându-le de ajutor dat traficanþilor ºi de faptul cã vor sã se
substituie guvernelor. ªi nu e departe de
adevãr. Sã nu-l uitãm pe Viktor Orban care
încarneazã rezistenþa la ordinea liberalã: el

Valori etnografice bucovinene,
expuse la Casa Bãniei
La Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei
(Casa Bãniei) se va deschide vineri, 29 iunie, ora
11.00, expoziþia „Bucovina Tradiþionalã”, „o incursiune în cultura ºi civilizaþia popularã a acestei regiuni” prin patrimoniul cultural tezaurizat în
colecþiile Muzeului Bucovinei din Suceava – instituþie în colaborare cu care are loc evenimentul. Expoziþia „se doreºte a fi o sintezã a valorilor
etnografice bucovinene, care prezintã bogãþia, autenticitatea ºi unicitatea tradiþiilor moºtenite”, precizeazã reprezentanþii muzeului craiovean, ºi va
putea fi vizitatã pânã în luna septembrie. Reprezentate sunt atât spiritualitatea bucovineanã, cu
sãrbãtorile populare ºi tradiþiile de Paºti, cu icoanele pictate pe lemn sau sticlã, nelipsite din orice
casã þãrãneascã. Portului popular, moºtenit din
generaþie în generaþie, îi sunt alãturate þesãturi întro varietate de culori îmbinate armonios, decorate
cu motive în special geometrice, caracteristice
artei populare bucovinene. De asemenea, meºteºugul olãritului, practicat ºi astãzi, ilustreazã pãstrarea tipurilor arhaice de ceramicã tradiþionalã
neagrã ºi pictatã.
MAGDA BRATU

este cel care a baridacadat Ungaria, în 2015,
la trecerea refugiaþilor ºi migranþilor, ºi, în
discursul de acum câteva zile, a afirmat cu
fermitate „NU” la orice compromis cu alte
þãri europene pe chestiunea migraþiei. Un
„NU” la orice demers al lui Emmanuel Macron ºi Angela Merkel. Mai mult, Viktor
Orban a comparat Comisia Europeanã cu...
Moscova, acuzând Bruxelles-ul de favorizarea marilor þãri ale Europei Occidentale.
ªi-a exprimat, în schimb, încrederea în deznodomântul alegerilor europarlamentare de
anul viitor. Pânã atunci, liniile de fracturã
naþionalistã se vor îngroºa, cu siguranþã. O
reuniune a liderilor din 16 þãri membre UE,
de duminicã, de la Bruxelles, în tentativa
deminãrii Consiliului European de joi ºi vineri, nu a condus la nicio soluþie, cât de cât
viabilã. Recunoscându-se doar cã UE traverseazã „o crizã politicã”. De-a lungul tim-

pului s-au încercat câteva soluþii, dar fãrã
efectele scontate: un acord cu Turcia, în
martie 2016, în schimbul unui ajutor financiar de 3 miliarde euro pe an (doar o parte
vãrsatã), închiderea rutelor prin Balcani,
acordul cu Libia, Niger ºi alte þãri africane.
Mai nou, un alt vas al ONG-ului Lifeline cu
234 migranþi la bord, a acostat în Malta, ºi,
premierul Giuseppe Conte, a declarat cã
„Italia ar putea primi o parte din migranþi”.
Summitul european de mâine ºi poimâine
are în centrul discuþiilor „dreptul de azil”
ºi, posibila discuþie a creerii de centre de
primire, în Africa de Nord, sub controlul
ONU. Mai nou, Italia se declarã de acord
ca un astfel de centru sã fie deschis în Libia, dupã vizita lui Salvini în aceastã þarã.
Dar situaþia este confuzã, ºi parcã niciodatã Uniunea Europeanã, în ultimii ani, nu
a probat atâta dezarticulare.

„City Stock” – rezidenþã
culturalã pentru fotografi
Pânã pe data de 30
iunie, artiºtii fotografi din
toatã þara sunt aºteptaþi de
Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova
sã se înscrie pentru
rezidenþa de creaþie
fotograficã „City of
Stock”. Aceasta va fi
organizatã în perioada 913 iulie 2018, „pentru a
descoperi mediul cultural
ºi realitatea socialã în care
cu toþii activãm, cuprinzând în imagini ºi ansamblul arhitectural zonal al
monumentelor de patrimoniu”. Vor fi selectaþi cinci
artiºti în urma fiºelor de
înscriere, iar criteriile vor
avea ca suport CV-urile ºi experienþa în
domeniu, urmãrindu-se specificul
„fotografie urbanã”.

Pentru buna desfãºurare ºi organizare a
rezidenþei, fiecare
participant va avea ca
temã de studiu o zonã a
Craiovei. Astfel, întreg
municipiul va fi împãrþit
în cinci zone de interes:
Zona 1 – 1 Mai,
Romaneºti, PopoveniLuncã; Zona 2 – Brazda
lui Novac, Bariera
Vâlcii; Zona 3 – Centru;
Zona 4 – Craioviþa;
Zona 5 – Siloz, Valea
Roºie, Sãrari. Regulamentul ºi fiºa de
înscriere se regãsesc pe
site-ul instituþiei,
www.tradem.ro.
Informaþii suplimentare pot fi solicitate pe
adresa de e-mail tradem@tradem.ro.
MAGDA BRATU

Concert coral extraordinar
Jocuri fizice ºi virtuale pentru educaþia ºi inserþia
„In memoriam Alexandru Racu” socialã a persoanelor cu dizabilitãþi intelectuale
Corala Academicã a
Filarmonicii „Oltenia”
prezintã astã-searã, de
la ora 19.00, un concert
extraordinar „In memoriam Alexandru Racu”.
„Evenimentul are loc la
un an de la plecarea dintre noi a maestrului Alexandru Racu, muzician
de excepþie al oraºului
nostru ºi al Olteniei,
care a lãsat în urmã compoziþii valoroase, o amprentã dirijoralã inconfundabilã, multiple înregistrãri la Radiodifuziunea ºi Televiziunea Românã”, se precizeazã într-un comunicat de presã al instituþiei. Conducerea muzicalã îi aparþine maestrului
Florian George Zamfir, cãruia i se
alãturã dirijorii Filarmonicii „Oltenia”
Pavel ªopov ºi Manuela Enache, iar
cu statut de invitat, Eugen Petre Sandu. La pian vor acompania Corina
Stãnescu ºi Andrei ªtefan Racu.
Concertul valorizeazã creaþia
componisticã a maestrului Alexandru Racu ºi, totodatã, aduce în

atenþia publicului lucrãri care fãceau
parte din repertoriul sãu dirijoral. Din
program: „Cântec de jale”, „Iubita
mea”, „De ce nu-mi vii?”, „Doamne, strigat-am!”, „Toatã suflarea”,
„Mãrioarã de la Jii”, „Romanþã” de
Alexandru Racu, „Gli aredi festivi”
din opera „Nabucco” de Giuseppe
Verdi, „Aoleo, frate peline!” de Constantin Baciu, „Strigãturã” de Tiberiu Olah, „Noaptea de mai” de Alexandru Paºcanu, Lacrimosa din
„Requiem” de W.A. Mozart, „Il
bianco cigno” de Jacques Arcadelt.
Biletele costã 15 lei ºi, elevi, studenþi, pensionari, 10 lei.
MAGDA BRATU

În cadrul programului „Erasmus +”, axa de parteneriat strategic pentru educaþia adulþilor, proiectul „GAMESP” – Jocuri fizice ºi virtuale pentru educaþia ºi
inserþia socialã a persoanelor cu dizabilitãþi intelectuale
– este rodul parteneriatului între mai multe þãri europene: Spania, Portugalia, Italia, Polonia ºi România, promotor fiind
„Direccion Xeral de Educcion, FP
e Innovacion Educativa” din Spania. La nivel local, proiectul a fost
implementat cu succes, ca urmare
a parteneriatului real al ProMAsProject Management Association ci
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, Casa
Corpului Didactic Dolj ºi insituþii de
învãþãmânt din teritoriu. Proiectul
se va încheia pe 31 august 2018,
dupã o duratã de doi ani, iar obiectivele au fost multiple. Astfel, s-a
urmãrit crearea ºi dezvoltarea unei
platforme online pentru interacþiunea cu roboþi fizici sau într-o comunitate virtualã ºi implementarea
cu ajutorul acestor instrumente a
unor unitãþi de învãþare pentru
persoanele cu dizabilitãþi. Aceste

obiective oferã accesul la o activitate normalã ºi ajutã
la promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitãþi, iar un alt scop important a fost implicarea
pãrinþilor în activitatea de predare/învãþare. Reultatele
aºteptate ale proiectului se vor concretiza în: o platformã (accesibilã multilingv la adresa http://gamesp.org), o comunitate virtualã ºi un joc real; un
robot care va fi în elementul cu
care va reacþiona utilizatorul
platformei; zece unitãþi de învãþare, structurate, fiecare, pe trei
niveluri de învãþare: iniþial, mediu, avansat. „În românia, s-au
desfãºurat activitãþile acestui
proiect în mai multe unitãþi de
învãþãmânt de masã ºi învãþãmânt
special din Craiova ºi alte judeþe,
sub îndrumarea unei echipe de
coordonatori locali cu activitate
în ProMAs, a moderatorilor, în
colaborare cu pãrinþii tinerilor cu
dizabilitãþi ºi a profesioniºtilor în
educaþia specialã”, a precizat
prof. Mona Burcheºin, profesor-formator, la Liceul Tehnologic Auto din Craiova.
CRISTI PÃTRU
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Deputatul PSD de Dolj, Alexandra Presurã:
„Mãsuri concrete destinate îmbunãtãþirii vieþii tinerilor”
În acest an, Guvernul PSD ºi majoritatea parlamentarã au legiferat mai
multe mãsuri care vin în sprijinul
tineretului, pentru ca generaþia tânãrã sã îºi poatã gãsi rostul aºteptat în
þarã, iar cei plecaþi sã se reîntoarcã
pentru totdeauna acasã
“Una dintre soluþiile
lansate de Guvern este
Programul „Investeºte
în tine”, destinat tuturor
celor care vor sã investeascã în dezvoltare
personalã, dar preponderent tinerilor. Iniþiativa constã într-un program de creditare cu
dobândã 0%, garantat
de stat în proporþie de
80%, adresat atât tinerilor cu vârste între 16
ºi 26 de ani, dar ºi persoanelor cu vârste între
26 ºi 55 de ani, care
doresc sã investeascã în
educaþie, culturã, sãnãtate, sport sau locuinþe.
Pentru tinerii între 16 ºi
26 de ani, creditul va fi
acordat pe 10 ani, în
valoare de 40.000 de
lei, cu posibilitatea de
suplimentare cu încã
20.000. Un alt demers
guvernamental pentru tineri se referã la sprijinirea firmelor care vor
angaja ºomeri, beneficiari de ajutor social ºi
persoane defavorizate.
Potrivit acestui proiect
legislativ, statul va plãti
lunar câte 2.250 de lei,
echivalentul a 500 de
euro angajatorilor care
încadreazã ºomeri ºi beneficiari de ajutor social, pentru fiecare dintre aceste persoane,
pentru o perioadã de
pânã la cinci ani. Vor fi
acordaþi bani de la stat
ºi pentru angajarea de ti-

neri absolvenþi, de orice formã de educaþie,
ºcoalã profesionalã, liceu, facultate, tineri
greu angajabili, marginalizaþi, ucenici, indiferent de vârstã ºi stagiari”, a declarat deputatul doljean.
“Tot pentru familiile
tinere, mai ales cele cu
posibilitãþi materiale reduse ºi din zone defavorizate, Parlamentul a
aprobat în aceastã sesiune parlamentarã Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preºcolarii ºi
elevii din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de stat, constând întrun pachet alimentar sau
într-o masã caldã pe zi.
Este o lege extrem de
beneficã pentru unitãþile de învãþãmânt, deoarece s-a stabilit cã în
urma experimentelor
efectuate anii trecuþi, în
ºcolile din program participarea elevilor la cursuri a crescut cu 42%
faþã de perioada anterioarã. În acest fel, va
scãdea considerabil rata
abandonului ºcolar, iar
elevii din mediul rural ºi
cei proveniþi din familii
cu dificultãþi materiale
vor avea ºanse sporite
de a absolvi învãþãmântul obligatoriu ºi a se integra ulterior în câmpul
muncii”, a precizat Alexandra Presurã.

“O altã lege beneficã
pentru familiile tinere
este cea care îºi propune sã combatã obezitatea în rândul copiilor
din România, prin instituirea educaþiei pentru
sãnãtate ºi nutriþie ca
disciplinã opþionalã în
învãþãmântul preºcolar,
primar ºi gimnazial. Introducerea acestei discipline în ºcoli va contribui în mod semnificativ la prevenirea ºi
combaterea obezitãþii în
rândul copiilor, iar pãrinþii vor avea motive
suplimentare de a se
preocupa mai activ de
acest pericol. Tot pentru tineret, existã în fluxul parlamentar o iniþiativã legislativã pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 333/
2006 privind înfiinþarea
centrelor de informare
ºi consiliere pentru tineri, care va da posibilitatea Caselor de Culturã ale Studenþilor sã
înfiinþeze centre destinate tinerilor. Astfel, ti-

nerii care doresc sã beneficieze de informare
ºi consiliere, de sfaturi
pentru integrarea în carierã ºi pe piaþa muncii,
vor putea face acest lucru în mod profesionist
ºi modern. Nu în ultimul rând, pentru toate
femeile, inclusiv cele tinere, a fost adoptat Proiectul de Lege privind
modificarea ºi completarea Legii nr.217/2003
pentru prevenirea ºi
combaterea violenþei în
familie. Este o iniþiativã legislativã extrem de
importantã pentru combaterea tuturor tipurilor
de violenþã domesticã,
al cãrui conþinut reglementeazã fundamental
eforturile de diminuare
a acestui fenomen îngrijorãtor. Concret, Legea
redefineºte conceptele
de „violenþã domesticã”, „violenþã împotriva femeilor”, „victimã”
ºi completeazã toate definiþiile aferente formelor de violenþã domesticã. De asemenea, noul

act normativ obligã autoritãþile locale sã deþinã baze de date cu informaþii despre servicii, centre sau alte forme de sprijin pentru
victimele violenþei domestice, precum ºi sã
asigure crearea ºi funcþionarea serviciilor sociale destinate victimelor” a punctat Alexandra
Presurã.
“Iatã aºadar doar câteva soluþii concrete prezentate în acest an de Guvernul PSD ºi majoritatea
parlamentarã, care vin în
sprijinul tinerilor din
România, pentru a-i
sprijini atât în gãsirea
unui loc de muncã stabil,
cât ºi pentru obþinerea
unei locuinþe. Aceste strategii ºi politici destinate tineretului constituie
realitãþi pragmatice, cuprinse în Programul de
guvernare, iar mãsurile
privind îmbunãtãþirea
vieþii tinerilor români
vor continua ºi în perioada urmãtoare”, conchide
social-democrata.
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AKTIV-LEX INSOLVENTA SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei URANIA FARM SRL,
cu sediul în Craiova, strada George Enescu, 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 licitaþiilor publice cu strigare pentru vânzarea urmãtoarelor pachete/fonduri de comerþ, aflate în patrimoniul URANIA FARM SRL, societate aflatã în procedura de insolvenþã: -Fondul de comerþ nr.1, descris la poziþia 1 din Regulamentul de vânzare/publicaþia de vânzare, cu un preþ de pornire de 1.026.465Lei (+TVA, în funcþie de regimul fiscal aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul de comerþ nr.2, descris la poziþia 2 din Regulamentul de vânzare/publicaþia de vânzare, cu un preþ
de pornire de 1.028.095Lei (+TVA, în funcþie de regimul
fiscal aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul
de comerþ nr.3, descris la poziþia 3 din Regulamentul de
vânzare/publicaþia de vânzare, cu un preþ de pornire de
1.066.405Lei (+TVA, în funcþie de regimul fiscal aplicabil
la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul de comerþ nr.4,
descris la poziþia 4 din Regulamentul de vânzare/publicaþia de vânzare, cu un preþ de pornire de 1.051.115Lei
(+TVA, în funcþie de regimul fiscal aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul de comerþ nr.5, descris la
poziþia 5 din Regulamentul de vânzare/publicaþia 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 Regulamentul de vânzare/publicaþia de vânzare, cu
un preþ de pornire de 859.130Lei (+TVA, în funcþie de
regimul fiscal aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); Fondul de comerþ nr.7, descris la poziþia 7 din Regulamentul de vânzare/publicaþia 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 Regulamentul de
vânzare/publicaþia 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 Regulamentul de vânzare/publicaþia de vânzare, cu un preþ de pornire de 987.135Lei
(+TVA, în funcþie de regimul fiscal aplicabil la data perfectãrii tranzacþiei); -Fondul de comerþ nr.10, descris la
poziþia 10 din Regulamentul de vânzare/publicaþia 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. Regulamentul ºi Caietul de sarcini vor
putea fi comunicate la cerere. Prima serie, ce va conþine
3 licitaþii publice, va avea loc în data de 02.07.2018, 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 înainte de data ºi ora
organizãrii licitaþiilor. Aceastã serie va avea ca obiect
fondurile de comerþ nr.6 (ora 12.30), nr.1 (ora 14.30), nr.2
(ora 16.30). Cea de-a doua serie va conþine 4 licitaþii publice ºi va avea loc în data de 03.07.2018, 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 înainte de data ºi ora organizãrii
licitaþiilor. Aceastã serie va avea ca obiect fondurile de
comerþ nr.3 (ora 12.30), nr.4 (ora 14.30), nr.5 (ora 16.30),
respectiv nr.6 (ora 18.30). Cea de-a treia serie va conþine
4 licitaþii publice ºi va avea loc în data de 04.07.2018,
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 înainte de data ºi ora
organizãrii licitaþiilor. Aceastã serie va avea ca obiect
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 adjudecate licitaþiile vor fi reluate în sãptãmâna urmãtoare. Pentru a participa la licitaþie, ofertanþii sunt obligaþi sã depunã în format electronic, la oricare dintre birourile administratorului judiciar, din Dr.Tr.Severin, bld.Carol I, nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1,
jud.Mehedinþi, ºi din Craiova, Calea Bucureºti, nr.10,
bl.M7-M8, etaj 1, jud.Dolj, precum ºi prin corespondenþã electronicã la adresa: cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro
sau la nr.de fax: 0352.414.941, urmãtoarele documente
de participare: -o ofertã de cumpãrare, dovada consemnãrii contravalorii caietului de sarcini (pentru fiecare
pachet/fond de comerþ în parte), în contul administratorului judiciar ºi dovada consemnãrii garanþiei de par-

ticipare, în contul unic al debitorului; -garanþia de
participare, în cuantum de 20% din valoarea fiecãrui
pachet/fond de comerþ, se achitã în contul bancar deschis pe numele URANIA FARM SRL, IBAN: RO21BRDE260SV57000262600, la banca BRD-GSG Sucursala Dr. Tr. Severin. TVA-ul aferent tranzacþiilor se va achita
în contul: RO59BRDE260TVA5700034260, deschis pe numele debitoarei, la banca BRD GSG Sucursala Dr.Tr.Severin; - contravaloarea 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 depunã o serie de înscrisuri conform
Regulamentului de vânzare ºi Caietului de Sarcini. Documentele vor fi înregistrate la biroul administratorului
judiciar 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 depunã documentele de
participare pentru fiecare pachet/fond de comerþ la care
doresc sã participe la licitaþie. Nedepunerea acestor acte
va conduce la eliminarea ofertantului de la ºedinþa de
licitaþie, care va fi organizatã pentru pachetul/fondul de
comerþ corespunzãtor. Conform regulamentului de vânzare aprobat, se va începe cu organizarea vânzãrii bunurilor prin licitaþie publicã pentru fiecare pachet/fond
de comerþ din cele 10 prezentate mai sus, aceastã modalitate fiind urmatã 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/fondul de comerþ
nu a fost adjudecat. Informaþii la tel.0752.247.768, fax:
0352.814.112, e-mail: cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro
1.Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Goieºti, str.Principalã, nr.128, judeþul Dolj, cod
fiscal: 4554203, telefon: 0251.452.154, fax: 0251.452.108, email: primariagoiesti@yahoo.com. 2.Informaþii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie concesionat: teren
în suprafaþã de 250mp, bun public, situat în comuna
Goiesti, sat Vladimir, judeþul Dolj, Tarla 43, Parcela 30, ºi
servitudine pentru drumul de acces pe o perioadã de 20
ani, pentru servicii de comunicaþii; televiziune, telefonie
fixã ºi mobilã, internet, în vederea montãrii echipamentelor electronice ºi antenelor ce vor asigura serviciile de
telefonie mobilã pentru locuitorii comunei Goieºti, judeþul Dolj. Informaþii suplimentare se regãsesc în documentaþia de atribuire ºi caietul de sarcini. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire: Documentaþia de atribuire a
fost întocmitã conform OUG nr.54/2006. 4.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire:
Documentaþia de atribuire poate fi cumpãratã de la Primãria Comunei Goieºti -Birou viceprimar, la cerere. 5.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Birou Viceprimar din
cadrul Primãriei Comunei Goiesti, str.Principalã, nr.128,
judeþ Dolj. 6.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.54/2006: Taxa de
participare la licitaþie este de 50Lei, contravaloarea documentaþiei este de 50Lei, iar garanþia de participare la
licitaþie este de 100Lei ºi se achitã la casieria Primãriei
Comunei Goieºti. 7.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 13.07.2018, ora 09.00. 8.Informaþii privind ofertele: Comuna Goieºti, str.Principalã, nr.128, judeþul Dolj.
9.Data-limitã de depunere a ofertelor: 16.07.2018, ora 09.00.
10.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primãria Comunei Goieºti, str.Principalã, nr.128, judeþ Dolj. 11.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: 2
exemplare: original+copie. 12.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor:
23.07.2018, ora 13.00, la sediul Primãriei Comunei Goieºti,
str.Principalã, nr.128, judeþ Dolj. 13.Denumirea, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale
instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj Secþia Contencios Administrativ, str.Brestei, nr.12, telefon/fax: 0251.418.612, fax: 0251.419.851, cod poºtal:
200420, e-mail: tr-dolj@just.ro. 14.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 26.06.2018.

CORONIC PRO SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE CENTRU DE SÃNÃTATE, PUÞ FORAT ªI ÎMPREJMUIRE TEREN” 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 Sat Palilula, Com.Bucovãþ, T 140, P9, Judeþul Dolj.
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 ºi vineri 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 încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, pânã la data de 02.07.2018.
ÎN conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea de
Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015, “Biblioteca Judeþeanã
Alexandru ºi Aristia Aman” Dolj organizeazã concurs în data
de 18.07.2018, ora 9.30 la sediul din str.Mihail Kogãlniceanu,
nr.9, pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuþie
de inginer de sistem gradul profesional IA- perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Cercetare Dezvoltare- Birou Centrul
Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj- Vratsa. Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
selecþia dosarelor de înscriere; proba scrisã- 18.07.2018, ora 9.30,
susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul
de la proba scrisã. Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru,
în vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: condiþii generale: -are cetãþenia
românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România; -cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit; are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; -are capacitate deplinã de exerciþiu; -are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; -îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz,
de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs; -nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infractiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o
incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiþii de înscriere ºi participareinginer de sistem gradul profesional IA: studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã- respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul ºtiinþelor inginereºti, specializarea: calculatoare/tehnologia informaþiei/ingineria informaþiei/ automaticã ºi informaticã aplicatã;
vechime: 3 ani în domeniul studiilor absolvite. Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:
1)cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare; 2)copia actului de
identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz; 3)copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã
îndeplinirea condiþiilor specifice; 4)copia carnetului de muncã,
conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste
vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor;
5)cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu
are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia
pentru care candideazã; 6)adeverinþã medicalã care sã ateste
starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni
anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate; 7) curriculum
vitae. Actele prevãzute la pct.2-4 vor fi prezentate ºi în original la
Biroul Resurse Umane în vederea verificãrii conformitãþii copiilor
cu acestea. Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un
dosar de carton cu ºinã. În cazul în care candidatul depune o
declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale,
dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data
de 11.07.2018, ora 12.00 la sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru
ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9- Biroul
Resurse Umane. Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane, telefon: 0251.532.267.
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CONSILIUL LOCAL MÎRªANI
JUDEÞUL DOLJ
CONVOCARE
Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraþia publicã localã republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Se convoacã Consiliul local Mîrºani din dispoziþia primarului în data de
29.06.2018 ora 1100 în ºedinþã ordinarã la sediul Primãriei comunei Mîrºani cu
urmãtoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de contractare la obiectivul
„Asfaltare strãzi ºi alei în comuna Mîrºani, jud. Dolj”
2.Proiect de hotãrâre privind stabilirea situaþiilor deosebite pentru care se
acordã ajutoarele de urgenþã din bugetul local
3.Raport privind activitatea desfãºuratã de asistenþii personali ai persoanelor
cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017
4.Diverse – Intrebãri ºi interpelãri.
PRIMAR,
Ghencioiu Constantin

OFERTE DE SERVICIU

FIRMÃ angajeazã lucrãtori în
construcþii. Telefon: 0751/
844.904.

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.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament douã camere
în Bucureºti - Prelungirea Ghencea. Telefon: 0722/244.888.
Vând apartament 2 camere
etaj 1, Valea Roºie. Telefon:
0251/361.626.
Vând apartament 2 camere
Bãileºti, zonã centralã, preþ
accesibil. Telefon: 0771/
504.064.
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 Craiova, str. Aviatorilor. Telefon: 0768/157.885.
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.
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.
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.
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.

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

cuvântul libertãþii / 7

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 telecomandã
în bunã stare - 100 lei, sãpun de casã - 5 lei. Telefon:
0770/303.445.
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 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 þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/943.220.

ANUNT DE VÂNZARE
CEC BANK S.A. Sucursala Craiova – str.Sf.Dumitru, bl.1-3-5, parter, jud.Dolj, organizeazã în data de
18.07.2018 ora 12:00, licitaþie deschisã fãrã preselecþie
pentru vânzarea imobilului, cu suprafaþã construitã desfãºuratã de 138.3 mp ºi teren în suprafaþã de 650 mp din
acte ºi 774 din mãsurãtori, situat în localitatea Dãbuleni,
str.Victoriei, nr.57, jud.Dolj.
Preþul de pornire al licitaþiei este 26100 Euro (imobilul se vinde în scutire de TVA).
Depunerea ofertelor se poate face pânã la data de
16.07.2018, ora 16:00.
Proprietatea CEC Bank se poate vizita zilnic de luni
pânã vineri între orele 09:00 – 16:00.
Garanþia de participare este de 1305 Euro.
Detalii la telefon nr. 0251/412.957, persoanã contact
– Cristina Moºoiu.
Dosarul de prezentare, în valoare de 50 lei, se poate
achiziþiona de la sediul Sucursalei CEC Bank Craiova,
locul de desfãºurare a licitaþiei.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

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.

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

MATRIMONIALE

Caut partenerã viaþã, vîrsta 50
ani, rog seriozitate. Telefon:
0756/ 911.479.

PIERDERI

Pierdut carnet student eliberat
de Facultatea de Drept Craiova
pe numele Paraschiv Radu Constantina Alina. Se declarã nul.

DECESE

Un gînd pios ºi cu durere în
suflet pentru decesul cumnatului – ªTEFAN SMARANDACHE (fost colonel în rezervã). Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Genþiana

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

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre

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:

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 hidrofor , presã hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu douã roþi, uºi dormitor.
Telefon: 0767/ 153.551.
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.

S.C. ED
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cea mai
mai complicatã
complicatã grupã
grupã
Cea
de
de la
la Mondial
Mondial se
se decide
decide azi
azi
În grupa F, Mexic, care are 2 victorii, poate pierde
calificarea, iar Coreea de Sud, cu 2 eºecuri, are încã
ºanse de a ajunge în optimi
Grupa F, una a calculelor, a paradoxurilor, se decide astãzi, dupã
ultimele douã partide. Chiar dacã
are douã victorii, Mexic poate pierde calificarea, în timp ce Coreea
de Sud, chiar dacã nu are niciun
punct, poate obþine in extremis locul în optimi. De la ora 17, avem
Germania – Coreea de Sud (TVR
1 ºi TVR HD), la Kazan, ºi Mexic
– Suedia (TVR 2), la Ekaterinburg.
Dacã Germania bate Coreea de Sud
cu 1-0, iar Suedia învinge Mexic
cu acelaºi scor, am avea 3 echipe
cu acelaºi numãr de puncte ºi acelaºi golaveraj, practic la egalitate
perfectã. În acestã situaþie, se va
ajunge la criteriul fair-play-ului,
acolo unde Germania stã cel mai
prost, mai ales dupã ce Jerome
Boateng a fost eliminat în meciul
cu Suedia. Pânã acum, Mexic ºi
Suedia au câte douã cartonaºe galbene încasate, iar nemþii au echivalentul a cinci cartonaºe galbene.În cazul în care ºi la acest capitol
se va ajunge la egalitate, atunci ultimul criteriu de departajare va fi
tragerea la sorþi. O situaþie de egalitate în 3, dar pentru un singur loc,
am avea ºi în cazul în care Coreea
de Sud bate Germania cu 1-0 ºi
Mexic câºtigã tot cu 1-0 cu Suedia. Mexic ar fi calificatã cu 9
puncte, iar Germania, Coreea ºi
Suedia ar avea câte 3 puncte ºi
acelaºi golaveraj. Suedia are nevoie de o victorie la 2 goluri cu Mexic pentru a fi sigurã cã merge mai
departe, în timp ce Mexic trebuie
sã nu piardã, ca sã nu aibã emoþii
pentru accederea în optimi. Germania ºi Coreea de Sud s-au mai
întâlnit de douã ori la Mondiale, de

fiecare datã nemþii câºtigând cu 21. Un singur meci Suedia – Mexic
a mai fost la un turneu final, câºtigat cu 3-0 de nordici, în 1958

Serbia trebuie sã batã Brazilia
pentru a se califica

În grupa E, de la ora 21, avem
Brazilia – Serbia (TVR 1 ºi TVR
HD), pe arena „Spartak” din Moscova, ºi Elveþia – Costa Rica (TVR
2), la Nijni Novgorod. Costa Rica
este eliminatã. Brazilia ºi Elveþia au
nevoie de câte un punct pentru a
se califica, în timp ce Serbia trebuie sã batã Brazilia pentru a ajunge în optimi. Dacã Brazilia nu pierde cu Serbia, atunci Elveþia îºi permite chiar sã piardã meciul cu Costa Rica. Serbia ºi Brazilia s-au mai
întâlnit de patru ori la Mondiale, o
datã câºtigând Selecao, iar de douã
ori s-a consemnat remiza. Costa
Rica ºi Elveþia se dueleazã în premierã la un turneul final.

Uruguay, nemiloasã cu gazdele

Dupã douã meciuri mai degrabã
modeste, deºi câºtigate cu 1-0, Uruguay a fãcut cel mai bun joc de la
Mondialul din Rusia chiar în duelul
cu naþionala gazdã, pe care a surclasat-o în duelul pentru câºtigarea
grupei A. Luis Suarez a deschis scorul dintr-o loviturã liberã executatã
pe colþul portarului. Laxalt a dublat
avantajul, cu un ºut deviat de golgheterul ruºilor, Cerâºev. Un rus a
intrat mai devreme decât restul la
vestiare, Smolnikov primind douã
galbene în decurs de câteva minute. În repriza a doua, uruguayenii
au dominat, dar au mai marcat abia
în ultimul minut, când Cavani a spe-

culat mingea respinsã de Akinfeev,
dupã o reluare cu capul a lui Godin.
Într-un duel pentru locul 3 în grupa
A ºi între doi selecþioneri argentinieni, Arabia Sauditã a învins Egiptul lui Salah cu 2-1. Starul lui Liverpool a deschis scorul, cu o scãriþã,
dar saudiþii au reacþionat excelent.
Pânã la pauzã au obþinut douã penalty-uri, primul ratat de Al Harbi,
în minutul 40, al doilea, transformat de Al Faraj, în prelungirile primei reprize. Tot în timpul suplimentar, la ultima fazã a meciului, a venit
ºi golul victoriei saudite, marcat de
Al Dawsari. La 45 de ani, Essam ElHadary, portarul Egiptului, a devenit
cel mai în vârstã jucãtor care evolueazã la un Campionat Mondial. Titularizat contra Arabiei Saudite, goalkeeper-ul a ieºit în evidenþã în minutul 41, când a apãrat un penalty.

Final dramatic în grupa B

În grupa B, totul s-a stabilit în
prelungirile ultimelor douã meciuri.
Pentru Spania era greu sã nu se
califice, dar se putea întâmpla. Iranul a trecut pe lângã victorie în
prelungiri, iar Marocul a remizat
cu Spania, dar magrebienii au avut
douã ocazii uriaºe. Iago Aspas a
adus golul prin care Spania a câºtigat grupa, când a reluat cu cãlcâiul, „a la Madjer”, superba reuºitã fiind validatã doar de VAR.
Portugalia a obþinut o calificare
dramaticã. Iran a egalat în ultimul
minut, dintr-un penalty dictat de
VAR, dupã un henþ în careu, iar în
minutul 90+4, Amiri a ºutat în plasa lateralã, singur cu portarul Rui
Patricio, ratând ºansa unei calificãri istorice. Lusitanii puteau trãi
mult mai liniºtit finalul, dacã Ronaldo nu rata un penalty în repriza
secundã, dictat tot dupã VAR ºi
apãrat de Beiravand. La pauzã a
fost 1-0 pentru campioana euro-

Clasamentul final al grupei A: 1. Uruguay 9 puncte (golaveraj 5-0),
2. Rusia 6p (8-4), 3. Arabia Sauditã 3p (2-7), 4. Egipt 0p (2-6).
Clasamentul final al grupei B: 1. Spania 5p (6-5), 2. Portugalia 5p
(5-4), 3. Iran 4p (2-2), 4. Maroc 1p (2-4).
Clasamentul grupei F înaintea ultimelor meciuri: 1. Mexic 6p (3-1),
2. Germania 3p (2-2), 3. Suedia 3p (2-2), 4. Coreea de Sud 0p (1-3).
Clasamentul grupei E înaintea ultimelor meciuri: 1. Brazilia 4p (3-1),
2. Elveþia 4p (3-2), 3. Serbia 3p (2-2), 4. Costa Rica 0p (0-3).
Optimi de finalã:
Spania – Rusia, duminicã, 1 iulie, ora 17, la Moscova.
Uruguay – Portugalia, sâmbãtã, 30 iunie, ora 21, la Soci.
peanã, dupã un gol superb al lui
Quaresma, un „exterior” la colþul
lung – marcã înregistratã. Portugalia a oscilat practic între locul 1
ºi locul 3 în decurs de câteva minute. În minutul 90 era lider, avea
1-0, iar Spania era condusã de
Maroc cu 2-1. A trecut pe 2, primind gol ºi spaniolii egalând, ºi
putea ajunge pe 3, Iranul trecând

pe lângã victorie la acea uriaºã ocazie. Interesant este cã dacã Iranul
marca, iar Iagi Aspas nu egala pentru Spania, Iranul câºtiga grupa,
iar locul secund se decidea pe criteriul fair play, fiindcã Spania ºi
Portugalia erau la egalitate de puncte ºi golaveraj. Portughezii plecau
acasã, având 6 galbene, faþã de unul
singur al Spaniei.

În Liga Naþiunilor
Naþiunilor,, tricolorii Handbalistele Craiovei aflã adversarele
joacã la Ploieºti ºi Bucureºti din preliminariile Champions League
Federaþia Românã de Fotbal a stabilit stadionele pe care tricolorii îºi vor disputa meciurile de acasã, din Liga Naþiunilor, competiþie în care naþionala va lua startul în toamna lui 2018. Astfel, Arena Naþionalã va gãzdui un meci, în timp ce pe stadionul Ilie Oanã
se vor juca douã meciuri. Naþionala lui Contra debuteazã pe 7 septembrie în Liga Naþiunilor, într-o grupã din care mai fac parte

Muntenegru, Serbia ºi Lituania ºi competiþie la finalul cãreia România ar putea avea
asigurat un loc la EURO 2020. Din pãcate,
prima partidã de acasã, cu Muntenegru, se
va disputa cu porþile închise din cauza unor
sancþiuni primite în preliminariile EURO
2016. Programul meciurilor: 7 septembrie:România - Muntenegru (stadion “Ilie Oanã”,
Ploieºti), Lituania - Serbia (ora 21:45); 10
septembrie: Serbia - România, Muntenegru - Lituania
(ora 21:45); 11 octombrie:
Lituania - România, Muntenegru - Serbia (ora 21:45);
14 octombrie: România - Serbia (Arena Naþionalã, ora
16:00), Lituania - Muntenegru (ora 21:45); 17 noiembrie:
Serbia - Muntenegru (ora
16:00), România - Lituania
(ora 21:45) - stadion “Ilie
Oanã”, Ploieºti; 20 noiembrie:
Serbia - Lituania, Muntenegru - România (ora 21:45).

SCM Craiova, deþinãtoarea Cupei EHF ºi
vicecampioana României, va afla astãzi cu cine
va juca în preliminariile Ligii Campionilor, în
urma tragerii la sorþi de la Viena. În turul preliminar se vor afla opt echipe, care vor disputa un turneu de calificare ºi vor fi împãrþite
în douã grupe de patru echipe. Câºtigãtoarea
fiecãrei grupe se va califica în grupele Ligii Campionilor, iar învinsele vor continua în Cupa EHF. SCM
Craiova va fi în urna capilor de serie ºi va juca în primul meci cu Amara Bera
Bera (Spania) sau Jagodina
(Serbia). Urnele valorice
pentru turneul de calificare: Urna 1: SCM Craiova,Bietigheim (Germania),
Urna 2: MKS Lublin (Polonia), Podravka Koprivnica
(Croaþia), Urna 3: Jomi Salerno (Italia), Muratpasa
(Turcia), Urna 4: Amara

Bera Bera (Spania) ºi Jagodina (Serbia). Echipele din urna 1 vor juca cu echipele din urna
4, iar cele din urna 2 cu echipele din a treia
urnã valoricã. Învingãtoarele vor juca pentru
un loc în principala competiþie europeanã din
handablul feminin. Meciurile se vor disputa
în perioada 7-9 septembrie.

