
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7864vineri, 2 octombrie 2015   16 pagini    1 leu

actualitate / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu nu vreau, Popescule, sã mi se facã
salariul cât al politicienilor, vreau sã
le facã lor salariul cât al meu. culturã / 7

Festivitate de deschidere de galã,
ieri, în Sala Albastrã a Universitã-
þii din Craiova, a noului an univer-
sitar. Zeci de studenþi, cadre didac-
tice, invitaþi au þinut sã asiste la in-
augurarea anului academic. Atât
reprezentanþii autoritãþilor publi-
ce locale ºi judeþene, cât ºi cei ai
mediului de afaceri au apreciat ca-
litatea învãþãmântului desfãºurat
în Universitatea din Craiova, insti-
tuþie care a primit, de curând,
„grad de încredere ridicat”, din
partea Autoritãþii Naþionale de
Acreditare Universi-
tarã, cel mai mare ca-
lificativ care poate fi
acordat, în acest mo-
ment, în România.
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Sursa: Agerpres. Care citeazã, la rândul sãu, publicaþia, “Vocea Transilvaniei”. Aceasta, sub titlul “O
destinaþie încântãtoare! Oraºul Sibiu în primele 10 locuri din lume ce trebuie vizitate în 2016”,
ne înºtiinþeazã cã fosta Capitalã Culturalã Europeanã ocupã momentan locul 6 în “top 100” al celor mai
convenabile oraºe, la nivel mondial, ce trebuie explorate anul viitor, conform unui studiu realizat de unul
dintre cele mai cunoscute site-uri de cãutare de hoteluri din lume,
fiind inclus pentru a treia oarã în topul anual Best Value Index. actualitate / 3
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Studenþii vor putea beneficia de
credite începând din anul
universitar viitor

Studenþii vor putea beneficia de
credite prin intermediul Agenþiei de
Credite pentru Studenþi începând din
anul universitar viitor, a declarat, ieri,
joi ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpea-
nu. “În ceea ce priveºte Agenþia de
Credite pentru Studenþi, avem în plan
un proiect de 50 de milioane de euro,
pe o perioadã de ºapte ani, asta în-
seamnã 7 milioane de euro pe an. Asta
înseamnã cã putem oferi credite de
studii în valoare medie de 10.000 de
euro pentru un numãr de 700 de stu-
denþi din România. Prima condiþie ar
fi aceea de a studia în România. În
proiect sunt incluse rambursarea cu
o perioadã de graþie cu dobânzi pre-
ferenþiale. Studenþii vor putea lua cre-
dite de anul universitar viitor”, a afir-
mat ministrul, la deschiderea noului
an universitar 2015-2016, la Univer-
sitatea Politehnica din Bucureºti.

Studenþii de la Medicinã care
au burse de studiu ar putea fi
obligaþi sã munceascã
în România

Studenþii de la Medicinã care pri-
mesc burse de studiu ar putea sem-
na un contract prin care se obligã sã
nu plece în strãinãtate pe perioada
studiilor de licenþã ºi de rezidenþiat,
pentru a opri exodul medicilor, a de-
clarat, ieri, ministrul Sãnãtãþii, Nico-
lae Bãnicioiu. Acesta a spus, la des-
chiderea anului universitar de la Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farmacie
(UMF) “Carol Davila” din Bucureºti,
cã deja existã discuþii cu UMF, dar ºi
cu Ministerul Educaþiei pentru a ve-
dea dacã existã posibilitatea opririi
exodului personalului medical prin
interzicerea plecãrii în strãinãtate
pentru studenþii care beneficiazã de
burse de studiu din partea Guvernu-
lui. “Lucrãm cu UMF la un astfel de
plan, dar nu este vorba despre cei cu
burse de merit, ci doar despre stu-
denþii care primesc burse de studiu.
Trebuie sã vedem în ce mãsurã este
posibil pentru cã dorinþele sunt une-
le, posibilitãþile sunt altele”, a afir-
mat Bãnicioiu, precizând cã trebuie
ca o astfel de mãsurã sã nu încalce
directiva europeanã privind dreptul
la libera circulaþie.

Autoritãþile române vor cere Vol-
kswagen sã plãteascã diferenþa pen-
tru taxa de mediu rezultatã în urma
reclasificãrii motoarelor cu proble-
me, astfel încât cumpãrãtorii maºi-
nilor nu vor fi afectaþi din acest
punct de vedere, potrivit ministru-
lui Mediului, Graþiela Gavrilescu.

“Niciun cetãþean român nu va
plãti diferenþa taxei de mediu pen-
tru cã nu a avut nicio vinã. Ne vom
îndrepta asupra producãtorului sau
reprezentantului de drept Volkswa-
gen în România. (...) Fiecare cum-
pãrãtor de maºinã a fost de bunã
credinþã. Nu este normal ca persoa-
na respectivã sã plãteascã din nou
taxe pe mediu. Dupã ce vom afla la
ce normã de poluare au fost produ-
se maºinile vom calcula diferenþa pentru taxa
de mediu ºi vom stabili cum ne vom îndrepta
împotriva producãtorului. Diferenþa de taxã de
mediu va fi recuperatã doar de la producãtor ºi
nu de la populaþie”, a declarat, ieri, Gavrilescu.

La rândul sãu, ministrul Transporturilor, Iu-
lian Matache, a afirmat cã aºteaptã date de la
Ministerul german al Transporturilor ºi de la
Volkswagen, dupã ce constructorul german a
instalat sisteme electronice speciale pe unele

Preºedintele interimar al PSD Liviu Dragnea
a declarat, miercuri searã, cã obiectivul sãu este
câºtigarea alegerilor locale ºi parlamentare de
PSD, însã, nu a exclus ca, dupã scrutinul din
2016, sã fie interesat ºi de funcþia de premier.
“Obiectivul meu pentru anul 2016, unul dintre
obiective, este pregãtirea partidului pentru cele
douã scrutine importante alegerile locale ºi ale-
gerile parlamentare”, a declarat, la Antena 3, Li-

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, la Târgu Jiu, cã atât timp
cât educaþia va fi doar un obiect
de disputã politicã, sistemul edu-
caþional din România nu va putea
progresa, subliniind cã este nece-
sar ca Legea educaþiei naþionale sã
fie scrisã de profesioniºti. Prezent
la festivitatea de deschidere a anu-
lui academic la Universitatea “Con-
stantin Brâncuºi” (UCB), Ponta a
afirmat cã studenþii ºi cadrele di-
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autoturisme diesel pentru a evita standardele în
materie de emisii, ºi a precizat cã în România
au fost eliberate cãrþi de identitate pentru
105.000 autovehicule Volkswagen, dintre care
56.000 noi.

“Am solicitat reprezentanþilor din România
ai grupului VW comunicarea imediatã a datelor
de identificare a vehiculelor care au fost echi-
pate cu dispozitive de manipulare, cu motoare
tip familia EA 189. Termenul a fost astãzi ºi

vreau sã vã spun cã este vorba de
autoturismele grupului VW, Audi,
Scoda ºi Seat. De asemenea, în Ger-
mania a fost stabilitã data de 7 oc-
tombrie pentru transmiterea cãtre
grupul VW a planului de mãsuri ºi a
calendarului de implementare pentru
remedieri ale neconformitãþilor aces-
tor autoturisme, sens în care am
solicitat Ministerului Transporturilor
din Germania sã ne comunice aces-
te informaþii de îndatã ce ajung în
posesia lor”, a spus ministrul Trans-
porturilor.

Dupã primirea acestor informaþii
RAR va comunica reprezentanþilor
din România ai VW date pentru au-
toturismele care vor fi rechemate în
reþeaua de service a grupului german

în România ºi va urmãri implementarea cores-
punzãtoare a acestui calendar, a spus ministrul
Transporturilor.

Totodatã, Matache a spus cã RAR a blocat
eliberarea cãrþilor de identitate pentru maºinile
noi Euro 5 diesel, nevândute, ale mãrcilor Vol-
kswagen (Volkswagen, Audi, Skoda ºi Seat), fi-
ind vorba despre 300 de maºini aflate în stocuri-
le dealerilor, care astfel nu mai pot fi înmatricu-
late în România pânã la rezolvarea problemelor.

Dragnea spune cã obiectivul sãu este PSD,
dar nu exclude cã ar fi interesat de funcþia de premier

viu Dragnea, întrebat dacã odatã ce va ajunge
preºedintele PSD va viza ºi funcþia de premier.

La insistenþele moderatorului privind intere-
sul sãu pentru ocuparea funcþiei de premier, din
2016 încolo, Dragnea a spus: “Nu ºtiu, sã ajun-
gem acolo. Nu o sã spun cã mã intereseazã,
nici nu o sã spun cã nu mã intereseazã. Calcu-
lul meu este PSD”. Dragnea a mai afirmat cã
un astfel de calcul ar fi abordare greºitã, adãu-

gând cã important este ca PSD sã câºtige ale-
gerile locale ºi parlamentare din anul 2016. “Cred
cã ar fi o abordare greºitã sã îmi fac eu calcule
pentru 2017 sau 2018. Cel mai important este
ca la finalul anului viitor sã fim partidul câºtigã-
tor al alegerilor, dupã care se pot face foarte
multe calcule. Pânã atunci, niciun calcul”, a mai
comentat preºedintele interimar al PSD ºi unic
candidat la ºefia partidului.

Ponta: Atât timp cât educaþia va fi doar un obiect
de disputã politicã, cu siguranþã nu vom progresa

dactice trebuie sã se adapteze noi-
lor metode de predare ºi învãþare,
acest lucru conferindu-le ºanse
egale cu cele ale oricãrui alt stu-
dent dintr-o universitate prestigioa-
sã din lume.

“E foarte greu sã fii într-o com-
petiþie atât de puternicã cum este
competiþia în zona universitarã, o
competiþie din ce în mai deschisã,
nu e vorba doar de cele din Româ-
nia ºi un loc 23 (n.r. – clasamentul

World University Ranking on the
web) este un loc meritoriu pentru
condiþiile pe care le-aþi avut, com-
petiþia e deja europeanã, e globalã,
e foarte greu de rezistat ºi existã o
singurã ºansã: noua tehnologie,
noile metode de predare ºi învãþa-
re care dau o ºansã egalã unui stu-
dent din Târgu Jiu cu unul din Lon-
dra sau New Delhi cu o singurã
condiþie, sã fiþi printre primii care
vã adaptaþi la ceea ce înseamnã
metodele moderne de educaþie, de
predare ºi de învãþare, adaptarea
la ceea ce înseamnã educaþia în
secolul 21, pãstrând, totuºi, în ace-
laºi timp elementele de identitate.
(...) Lumea se schimbã ºi noi nu
putem rãmâne pe loc, atât timp cât
educaþia va fi doar un obiect de
disputã politicã cu siguranþã nu va
progresa ºi poate reuºim sã îi lã-
sãm pe profesioniºti sã scrie Le-
gea educaþiei naþionale ºi sã ne gân-
dim la scopul educaþiei, la benefi-
ciar”, a spus Victor Ponta.

Rectorul UCB Târgu-Jiu, Lumi-
niþa Popescu, a declarat cã în cei
23 de ani de la înfiinþare, instituþia a

reuºit sã îºi contureze o identitate
ºi ºi-a conturat misiunea. “Suntem
astãzi, aici, ca o frumoasã conse-
cinþã a destinului, ce a fãcut ca în
urmã cu 23 de ani sã se înfãptuias-
cã la Târgu Jiu aceastã citadelã uni-
versitarã, construitã sub patronajul
marelui sculptor Constantin Brân-
cuºi, neostoit ºlefuitor ce ne-a re-
dat conºtiinþa formei pure. (...) Au
trecut 23 de ani de trudã, de frã-
mântãri ºi eforturi continue, ani în
care am învãþat sã preþuim pentru a
fi preþuiþi, ani în care am trãit ºi re-
trãit evenimente complexe în sem-
nificaþie, cu intensitãþi inimaginabi-
le, dar care ne-au fãcut ca astãzi sã
fiinþãm ºi sã contãm, atât ca parte-
neri cât ºi drept competitori. Ra-
portându-ne la infinitul timpului, 23
de ani nu înseamnã nimic, rapor-
tându-ne însã la realitãþile urmãrite
în dinamica lor, aceºti 23 de ani au
fost ani în care universitatea ºi-a
construit identitatea, ºi-a conturat
misiunea, ºi-a asumat un rol într-o
societate în care însãºi ideea de
universitate se vrea a fi redefinitã”,
a precizat Luminiþa Popescu.



  cuvântul libertãþii / 3vineri, 2 octombrie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Sursa: Agerpres. Care citeazã,
la rândul sãu, publicaþia, “Vocea
Transilvaniei”. Aceasta, sub ti-
tlul “O destinaþie încântãtoare!
Oraºul Sibiu în primele 10 lo-
curi din lume ce trebuie vizi-
tate în 2016”, ne înºtiinþeazã cã
fosta Capitalã Culturalã Europea-
nã ocupã momentan locul 6 în “top
100” al celor mai convenabile ora-
ºe, la nivel mondial, ce trebuie ex-
plorate anul viitor, conform unui
studiu realizat de unul dintre cele
mai cunoscute site-uri de cãutare
de hoteluri din lume, fiind inclus
pentru a treia oarã în topul anual
Best Value Index. Anul acesta, Si-
biul este singurul oraº din Româ-
nia, recomandat turiºtilor interesaþi
de vacanþe sau concedii avanta-
joase în 2016. Plasarea onorantã

MIRCEA CANÞÃR
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se datoreazã indicelui calculat pe
baza reputaþiei hotelurilor din Si-
biu ºi a preþurilor mici de cazare,
ce au scãzut de la 275 lei/noapte
la 243 lei/noapte, devansând Mos-
tarul (Bosnia-Herþegovina), Veli-
ko Târnovo (Bulgaria) ºi Novi Sad
(Serbia). N-avem nici o îndoialã
cã Sibiul rãmâne un oraº atrãgã-
tor, care meritã vizitat, cunoscut
fiind nu doar graþie cadrului sãu
natural, remontant, ºi istoriei sale
bogate, ci ºi bunei gospodãriri,
care i-au adus, în urmã cu câþiva
ani, statutul de Capitalã Culturalã
Europeanã. Izul discret publicitar
al articolului intereseazã mai pu-
þin. Pe blogul sãu, scriitorul An-
drei Pleºu, sub titlul “O garã eu-
ropeanã” descrie astfel gara din
Sibiu, poartã de intrare, zicem noi,

a oraºului, «Zilele trecute,
aflându-mã în Sibiu m-am gân-
dit sã fac o plimbare „come-
morativã” pânã la gara cu pri-
cina. A fost o idee tristã. Am
dat peste un loc neîngrijit, pe
alocuri sordid, cu împreju-
rimi obosite, înghesuit între
câteva construcþii „noi” ºi o
autogarã plinã de pasageri
agitaþi, totul într-o atmosferã
generalã de iarmaroc comu-
nal. Cum ieºi din clãdire spre
oraº, vezi în partea stângã o
casã veche, gãlbejitã, în prag
de colaps, cu tencuiala aproa-
pe cãzutã (...) mica halã cen-
tralã a gãrii, oarecum „mo-
dernizatã”, e un element de
peisaj destul de nesemnifica-
tiv. E înconjurat de un peron

murdãrel, deasupra cãruia
rãsuna, adesea, o voce femi-
ninã care anunþã evenimen-
tele iminente ale „stabili-
mentului”». ªi descrierea con-
tinuã în aceeaºi notã dezolantã,
neomis fiind peisajul urmãtor:
«ªinele sunt pline de bãlãrii,
greu de asociat ideii de func-
þionalitate feroviarã» ºi aºa
mai departe. Pentru ca în final
autorul sã se întrebe nedumerit:
«Sibiul a fost, ºtim bine, Ca-
pitalã Europeanã. Cum poa-
te o Capitalã Europeanã sã-
ºi invite vizitatorii pe o poar-
tã de intrare atât de jalnicã?
Meritã sibienii o garã atât de
încercãnatã? O arterã princi-
palã reamenajatã cochet e,
desigur, un „lucru bine fã-

cut”, dar cu o agreabilã zonã
pietonalã, în centru, nu se
poate mântui un oraº întreg.
Lucrul bine fãcut trebuie sã
intre în expansiune». Artico-
lul domnului Andrei Pleºu a fost
postat la 28 septembrie a.c. pe site-
ul adevarul.ro. În materie de ur-
banism, gusturile sale, deloc aco-
modante, merg spre rigoare arhi-
tecturalã, modernitate ºi fineþuri.
O nedumerire: Sã nu ºtie domnul
Andrei Pleºu cine a fost primarul
Sibiului pânã în toamna trecutã?
Sau, prin ricoºeu, îºi exprimã “co-
locvial” simple impresii de cãlãtor,
în tranzit, spre Pãltiniº, în cãutarea
spaþiului (providenþial) de odinioa-
rã, unde beneficia din partea lui
Noica de un program de ajustare
culturalã, cum îi spune, domnia sa.

Lista este compusã dintr-un
numãr de 12 asociaþii de proprie-
tari, toate cu restanþe foarte mari.
Tabelul este deschis de trei dintre
acestea care figureazã cu datorii
istorice la Termoficare, sumele fi-
ind neplãtite din anul 2010. Frun-
taºa, dacã se poate spune aºa, este
asociaþia de proprietari nr. 7 din
cartierul 1 Mai care are o restanþã
de 2,36 milioane de lei, echivalen-
tul a 524.000 de euro. O datorie la
fel de mare are ºi asociaþia nr. 14
Romanescu – 2,34 milioane de lei.
Cu restanþe de peste 1.000.000 de
lei sunt cinci asociaþii din Craiova,
ºi anume asociaþia nr. 24 Craioviþa

Cele 12 asociaþii de proprietari care nu vor primi cãldurãCele 12 asociaþii de proprietari care nu vor primi cãldurãCele 12 asociaþii de proprietari care nu vor primi cãldurãCele 12 asociaþii de proprietari care nu vor primi cãldurãCele 12 asociaþii de proprietari care nu vor primi cãldurã
Administratorul judiciar al SC

Termo a întocmit lista cu cei mai
rãi datornici din Craiova ºi a
dat-o publicitãþii pentru a-i de-
termina pe restanþieri sã-ºi cla-
rifice situaþia pe ultima sutã de
metri. Dacã nu îºi plãtesc factu-

ra curentã ºi o parte din datorie
pânã în momentul când se va
începe furnizarea agentului ter-
mic, toate asociaþiile de proprie-
tari care se regãsesc pe acest
tabel vor fi lãsate în frig pe toa-
tã perioada iernii.

Nouã (1,13 milioane de lei), aso-
ciaþia nr. 4 Mareºal Antonescu
(1,11 milioane de lei), asociaþia nr.
5 Eroilor din cartierul Valea Roºie
(1,05 milioane de lei), asociaþia nr.
6 din cartierul 1 Mai (1,05 milioa-
ne de lei) ºi asociaþia nr. 3 ªtirbei
Vodã (1 milion de lei).

Restanþele provin
ºi din anul 2010

Pe lista neagrã se mai gãsesc
asociaþia de proprietari nr. 9 Geor-
ge Enescu (900.000 de lei), aso-
ciaþia nr. 7 Rovine (845.000 de lei),
asociaþia de proprietari C2-C5 Put-
na (610.000 de lei), asociaþia de

proprietari nr. 9 Rovine
(470.000 de lei) ºi asocia-
þia de proprietari 84B-
87B1 Craioviþa Nouã
(436.000 de lei). „Aceste
asociaþii de proprietari au
cele mai mari datorii cã-
tre noi. În unele cazuri,
restanþele sunt foarte
vechi, chiar din anul
2010, ceea ce ne demon-
streazã faptul cã este rea-
voinþã. Când nu plãteºti
nimic de atâta timp înseamnã cã
nu eºti interesat sã achiþi ceea ce
consumi ºi atunci nu mai poþi be-
neficia de aceste servicii de încãl-

zire. Prin urmare, aces-
te asociaþii – care, re-
pet, sunt cei mai rãi da-
tornici ai Craiovei – nu
vor primi agent termic
în aceastã iarnã”, a pre-
cizat Maria Somnea, ad-
ministratorul judiciar al
SC Termo Craiova.

Nici un rabat de la
aceastã mãsurã
Potrivit administrato-

rului judiciar, lista dator-
nicilor rãmâne bãtutã în
cuie, urmând sã fie apli-
catã întocmai dacã
restanþierii aceºtia nu îºi
mai achitã din bani.
Maria Somnea a expli-
cat cã singura posibili-
tate ca o asociaþie de

proprietari sã fie ºtearsã de pe ta-
bel este sã-ºi achite factura curen-
tã, dar ºi o parte consistentã din
datoria veche. „Dacã doresc sã
primeascã agent termic, asociaþii-
le de pe lista noastrã trebuie sã-ºi
achite mãcar factura curentã ºi un
procent rezonabil din sumele
restante. Plãþile trebuie sã fie fã-
cute în urmãtoarele sãptãmâni care
au mai rãmas pânã la furnizarea
cãldurii în Craiova, în caz contrar
nu se vor regãsi printre cele care
se vor încãlzi în aceastã iarnã”, a
menþionat Maria Somnea. Adminis-
tratorul judiciar a precizat cã nu se
va face nici un rabat de la aceastã
mãsurã, toate cele 12 asociaþii fi-
ind avertizate sã-ºi clarifice situa-
þia în timpul care a mai rãmas.

Gigacaloria, pe punctul
de a se scumpi

Furnizarea cãldurii în Craiova ar
urma sã se facã de cum se rãceºte
vremea, dar nu mai devreme de
începutul lunii noiembrie. Dacã,

totuºi, temperaturile vor scãdea în
luna octombrie, SC Termo este
pregãtitã sã porneascã instalaþiile.
„S-au fãcut toate reviziile ºi nu
avem nici o problemã dacã vor veni
zile friguroase ºi va trebui sã înce-
pem furnizarea agentului termic
mai devreme. Urmãrim valorile pe
care le aratã termometrul fiindcã
nu vrem sã le încãrcãm locatarilor
facturile”, a precizat administrato-
rul Somnea. În ceea ce priveºte
preþul gigacaloriei din aceastã iar-
nã, acesta este încã discutabil. Ad-
ministratorul judiciar a anunþat cã
va cere mãrirea preþului, ca o altã
mãsurã pentru redresarea societã-
þii. De aici decurg douã posibili-
tãþi, fie craiovenii vor suporta
aceastã majorare, fie Primãria Cra-
iova, cu votul consilierilor munici-
pali, vor acoperi aceastã sumã
printr-o nouã subvenþia de la bu-
getul local. În acest moment, pre-
þul gigacaloriei este de 220,5 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Curtea de Apel Craiova a decis,
la termenul de miercuri, 30 septem-
brie a.c., sã-i menþinã sub control
judiciar pe fosta preºedintã a Tri-
bunalului Olt, judecãtoarea Eugenia
Carmen Marinescu, pe soþul ei, Iu-
liu Severus Marinescu, dar ºi pe
ceilalþi doi inculpaþi din dosar, avo-
catul Dumitru Cismaru ºi Ilie Bu-
cã: „Menþine mãsura preventivã a
controlului judiciar dispusã fata de
inculpaþii Marinescu Eugenia-Car-
men, Marinescu Iuliu-Severus,
Bucã Ilie ºi Cismaru Dumitru, dis-
pusã prin încheierea din 26.06.2015
ºi menþinutã prin încheierea din
12.08.2015, pronunþate de Curtea
de Apel Craiova. Amânã judeca-
rea cauzei la data de 19.10.2015,
ora 10:00”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei. În plus, jude-
cãtorii au hotãrât sã înainteze la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie cere-
rea de strãmutare formulatã de in-

Reamintim cã poliþiºtii ºi repre-
zentanþii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj erau
anunþaþi, pe 26 octombrie 2011,
seara, în jurul orei 21.00, despre
faptul cã în comuna Drãnic s-a
produs un accident de circulaþie
grav. La faþa locului au ajuns echi-
paje de Descarcerare ºi SMURD,
dar ºi poliþiºti de la Rutierã.

În urma cercetãrilor efectuate,
oamenii legii au stabilit cã Mario
Cosmin Falcoe, de 23 de ani, din
localitatea Drãnic, în timp ce con-
ducea un autoturism Alfa Romeo,
înmatriculat în Italia, nu a adap-
tat viteza de deplasare într-o cur-
bã la stânga, a pierdut controlul
direcþiei ºi s-a rãsturnat în afara
pãrþii carosabile. Maºina rãstur-
natã ºi-a continuat deplasarea,
a rupt mai mulþi copaci ºi s-a
oprit în gardul din beton al unei
locuinþe. Dacã ºoferul a scã-
pat doar cu câteva leziuni su-
perficiale, o parte dintre pasa-
geri au fost scoºi dintre fiare-
le contorsionate de specialiºtii
de la Descarcerare.

Din nefericire, pentru pasa-
gerul din dreapta faþã, fratele
ºoferului, Robert Falcoe, de 31
de ani, din aceeaºi localitate,
nu s-a mai putut face nimic,

Minor de 17 ani dupã gratii
pentru 12 infracþiuni

Poliþiºtii specializaþi în investigaþii criminale din cadrul Poliþiei
Segarcea au documentat acti-
vitatea infracþionalã a unui tâ-
nãr de 17 ani, acesta fiind bã-
nuit de comiterea a numai pu-
þin de 12 fapte de naturã pena-
lã. Mai exact, în sarcina lui s-
au reþinut 5 infracþiuni de furt
calificat, 4 infracþiuni de dis-
trugere (a distrus televizoare
pentru a sustrage bobinele, ca-
mere de supraveghere ºi alar-
me), o infracþiune de amenin-
þare, o infracþiune de tentativã de furt calificat ºi o infracþiune de
tentativã de tâlhãrie. Oamenii legii au stabilit faptul cã Mihai Ion
Frunzã, de 17 ani, din comuna Giurgiþa, în perioada aprilie-sep-
tembrie 2015, împreunã cu alte persoane sau singur, a pãtruns
fãrã drept în mai multe locuinþe, dar ºi în magazine, din comunã ºi
din localitãþile învecinate, de unde a sustras ºi distrus mai multe
bunuri. În baza probatoriului administrat în cauzã de poliþiºtii dol-
jeni, suspectul de 17 ani a fost reþinut pentru 24 de ore ºi încarce-
rat în Centrul de Reþinere ºi Arestare Preventivã din cadrul IPJ
Dolj, iar ieri a fost prezentat Judecãtoriei Segarcea cu propunere
de arestare preventivã, propunere admisã de instanþã, care a emis
mandat pe 30 de zile pe numele tânãrului.

Elevii de la „Carol I” ºi „Elena
Cuza” au aflat pericolele
care îi pândesc pe Internet

În cadrul „Sãptãmânii Pre-
venirii Criminalitãþii”, ieri, în ziua
dedicatã prevenirii criminalitãþii
organizate, poliþiºtii Comparti-
mentului de Prevenire a Crimi-
nalitãþii împreunã cu ofiþerii spe-
cializaþi din cadrul B.C.C.O Cra-
iova – Serviciul de Combatere
a Criminalitãþii Informatice ºi
Serviciul Antidrog, Agenþiei Na-
þionale Împotriva Traficului de
Persoane – Centrul Regional
Craiova ºi Agenþiei Naþionale Antidrog – Centrul de Prevenire, Eva-
luare ºi Consiliere Antidrog Dolj, au organizat, la Colegiul Naþional
„Carol I” ºi Colegiul Naþional „Elena Cuza”, din Craiova, o serie de
dezbateri cu tema „Prevenirea victimizãrii minorilor în mediul on-
line”, „Prevenirea traficului de persoane” ºi „Prevenirea consu-
mului de etnobotanice”,  la care au participat elevi ºi cadre didacti-
ce din cele douã unitãþi de învãþãmânt. Elevii au primit cu entuziasm
activitatea desfãºuratã de oamenii legii, fiind captivaþi mai ales de
exemplele ºi cazurile prezentate, iar poliþiºtii au urmãrit conºtientiza-
rea acestora cu privire la pericolele care îi pândesc în spatele unor
discuþii aparent prietenoase ºi inocente în mediul on-line, precum ºi
riscurile consumului de droguri.

Concursul „Permis de Pieton”,
organizat de poliþiºtii din
Craioviþa Nouã

Pentru creºterea gradului de
siguranþã a elevilor ºi a perso-
nalului didactic ºi prevenirea
delicvenþei juvenile în incinta ºi
în zonele adiacente unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar din
zona de responsabilitate, poli-
þiºtii Secþiei 5 Craiova – Com-
partimentul Poliþiei de Proximi-
tate au organizat un concurs pe
teme de cunoºtinþe de circula-
þie pe drumurile publice intitu-
lat „Permis de Pieton”, la care
au participat elevi de clasele a IV-a de la toate ªcolile gimnaziale de
pe raza de competenþã, ºi anume ªcoala „Alexandru Macedonski”,
ªcoala „Mihai Viteazu”, ªcoala „Elena Farago” ºi ªcoala „Decebal”.
Copiii au avut de rãspuns la 10 întrebãri ale unui „chestionar” cu
reguli de circulaþie, fiind rãsplãtiþi cu premii, iar în partea a doua a
acþiunii a fost instituit un filtru rutier pe strada „George Enescu”,
unde cei mici le-au înmânat tuturor conducãtorilor auto câte un
balon ºi i-au rugat sã aibã mai multã grijã ºi rãbdare atunci când îi
întâlnesc pe drum pe cei mai mici participanþi la trafic.

Vrea strãmutarea procesului!
Fosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a Tribunalului Olt,ribunalului Olt,ribunalului Olt,ribunalului Olt,ribunalului Olt,

menþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciar
Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au menþinut, miercuri, mãsura

controlului judiciar faþã de fosta preºedintã a Tribunalului Olt, Eu-
genia Carmen Marinescu, soþul ei, ºi ceilalþi doi inculpaþi din dosar.
Hotãrârea a fost luatã în procesul în care fostul magistrat este jude-
cat pentru infracþiuni de corupþie, fiind acuzatã cã a primit, prin
intermediari, 200.000 de euro de la membri ai familiei lui Sandu An-
ghel, zis Bercea Mondial, pentru eliberarea acestuia. În plus, fosta
judecãtoare a cerut strãmutarea procesului, cererea ei fiind înaintatã
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

culpata Marinescu Eugenia-
Carmen.

Soþul judecãtoarei ºi avo-
catul Dumitru Cismaru au
fost arestaþi preventiv pe 21
martie a.c., iar Carmen Ma-
rinescu a ajuns în arestul IPJ
Dolj pe 24 martie, însã la
sfârºitul lunii iunie toþi incul-
paþii erau deja plasaþi sub control
judiciar. Asta dupã ce, pe 5 mai a.c.,
la Curtea de Apel Craiova s-a înre-
gistrat dosarul în care soþii Mari-
nescu, avocatul Cismaru ºi Ilie Bucã
erau trimiºi în judecatã de procu-
rorii DNA Craiova pentru  luare de
mitã, trafic de influenþã, spãlare de
bani, în formã continuatã, fals în
declaraþii în formã continuatã ºi
complicitate la aceste infracþiuni.-
 Anchetatorii susþin cã judecãtoa-
rea, ajutatã de ceilalþi trei inculpaþi,
a primit 200.000 euro ca sã-l elibe-
reze, în septembrie 2011, pe Sandu

Anghel zis Bercea Mondial. La trei
luni dupã primirea ºpãgii, procuro-
rii spun cã judecãtoarea ºi soþul ei,
Iuliu Severus Marinescu, au inves-
tit banii în trei suprafeþe de teren ºi
o casã (un teren în suprafaþã de 703
mp ºi o construcþie de 29 m.p. pe
acelaºi amplasament, situat în Bãile
Olãneºti, un teren situat în localita-
tea Corbu, judeþul Constanþa, în su-
prafaþã de 1250 mp, ºi un teren in-
travilan de 600 mp situat în muni-
cipiul Slatina), douã dintre aceste
achiziþii nefiind menþionate în de-
claraþiile de avere ale magistratului.

Închisoare cu suspendare pentru autorulÎnchisoare cu suspendare pentru autorulÎnchisoare cu suspendare pentru autorulÎnchisoare cu suspendare pentru autorulÎnchisoare cu suspendare pentru autorul
accidentului mortal de la Drãnicaccidentului mortal de la Drãnicaccidentului mortal de la Drãnicaccidentului mortal de la Drãnicaccidentului mortal de la Drãnic

Tânãrul din comuna doljeanã Drãnic, care în octombrie 2011, bãut ºi
circulând cu vitezã la volanul unui autoturism Alfa Romeo înmatriculat în Italia,
s-a rãsturnat cu maºina, fratele sãu pierind în accident, a fost condamnat
definitiv la un an ºi 6 luni de închisoare cu suspendare. Despãgubirile le va
achita asiguratorul, doljeanul fiind obligat la 6.000 de lei cheltuieli judiciare.

întrucât a decedat în urma rãni-
lor suferite. În plus, Virgil Zam-
fir, de 29 de ani, a fost transpor-
tat la spital în stare gravã, în timp
ce Costinel Nuþicã, de 19 ani, ºi
Smarand Stãnescu, de 42 de ani,
tot din Drãnic, au suferit rãni
uºoare. Poliþiºtii l-au testat pe con-
ducãtorul autoturismului cu apa-
ratul etilotest, care a indicat o va-
loare de 0,60 mg/l alcool în aerul
expirat, astfel cã ºi el a ajuns la
spital, însã pentru recoltarea de
probe biologice în vederea stabi-
lirii alcoolemiei. La momentul res-
pectiv, în cauzã a fost întocmit
dosar de cercetare penalã sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunilor de
ucidere din culpã ºi conducere
sub influenþa bãuturilor alcoolice.

Expertizele ºi cercetãrile în ca-
uzã au fost finalizate abia la înce-
putul anului 2014, ºoferul vinovat
de accident, Mario Cosmin Falcoe,
fiind trimis în judecatã de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Segarcea pe 30 ianuarie
2014, datã la care dosarul s-a în-
registrat pe rolul Judecãtoriei Se-
garcea. Pe 9 martie 2015 instanþa
de fond a pronunþat sentinþa, in-
culpatul fiind condamnat la 1 an ºi
6 luni de închisoare cu executare,
iar asiguratorul, respectiv Biroul
Naþional Carte Verde Italia (Uffi-
cio Centrale Italiano) prin manda-
tar legal Biroul Asigurãtorilor de
Autovehicule din România la plata
unor despãgubiri în valoare de
aproape 113.000 lei urmaºilor vic-
timei. În plus, Falcoe a fost obli-
gat la plata sumei de 6.000 de lei
cheltuieli judiciare.

Inculpatul, asiguratorul, dar ºi
pãrþile civile au declarat apel împo-
triva sentinþei Judecãtoriei Segarcea,

iar Curtea de Apel Craiova a pro-
nunþat marþi, 29 septembrie a.c.,
sentinþa definitivã în dosar. In-
stanþa a admis apelul inculpatu-
lui ºi pe al asiguratorului, dispu-
nând suspendarea executãrii pe-
depsei de un an ºi 6 luni închi-
soare pe durata unui termen de
încercare de 3 ani ºi 6 luni. Pe
laturã civilã, judecãtorii Curþii de
Apel Craiova au decis ca asigu-
ratorul sã plãteascã mai puþin cu
40.000 lei daune morale, faþã de
suma stabilitã pe fond.
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Manifestãrile de ieri au debutat
cu audiþia imnului academic „Gau-
deamus igitur!” („Sã ne bucurãm,
aºadar!”), dupã care au urmat alo-
cuþiuni referitoare la ceea ce în-
seamnã pregãtirea universitarã. Anul
2015 a fost unul extrem de benefic
pentru Universitatea din Craiova. Pe
lângã obþinerea celui mai înalt grad
de recunoaºtere a calitãþii procesu-

lui de învãþãmânt, instituþia a cu-
noscut ºi alte succese.

„Începem un nou an universitar
sub bune auspicii. Universitatea din
Craiova este cea mai bunã instituþie
de acest fel din regiune, iar în ceea
ce priveºte un clasament naþional
suntem pe locul al IV-leaca numãr
de studenþi, pe locul al V-lea ca efec-
tiv al cadrelor didactice ºi în prime-
le opt la cercetare ºtiinþificã. În
aceastã toamnã am avut o creºtere
de 20 de procente, comparativ cu
2009, a numãrului de studenþi ad-
miºi. De asemenea, în 2015 am avut
proiecte europene care au depãºit
32 milioane de euro. Calitatea ab-
solvenþilor noºtri este datã ºi de nu-
mãrul mare a celor angajaþi în com-
panii economice puternice, parte-
neri de-ai noºtri strategici, unii din-
tre ei fiind prezenþi astãzi aici. Dragi
studenþi, vã vom acorda tot spriji-
nul sã vã pregãtiþi cât mai bine, iar
pentru toate programele de dezvol-
tare vom þine cont ºi de nevoile de
dezvoltare economicã a regiunii. Nu
pot decât sã vã urez un an nou de
împliniri ºi sã vã bucuraþi de Craio-
va, fiindcã este un oraº în plinã dez-
voltare, iar autoritãþile publice ne-
au sprijinit tot timpul”, a spus, în

Festivitate de deschidere de galã, ieri, în Sala Albas-
trã a Universitãþii din Craiova, a noului an universitar.
Zeci de studenþi, cadre didactice, invitaþi au þinut sã
asiste la inaugurarea anului academic. Atât reprezen-
tanþii autoritãþilor publice locale ºi judeþene, cât ºi cei
ai mediului de afaceri au apreciat calitatea învãþãmân-
tului desfãºurat în Universitatea din Craiova, institu-
þie care a primit, de curând, „grad de încredere ridi-
cat”, din partea Autoritãþii Naþionale de Acreditare
Universitarã, cel mai mare calificativ care poate fi
acordat, în acest moment, în România.

cuvântul de deschidere, prof.univ.dr.
Dan Claudiu Dãniºor, rectorul
Universitãþii din Craiova.

Autoritãþile, alãturi
de mediul academic

Reprezentantul Guvernului în
teritoriu, prefectul judeþului Dolj,
Nicolae Sorin Rãducan, a prezen-

tat mesajul sãu, cu ocazia deschi-
derii noului an universitar: „Aceastã
zi de 1 octombrie marcheazã un
nou început de an universitar, cu
simbolistica sa specificã pentru
studenþii din anul I, cu încãrcãtura
de rigoare pentru cei din anii mai
mari. De astãzi, Cetatea Bãniei,
devenitã autentic centru universi-
tar al þãrii, resimte mult mai ampli-
ficat pulsul de tinereþe impus de

efervescenþa academicã. Cele trei
mari Universitãþi ale Craiovei con-
ferã, indiscutabil, o aurã distinctã
marelui nostru municipiu, o
pregnantã elevaþie intelectualã, dar
ºi convingerea pregãtirii unor des-
toinici specialiºti într-o multitudi-
ne de domenii, mediul academic
irigând de-a dreptul întreaga viaþa
economico-socialã ºi culturalã a
Doljului, inclusiv a Olteniei. Îmi
exprim deplina certitudine cã va-
loroasele cadre didactice universi-
tare, prin vocaþia lor, acordatã de
cooperarea cu Universitãþi din în-
treaga lume, programul de burse
dezvoltat cu parteneri din spaþiul
comunitar, vor stãrui în ridicarea
calitãþii procesului de învãþãmânt
la standardele atât de exigente ce-
rute de lumea în care trãim. Vã urez
succes deplin tuturor!”.

La rândul sãu, Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, a þinut sã aducã mesajul sãu
ºi al instituþiei pe care o conduce:
«Îmi face o deosebitã plãcere sã
particip la evenimentul care mar-
cheazã începerea unui nou an de
studii la Universitatea din Craiova,
instituþie cu tradiþie, care, prin
prestigiul construit de-a lungul tim-
pului, s-a consacrat drept o ono-
rantã carte de vizitã pentru judeþul
Dolj. Aceastã bunã reputaþie, clã-
ditã prin performanþã în educaþie,
a primit, recent, o nouã confirma-
re din partea autoritãþii care garan-
teazã calitatea învãþãmântului su-
perior din România, prin acorda-
rea calificativului maxim „grad de
încredere ridicat”, reuºitã pentru
care vã felicit. În calitate de preºe-

dinte al Consiliului Judeþean Dolj,
reafirm întreaga disponibilitate pen-
tru continuarea bunei relaþii de con-
lucrare instituþionalã, în sprijinul
actului educaþional, ºi îndrept cele
mai bune gânduri ale mele cãtre stu-
denþi ºi întregul corp profesoral,
cãrora le urez cât mai multe reuºi-
te în noul an de învãþãmânt».

Dan Daºoveanu, viceprimar al
Craiovei a precizat, aducând mesa-
jul Primãriei: „Este un moment care
ne invitã a reflecta cã învãþãmântul
universitar înseamnã verticalitate,
solidaritate ºi, nu în ultimul rând,
corectitudine. Viitorul nostru depin-
de de dumneavoastrã, dragi stu-
denþi. Trebuie sã fiþi parte activã a
schimbãrilor ºi vã îndemn sã vã
bucuraþi de Craiova”. Inspectorul
general adjunct al ISJ Dolj,prof.Ja-
ninaVaºcu, a menþionat, în discur-
sul sãu cã „sfârºitul unei vacanþe,
înseamnã un început de an ºcolar,
astãzi universitar. Cei care pãºesc
în anul I sunt o punte între ce a
fost ºi ce va fi ºi s-a dovedit cã sunt
bine pregãtiþi, rezultatele obþinute la
admiterea în învãþãmântul superior

stând mãrturie. Vã doresc sã fiþi
mereu în frunte ºi sã nu vã pierdeþi
în pluton”.

Mulþumiri din partea
partenerilor strategici

Parteneri strategici ai Universi-
tãþii din Craiova, reprezentanþi ai
mediului de afaceri sau ai altor in-
stituþii au fost ºi ei prezenþi la des-
chiderea anului universitar. Unul din-
tre ei, care a rãmas îndrãgostit de
Craiova este FabienFlory, ºeful
Biroului pentru Europa Centralã ºi

de Est al Agenþiei Universitare a
Francofoniei, care a declarat: „Sunt
onorat sã particip la aceastã mani-
festare. Universitatea din Craiova
este una dintre cele mai dinamice
din România. Acum câþiva ani am
fost uimit când am auzit de proiec-
tele propuse, iar când le-am vãzut
ºi puse în practicã am fost plãcut
surprins. Instituþia pe care i repre-
zint a devenit un factor important
de finanþare a programelor de cer-
cetare ºi vom acorda sprijinul nos-
tru ori de câte ori este nevoie. Pu-
teþi conta pe noi în continuare”.

Reprezentanþii mediului de
afaceri – AydinDidem (repre-
zentantul firmei „Pirelli”), Rob
Ardley(de la „Ford”), Liviu
Ungureanu (director „Cum-
mins”), Nicolae Neagu  (direc-
tor „Hella”) ºi Constantin Po-
peci au þinut sã aminteascã fap-
tul cã parteneriatul cu Universi-
tatea din Craiova este unul foar-
te bun, majoritatea angajaþilor
care au studii superioare prove-
nind din rândurile absolvenþilor
Universitãþii din Craiova.

Spectacol festiv
Ceremonia de deschidere s-a fi-

nalizat cu premierea a patru studenþi
– Anca Maria Stãnãºel (cea care
a prezentat mesajul „bobocilor”),
Maria Popescu, Alexandru Che-
ra ºi  Florina Drãguþ– de cãtre
ING Bank. Imediat, în holul mare
al Universitãþii, invitaþii, studenþii ºi
cadrele didactice au asistat la un
spectacol de balet –„Operissima –
Let’s dance”, oferit de Opera Ro-
mânã din Craiova, care s-a bucurat
de un real succes.
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Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie (UMF) din Craiova ºi-a des-
chis, ieri, porþile pentru o nouã ge-
neraþie de studenþi care aspirã la pro-
fesia de doctor. Festivitatea a avut
loc, conform tradiþiei, în corpul de
clãdire aflat în imediata apropiere a
Spitalului Judeþean din Craiova. Sala
a fost plinã de studenþi ºi profesori
care au þinut sã fie prezenþi la emoþi-
onantul moment al intonãrii imnului
„Gaudeamus Igitur”, în timpul cãruia
toþi participanþii s-au ridicat în picioa-
re. A urmat, apoi, momentul discur-

Aula Magna a Universitãþii de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova a fost ieri mai plinã
ca niciodatã, la ceremonia de deschidere a
noului an universitar. Sute de studenþi, me-
dici ºi profesori au participat la tradiþionalul
eveniment festiv, în fapt un „bun venit!”
adresat noii generaþii de boboci ce a pãºit cu
emoþie pragul UMF. Cu toþii au reuºit în varã

sã promoveze concursul de admitere, unul cu
grad tot mai ridicat de dificultate de la an la
an. Acest lucru a fãcut ca tinerii din anul I sã
fie admiºi dintre cei mai buni candidaþi din
þarã, Universitatea de Medicinã ºi Farma-
cie fiind o instituþie de învãþãmânt superior
ce se bucurã de apreciere ºi respect la nivel
naþional.

sului susþinut de la prezidiu, de recto-
rul Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova, prof. univ. dr. Ion
Rogoveanu.

«Una dintre bucuriile pe care mi le
oferã funcþia de rector al Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova,
pe care o repet la fiecare 1 octombrie,
este aceea de a vã ura „bun venit!” în
noul an universitar, deopotrivã cadre-
lor didactice, dar mai ales studenþilor.
Iatã-ne aºadar în faþa unui nou înce-
put. Astãzi este o zi importantã atât
pentru noi, cadrele didactice, cât ºi

pentru studenþii de azi ºi, cu siguran-
þã, colegii noºtri de mâine. Sunt ono-
rat sã fiu cel care vã invitã sã pãºiþi
într-o nouã etapã a evoluþiei voastre
cu încredere, optimism ºi plini de en-
tuziasm», a precizat în mesajul sãu
prof. univ. dr. Ion Rogoveanu.

685 de studenþi sunt
în anul I de facultate
Anul acesta, instituþia de învãþã-

mânt superior medical din Craiova
are, în anul I de studiu, 685 de stu-
denþi care au concurat, în varã, pen-
tru locurile la buget ºi taxã. Cei mai
mulþi, 290 de boboci, sunt la Faculta-
tea de Medicinã (210 admiºi la buget
ºi 80 admiºi la învãþãmântul cu taxã),
dar ºi la alte specializãri: 75 la Medi-
cinã Dentarã (35 admiºi la buget ºi
40 admiºi la învãþãmântul cu taxã),
44 la Tehnicã Dentarã (9 admiºi la
buget ºi 35 admiºi la învãþãmântul
cu taxã), 99 la Farmacie (29 admiºi la
buget ºi 70 admiºi la învãþãmântul
cu taxã), 124 la Asistenþã medicalã
(29 admiºi la buget ºi 95 admiºi la
învãþãmântul cu taxã), 24 de studenþi
la specializarea Moaºe (14 admiºi la
buget ºi 10 admiºi la învãþãmântul
cu taxã), 29 la Balneo-Fiziokinetote-
rapie (19 admiºi la buget ºi 10 admiºi
la învãþãmântul cu taxã).

Notele de admitere spun ºi ele
multe despre calitatea studenþilor
care au pãºit ieri în primul an de stu-
diu. La cele 210 de locuri la buget de
la Facultatea de Medicinã, ultima
medie de admitere a fost anul acesta
9,51, iar patru note au fost de 10.

90 la sutã
din absolvenþii UMF
Craiova au intrat la

rezidenþiat, anul trecut
În ultimii ani, datoritã rigurozitãþii

la admitere ºi a rezultatelor obþinute
de studenþii sãi, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie ºi-a crescut
prestigiul. La concursul de admitere
la Rezidenþiat din sesiunea noiembrie
2014, spre exemplu, un procent de
peste 90% din absolvenþii Facultãþii
de Medicinã au ocupat un loc sau
un post de pregãtire în Rezidenþiat.
În plus, Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova a devenit tot
mai atractivã pentru studenþii din afa-
ra graniþelor mai ales prin prisma fap-
tului cã diplomele care se elibereazã
aici sunt recunoscute la nivelul Uni-
unii Europene. Astfel, un absolvent

al UMF poate sã se angajeze în spi-
talele europene, în condiþiile în care
îºi gãseºte un loc de muncã. Are ca-
lificarea recunoscutã direct, fãrã sã
mai dea ceva examene de diferenþã
în oricare stat din spaþiul european.
Un alt avantaj îl reprezintã taxa de
ºcolarizare. Pentru programul Medi-
cinã în limba englezã, spre exemplu,
aceasta ajunge la 5.000 de euro, adi-
cã mai puþin de jumãtate faþã de ce
înseamnã taxã de ºcolarizare pentru
o universitate vesticã. Tineri din Afri-
ca, Europa, Asia ºi America de Nord,
s-au înscris în anii trecuþi sã studie-
ze medicina la Craiova.

„De fiecare dintre noi depinde ca
Universitatea de Medicinã ºi Farma-
cie sã devinã instituþia la care visãm
cu toþii. Suntem o instituþie de învã-
þãmânt superior de renume datoritã
muncii în echipã pe care o depunem
zilnic, cadre didactice ºi studenþi
deopotrivã. Primim feedback-uri po-
zitive din partea angajatorilor în le-
gãturã cu nivelul de pregãtire al stu-
denþilor ºi al absolvenþilor noºtri ro-
mâni ºi strãini”, a mai spus rectorul
Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova.

RADU ILICEANU

Învãþãmântul superior craiovean a cunos-
cut, ieri, o deschidere de an universitar cu totul
aparte. Spiritul cazon, acurateþea lingvisticã a
invitaþilor, dotarea materialã impresionantã a
sediul Universitãþii „Spiru Haret” din Craiova
au reprezentat elementele definitorii care au
caracterizat manifestarea prilejuitã de debutul
anului universitar 2015-2016. Sute de studenþi
au fost prezenþi în sediul de pe strada „Vasile
Conta” nr. 4 pentru a trãi primele emoþii la întâl-
nirea cu mediul universitar. Organizarea irepro-
ºabilã a evenimentului a aparþinut prof. univ.
dr. Gheorghe Bicã, prorector al Universitãþii
„Spiru Haret”. Experienþa sa vastã de comandã
în structurile Ministerul Afacerilor Interne a fost
vizibilã pentru oricare dintre participanþi. Cu
concizie, respect pentru valorile tradiþionale ale
poporului român ºi speranþa mãrturisitã în
schimbarea de mentalitate a tinerei generaþii pre-
zente în salã, prorectorul Gheorghe Bicã a urat
un bun venit studenþilor, cadrelor didactice ºi
invitaþilor.

Timpul aratã învingãtorii
Primul dintre invitaþi care a luat cuvântul a

fost Eugen Marinescu, din partea Instituþiei Pre-
fectului de Dolj. «Sunt emoþionat pentru cã, pe
vremuri, am lucrat în aceastã clãdire ºi vãd ce
lucruri frumoase s-au realizat în acest spaþiu. Vã

Imnul Naþional, intonat în debutul noului an universitar

Emoþie ºi bucurie la deschiderea anului universitar 2015-
2016 al Universitãþii „Spiru Haret” – Centru Universitar Cra-
iova. Prezenþa impresionantã de cadre didactice, reprezentanþi
ai instituþiilor de calibru din judeþ, directori de bãnci a dat

sutelor de studenþi aflaþi în salã sentimentul cã sunt pe mâini
bune. Manifestarea a fost moderatã de prof. univ. dr. Gheor-
ghe Bicã, în calitate de prorector, ºi a fost un prilej pentru toþi
de a fi mândri cã suntem români.

aduc din partea Institu-
þiei Prefectului de Dolj
un mesaj de respect faþã
de Universitatea „Spiru
Haret” ºi vã doresc sã
învãþaþi pentru viaþã, nu
numai pentru ºcoalã.
Dacã iniþial era un me-
diu toxic în învãþãmân-
tul universitar, pentru
cã mai aveam nevoie de
o universitatea la Gali-
cea Mare ºi le aveam pe
toate; acum lucrurile s-
au decantat ºi au rãmas
cei valoroºi», a precizat
Eugen Marinescu.

„Un respect profund
pentru predecesorul meu!”

Prezent la deschiderea noului an universitar
a fost ºi comandantul Poliþiei doljene. «Este o
deosebitã onoare pentru mine sã particip la de-
butului anului universitar ºi sã constat cã, an de
an, la Universitatea „Spiru Haret” se schimbã
lucrurile în ºi mai bine. Sunteþi o instituþie emble-
maticã pentru Dolj ºi întreaga þara. De altfel, în-
tre instituþia pe care o reprezint ºi Universitatea
„Spiru Haret” existã o colaborare foarte bunã,

graþie prorectorului Gheorghe Bicã, care a fost
ºi predecesorul meu ºi faþã de care am un res-
pect profund», a evidenþiat comisar-ºef de poli-
þie Nicolescu Constantin, inspector-ºef al In-
spectoratului de Poliþie a judeþului Dolj. Cum
aproximativ 6.400 de posturi noi în structurile
MAI sunt scoase la concurs pe viitor, potrivit

afirmaþiilor lui Gheorghe Bicã, colaborarea între
cele douã instituþii nu poate fi decât salutarã.

Finanþele doljene confirmã parteneriatul
Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor

Publice Craiova a fost ºi ea reprezentatã în ma-
nifestãrii. «Particip la festivitatea de deschide-
re în dublã calitate, cea de director executiv al
Finanþelor ºi cea de cadru didactic. Eferves-
cenþa universitarã nu putea sã nu se materiali-
zeze ºi cu o colaborare foarte strânsã între Uni-
versitatea „Spiru Haret” ºi Direcþia Finanþelor
Dolj. Majoritatea angajaþilor noºtri cu studii
medii ºi-au fãcut formarea profesionalã univer-
sitarã aici, la „Spiru Haret” ºi, nu uitaþi, cã noi
militãm pentru formarea dumneavoastrã, a ti-
nerilor, ca viitori contribuabili în spirit fiscal»,
le-a împãrtãºit celor prezenþi Antonescu Mihai,
director executiv al D.G.R.F.P. Craiova.

VALENTIN CEAUªESCU

Prof.univ.dr. Gheorghe Bicã: „Vreau sã con-
tribuiþi la modificarea mentalitãþii ºi sã faceþi
România cea mai frumoasã þarã din lume ºi Cra-
iova, cel mai frumos oraº din România”.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Când, în toamna anului 1966, am pã-
ºit, în ambientul abia înfiripat al noii alma
mater craiovene, cu un entuziasm întru
nimic cenzurat, un singur nume ni se ofe-
rea, mie ºi celor ºaizeci ºi cinci de câºti-
gãtori ai unui examen de admitere rigu-
ros ºi extrem de exigent (Oú son les nié-
ges d’antan?), drept garanþie a unui par-
curs universitar promiþãtor în raport cu
celelalte centre din þarã verificate prin
tradiþie ºi renume: criticul ºi istoricul li-
terar Al. Piru.

S-au scurs, iatã, patruzeci ºi ºapte de
ani din acea toamnã: o epocã, s-ar spune,
echivalând cu exact cota regimului însuºi
în care generaþia mea se nãscuse ºi cu ale
cãrui provocãri urma sã se confrunte. Fa-
cultate abia nãscutã, ca ºi Universitatea
cãreia, în ciuda ierarhiei impuse de regi-
mul politic ce-o transforma într-o cenu-
ºãreasã în raport cu surorile sale „tehni-
ce”, tocmai îºi structura colectivul profe-
soral printr-o mobilizare de tineri supuºi,
ei înºiºi, unui botez selectiv.

Printre aceºtia, figura lui Eugen Negrici,
pe atunci asistent coordonând seminarii de
lingvisticã: un bãrbat „mare la stat”, cu
vorbele cronicarului, captând, cu sau fãrã
voie, interesul colegelor mele ieºite, ele
însele, aproape complet dezinhibate în ae-
rul ceva mai rãcoros al unei lumi (auto-
htone) în fazã de dezgheþ, ºi, mai ales, un
tânãr literat posesor al unui set de criterii
evaluatoare care, în praxisul comunicaþi-
onal, eclata, impunãtor, ba adesea ºi „pu-
nitiv” în raport cu inadvertenþele infantile
ale învãþãceilor nedeprinºi cu drumul mar-
cat de dificultãþile facerii de sine.

Oricât de paradoxal ar pãrea, Eugen Ne-
grici n-avea aproape nimic din figura mor-
ganaticã a universitarului de lungã tradi-
þie, occidentalã ºi mai ales româneascã,
pe linia, spre a ne opri la spaþiul autohton,
începutã de Maiorescu trecând prin Iorga
ºi Nae Ionescu ºi sfârºind cu Cãlinescu.

Nu voi continua acum ºi aici acest exer-
ciþiu –  altfel necesar, iar, în dreptul pro-
priului meu destin literar cât va sã fie, ºi

obligatoriu – de evaluare a dimensiunii spi-
rituale producãtoare de sens a lui Eugen
Negrici ºi a operei sale.

Cu tot aerul de nostalgie care-l brãz-
deazã involuntar, momentul mi se impune
mai curând ca o lecþie – un memento ºi un
reper în contextul precaritãþii în care se
aflã învãþãmântul românesc în toate com-
ponentele sale, dar cu deosebire în cea uni-
versitarã. Un memento ºi, totodatã, un
avertisment pentru cei care, tineri dar ºi
maturi, nu obosesc anulând ºcoala româ-
neascã de mai an reducând-o cât se poate
de greºit la funcþia „propagandisticã”, re-
alã, fireºte, dar insignifiantã în structura
esenþialã a actului de instrucþie.

Fiindcã dacã instrucþia – ºcoala în di-
mensiunea ei genericã – se aflã azi într-o
degringoladã aproape fãrã precedent (sub-
iect al unor reforme reduse la nivelul unor
simple sloganuri!) culpa nu e doar una de
naturã financiarã; ºi nici mãcar numai de
naturã politicã. Ea þine de blestemul dezin-
volturii cu care, furaþi de utopicul mit al

schimbãrii, cãdem în pãcatul renegãrii ºi
a ceea ce funcþionat, nu fãrã dificultãþi ºi
cu osârdia unor generaþii care-au refuzat
trocul valorilor, adãugând, astfel, astãzi,
încã o verigã în ºirul discontinuitãþii arti-
ficiale ºi total neproductive.

Flancat de o vocaþie teoreticã institu-
toare de idei, nu numai novatoare ci ºi ne-
lipsitã de o bunã dozã provocatoare, con-
stant în cãutarea unui unghi al privirii deo-
potrivã infra- ºi extra-textual, capabil sã
articuleze o abordare metodicã, Eugen
Negrici îmi pare departe de a-ºi fi istovit
zestrea de oferte creative: dimpotrivã, aºa
cum ne-a obiºnuit, e mai curând plauzibi-
lã irumperea sa pe o piaþã – care geme de
oferte ce sfârºesc prin a se dovedi simu-
lacre perfect compatibile cu talciocul vie-
þii noastre culturale – cu alte surprinzã-
toare întreprinderi intelectuale capabile sã
þinã sub lama impenitentã a unei suprave-
gheri lucide sisificul nostru efort de ieºire
dintr-un tunel încã încenuºat de scoriile
unui paseism avântat.

Un Cavaler al catedrei: Eugen NegriciUn Cavaler al catedrei: Eugen NegriciUn Cavaler al catedrei: Eugen NegriciUn Cavaler al catedrei: Eugen NegriciUn Cavaler al catedrei: Eugen Negrici

Primul spectacol al stagiunii
2015-2016 aduce în scenã „Cân-
tãreþii din Bremen”, mâine, 3 oc-
tombrie, de la ora 18.00, într-o
dramatizare de Patrel Berceanu
dupã Fraþii Grimm, în regia artis-
ticã a lui Valentin Dobrescu. Mu-
zica îi aparþine lui Alin Macovei-
Moraru, iar scenografia, Mirelei
Tofan. Personajele de poveste
prind viaþã în interpretarea actori-
lor Daniel Mirea, Mugur Prisãca-
ru, Iulia Cârstea, Ionica Dobres-
cu, Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari.

Duminicã, 4 octombrie, la ora
11.00, revine „Prinþul Broascã”,
un spectacol de Veselin Boidev
dupã Fraþii Grimm, în regia lui
Todor Valov, scenografia ºi cos-
tumele Stefka Kyuvlieva, cu pãpuºi
realizate de Peter Cekunov, Ganka
Kirilova ºi Aurelia Sadovska. Alã-
turi de actorii Cosmin Dolea, Adri-
ana Ioncu, Alis Ianoº,  apare Geo
Dinescu, deja cunoscutã publicu-
lui din cadrul Festivalului „Pup-
pets occupy street” ºi în contextul

De mâine, 3 octombrie, Teatrul pentru Co-
pii ºi Tineret „Colibri” îi aºteaptã pe craio-
veni într-o nouã cãlãtorie prin lumea celor mai
frumoase poveºti, aduse în scenã de minuna-
ta sa trupã, cãreia i se alãturã actriþa Geo Di-
nescu – de altfel, de doi ani prezentã în Festi-

valul „Puppets Occupy Street”. Pãpuºile ºi po-
veºtile vor face spectacol, în deschiderea noii
stagiuni, 2015-2016, nu doar pe scena de aca-
sã – pe care vor urca, mai întâi, „Cântãreþii
din Bremen” ºi „Prinþul Broascã” –, ci ºi la Iaºi
ºi Alba Iulia.

altor evenimente organizate în Cra-
iova. Spectacolul a fost distins în
2014 cu Premiul special al juriului
la Festivalul Internaþional de Ani-
maþie „Gulliver” de la Galaþi.

Artiºtii Craiovei, invitaþi
la festivalurile de la Iaºi

ºi Alba Iulia
Marþi, 6 octombrie, reprezenta-

þia „Prinþul Broascã” se va juca
în cadrul Festivalului Internaþio-
nal de Teatru pentru Publicul Tâ-
nãr de la Iaºi, organizat de Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Luceafã-
rul”, în colaborare cu Consiliul Ju-
deþean Iaºi, ºi ajuns anul acesta la
cea de-a VIII-a ediþie.

Peste numai douã zile – joi, 8
octombrie –, cea mai recentã pre-
mierã a Teatrului „Colibri”, „Vrãji-
torul din OZ”, va fi prezentatã la
Festivalul Internaþional de Teatru
„Poveºti” de la Alba Iulia, eveni-
ment organizat de Teatrul de Pã-
puºi „Prichindel”, în colaborare cu
Consiliul Judeþean Alba. „Vrãjito-

rul din OZ” este un musical pentru
copii, adaptare dupã L. Frank Baum,
cu scenariul ºi regia semnate Cris-
tian Mitescu, scenografia Eugenia
Tãrãºescu-Jianu, muzica Alexandru
Berehoi, coregrafia Ionuþ Sergiu
Anghel. Spre Oraºul de smarald, pe
urmele Vrãjitorului din Oz, vor porni
actorii Mugur Prisãcaru, Alis Ianoº,
Cosmin Dolea, Emanuel Popescu,
Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Ro-
dica Prisãcaru, Adriana Ioncu ºi Alla
Cebotari. Odatã revenit la Craiova,
„Vrãjitorul din Oz” va urca ºi pe
scena Teatrului „Colibri” – sâmbã-
tã, 10 octombrie, de la ora 18.00.

MAGDA BRATU

Biletele pentru reprezentaþiile de
la sediul Teatrului „Colibri” (Calea
Bucureºti nr. 56) se pot procura
de la Agenþia instituþiei, de luni pânã
sâmbãtã, între orele 10.00 – 13.00
ºi 16.00 – 19.00, iar duminica, în
intervalul 10.00 – 13.00. Costã 5
lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului.

În perioada 3-6 octombrie,
Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova este invitat la
Festivalul Internaþional de
Teatru de la Tbilisi (Georgia),
unde va prezenta spectacolul
„O furtunã”, dupã William
Shakespeare, în regia lui Silviu
Purcãrete ºi scenografia lui
Dragoº Buhagiar, pe muzica lui
Vasile ªirli. Reprezentaþia va
avea loc duminicã, 4 octombrie,
începând cu ora 20.00, la
Teatrul Dramatic de Stat „Shota
Rustaveli”.

Spectacolul „O furtunã” a
mai fost invitat în acest an la
Festivalul Internaþional de
Teatru „Theaterstock” din
Bacãu, precum ºi la Reuniunea
Teatrelor Naþionale de la
Chiºinãu (19-22 septembrie).
Montarea craioveanã îi are în
distribuþie pe actorii Adrian

Spectacolul „O furtunã”, în regia
lui Silviu Purcãrete, va fi prezentat

duminicã în capitala Georgiei
Andone, Cãtãlin Bãicuº, Ilie
Gheorghe, George Albert
Costea, Romaniþa Ionescu,
Angel Rababoc, Cãtãlin Vieru,
Sorin Leoveanu, Nicolae
Poghirc, Constantin Cicort,
Valentin Mihali, Iulia Lazãr, Iulia
Colan, Petra Zurba, Monica
Ardeleanu.

 «Viziunile la „Furtuna” sunt
total dife-rite. Este un text atât
de bogat ºi misterios, încât
dacã acum ar trebui sã mã mai
apuc o datã de el, cred cã aº
gãsi cu totul alte uºi prin care
sã intru. Este un labirint foarte
ciudat. Sunt ºi drumuri drepte,
ºi întortocheate, iar de fiecare
datã ajungi în acelaºi loc, însã
tot timpul descoperi alte
faþete», declara Silviu Purcãrete
într-un interviu pentru revista
„Bewhere”.

MAGDA BRATU
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Gala Premiilor  „Scrisul Românesc”

Editura ºi revista „Scrisul Ro-
mânesc” vor organiza, sãptãmâ-
na viitoare, Colocviile „Scrisul
Românesc”, eveniment gãzduit de
Sala Oglinzilor a Muzeului de Artã
din Craiova.

Programul va debuta marþi, 6
octombrie, ora 16.00, cu sesiu-
nea ºtiinþificã cu tema „Puterea
cuvintelor”, la care vor participa
academicieni, profesori universi-
tari ºi din învãþãmântul preuniver-
sitar, critici ºi istorici literari, scri-
itori, directori ºi redactori de re-
viste culturale. Invitaþi speciali
sunt academicienii Dumitru Radu
Popescu ºi Gheorghe Pãun, ca ºi
doi scriitori din New York: Car-
men Firan ºi Adrian Sângeorzan.
În acelaºi cadru va avea loc lan-
sarea volumului „De la cenzura
impusã la autocenzurã” ºi a nu-
mãrului special, 10/2015, al revis-
tei „Scrisul Românesc” ºi se va
deschide expoziþia de cãrþi ºi re-

viste „Scrisul Românesc: 2006-
2015”. În încheiere, soliºti ai Fi-
larmonicii „Oltenia” vor susþine un
moment muzical.

Mai multe volume vor fi lansa-
te miercuri, 7 octombrie, înce-
pând cu ora 11.00: „Eminescu –
Antologie comentatã”, Dumitru
Radu Popescu – „Alunecând pe-
o razã”, „Marin Sorescu, Roma-
nul cãlãtoriilor. Jurnal inedit
VII”, Nina Cassian ºi Carmen Fi-
ran – „Dialogul Vântului cu Ma-
rea”, Nina Voiculescu – „Casa lui
David”, Adrian Sângeorzan –
„Bãtaia pe umãr”. Actori ai Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”
au fost invitaþi sã interpreteze,
apoi, un fragment din „Cum sã te
desparþi într-o zi perfectã”.

Evenimentul va continua cu
Gala Premiilor „Scrisul Româ-
nesc” pe anul 2014 ºi cu decer-
narea premiilor de debut în volum
– 2015.

Emoþiile revin pentru cei 39 de concurenþi care,
în cele douã seri de spectacol-concurs – miercuri
ºi joi – au urcat pe scena Festivalului-concurs Naþi-
onal al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc
„Maria Tãnase”. Gala Laureaþilor începe la ora 18.30
ºi îi rãsplãteºte pe cei mai buni concurenþi selectaþi
se juriu cu premii în valoare totalã de peste 7.000

de euro, cu trofee – creaþii ale
artistului sticlar Mihai Þopes-
cu, din Târgu Jiu, dar ºi cu
aplauzele generoase ale publi-
cului. Câºtigãtorul Marelui Pre-
miu ºi Trofeului va avea parte
nu numai de recunoaºterea ca-
litãþilor sale interpretative la un
prestigios festival, cu ºi de un
premiu în bani: 2.000 de euro.

Festivitatea de premiere va fi
urmatã de recitaluri ale soliºti-
lor invitaþi: Zorina Bãlan, Gru-
pul bãrbãtesc „Burnasul” din
Teleorman, Ovidiu Homoro-
dean, Ovidiu Olari, Cristian Fo-
dor, Maria Butilã, ªtefania Na-
renji, Ina Ioana Todoran, Ange-
lica Fluture, Gheorghe Roºoga,
Vlãduþa Mãrioara Lupãu, Emilia
Dorobanþu, Casandra Maria
Hauºi, Leontina Dorca, Gheor-
ghiþa Nicolae, Matilda Pascal
Cojocãriþa, Luciana Vãduva

Sfetcu, Vasilica Dinu, Mioara Velicu, Nineta Popa Io-
nescu, Constantin Enceanu, Dumitru Zamfira.

Festivalul „Maria Tãnase” este organizat de Con-
siliul Judeþean Dolj ºi Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj,
sub egida Asociaþiei „Craiova Capitalã Culturalã Eu-
ropeanã 2021”.

Vizibilitatea crescutã a acþiuni-
lor culturale, organizate de specia-
liºtii Muzeului Olteniei, de la înce-
putul anului pânã în prezent, pre-
cum ºi numãrul mare al partene-
riatelor culturale gestionate împre-
unã cu unitãþile de învãþãmânt preu-
niversitar, aflate în subordinea In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
au determinat echipa managerialã
a muzeului  sã decidã ca ziua de
luni, 5 octombrie, sã
fie redatã publicului
vizitator. „Tematicile
expoziþionale abordate
ºi tururile ghidate
sunt de naturã a con-
feri pãrþilor implicate
– ºcolari, cadre di-
dactice dar ºi muzeo-
grafi – oportunitãþi
remarcabile de a dez-
volta ºi implementa
prezentãri muzeale
care sã se circum-
scrie disponibilitãþilor
de cunoaºtere ale
ºcolarilor ºi sã condu-
cã la asimilarea efi-
cientã de informaþii
solide de culturã muzealã specifi-
ce segmentelor istorie-arheologie,
etnografie ºi ºtiinþele naturii”, spun
reprezentanþii instituþiei.

Casa Bãniei:
expoziþia temporarã „Maria
Tãnase în memoria Craiovei”
Secþia de Etnografie / Casa

Bãniei vã invitã sã descoperiþi tai-

VVVVVizite la Muzeul Olteniei, luni,izite la Muzeul Olteniei, luni,izite la Muzeul Olteniei, luni,izite la Muzeul Olteniei, luni,izite la Muzeul Olteniei, luni,
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Muzeul Olteniei va sãrbãtori luni, 5 octombrie,
alãturi de instituþiile de învãþãmânt doljene, Ziua
Mondialã a Educaþiei, oferind alternative viabile
manifestãrii, materializate în activitãþi educative
ºi recreative, de naturã a permite familiarizarea
elevilor cu patrimoniul cultural regional. Din do-
rinþa de a valorifica eficient componenta educaþi-
onal-creativã a acestei zile, dar ºi de a oferi cadre-

lor didactice ºi elevilor doljeni un periplu muzeal
de neuitat, toate cele trei secþii ale muzeului –
respectiv Secþia de Istorie-Arheologie (strada „Ma-
dona Dudu” nr. 14), Secþia de Etnografie / Casa
Bãniei (strada „Matei Basarab” nr. 16), Secþia de
ªtiinþele Naturii (strada „Popa ªapcã” nr. 8) – vor
putea fi vizitate în intervalul orar 9.00-17.00, tari-
ful pentru ºcolari/preºcolari fiind de 2,5 lei.

nele expoziþiei permanente „Rit-
murile vieþii”, o expunere muzeo-
graficã ce binecuvânteazã cu ne-
murirea obiceiurile ritualice ale þã-
ranului roman, existenþa ºi rapor-
turile omului tradiþional cu spaþiul
ºi timpul. Cadrul expoziþional ofe-
rã vizitatorilor, într-o formulã de
exprimare culturalã complexã,  ar-
tefacte religioase ºi de meºteºuguri
tradiþionale specifice Olteniei: olã-

ritul, cojocãritul, þesutul.
De asemenea, expoziþia tempo-

rarã „Maria Tãnase în memoria
Craiovei” complineºte evenimen-
tul cultural desfãºurat în aceste zile
la Craiova, respectiv Festivalul-
concurs Naþional al Interpreþilor
Cântecului Popular Românesc
„Maria Tãnase”, propunând cra-
iovenilor o incursiune – parþialã,
desigur – în fascinanta ºi unica Co-

lecþie „Maria Tãnase”, deþinutã de
instituþia muzealã craioveanã, con-
stituitã din bunuri patrimoniale de o
valoare inestimabilã ce au aparþinut
artistei: costume populare, þinute de
scenã, obiecte personale, bijuterii,
documente originale, coresponden-
þã, fotografii, tablouri etc. 

Secþia de ªtiinþele Naturii
are Planetariu digital

La Secþia de
ªtiinþele Naturii,
ºcolarii vor putea
vizita expoziþia
permanentã „Olte-
nia – Terra Fossi-
lis”, ce încântã prin
piesele de rezisten-
þã ale colecþiei pale-
ontologice specific
teritoriului Olteniei,
precum: reconsti-
tuirile scheletice ale
mastodontului de la
Stoina, mamutului
de la Leu ºi ursului
de peºterã de la Baia
de Fier. Expoziþia
„Condiþii fizico-ge-

ografice ºi ecosistemele Olteniei”
– „Colecþia de Minerale ºi Roci”
oferã publicului vizitator posibili-
tatea cunoaºterii „Condiþiilor fizi-
co-geografice”, „ABC-ului ecolo-
gic”, „Ecosistemelor, florei ºi fau-
nei Olteniei”, „Conservãrii bio-
diversitãþii ºi protecþiei naturii”,
precum ºi a „Expoziþiei de mine-
rale ºi roci”.

Punctul de maximã atracþie pen-
tru ºcolari îl va constitui expoziþia
„Universul ºi sistemul nostru so-
lar”, în cadrul cãreia funcþionea-
zã Planetariul digital, unde, în for-
mat multimedia, elevii au prilejul de
a învãþa astronomie prin interme-
diul  documentarelor ce abordeazã
nouã tematici de mare interes: „La
marginea universului”, „Planete-
le”, „A.L.M.A.”, „Douã bucãþe-
le de sticlã”, „Cãlãtorie spre Ter-
ra”, „Schimbãri climatice”, „Ori-
ginea vieþii”, „Apa – o aventurã
cosmicã” ºi „Misiune pe Marte”.

Secþia de Istorie-Arheologie:
ºapte expoziþii tematice

 La Secþia de Istorie-Arheolo-
gie, ºcolarii pot vizita ºapte expoziþii
tematice, ce permit integrarea per-
fectã a discursul pedagogic cu cel
muzeografic, fiind gândite/focusate
pe realitãþile istorice regionale.

Astfel, expoziþia temporarã
„Muzeul Olteniei – 100 de ani de
istorie” oferã ºcolarilor posibilita-
tea identificãrii ºi plasãrii spaþio-tem-
porare a vechilor aºezãri umane din
zona Olteniei, prin prezentarea unei
hãrþi a descoperirilor arheologice
din aceastã regiune conexate cu ar-
tefactele provenite din aceste cer-
cetãri. De asemenea, expunerea
acordã o atenþie deosebitã obiecte-

lor de patrimoniu din colecþiile
Aman ºi Romanescu, dar ºi o co-
lecþie din patrimoniul etnografic. 

Expoziþiile temporare „Comori
pierdute, comori regãsite”, „Olte-
nia boierilor Craioveºti”,„Istoria
la feminine” ºi „Manuscrise din
colecþia Muzeului Olteniei” con-
stituie tematici culturale de excep-
þie stimulative pentru ºcolari, de
naturã a conduce automat la ne-
voia de a re-produce mental, for-
ma ºi compoziþia etapelor  istorice
din Oltenia, fiind expuse obiecte de
patrimoniu cu o deosebitã valoare
istoricã: 10 tezaure de monede ºi
podoabe, din aur, argint ºi bronz,
descoperite pe teritoriul Olteniei,
artefacte istorice, costume femi-
nine datând din secolul al XVIII-
lea ºi pânã în secolul al XX-lea,
numeroase manuscrise din seco-
lele XVII-XIX ale Þãrii Româneºti

Un capitol aparte îl constituie ex-
poziþia „Reprezentãri antropomorfe ºi
zoomorfe în preistorie ºi antichitate”,
ce  îmbinã plastica antropomorfã ºi
zoomorfã cu manifestãrile spirituale
ale comunitãþilor umane din Preisto-
rie ºi Antichitate ºi pune în evidenþã
complexitatea fenomenului religios. În
Sala „ªtefan Ciuceanu” a muzeului
elevii pot vizita expoziþia fotograficã
„Nepal. O lume aparte”, a craiovea-
nului ªtefan Voinea, unde sunt expu-
se 70 de fotografii din Nepal.
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Ucraina ºi separatiºtii proruºi
au anunþat miercuri un acord cu
privire la retragerea armamentu-
lui de calibru de sub 100 de mili-
metri la 15 kilometri de o parte
ºi de alta a liniei frontului, în es-
tul rebel. Aceastã iniþiativã, apro-
batã dupã trei luni de negocieri,
a fost anunþatã cu doar 48 de ore
înaintea unui summit prevãzut
vineri la Paris între liderii ucrai-
nean, rus, francez ºi german,
menit sã avanseze procesul de
pace în Ucraina. ªeful diploma-
þiei germane Frank-Walter Stein-
meier a salutat acest anunþ, in-
sistând asupra implementãrii
acordurilor de pace în estul
Ucrainei, semnate în februarie, la
Minsk, în urma unei medieri
franco-germane. Acordurile, cu-
noscute ºi sub numele de Minsk
2, prevedeau doar retragerea ar-
mamentului de calibru de peste
100 de milimetri, însã aceastã
clauzã a fost încãlcatã în mod
repetat ºi s-a soldat cu moartea
a peste 1.000 de persoane, de-
nunþã observatori internaþionali.
Acordul cu privire la retragerea
armamentului cu calibrul sub 100
de milimetri a fost semnat marþi
seara, la Minsk, de emisarii ucrai-
nean, rus ºi OSCE din cadrul
Grupului de contact pentru estul
Ucrainei, a anunþat miercuri Da-
ria Olifer, o purtãtoare de cuvânt

Imediat dupã primele raiduri aeriene asupra
regiunilor Homs ºi Hama din Siria, miercuri 30
septembrie a.c., Rusia ºi Siria s-au pus de acord
asupra unei reuniuni de urgenþã spre evitarea
oricãrui incident militar între avioanele lor. Pânã
atunci aviaþia rusã a continuat sã bombardeze
þinte pe teritoriul sirian, Moscova evocând lo-
vituri contra a „patru poziþii ale Statului Isla-
mic”. Potrivit Observatorului sirian pentru drep-
turile omului, în regiunea Hama primele lovituri
au vizat bazele Frontului Al-nosra ºi ale grupu-
lui islamist Ahrar al Sham care formeazã co-
loana vertebralã a Jaysh al Fatah (armata cuce-

ritoare) o alianþã rebelã care a pus în derutã
trupele guvernamentale în primãvarã în provin-
cia Idib. La nord de oraºul Homs, Al-nosra a
fost de asemenea lovit, potrivit ºefului opoziþiei
siriene în exil Khaled Khoja. New York Times
menþioneazã cã oficialii americani au confirmat
cã grupurile susþinute de SUA au fost lovite de
aviaþia rusã. Brigada Tajamu al-Iza, afiliat ar-
matei siriene libere (ASL), braþul moderat al
insurecþiei, dotat cu rachete anti-tanc de SUA a
fost þintã. Secretarul american al Apãrãrii As-
hton Carter considerã cã loviturile n-au vizat
„probabil” Statul Islamic care controleazã o

parte din Siria. În schimb, aflat la New York,
ºeful diplomaþiei ruse Serghei Lavrov a spus
cã „rumorile potrivit cãrora þintele n-au fost
poziþii deþinute de Statul Islamic sunt fãrã fun-
dament”. În general, presa americanã, de ieri,
interpreteazã, evident în cheie proprie, primele
lovituri aeriene ale aviaþiei ruse, imediat ce s-a
obþinut acordul Consiliului Federaþiilor ruse. Se
reaminteºte cã Bashar al-Assad este un aliat fi-
del al Moscovei. Ceea ce nu se omite este com-
plexitatea rãzboiului actual din Siria, dar ºi fap-
tul cã SUA au dat lovituri în Siria lângã Alep,
fãrã a preveni Rusia.

Migranþii care nu respectã
interdicþia de intrare
pe teritoriul unui stat UE
pot fi încarceraþi

Curtea Europeanã de
Justiþie (CEJ) a stabilit ieri cã
un stat al Uniunii Europene îi
poate pedepsi cu închisoarea
pe migranþii care reintrã ilegal
pe teritoriul sãu dupã ce au
fost expulzaþi. Decizia instan-
þei cu sediul la Luxemburg va
fi analizatã cu atenþie în UE
în contextul actualei crize a
migranþilor. Curtea Europeanã
de Justiþie a examinat cazul
unui cetãþean albanez care a
fost deportat din Italia în
2012, dar a revenit în aceastã
þarã, încãlcând interdicþia de
intrare impusã pe o perioadã
de 3 ani. Prin decizia de ieri,
judecãtorii CEJ au stabilit cã
legea italianã care pedepseºte
astfel de infracþiuni cu închi-
soare de 1 an la 4 ani este
conformã cu legislaþia Uniunii
Europene.  Mai mult de o
jumãtate de milion de migranþi
au ajuns în Uniunea Europea-
nã în cursul acestui an. Unii
dintre ei, cum sunt refugiaþii
sirieni, sunt eligibili pentru a
primi azil, în timp ce alþii, mai
ales cei din þãrile Balcanilor
Occidentali, sunt în general
migranþi economici care
trebuie sã revinã în statele de
origine.

Turcia a cheltuit opt miliarde
de dolari în gestionarea crizei
refugiaþilor

Criza refugiaþilor generatã
de conflictul sirian a costat
Turcia aproximativ opt miliar-
de de dolari, în timp ce
comunitatea internaþionalã a
contribuit cu 417 milioane de
dolari pânã acum, a declarat
premierul turc, Ahmet Davuto-
glu, în cadrul Adunãrii Gene-
rale a ONU. Prim-ministrul
Turciei, Ahmet Davutoglu, a
spus cã þara sa a suportat
povara crizei refugiaþilor,
primind peste douã milioane
de sirieni ºi 200.000 de
irakieni care fugeau din calea
violenþei - mai mult decât
orice altã þarã vecinã cu Siria.
“ªi uºile noastre vor rãmâne
deschise”, a spus el, adãugând
cã Turcia îi primeºte “pe care
care fug de rãzboi ºi persecu-
þie”. Potrivit lui Davutoglu,
Turcia a asigurat educaþie
pentru 230.000 de copii
sirieni, plãnuind sã integreze
alþi 460.000 pânã la finalul
anului. Nouã milioane de
refugiaþi au primit îngrijiri
medicale ºi 66.000 de copii
sirieni s-au nãscut în Turcia.
Davutoglu a spus cã suferinþa
poporului sirian nu va lua
sfârºit pânã când þara nu va
avea un Guvern legitim. În
absenþa unei soluþii pe termen
lung, el a propus comunitãþii
internaþionale sã înfiinþeze
rapid în Siria zone sigure,
unde sã nu aibã loc bombarda-
mente aeriene.

a emisarului ucrainean Leonid
Kucima. Punerea în aplicare a
acestui acord este prevãzutã în
termen de 41 de zile - pânã când
fiecare parte urmeazã sã-ºi retra-
gã armamentul la 15 kilometri
distanþã de linia frontului. Lide-
rul “republicii populare” de la
Doneþk (DPR) Aleksandr Zahar-
cenko a promulgat textul mier-
curi seara, iar cel de la Lugansk
(LPR), Igor Plotniþki, urma sã-l
promulge de asemenea miercuri
seara. “Este vorba despre un pro-
gres incontestabil în vederea so-
luþionãrii conflictului”, a subliniat
Zaharcenko. În opinia emisaru-
lui sãu, Denis Puºilin, crearea unei
zone-tampon de 30 de kilometri
“va însemna sfârºitul rãzboiului”.
ªeful Misiunii OSCE de monito-
rizare în estul Ucrainei Ertugrul
Apakan a salutat “un pas cãtre
pace ºi stabilizare, în interesul
poporului din Ucraina”. Un pur-
tãtor de cuvânt militar ucrainean,
Andrii Lîsenko, a salutat, de ase-
menea, “o mãsurã foarte impor-
tantã, o victorie diploamticã” a
Kievului. “Acest lucru nu este
suficient”, a avertizat, însã, ºeful
diplomaþiei germane. “Avem ne-
voie de mai mult, ºi anume este
necesar, de asemenea, ca arma-
mentul greu sã fie retras din zo-
nele de conflict, iar rolul OSCE
sã fie respectat ºi consolidat, aºa

cum s-a convenit la Minsk. Este
nevoie, de asemenea, ca multe
alte puncte ale acordurilor de la
Minsk sã fie puse în aplicare”, a
subliniat el, în continuare, într-
un mesaj postat pe Twitter. Par-
tea politicã a acordurilor de la
Minsk prevede o largã autonomie
pentru regiunile rebele ºi organi-
zarea unr alegeri locale în aces-
tea - în baza legislaþiei ucrainene
-, pânã la sfârºitul anului. Dar
separatiºtii insistã sã organizeze
propriile alegeri, pe 18 octombrie
în “republica popularã” de la Do-
neþk ºi pe 1 noiembrie la Lu-

gansk - ºi nu pe 25 octombrie,
odatã cu restul þãrii. Ucraina so-
licitã, la rândul ei, sã preia con-
trolul asupra frontierei sale de
stat cu Rusia. Ea nu deþine con-
trolul asupra unei porþiuni de
aproximativ 400 de kilometri a
acestei frontiere, dupã 17 luni de
rãzboi, soldat cu peste 8.000 de
morþi. Summitul prevãzut astãzi
la Paris reprezintã “o oportunita-
te destul de rarã în vederea avan-
sãrii în acest subiect. Sper cã
Moscova ºi Kievul sunt dispuse
sã coopereze în acest sens”, a
subliniat Steinmeier.

Acord între Kiev ºi separatiºti pentru retragerea
armamentului de calibru mic lângã linia frontului

Sistemul german de azil nu poate face faþã
afluxului de refugiaþi

Ministrul de interne Thomas
de Maiziere a avertizat, ieri, cã
sistemul de azil din Germania

nu poate face faþã afluxului re-
cord de refugiaþi care trec gra-
niþele þãrii. “Sistemul existent

de azil nu este pregãtit sã facã
faþã unui numãr atât de mare
(de refugiaþi)”, a declarat de
Maiziere la prezentarea în par-
lament a unei noi legi care vi-
zeazã consolidarea normelor în
materie de azil din Germania.
“Criza refugiaþilor este o pro-
vocare enormã”, a spus de
Maiziere, adãugând cã refugiaþii
care intrã pe teritoriul celei mai
mari economii din Europa au
atins un numãr record în luna
septembrie. “Vom avea nevoie
de curaj, rãbdare ºi perseve-
renþã”, a mai spus ministrul pe
fondul noilor tensiuni politice
din þarã în legãturã cu criza re-
fugiaþilor.  Pe 31 august, can-

celarul Angela Merkel a decla-
rat cã Germania poate gestio-
na afluxul de refugiaþi ºi a anun-
þat apoi cã þara este gata ac-
cepte toþi refugiaþii care fug de
conflictul sirian. Luna urmãtoa-
re, numãrul solicitanþilor de azil
care au ajuns în þarã a crescut
între 270.000 ºi 280.000, a
anunþat Joachim Herrmann,
ministrul de interne al landului
Bavaria. “Numãrul solicitãrilor
de azil în septembrie este mai
mare decât cel înregistrat în
întreg anul 2014”, a declarat
miercuri Herrmann.  La rândul
lor, oficiali de la Berlin au esti-
mat cã numãrul acestora este
între 210.000 ºi 220.000.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SADOVEANU MARIAN anunþã publicul

interesat asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj pentru „ ELABO-
RARE PLAN URBANISTIC ZONAL ªI OBÞINE-
RE AVIZE PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL
S+P+4 CU DESTINAÞIA DE LOCUINÞE COLEC-
TIVE” , în Municipiul Craiova, str. Calea Bu-
cureºti, nr.137 E, judeþul Dolj „ planul nu se
supune evaluãrii de mediu ºi nu se supune
procedurii de evaluare adecvatã, urmãnd a
fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia precum ºi motivele care
au stat la baza luãrii deciziei etapei de înca-
drare pot fi consultate în zilele de luni- joi
între orele 8.30-16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00 la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Craiova ºi pe
site-ul APM Dolj: http//apmdj.anpm.ro. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj ( telefon: 0251/ 530.010, fax: 0251/
419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro), în
termen de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass- media.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj, organizeazã
concurs (examen) în data de 02  noiembrie
2015, ora 10.00 (probã scrisã) ºi în data de
04 noiembrie 2015, ora 14.00 (interviul), la
sediul instituþiei din Craiova, str. Nicolae Ti-
tulescu nr. 22, jud. Dolj, pentru ocuparea
unei funcþii publice de executie vacante in-
spector, grad profesional asistent în cadrul
Serviciului Programe, Proiecte - Comparti-
ment Programe, Proiecte. Condiþiile gene-
rale: -candidaþii trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcþionarilor
Publici, republicatã(r2); Condiþii specifice de
participare la concurs:- studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul ºtiintelor juridice; - vechime în
specialitatea studiilor necesarã exercitãrii
funcþiei publice minimum  - 1 an. Dosarele
de concurs se primesc pânã la data de
21.10.2015, ora 16,00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj,  Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare - camera 3. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul instituþiei - ca-
mera 3 sau la telefon 0251/407009.

Comuna Giubega anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului dce mediu pentru proiectul „ Ca-
nalizarea ºi epurarea a apei menajere în co-
muna Giubega, judeþul Dolj depus a fi am-
plasat în comuna Giubega, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, în zilele de luni- vineri între orele
9-14 ºi  la sediul Primãriei Giubega.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Muncitor califi-
cat I (Electrician)- Atelier de întreþinere- 1
post. Concursul se va desfãºura astfel: pro-
ba scrisã în data de 26.10.2015, ora 10.00,
proba interviu în data de 29.10.2015, ora
10.00. Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: categoria de calificare 5 sau 6; con-
curs pentru ocuparea postului; 9 ani vechi-
me în meserie. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la data
de 16.10.2015, ora 10.00, la sediul Spitalului
din Str. N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante, conform HG 286/2011- cu
modificãri ºi completãri: Economist IA- Bi-
roul de Evaluare ºi Statisticã medicalã- 2
posturi. Concursul se va desfãºura astfel:
proba scrisã în data de 27.10.2015, ora 10.00,
proba interviu în data de 30.10.2015, ora
10.00. Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: diplomã de licenþã; concurs pentru
ocuparea postului; 6 ani ºi 6 luni vechime în
specialitate. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs pânã la data de
16.10.2015, ora 10.00, la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimentare la
sediul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Asistent medi-
cal PL– Laborator de Radiologie- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: proba
scrisã în data de 03.11.2015, ora 10.00, pro-
ba interviu în data de 06.11.2015, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condi-
þii: diplomã ºcoala postlicealã sanitarã spe-
cialitatea radiologie; concurs pentru ocu-
parea postului; 6 luni vechime în spec. Ra-
diologie. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data de
16.10.2015, ora 10.00, la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimentare
la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.
40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Bucãtar IV- Ad-
ministrativ- 2 posturi. Concursul se va des-
fãºura astfel: proba scrisã în data de
09.11.2015, ora 10.00, proba interviu în data
de 12.11.2015, ora 10.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: nivel de calificare
I; concurs pentru ocuparea postului. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare
la concurs pânã la data de 16.10.2015, ora
10.00, la sediul Spitalului din Str.N.Titules-
cu, nr.40. Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din Str. N.Titulescu, nr. 40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova, cu sediul în Localitatea Craio-
va, Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Îngriji-
toare- Laborator de Radiologie- 1 post, În-
grijitoare- Ambulatoriu Adulþi- 1 post, În-
grijitoare– Cl.Hematologie- 2 posturi. Con-
cursul se va desfãºura astfel: proba scri-
sã în data de 10.11.2015, ora 10.00, proba
interviu în data de 13.11.2015, ora 10.00.
Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condi-
þii: ºcoala generalã; concurs pentru ocu-
parea postului. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã la
data de 16.10.2015, ora 10.00, la sediul
Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii
suplimentare la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr. 40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

World Vision România, organizaþie
neguvernamentalã creºtin - umanitarã, an-
gajeazã Specialist Marketing, 4 ore, în ca-
drul Biroului zonal din Craiova. Cerinþe: 1.
Studii Universitare de specialitate. 2. Ex-
perienþa în strângeri de fonduri, marketing,
identificare ºi dezvoltare relaþii cu corpo-
raþii ºi donatori individuali, cu scopul pre-
cis de a atrage resurse pentru organiza-
þie, dezvoltare relaþii cu potenþiali donatori.
3. Cunoºtinþe avansate de limba englezã.
Persoanele interesate se pot prezenta la
biroul nostru din Craiova - str.Mirceºti, bl.
M5 sc.1 ap.1, pentru a aduce un CV ºi o
scrisoare de intenþie sau pot trimite aces-
te documente prin fax la nr.0251/545.646.
Data limitã 09 octombrie 2015. Telefon:
0251/ 592 815”. Persoana de contact – Va-
silica Cîrlugea – 0731 444 783.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filantro-

pia Craiova, cu sediul în Localitatea Cra-
iova, Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri:
Asistent medical PL- Cl.Neonatologie- 3
posturi, Asistent medical PL- Cl.Neonato-
logie- Prematuri- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: proba scrisã în data de
16.11.2015, ora 10.00, proba interviu în
data de 19.11.2015, ora 10.00. Pentru par-
ticipare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: con-
curs pentru ocuparea postului; diplomã
ºcoala sanitarã postlicealã; 6 luni vechi-
me în specialitate. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã
la data de 16.10.2015, ora 10.00, la sediul
Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40. Rela-
þii suplimentare la sediul Spitalului din
Str.N.Titulescu, nr. 40- Serviciul RUONS,
tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova, cu sediul în Localitatea Cra-
iova, Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri:
Asistent medical debutant PL– Cl.Neona-
tologie-sterilizare- 2 posturi, Asistent me-
dical debutant PL- Cl.Neonatologie- bibe-
ronerie- 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: proba scrisã în data de
17.11.2015, ora 10.00, proba interviu în
data de 20.11.2015, ora 10.00. Pentru par-
ticipare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: con-
curs pentru ocuparea postului; diplomã
ºcoala sanitarã postlicealã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 16.10.2015, ora 10.00,
la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu,
nr.40. Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251/307.500.

Primãria Craiova, prin SC Salubri-
tate Craiova SRL, vã aduce la cunoºtin-
þã cã, în perioada 04.10.2015-15.11.2015,
pe raza municipiului Craiova (spaþii verzi,
ghene de gunoi, platforme gospodãreºti)
se va desfãºura acþiunea de deratizare,
folosindu-se substanþele din grupa a tre-
ia de toxicitate Jade Pastã ºi Jade Grain,
avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Per-
soanele ce intrã în contact cu substan-
þele respective vor folosi ca antidot Vi-
tamina K, sub supravegherea unui ca-
dru medical.

PRIMÃRIA Comunei Mîrºani, Jude-
þul Dolj, cu sediul în Comuna Mîrºani,
Str.Principalã, nr.241, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei publice de
execuþie vacante de consilier grad pro-
fesional principal clasa I în cadrul com-
partimentului contabilitate. Concursul va
avea loc la sediul Primãriei Comunei Mîr-
ºani, Judeþul Dolj, în data de 02.11.2015,
ora 10.00- proba scrisã, iar în data de
04.11.2015, ora 10.00- proba de interviu.
Dosarele de înscriere se pot depune la
Primãria Comunei Mîrºani, Judeþul Dolj,
în termen de 20 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial al României- partea
a III-a conform art.49 alin(1) din HG 611/
2008. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã în mod obligatoriu do-
cumentele prevãzute de art.49 din HG
611/2008 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Condiþii de participare: I.con-
silier grad profesional principal clasa I
în cadrul compartimentului contabilita-
te. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcþionari-
lor publici (r2) cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, studii superioare
economice de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã, vechime în speciali-
tatea studiilor conf. art.57 alin (5) lit ,,b,,
din Legea 188/1999 r2- minim 5 ani, cu-
noºtinþe operare pe calculator. Relaþii
suplimentare la sediul instituþiei sau la
telefon: 0251/336.106.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova, cu sediul în Localitatea Cra-
iova, Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri:
Asistent medical principal PL– Cl.ATI- 1
post. Concursul se va desfãºura astfel:
proba scrisã în data de 23.11.2015, ora
10.00, proba interviu în data de
26.11.2015, ora 10.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: concurs
pentru ocuparea postului; diplomã ºcoa-
la sanitarã postlicealã; 5 ani vechime ca
asistent medical. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã
la data de 16.10.2015, ora 10.00, la se-
diul Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40.
Relaþii suplimentare la sediul Spitalului
din Str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul RU-
ONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova, cu sediul în Localitatea Craiova,
Str.N.Titulescu, nr. 40, Judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi vacante, conform HG 286/2011-
cu modificãri ºi completãri: Asistent medi-
cal debutant PL- Cabinet Urologie- Ambula-
toriu Adulþi- 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: proba scrisã în data de
24.11.2015, ora 10.00, proba interviu în data
de 27.11.2015, ora 10.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: concurs pentru
ocuparea postului; diplomã ºcoala sanita-
rã postlicealã. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs pânã la data
de 16.10.2015, ora 10.00, la sediul Spitalului
din Str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Str.N.Titulescu,
nr. 40- Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova, cu sediul în Localitatea Craio-
va, Str.N.Titulescu, nr.40, Judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Infirmie-
rã- Cl.Hematologie- 1 post, Infirmierã-
Cl.ATI- 1 post. Concursul se va desfãºura
astfel: proba scrisã în data de 07.12.2015,
ora 10.00, proba interviu în data de
10.12.2015, ora 10.00. Pentru participare la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: ºcoala generalã;
curs infirmierã; concurs pentru ocuparea
postului; 6 luni vechime în activitate. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare
la concurs pânã la data de 16.10.2015, ora
10.00, la sediul Spitalului din Str.N.Titules-
cu, nr.40. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Str.N.Titulescu, nr.40- Servi-
ciul RUONS, tel.0251/307.500.

LAZÃR Mariana Lavinia ºi Lazãr Vio-
rel anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj pentru proiectul „Construire imobil
P+2E cu destinaþia spaþiu comercial ºi bru-
tãrie la P ºi locuinþã la etaje; Realizare spa-
þiu comercial construcþie P cu caracter pro-
vizoriu; Realizare/Refacere împrejmuire
teren” propus a fi amplasat în Municipiul
Craiova, Str.Parângului (fost Drumul Cor-
neºului), nr.23A, Judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã  pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Str.Petru Rareº, nr.1, Municipiul Cra-
iova, Jud.Dolj, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: www.arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 09.10.2015.



12 / cuvântul libertãþii vineri, 2 octombrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Consiliul  Judeþean  Dolj  or-
ganizeazÎ în data de 07.10.2015,
ora 11.00, licitaþie publicÎ în ve-
derea închirierii unui spaþiu -
terasa castelului de apã cu o su-
prafaþã de 18,00 mp, situat în
incinta Unitãþii Medico-Sociale
Bechet, judeþul Dolj, domeniu
public al judeþului Dolj.

Înscrierile la licitaþie se fac
pânÎ la data de 07.10.2015, ora
10.00, la sediul Consiliului Ju-
deþean Dolj, Calea Unirii, nr. 19,
Craiova.

Alte informaþii suplimentare
se pot obþine la  telefon  nr. 0351/
415.414.

OFERTE SERVICIU
S.C. DIALTRANSMED SRL an-
gajeazã soferi ambulanþã A2,
punct de lucru Bucureºti. Ce-
rinþele postului: persoanã dina-
micã, amabilã, comunicativã,
sociabilã ºi fãrã prejudecãþi.
Cursuri de ambulanþier sau ex-
perienþa în domeniu, constitu-
ie avantaj. Relaþii la telefon:
0786/461.687.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc – Centru
Vechi – angajeazã ospãtari. Te-
lefon: 0726/066.536; 0722/
892.195.
Restaurantul Portofino Filiaºi
angajeazã ospãtari. Telefon:
0769/177.724.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunãtã-
þiri Valea Roºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei.
Telefon: 0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere de-
comandate, microcentralã,
coloanã apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultracentral, ul-
tralux, A.C., internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/109.595.

Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament cu trei came-
re, decomandat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro negociabil.
Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 camere, bi-
lateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3 camere de-
comandate Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
VÂND casã urgent, Catargiu,
toate utilitãþile, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând casã comuna Roºiile, sat
Româneºti, judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0747/453.261; 0743/102.602.

Primãria comunei Leu organizeazã concurs de recrutare pentru ocu-
parea funcþiei publice vacante aferente categoriei funcþionarilor pu-
blici de execuþie din cadrul aparatului de specialitate al primarului dupã
cum urmeazã:

 A. DENUMIREA FUNCÞIEI PUBLICE
1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii superioa-

re –Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Leu
B. PROBE CONCURS
1. Selecþia dosarelor de înscriere
2. Probã scrisã
3. Interviul
C. CONDIÞII DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art 54 din Legea

188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici republicatã (r2)
2. Studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã

D. CONDIÞII DE DESFÃªURARE A CONCURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs – în termen de

20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, partea a
III a (ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este
22.10.2015)

2. Data probei scrise: 05.11.2015
3. Data probei interviu: 07.11.2015
4. Ora ºi locul desfãºurãrii probelor: Primãria comunei Leu, str

Puþuri, nr. 2
Proba scrisã –ora 10
Proba interviu –ora 10
Relaþii suplimentare se obþin la telefon 0251/373259.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând urgent, convenabil casã 6
camere cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi-Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã Catargiu.
Telefon: 0722/297.009.
Vând Han - 5 camere, magazin,
mobilate, Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon: 0786/193.499.
Vând casã zona Horia. Telefon:
0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare -
central, pretabilã clinicã, pensiu-
ne, firmã. Telefon: 0741/219.483.

Vând casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la poartã,  te-
ren 5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti - Goieºti. Te-
lefon: 0760/024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã P+M
130 m.p. + teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne + magazie
diverse, zona Catargiu Nou. Te-
lefon: 0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 came-
re ºi dependinþe, teren 3500 mp.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catargiu.
Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºalniþa,
vad comercial negociabil. Te-
lefon: 0766/325.453.

Casã Seaca de Câmp ultracen-
tral 3 camere, beci , 2 sãli lungi-
me 30 m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (varian-
te). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + anexã
cu 2 camere  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol, par-
ter + etaj 1 + mansardã - 5 came-
re, 2 bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.

Particular vând casã Craiova 5
camere încãlzire centralã, izo-
latã termic sau schimb cu 2
apartamente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi
magazie, 3000 mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona Me-
tro, 900 mp, preþ negociabil.
Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mânãs-
tirii, 5.000 mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Popoveni
2500 sau 5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp în
Craiova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul Ur-
zica Mare, la strada principalã,
ultra-central, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan
la 7 km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan
în Cârcea, Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Craioviþa
Nouã. Telefon: 0740/ 887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1300 pentru progra-
mul Rabla. 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã, cu-
loare alb, economicã - 90.000
km, 4000 RON negociabil, sta-
re excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Skoda
Octavia Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro uºor nego-
ciabil. Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Telefon:
0766/899.363.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic proprietar
auto TICO, euro 2, sau MATIZ,
euro 4. Telefon: 0771/290.539;
0351/460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu viþel. Tele-
fon: 0769/694.215, 0251/
450.044.
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Vând cãrucior din lemn cu roa-
te cu ºinã imitaþie, dimensiunile
1x0,50m, butelii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/ 233.140.
Vând cutie metalicã prentru pãs-
trat arma de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul
Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Goo-
drich dimensiunile 185/65/14,
125 lei bucata. Telefon: 0720/
880.474.
Vând frigider Electostar, piese
Dacia noi, bocanc, ghete pie-
le, casete pãstrare armament,
calculator instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, prelucrate -
6,80 mp. Telefon: 0735/
445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin maºi-
nã de spãlat marca ARDO,
aproape nouã, cu garanþie. Te-
lefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Telefon:
0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1 po-
gon). Telefon: 0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã
verde, nemontatã, TV color 102
cm, polizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior handi-
cap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca, groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de veci cimitir
ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare marmurã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elemen-
tul, televizor color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã
de spãlat Alba Lux, barcã artiza-
nalã, camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã comparti-
mente ºi verandã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm avanta-
jos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb cu
un calorifer de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele rela-
xa, 1 ladã frigorificã 5 sertare, 1
aragaz cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu toate furni-
turile, Tv color D- 1x2 Cm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO pen-
tru Dacia 1300 preþ - 245 lei.
Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte con-
venabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz
4 ochiuri, calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi acoperiº,  ara-
gaz voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex) D 125
/ 850W, canistrã aluminiu  20 litri
nouã, reductor oxigen sudurã,
alternator 12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã de
banc. Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.

 Vând urgent 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã HONDA R.C.
33 N.T.V. 650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foarte convenabil,
performant cu douã sonde dife-
rite. Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 fe-
restre cu geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80 - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dezvol-
tate cu 5 rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate
tablã ºi geam 1,52x52,3 giurgiu-
vele cu geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã capa-
citate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapu-
se, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc,
presã balotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Tele-
fon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea co-
pil, aspirator, sãpun rufe, covoa-
re olteneºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.

Vând maºinã de spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cãrucior copil 50
Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Te-
lefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ
rezervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80 m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dorme-
zã nouã ºi alte lucruri casnice.
Telefon: 0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pentru o came-
rã cãmin Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova, exclus
Catargiu, Brestii, Romaneºti.
Telefon: 0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracentral.
Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobilatã,
zona Simplon. Telefon: 0746/
112.040
Primesc 2 fete în gazdã, aparta-
ment 3 camere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Telefon: 0766/
328.569.

Inchiriez una camerã la douã
fete studente cu posibilitãþi de
platã, condiþii bloc, zona Mater-
na. Telefon: 0726/ 497.404.
Primesc în gazdã elevi sau stu-
denþi exclus familii. Telefon:
0762/850.986.
Închiriez apartament 2 camere
decomandate, Craioviþa Nouã-
Nitela, tot confortul, etaj 3, cen-
tralã, aer condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã camere – zona:
Victor Papilian. Telefon: 0723/
737.611.
Închiriez garsonierã 1Mai, mo-
bilatã, exclus elevi. Telefon:
0729/684.222.
Urgent primesc în gazdã la bloc,
Calea Bucureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter. Te-
lefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la casã. Tele-
fon: 0762/484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mobilatã,
etaj 1, 45 mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/714.578.
Închiriez apartament 2 camere
mobilat - lux, zona Lãpuº. Tele-
fon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensionarã
pentru supravieþuire. Telefon:
0762/728.493.

Pensionar, 66/ 1,60, caut feme-
ie decentã, loialã, de la þarã, sã
împart viaþa, sã-mi umple golul
ºi singurãtatea. Telefon: 0784/
743.541; 0767/702.734.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (meseria),
foarte profitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru biblio-
tecã. Telefon: 0351/449.469.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.

COMEMORÃRI
La comemorarea celor 40 de
zile de la trecerea în nefiinþã
în data de 25 august 2015
a mamei mele NICOLAE
EUGENIA (PUICA) sunt me-
sagera tuturor celor care au
cunoscut-o la Sibiu, Piteºti-
Jupâneºti, Craiova ºi nu nu-
mai pentru a-i spune cât au
iubit-o, au respectat-o pe
„doamna Nicolae”, „tanti Ni-
colae”, „Puica”, „tanti Puica”,
doamna Puica”, naºa Pui-
ca” ºi „mama Puica”. Iþi
mulþumesc mamã pentru
tot ce ai fãcut pentru mine
ºi familia mea (fiul meu
Cosmin ºi soþul meu Mari-
an). Imi spuneai câteodatã
„ ... sã vezi ce dor iþi va fi de
mine când nu voi mai fi...”
Aºa este draga mea mamã
(„muti”). Anunþ cu sufletul
pustiit de durere ºi dor co-
memorarea în data de 3 oc-
tombrie 2015, ora 11, satul
Jupâneºti, comuna Co-
ºeºti, judeþul Argeº. Lumi-
niþa, fiicã.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Jucãtoarea americanã de tenis Se-
rena Williams, locul 1 WTA, a anun-
þat cã nu va participa la China Open
de la Beijing ºi nici la Turneul Cam-
pioanelor de la Singapore, unde este
deþinãtoarea trofeului, astfel cã Simo-
na Halep, locul 2 WTA, devine favo-
ritã principalã la ambele competiþii.
“Este o decizie dificilã pentru mine,
dar am luat-o din dragoste pentru te-
nis. Anul acesta a fost plin de bucu-
rie, dar ºi de decepþii. Am evoluat ac-
cidentatã mare parte din timp, când
nu era cotul meu, era genunchiul meu
ºi, dupã un anumit meci de la Flus-
hing Meadows, inima”, a declarat
Williams. Retragerea de la China Open
ºi de la Turneul Campioanelor nu îi
pune în pericol Serenei Williams locul
1 WTA pe care îl ocupã în prezent, cu
11.500 de puncte. Simona Halep, a
doua clasatã în ierarhia mondialã, are
6.780 de puncte, având de apãrat pes-
te o mie de puncte pânã la finalul anu-
lui. La China Open nu va participa nici
rusoaica Maria ªarapova, locul 3 WTA
cu 5.691 de puncte, care a câºtigat edi-
þia din 2014.

Rezultatele
de miercuri din

Liga Campionilor:
Grupa A
ªahtior Doneþk - Paris Saint-Ger-

main 0-3
Au marcat: Aurier ‘7, David Luiz ’23,

Ibrahimovici ’90
Malmo FF - Real Madrid 0-2
A marcat: Ronaldo ’19, ’90
Grupa B
Manchester United - VfL Wol-

fsburg 2-1
Au marcat: Juan Mata ’34 (penalti),

Smalling ’53 / Caligiuri ‘4
ÞSKA Moscova - PSV Eindho-

ven 3-2
Au marcat: Musa ‘7, Doumbia

’21, ’36 (penalti) / Lestienne ’60, ’68
Grupa C
FC Astana - Galatasaray Istan-

bul 2-2
Au marcat: Hakan Balta ’77 (au-

togol), Canas ’89 / Bilal Kisa ’31, Eric
’86 (autogol)

Atletico Madrid - Benfica Lisa-
bona 1-2

Au marcat: Correa ’23 / Gaitan ’36,
Goncalo Guedes ’51

Grupa D
Borussia Monchengladbach -

Manchester City 1-2
Au marcat: Stindl ’54 / Christensen

’65 (autogol), Agüero ’90 (penalti)
Juventus Torino - FC Sevilla 2-0
Au marcat: Morata ’41, Zaza ’87.

Sport la TV astãzi
FC Voluntari – Concordia, Liga I -

ora 18.30 (Digisport 1, Dolcesport 1,
Look TV)

Pandurii – Viitorul, Liga I - ora 21
(Digisport 1, Dolcesport 1, Look TV)

Noua Zeelanda – Georgia, Cupa
Mondialã la rugby – ora 22 (Digis-
port 2)

Steaua - Dunarea Cãlãraºi, Liga
Naþionalã masculinã de handbal – ora
17.30 (Digisport 3)

BC Timiºoara - CSU Atlassib Si-
biu, Liga Naþionalã masculinã de bas-
chet – ora 19.15 (Digisport 3)

Celta Vigo – Getafe, Primera Divisi-
on – ora 22 (Digisport 3, Dolcesport 2)

Lille – Montpellier, Ligue I – ora
21.30 (Digisport 4)

Echipa României a pierdut
ºase poziþii ºi 134 de puncte în
clasamentul FIFA-Coca Cola,
dat publicitãþii ieri, “tricolorii”
coborând de pe locul 7 pe 13,
cu 1.176 de puncte, în aceastã
ierahie, în urma rezultatelor de
egalitate, scor 0-0, înregistrate
cu Ungaria, în deplasare, ºi cu
Grecia, acasã. Potrivit site-ului
oficial al FIFA, România a sufe-
rit cea mai mare pierdere de
puncte, 134, dupã meciurile din
luna septembrie, din prelimina-
riile Euro-2016. La polul opus,
viitoarea adversarã a românilor
în preliminariile CE, Finlanda, a
urcat 28 de locuri, pânã pe 64.
Adversarele României în prelimi-
nariile Campionatului European
din 2016 au urmãtoarele clasãri:
Ungaria - poziþia 33, cu 741 de
puncte (urcare patru locuri), Ir-
landa de Nord - poziþia 35, cu
724 de puncte (urcare ºase lo-
curi), Grecia - poziþia 44, cu 676
de puncte (aceeaºi poziþie ca
luna trecutã), Finlanda - poziþia
64, cu 534 de puncte (urcare 28
de locuri) ºi Insulele Feroe -
poziþia 85, cu 396 de puncte
(coborâre zece locuri).

Adversarele “tricolorilor” din
preliminariile Cupei Mondiale din
2018 au urmãtoarele clasãri: Da-
nemarca - poziþia 28, cu 835 de
puncte (coborâre ºase locuri),

Cele douã echipe doljene din seria a patra a
Ligii a III-a, Universitatea II Craiova ºi CSO
Filiaºi, joacã astãzi, de la ora 15, meciurile din
etapa a ºasea. Satelitul ªtiinþei, aflat pe locul
13, cu 3 puncte, golaveraj 3-8, evolueazã în

Ghinon? Nu, justeþe: tricoloriiGhinon? Nu, justeþe: tricoloriiGhinon? Nu, justeþe: tricoloriiGhinon? Nu, justeþe: tricoloriiGhinon? Nu, justeþe: tricolorii
au picat pe locul 13 în lumeau picat pe locul 13 în lumeau picat pe locul 13 în lumeau picat pe locul 13 în lumeau picat pe locul 13 în lume
Naþionala României a pierdut 6 poziþii în clasamentul FIFA

dupã remizele cu Ungaria ºi Grecia

Polonia - poziþia 43, cu 680 de
puncte (coborâre nouã locuri),
Muntenegru - poziþia 72, cu 470
de puncte (urcare cinci locuri),
Armenia - poziþia 91, cu 377 de
puncte (coborâre opt locuri),
Kazahstan - poziþia 142, cu 199
de puncte (urcare trei locuri).

Locul României în Top 10 a fost
luat de Spania, în timp ce Ger-
mania a revenit pe poziþia secun-
dã a ierarhiei, iar Brazilia a co-
borât de pe 5 pe 7. Primele 10
locuri în clasamentul FIFA sunt
ocupate de urmãtoarele repre-
zentative: 1. Argentina 1.419

puncte; 2. Germania 1.408; 3.
Belgia 1.387; 4.  Portugalia
1.235; 5. Columbia 1.228; 6.
Spania 1.223; 7. Brazilia 1.204;
8. Þara Galilor 1.195; 9. Chile
1.177; 10. Anglia 1.161. Urmã-
torul clasament va fi publicat la
5 noiembrie.

Liga a III-a, etapa a ºasea

CSU II ºi Filiaºiul încearcã redresarea
deplasare, cu Naþional Sebiº. Arãdenii ocupã
poziþia a patra, cu 10 puncte. Antrenorul Da-
niel Mogoºanu nu va avea la dispoziþie jucã-
tori de la prima echipã a Universitãþii pentru
jocul de astãzi.

CSO Filiaºi, care de sãptãmâna aceasta are
un nou antrenor, Ionel Luþã, joacã pe terenul
“Oltenia”, fostul “Chimia”, împotriva lui Mille-
nium Giarmata. Filiaºiul are 3 puncte ºi este pe
locul 12, în timp ce adversarul de astãzi se aflã
pe poziþa a 14-a, cu un punct mai puþin. “Giar-
mata este o echipã experimentatã ºi va veni cu
gândul sã câºtige, dar ºi noi avem mare nevoie
de puncte, atât pentru clasament, cât ºi pentru
moral. Sunt mulumit de lot, deºi unii dintre bã-
ieii au jucat mai puþin pânã acum. Am mai avea
nevoie de jucãtori pe anumite posturi” spune
Ionel Luã. Filiaºiul nu se va putea baza pe mar-
catorul de la Timiºoara., Nicuºor Neacºu, sus-
pendat dupã ce a acumulat 4 cartonaºe galbe-
ne. Celelalte partide din seria a IV-a: CSM Lu-
goj – Metalurgistul Cugir, Pandurii II – Mãgura
Cisnãdie, FC Hunedoara – Becicherecul Mic,
Performanþa Ighiu – Cetate Deva, Minerul
Motru – CS Ineu (observator Costicã Dono-
se), iar liderul ASU Poli Timiºoara stã.

Cealaltã echipã doljeanã din Liga III-a, dar
din seria a treia, CS Podari, disputã meciul
din etapa a ºasea, cu Dinicu Golescu Câmpu-
lung, mâine, de la ora 15, pe teren propriu.
Podariul este pe locul 9, cu ºase puncte, în
timp ce oaspeþii se aflã pe locul secund, cu 13
puncte, la egalitate cu liderul Inter Olt Slatina,
formaþie care a învins cu 3-1 Podariul sãptã-
mâna trecutã.

Serena Williams a declarat
forfait pentru restul sezonului

Halep a devenit favoritã
principalã la Turneul

Campioanelor
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1. Astra 12 7 3 2 22-16 24
2. Viitorul 12 6 5 1 21-10 23
3. Steaua 12 6 4 2 15-8 22
4. Pandurii 12 5 5 2 14-11 20
5. Dinamo 11 4 6 1 12-7 18
6. ASA 12 4 6 2 11-7 18
7. Craiova 12 4 4 4 11-9 16
8. CFR Cluj 12 5 5 2 16-10 14
9. ACS Poli 12 3 4 5 8-14 13
10. CSMS Iaºi 12 3 4 5 8-15 13
11. Concordia 11 2 3 6 11-16 9
12. Botoºani 12 1 5 6 7-14 8
13. Voluntari 12 0 5 7 7-20 5
14. Petrolul 12 1 5 6 7-13 2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

organizeaza actiuni de selecie la fotbal la grupele de juniori nascuti in  anii
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Actiunile vor avea loc la Stadionul Tineretului in fiecare dimineata de luni
pana vineri incepand cu ora 09,00.

Persoane de contact:
Antrenor Ustabacieff Dandu  - grupele 2003 si 2007 – tel. 0723622961
Antrenor Dobrotescu Alin - grupa 2004 – tel. 0723055640
Antrenor Vrajitoarea Bogdan - grupa 2005 - tel. 0746347404
Antrenor Calin Viorel grupa - 2006 – tel. 0769623922
Antrenor  Vitan Radu  grupele - 2008 si 2009 – tel. 0752190531

sportsportsportsportsport

Liga I – etapa a XIII-a
Astãzi
FC Voluntari - Concordia Chiajna, ora 18:30
Pandurii Târgu Jiu - FC Viitorul, ora 21
Sâmbãtã, 3 octombrie 
Petrolul Ploieºti - ACS Poli Timiºoara, ora 18:30
CSMS Iaºi - Steaua, ora 21
Duminicã, 4 octombrie 
FC Botoºani - ASA Târgu Mureº, ora 18:30
Dinamo - Astra Giurgiu, ora 21
Luni, 5 octombrie 
CFR Cluj -  “U” Craiova, ora 21

Bulgarul Valentin Iliev a fost pre-
zentat oficial la Universitatea Cra-
iova, unde va purta numãrul 33,
care are pentru el semnificaþie re-
ligioasã. „Am jucat cu numãrul 4
data trecutã la Craiova ºi cu 14 în
cariera mea, dar acum am ales
numãrul 33, fiindcã este vârsta lui
Dumnezeu, Iisus Cristos” a pre-
cizat Iliev, care dupã cei doi ani
petrecuþi în Liga I vorbeºte bine
limba românã. Fundaºul de 35 de
ani are încredere cã echipa îºi va
îndeplini obiectivele ºi este încân-
tat de valoarea noilor sãi coechi-
pieri, precizând cã ambii compa-
trioþi ai sãi, Zlatinski ºi Popov, au
contribuit la întoarcerea sa  la
Craiova. „Universitatea Craiova
este Universitatea Craiova, un club
mare, de tradiþie, care nu trebuie
comparat cu Ludogoreþ sau cu
orice altã echipã. M-a sunat pre-
ºedintele, am vorbit ºi cu colegii
mei bulgari, care mi-au confirmat
cã lucrurile merg bine la club, aºa
cã am venit cu inima deschisã. În
acest moment nu sunt sutã la sutã
din punct de vedere al pregãtirii,
dar avem un preparator fizic foarte
bun ºi sunt sigur cã voi ajunge
repede la un potenþial bun. Dupã
pauza competiþionalã voi fi apt.
Mã simt bine ºi îmi doresc sã joc
cât mai mult. Este important ca
toþi sã dãm totul pe teren, astfel
încât echipa sã urce în clasament.
Am vãzut la antrenamente cã la
Universitatea sunt jucãtori valoroºi
ºi sper ca împreunã sã ne îndepli-
nim obiectivul. Am urmãrit ºi ul-
timul meci de campionat, cu Pan-

Antrenorul Universitãþii Craiova, Emil Sãndoi, spe-
rã ca echipa sã continue duminicã, la Cluj, seria bunã
din campionat care dureazã de 4 etape, însã în acelaºi
timp îºi doreºte ca jucãtorii sãi sã fie mai eficienþi ºi

Antrenorul Craiovei e invidios pe echipele pragmatice
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sã fructifice mãcar o parte din ocaziile create. Sãndoi
se declarã invidios cã unele echipe trassformã aproa-
pe orice ºansã de gol, în timp ce alb-albaºtrii au nu-
meroase ocazii, dar au marcat doar o datã în ultimele
douã dispute, cu Pandurii ratând enorm. „Ne dorim
victoria cu CFR Cluj, dar nu va fi uºor, deoarece în-
tâlnim o pretendentã la locurile de play-off. Noi ve-
nim dupã patru rezultate pozitive, iar în ultimele trei
jocuri nu am primit gol. Din pãcate am avut de suferit
în avanposturi, unde nu reuºim sã fim pragmatici.
Am lucrat mult la finalizare în aceastã sãptãmânã ºi
sper sã se vadã roadele. Sunt puþin invidios pe anumi-
te echipe, care-ºi creazã douã-trei ocazii de gol ºi câº-
tigã, iar noi am avut 21 de ocazii ºi am fãcut 0-0 cu
Pandurii. Sper sã ne intre ºi nouã de acum încolo. În
deplasare pânã acum am fãcut partide bune. La Cluj
vom avea în primul rând avantajul gazonului, de Cham-
pions League, fiindcã noi suferim la acest capitol, atât
la meciuri, dar mai ales la antrenamente. Ne pare rãu
cã lipseºte Zlatinski, el este jucãtorul care dã ritmul
jocului ºi care menþine echilibrul la mijloc” a declarat
Sãndoi. Alãturi de Zlatinski, la Cluj nu va evolua nici
Iliev, a cãrui „carte verde” nu a sosit încã, dar nici
Madson, accidentat.

Fundaºul bulgar ºi-a ales numãrul
33 la Universitatea Craiova, pe motiv

cã „este vârsta lui Dumnezeu”
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durii, iar stoperii Acka ºi Popov
au arãtat cã sunt fotbaliºti foarte
buni, au avut prestaþii bune. Este
bine cã avem concurenþã, ne mo-
tiveazã pe toþi. Cine va intra în
teren ºi cine va sta pe tuºã decide
antrenorul” a spus Iliev.

Ca ºi Popov, Vali Iliev a evoluat
ultima datã la ÞSKA Sofia, echipa
sa de suflet, care a fost retrogra-
datã din cauza datoriilor, ºi spune
cã a intenþionat sã joace chiar ºi
în Liga a III-a pentru formaþia din
capitala Bulgariei. „Nu m-am gân-
dit sã renunþ la fotbal, o sã joc cât
mai pot. Am luat în calcul sã con-
tinuu la ÞSKA Sofia în Liga a III-
a, dar echipa se bazeazã pe pro-
movarea tinerilor de la academie,
pentru cã nivelul campionatului nu
este unul ridicat” a declarat Iliev,
care ºi-l doreºte la Craiova ºi pe
mijlocaºul Emil Gargorov, alãturi
de care a evoluat în Bãnie în urmã
cu cinci ani: „Este ca ºi fratele meu
ºi ne vedem des, mi-aº dori sã re-
vinã ºi el la Craiova, dar nu decid
eu acest lucru”.

Sãndoi sperã ca Iliev
sã ºi marcheze

Antrenorul principal Emil Sãn-
doi, sperã ca Iliev sã ºi înscrie pen-
tru Universitatea, el fiind un fun-
daº destul de prolific, la fel ca ºi
actualul sãu antrenor. „L-am apre-
ciat pe Iliev de când a evoluat pri-
ma datã la Craiova ºi îl felicit cã a
revenit.  Îmi place ºi numãrul pe
care l-a ales, 33, fiindcã eu am ju-
cat toatã cariera cu numãrul 3.

Sunt convins cã ne va ajuta foar-
te mult, este un fundaº care mar-
cheazã. Este un jucãtor periculos
în faþa buturilor adverse ºi asta
este important pentru noi. Avem
mare nevoie de jucãtori care sã
înscrie, nu contreazã comparti-
mentul din care fac parte. Acum

am la dispoziþie 4 fundaºi centrali
de valoare: Popov, Acka, Iliev ºi
Kay”.

Managerul general al echipei din
Bãnie, Felix Grigore, a spus: „În
familia ªtiinþei a venit un jucãtor
care, prin valoarea ºi experienþa lui,
ne va ajuta sã ne îndeplinim obiec-

tivul. Cunoaºte Craiova foarte bine,
i-a fost dor de suporterii Universi-
tãþii ºi de aceea negocierile cu el
nu au fost deloc grele, din contrã,
au fost uºoare. A semnat un con-
tract pânã la finalul sezonului, cu
posibilitate de prelungire pentru
încã un an“.


