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- Eu nu mã duc la circ,
Popescule ,  mã ui t  la  ce
se-ntâmplã în politicã.
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Bucureºti”!Bucureºti”!Bucureºti”!Bucureºti”!Bucureºti”!

„Macron vrea sã revigoreze
legãturile cu Europa de Est, dupã
ani de neglijare sub preºeden-
þiile lui Nicolas Sarkozy ºi Fran-
cois Hollande”, a spus, destul de
clar, un consilier al liderului de
la Elysee. Cu alte cuvinte, în
acest demers, calculat, de sedu-
cere a Europei de Est, fiindcã
Bucureºtiul a fost a doua esca-
lã, dupã cea de miercuri, de la
Salzburg, unde s-a întreþinut cu
cancelarul austriac, Christian
Kern, premierul ceh, Bohuslav
Sobotka, cel slovac, Robert
Fico, iar astãzi la Varna, se va
întâlni cu preºedintele bulgar,
Rumen Radev…
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vor primivor primivor primivor primivor primi
echipamente noiechipamente noiechipamente noiechipamente noiechipamente noi

Angajaþii serviciilor de ambu-
lanþã ar urma sã beneficieze,
chiar de anul acesta, de echipa-
mente noi de protecþie care sã
respecte standardele europene.
Într-un proiect de ordin al Mi-
nisterului Sãnãtãþii, aflat în dez-
batere publicã, se precizeazã cã
pânã în acest moment nu s-a þi-
nut cont de normele europene.
Actualul echipament de protec-
þie prevãzut în Ordinul Ministru-
lui Sãnãtãþii 1479/2010 nu a fost
ºi nu este, potrivit autoritãþilor
sanitare, certificat conform nor-
melor europene...
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Douã medalii ºi o menþi-
une au fost aduse acasã de
cãtre matematicienii craio-
veni, dupã ce timp de ºase
zile, în perioada 14-19 au-
gust,  au participat, la
Câmpulung Muscel, la eta-
pa finalã a Concursului Ga-
zeta Matematicã ºi Viitori-
Olimpici.ro, organizatã de
Societatea de ªtiinte Mate-
matice din România (SSMR),
filiala Argeº. Aflatã la cea de-
a VIII-a ediþie, cea mai po-
pularã tabãrã de matemati-
cã a devenit nu numai un
proiect educaþional de tradi-
þie, dar ºi un eveniment aº-
teptat cu mare drag atât de
elevi, cât ºi de profesori.
Anul acesta au participat
peste 200 de elevi, din cla-
sele IV-XII, din întreaga
þarã, Doljul fiind reprezen-
tat de 7 olimpici, dintre care
trei au fost de la Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti”.
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Kovesi a convocat procurorii

dupã ce ministrul Toader

a lansat noile legi ale justiþiei
DNA anunþã cã, în urmã

propunerilor de modificare a
legilor justiþiei propuse de
Tudorel Toader, a decis convo-
carea Adunãrii Generale, astfel
încât procurorii sã îºi poatã
exprima opiniile referitoare la
aceste amendamente, sublini-
ind cã existã aspecte de naturã
sã afecteze activitatea procuro-
rilor. „Având în vedere situaþia
de incertitudine creatã dupã
prezentarea, de cãtre ministrul
Justiþiei, la o conferinþã de
presã, a unor modificãri pe
care intenþioneazã sã le aducã
legilor justiþiei (Statutul
magistratului, Legea pentru
organizarea judiciarã, Legea
privind CSM), conducerea
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) a decis convocarea
Adunãrii Generale pentru data
de 31 august 2017, astfel încât
procurorii sã îºi poatã exprima
opiniile referitoare la modificã-
rile propuse ºi la felul în care
le va fi influenþatã activitatea
pe care o desfãºoarã în cadrul
DNA”, aratã parchetul într-un
comunicat de presã, transmis
joi. De asemenea, conform
sursei citate, conducerea
Direcþiei Naþionale Anticorupþie
a transmis o scrisoare deschisã
ministrului Justiþiei, Consiliu-
lui Superior al Magistraturii,
procurorului general al Par-
chetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi
preºedintei Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie pentru a
semnala o serie de aspecte
legate de situaþia creatã dupã
anunþul ministrului Justiþiei.
„..Raportat la modificãrile
propuse, deºi ministrul Justiþiei
a afirmat cã proiectele vor fi
trimise spre avizare la CSM,
DNA nu a fost consultatã în
vreun fel, nici cu privire la
necesitatea lor, nici cu privire
la impactul pe care acestea l-ar
determina asupra activitãþii
desfãºurate de procurorii
anticorupþie”, susþine DNA.
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Emmanuel Macron ºi „testul Bucureºti”!Emmanuel Macron ºi „testul Bucureºti”!Emmanuel Macron ºi „testul Bucureºti”!Emmanuel Macron ºi „testul Bucureºti”!Emmanuel Macron ºi „testul Bucureºti”!
MIRCEA CANÞÃR

„Macron vrea sã revigoreze legãturile cu
Europa de Est, dupã ani de neglijare sub pre-
ºedenþiile lui Nicolas Sarkozy ºi Francois Hol-
lande”, a spus, destul de clar, un consilier al
liderului de la Elysee. Cu alte cuvinte, în acest
demers, calculat, de seducere a Europei de
Est, fiindcã Bucureºtiul a fost a doua escalã,
dupã cea de miercuri, de la Salzburg, unde
s-a întreþinut cu cancelarul austriac, Chris-
tian Kern, premierul ceh, Bohuslav Sobot-
ka, cel slovac, Robert Fico, iar astãzi la
Varna, se va întâlni cu preºedintele bulgar,
Rumen Radev ºi premierul Boiko Borisov,
Emmanuel Macron nu rezervã „un statut
aparte României” pentru francofilia sa bine-
cunoscutã. Lumea s-a schimbat. Dacã pre-
decesorul sãu, socialistul Francois Hollan-
de, care i-a lãsat o „frumoasã moºtenire” –
600.000 de ºomeri în plus, o datorie publicã
record ºi un deficit comercial abisal – a fã-
cut o impresie searbãdã, ca se ne exprimãm
eufemistic, la 12 septembrie 2016, deºi era
prima vizitã a unui preºedinte francez dupã
25 de ani, bulversat fiind probabil de aven-
tura amoroasã pe care o trãia clandestin cu
actriþa Julie Gayet, cu care s-a afiºat deu-
nãzi în public, la mariajul Mazarinei Pingeot,
fiica lui Francois Mitterand, de la Emmanuel
Macron aºteptãrile sunt deosebite, ºi în vir-
tutea pragmatismului sãu, dar ºi a erudiþiei.
Fiindcã România, dincolo de prostioarele ten-
denþioase, care apar frecvent prin presa din

Hexagon, alimentatã „de ai noºtri”, are mul-
te puncte comune, dar ºi enorme diferenþe,
cu Franþa. Þarã francofonã, cu mulþi tineri
ºi intelectuali francofili, punþi trainice de-a
lungul timpului, cu un destin legat de douã
secole de Franþa, care nu uitã gestul ex-pre-
ºedintelui Jacques Chirac, la Madrid, în
1997, când a bãgat piciorul în uºã pentru
România, în vreme ce SUA s-au opus cate-
goric primirii noastre în NATO, rãmânem
legaþi, funciarmente, de Capitala Luminilor.
Avem parteneriat strategic, consistente
schimburi comerciale ºi încredere recipro-
cã desãvârºitã, dar ºi multe de fãcut împre-
unã. În declaraþia comunã de presã, Em-
manuel Macron a amintit „de dreptul Ro-
mâniei de a intra în Schengen”, care nu
funcþioneazã bine, urmând a fi „reformat”.
S-a referit însã, pe larg, la unul din angaja-
mentele sale electorale, acela de a schimba
UE, astfel încât sã devinã „protectoare cu
cetãþenii sãi”. Accentele privind reformarea
directivei legate de lucrãtorii detaºaþi – ce
dateazã din 1996 – calificatã ca nedreaptã,
pentru cã dezvoltã o concurenþã neloialã din
partea þãrilor „low-cost” ale UE, pe terito-
riul francez, deºi s-au vrut exhaustive, n-
au fost ºi convingãtoare. Îngãduitor cu imi-
granþii din afara UE, ca de altfel ºi cancela-
rul Angela Merkel, în pofida atâtor ºi atâtor
atentate, Emmanuel Macron proiecteazã o
reticenþã discutabilã faþã de detaºaþii euro-

peni. Cu 30.000 de detaºaþi români, care
lucreazã în Franþa, România se aflã în urma
Poloniei (46.000), Portugaliei (44.000) ºi
Spaniei (34.000). ªi Franþa, la rândul ei, se
gãseºte într-o situaþie similarã. Klaus Iohan-
nis s-a pronunþat cu calm, chiar ºi tact,
pentru clarificarea directivei în vigoare, fãrã
a exprima un acrod categoric. A fãcut-o,
cum spuneam, inspirat. Încât „Le Figaro”,
în ediþia online, a ºi titrat imediat „Macron
n’obtient pas d’acord en Roumanie”. Viziu-
nea lui Emmanuel Macron, la care nu cu-
pleazã Varºovia ºi Budapesta, pentru cã ea
contravine principiile liberei circulaþii ºi con-
vergenþei, are opoziþie, în trecutul apropiat,
din partea a 10 þãri din Estul UE, dar ºi a
Danemarcei. Emmanuel Macron doreºte
contracte de lucru pe durata unui an ºi re-
munerãri egale cu ale cetãþenilor din þara res-
pectivã. Ocolind ruta Varºovia-Budapesta,
preºedintele Franþei ia distanþã de acestea,
dar gestul sãu nu este lipsit de riscuri poiliti-
ce. Chiar dacã desenul european, cum îl nu-
meºte „Le Monde”, va continua sãptãmâna
viitoare, când la Paris se va întâlni cu ºefi de
guverne din Germania, Italia ºi Spania. Are
nevoie de o majoritate calificatã, la Consiliul
Europei, pentru a aranja statutul lucrãtorilor
detaºaþi, pânã la finele anului. Dar mai are
nevoie de un lucru, imperios necesar: a nu
crea o diviziune între douã blocuri, deºi linia
de fracturã a devenit vizibilã.

În cadrul vizitei oficiale pe
care preºedintele Franþei o des-
fãºoarã în România, au fost sem-
nate douã declaraþii ºi un memo-
randum. Una dintre declaraþii face
referire la contractul semnat de
Airbus Helicopters ºi IAR Braºov
din data de 12 aprilie 2017. Sur-
se oficiale au declarat pentru
Mediafax cã este vorba despre o
extindere a contractului de la 5
la 15 ani ºi implicã livrarea, în 10
ani, a 50 de elicoptere, atât Ro-
mâniei cât ºi pentru export.

În aprilie, Airbus Helicopters

În spaþiul public au apãrut
informaþii referitoare la o posi-
bilã diminuare a contribuþiei vi-
rate la stat, de la 5,1% la 2,5%,
a fondurilor de pensii adminis-
trate privat (Pilonul II). „Din
stângãcie sau poate pentru a
testa piaþa, fiecare ministru de
finanþe a invocat posibilitatea
naþionalizãrii sau desfiinþãrii
acestor fonduri de pensii. Este
clar cã, deºi declaraþiile au fost
retractate ulterior, acestã in-
tenþie încã existã, într-o for-
mã sau alta. Ultimul pas în
acestã direcþie este aceastã
nouã idee, de a reduce contri-

România va cumpãra elicoptere ºi rachete franþuzeºti
Declaraþia între Airbus Helicopters ºi IAR SA

Braºov, privind contractul semnat de cele douã
companii în luna aprilie a acestui an, a fost

semnat la cotroceni în prezenþa preºedinþilor
Emmanuel Macron ºi Klaus Iohannis.

ºi IAR au semnat un Acord Ge-
neral privind cooperarea exclu-
sivã pentru producerea în Ro-
mânia a elicopterului multirol
H215M, un aparat de zbor greu,
bimotor. Potrivit acordului, IAR
va deveni contractor principal
pentru orice posibilã comandã
de elicoptere H215M pe care
Ministerul român al Apãrãrii o va
face pentru a înlocui flota îm-
bãtrânitã.

Memorandumul privind
”Ground Based Air Defense Sys-
tem” pentru forþele Armate Ro-

mâne dintre MBDA Franþa ºi
Compania Naþionalã ROMARM,
ce va fi semnat joi în prezenþa
celor doi ºefi de stat, prevede

cumpãrarea de rachete de razã
scurtã ºi foarte scurtã de acþiu-
ne, au declarat aceleaºi surse ofi-
ciale pentru Mediafax.

PFP: Reducerea contribuþiei statului la fondurile de pensii
Pilon 2 este o idee la fel de nocivã ca naþionalizarea

buþia la fondurile de pensii Pi-
lon 2 de la 6% la 2,5%. Este o
idee la fel de nocivã ca ºi naþio-
nalizare sau desfiinþarea aces-
tor fonduri de pensii”, se aratã
în comunicatul PFP.

Trecerea unei pãrþi din viitoa-
rea pensie a românilor în admi-
nistrarea privatã a fondurilor Pi-
lon 2 este o mãsurã menitã sã

înlãture slaba administrare a sta-
tului, transmite PFP. „Astfel,
românii vor primi pensie pe
baza contribuþiei pe care o fac
în fiecare lunã la sistemul de
asigurãri sociale. Banii lor vor
fi investiþi ºi administraþi pen-
tru ei ºi nu vor fi folosiþi pentru
a plãti pensii speciale unor per-
soane care nu meritã asemenea

pensii sau, mai grav, pentru a
finanþa investiþii fantasmagori-
ce (borduri puse în trei straturi,
terenuri de sport construite în
pantã, parcuri în sate fãrã cu-
rent electric ºi canalizare, etc).
Nu este sigur cã 6% este o con-
tribuþie suficientã. Dar cu sigu-
ranþã 2,5% este o contribuþie
infimã, al cãrei rezultat este cã
românii vor pierde orice garan-
þie privind pensia lor viitoare”,
precizeazã PFP.

Asociaþia nu susþine „necon-
diþionat” fondurile de pensii Pi-
lon 2, argumentând cã activita-
tea poate fi îmbunãtãþitã.

Reducerea contribuþiei statului la fondurile de
pensii Pilon 2 este o idee la fel de nocivã ca naþionali-

zarea sau desfiinþarea acestora, se aratã într-un
comunicat, transmis, joi, de Asociaþia Participanþilor

în Fondurile de Pensii ºi Fondurile de Investiþii (PFP).
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Strada „Olteþ”, care înconjoa-
rã English Park ºi trece prin faþa
Prefecturii Dolj, este o arterã de
circulaþie de numai câte sute de
metri, însã foarte folositã de
ºoferii care intrã ºi ies din Cen-
trul Vechi al Craiovei, în speþã
din parcarea de la BCR. ªi aceas-
tã stradã era plinã de gropi, avea
asfaltul deteriorat, iar autoritã-
þile locale au inclus-o în lucra-
rea masivã de reabilitare a caro-
sabilului din zona centralã. De
miercuri, ºi lucrarea a continuat
ºi ieri, tot stratul de asfalt a fost
îndepãrtat pânã la pãmânt, fiind
încãrcat în camioane, apoi scos
din zonã.Constructorul a pregã-
tit, în felul acesta, terenul pen-
tru turnarea unui nou strat de
carosabil, care fi executat în
aceste zile.

Toatã zona a fost decopertatã
Suprafeþele arãtau ieri ca-n pal-

mã, fiind debarasate toate restu-

Lucrãrile de reabilitare a strãzii „A.I. Cuza”
avanseazã, iar de ieri se lucreazã ºi pe strada „Ol-
teþ”, care înconjoarã English Park. Autoritãþile

locale au cerut constructorului, SC Delta ACM, sã
imprime un ritm alert lucrãrii, astfel încât sã

ridice ºantierul din zona centralã la mijlocul lunii
septembrie, când se aºteaptã un flux mai aglomerat

de maºini odatã cu începerea noului an ºcolar.

Evenimentele culturale organi-
zate cu acest prilej se adreseazã
tuturor cetãþenilor, oferindu-le un
mediu istoric atractiv, ce favori-
zeazã comunicarea interpersona-
lã. În cadrul întâlnirii de lucru din
luna octombrie 2016, la Consiliul
Europei s-a recomandat, pentru
anul 2017, ca tema ZEP sã se re-
fere la legãtura comunitãþilor cu
peisajul cultural ºi protejarea pa-
trimoniului cultural. Au fost con-
siderente care au condus la titlul

Programe ºcolare
pentru protejarea patrimoniului

În fiecare an, în luna septembrie, milioane de
cetãþeni sunt invitaþi sã viziteze monumentele din
întregul continent, cu ocazia Zilelor Europene ale
Patrimoniului (ZEP), organizate la iniþiativa co-
munã a Consiliului Europei ºi a Uniunii Europe-
ne. Din anul 1992, ºi în România, ZEP oferã par-

ticipanþilor ocazia sã descopere nu numai monu-
mente istorice, dar ºi situri sau zone mai puþin
cunoscute, care, în mod obiºnuit, nu sunt accesi-
bile publicului larg. Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a trimis în teritoriu tot ceea ce þine de dez-
voltarea acestui proiect.

temei „Patrimoniul cultural –
Natura armonii”.

Data de desfãºurare a celei de-
a XXV-a ediþie este sâmbãtã, 16
septembrie 2017, iar Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj a trimis
spre toate unitãþile ºcolare aflate
în subordine tot ceea ce þine de
acest proiect: „Tema oferã posi-
bilitatea iniþierii organizãrii unui
evantai de evenimente culturale,
care sã ilustreze contribuþia ac-
tivã a comunitãþii locale la ges-

tiunea peisajului cultural ºi a
componentei patrimoniului ima-
terial sau material, în raport cu
mediul natural”. Având în vedere
cele prezentate, ISJ Dolj a invitat
unitãþile ºcolare sã foloseascã
oportunitatea de a organiza eve-
nimente culturale dedicate ZEP
pânã în data de 21 august, iar în
perioada urmãtoare vor fi centra-
lizate toate datele transmise de
cãtre unitãþile de învãþãmânt.

CRISTI PÃTRU

rile de asfalt rezultate în urma
decopertãrii, iar toatã zona era
supravegheatã de poliþiºti locali
pentru a nu mai pãtrunde nici un
ºofer în acest perimetru. Tere-
nul fiind astfel pregãtit, autoritã-
þile spuneau ieri cã executantul
lucrãrii urmeazã sã înceapã sã
toarne stratul de asfalt, mai în-
tâi, dupã care se va începe sã se
intervinã ºi la trotuare. Reprezen-
tanþii municipalitãþii au solicitat
chiar constructorului SC Delta
ACM sã lucreze într-un ritm alert
astfel încât sã poatã sã termine
de modernizat întreaga zonã
pânã la mijlocul lui septembrie,
când va începe noul an ºcolar ºi
strãzile trebuie sã fie redate tra-
ficului rutier.

Se reabiliteazã ºi trotuarele
Potrivit autoritãþilor, ºi pe

aceastã stradã se va face ace-
laºi gen de lucrãri, de decoper-
tare a asfaltului ºi înlocuire cu

un strat de bitum nou. De ase-
menea, se vor înlocui toate bor-
durile din beton, de o parte ºi de
alta a strãzii. Multe din cele
vechi erau deteriorate ºi vor fi
înlocuite integral cu borduri noi,
confecþionate din granit. Lucra-
rea vizeazã ºi trotuarele, care vor
fi reabilitate ºi ele, urmând sã fie
scoase pavelele vechi ºi înlocuite
cu altele din granit. Pe toate cele
trei  segmente care compun
aceastã stradã – cel din faþa Pre-
fecturii Dolj, cel paralel cu blo-
curile ºi cel de pe latura cu blo-
curile de la Casa Albã – se va
moderniza ºi iluminatul stradal,
prin înlocuirea stâlpilor de ilu-
minat din beton cu unii din fon-
tã, în stilul celor din Centrul
Vechi.

Autoritãþile cer ca lucrarea sã
fie gata la 15 septembrie

În acelaºi timp, se lucreazã
din plin ºi pe strada „A. I. Cuza”,
care a fost decopertatã ºi aici
urmând sã se toarne stratul de
asfalt ºi sã înceapã intervenþiile
la cele douã trotuare. Autoritãþi-

le s-au grãbit sã modernizeze
aceste strãzi, în cursul acestei
veri, susþinând cã erau singure-
le care au rãmas în urmã, arã-
tând urât în comparaþie cu strã-
zile din Centrul Vechi, care au
fost reabilitate, în totalitate, prin
proiectul european. Întrucât pe
lungimea strãzii se gãsesc ºi
douã monumente istorice, fiind

vorba de cel douã statui ale dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza ºi
regelui Carol I, a fost nevoie sã
se obþinã ºi avizul din partea Mi-
nisterului Culturii. Lucrarea este
executatã de firma SC Delta
ACM, care are în derulare un
contract-cadru de reparaþi i
strãzi cu Primãria Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Direcþiei Gene-
rale Anticorupþie (DGA) au anun-
þat, ieri cã, la nivelul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj au
fost finalizate cercetãrile într-un
dosar penal în care ofiþerii Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie
Dolj au fost delegaþi sã efectue-
ze activitãþi de urmãrire penalã,
iar procurorul de caz a întocmit
rechizitoriul ºi a dispus trimite-
rea în judecatã, în stare de arest
preventiv, a inculpatului Marian
ªerban, comisar-ºef de peniten-
ciare la Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova, pentru sãvâr-
ºirea a trei infracþiuni de trafic de
influenþã, ºi o infracþiune de în-
ºelãciune.

Reamintim cã ofiþerii de poli-
þie judiciarã ai Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj, sub co-
ordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, au organizat,
miercuri, 5 iulie a.c., prinderea
în flagrant a lui Marian ªerban-
, în vârstã de 46 de ani, comi-
sar-ºef de penitenciare în cadrul
Penitenciarului de Maximã Sigu-

Comisar ºef de la PMS Craiova judecat pentru treiComisar ºef de la PMS Craiova judecat pentru treiComisar ºef de la PMS Craiova judecat pentru treiComisar ºef de la PMS Craiova judecat pentru treiComisar ºef de la PMS Craiova judecat pentru trei
infracþiuni de trafic de influenþã ºi o înºelãciuneinfracþiuni de trafic de influenþã ºi o înºelãciuneinfracþiuni de trafic de influenþã ºi o înºelãciuneinfracþiuni de trafic de influenþã ºi o înºelãciuneinfracþiuni de trafic de influenþã ºi o înºelãciune

Comisarul-ºef de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã
(PMS) Craiova, Marian ªerban, prins în flagrant, la începu-
tul lunii iulie a.c., de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj ºi procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în parcarea centrului comercial Au-
chan, în timp ce primea 1.000 de euro (a patra tranºã) din cei
5.000 de euro pe care îi ceruse unui bãrbat pentru a-i facilita
angajarea pe un post de conducãtor auto în cadrul unitãþii, a
fost trimis în judecatã, în stare de arest preventiv. În urma
extinderii cercetãrilor, anchetatorii au reþinut în sarcina ofi-
þerului PMS Craiova trei infracþiuni de trafic de influenþã ºi
una de înºelãciune. Dosarul s-a înregistrat ieri, la Tribunalul
Dolj, inculpatul fiind sub puterea mandatului de arestare pre-
ventivã pânã pe 3 septembrie a.c.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Noua conducere a Grupãrii de Jandarmi
Mobile (GJMb) Craiova a fost prezentatã,
ieri, în cadrul unei conferinþe de presã or-
ganizatã la sediul unitãþii. Astfel, dupã tre-
cerea în rezervã a col. Ion Dina, de la 1
august a.c., la comanda GJMb Craiova a
fost împuternicit, pentru urmãtoarele ºase
luni, mr. Cosmin Mirea, care a fost ofiþer
de relaþii publice aproape 12 ani. Tot împu-
ternicit, ºi tot pentru 6 luni, este ºi adjunc-
tul sãu, mr. Gabriel Pãun, iar ºef al Servi-
ciului de Ordine ºi Siguranþã publicã este
mr. ªtefãnel Cîrpici. Slt. Coroian Etegan
va fi noul ofiþer de relaþii publice. Împreu-
nã constituie cea mai tânãrã echipã de con-
ducere din Jandarmeria Românã, însã nici-
decum lipsitã de experienþã: «Suntem o con-
ducere tânãrã, poate chiar cea mai tânãrã
din Jandarmeria Românã, dar nu suntem
lipsiþi de experienþã. Toþi trei suntem ab-

Echipã nouã la conducerea Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova
Gruparea de Jandarmi Mobilã (GJMb) Craiova are o nouã

echipã de conducere, dupã ce, de la 1 august a.c., col. Ion Dina s-a
pensionat. Mr. Cosmin Mirea este împuternicit la comanda unitã-

þii pentru urmãtoarele ºase luni, dupã cum a precizat în cadrul
conferinþei de presã organizatã ieri, la sediul unitãþii.

solvenþi ai Academiei de Poliþie ”Alexan-
dru Ioan Cuza”, avem la activ peste 14
ani de activitate în aceastã unitate, cunoaº-
tem personalul unitãþii, cunoaºtem proble-
mele unitãþii, misiunile ºi sperãm sã reu-
ºim sã închegãm mult mai bine colectivul
ºi sã oferim cetãþenilor niºte servicii care
sã se apropie cât mai mult de aºteptãrile
acestora», a declarat maior Cosmin Mirea,
comandantul Grupãrii de Jandarmi Mobilã
Craiova.

Mr. Gabriel Pãun a fãcut o prezentare
succintã a misiunilor desfãºurate de cadre-
le unitãþii, în toatã raza de competenþã teri-
torialã (care include ºapte judeþe), iar mr.
ªtefãnel Cîrpici a anunþat un sfârºit de sãp-
tãmânã “plin”, jandarmi ai GJMb urmând
sã asigure mãsurile de ordine ºi siguranþã
public atât la competiþiile sportive, cât ºi la
manifestãrile cultural-artistice.

ranþã (PMS) Craiova, în timp ce
primea suma de 1.000 euro de la
un denunþãtor, cu scopul de a-i
facilita obþinerea unui post de
conducãtor auto în cadrul peni-
tenciarului.

Flagrant în parcare
la Auchan

Operaþiunea s-a desfãºurat în
parcarea centrului comercial Au-
chan din municipiu, ofiþerul pri-
mind banii în maºina personalã.
Potrivit comunicatului DGA, de-
nunþãtorul a povestit cã, în perioa-
da august 2016 – mai 2017, ofi-
þerul PMS Craiova i-a pretins
suma de 5.000 euro, din care i-a
ºi dat 4.000 euro în trei tranºe
(3.000 euro ºi în douã rânduri
câte 500 euro), cu promisiunea
cã-i va facilita încadrarea din sur-
sã externã pe un post de agent de
penitenciare (conducãtor auto).
Dacã a vãzut cã nu s-a rezolvat
nimic, doljeanul a decis sã-l de-
nunþe pe ofiþer ºi le-a explicat ofi-
þerilor anticorupþie cã urmeazã ca
în perioada urmãtoare sã remitã
fãptuitorului ºi diferenþa de 1.000

euro, pânã la concurenþa sumei de
5.000 euro pretinsã, aºa cum îi
ceruse. Dupã flagrant, ofiþerul
PMS Craiova a fost dus la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
audiat, ºi apoi reþinut de procuro-
rul de caz pentru comiterea in-
fracþiunii de trafic de influenþã, iar
o zi mai târziu, joi, 6 iulie a.c., a
fost prezentat Tribunalului Dolj,
care a admis propunerea procu-
rorilor ºi a luat mãsura arestãrii
preventive pentru 30 de zile faþã
de inculpat. Mãsura a fost con-
firmatã ºi de judecãtorii de la Cur-

tea de Apel Craiova, care au
respins contestaþia inculpatului.
Cercetãrile în cauzã au continuat,
scoþând la ivealã cã Marian ªer-
ban mai procedase la fel ºi cu alte
persoane, care aºteptau sã ajungã
agenþi de penitenciare, dupã cum
le promisese, evident contra unor
sume consistente, ofiþerul PMS:
„În urma cercetãrilor efectuate s-
a stabilit cã, în acelaºi mod, in-
culpatul a mai pretins ºi primit de
la alþi doi denunþãtori sumele de
5.000 euro, respectiv 4.000 euro,
în scopul de a le facilita angaja-

rea pe posturi de agenþi de peni-
tenciare în cadrul unor unitãþi de
detenþie din Craiova sau Cara-
cal”, dupã cum se mai aratã în
comunicatul DGA.

Dosarul în care ofiþerul PMS
Craiova va fi judecat pentru cele
patru infracþiuni reþinute în sarci-
na sa s-a înregistrat ieri, la Tribu-
nalul Dolj, urmând sã fie analizat
de judecãtorul de camerã prelimi-
narã al instanþei, iar faþã de incul-
pat s-a prelungit mãsura arestãrii
preventive pânã pe 3 septembrie
a.c., inclusiv.
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Actualul echipament de pro-
tecþie prevãzut în Ordinul Minis-
trului Sãnãtãþii 1479/2010 nu a
fost ºi nu este, potrivit autoritã-
þilor sanitare, certificat conform
normelor europene, certificare
menitã sã ofere siguranþã ºi vizi-
bilitate în orice condiþii meteo, pe
timp de zi sau pe timp de noapte.
În aceste condiþii, se impune exe-
cutarea echipamentelor de pro-
tecþie dupã noile reglementãri
europene în vederea certificãrii
acestora.

Folosirea materialelor la exe-
cutarea echipamentului a dat loc
interpretãrilor ºi s-au folosit ma-
teriale care nu corespundeau din
punct de vedere al calitãþii, ceea
ce a dus degradarea prematurã a

Serviciile de ambulanþã vor primi echipamente noiServiciile de ambulanþã vor primi echipamente noiServiciile de ambulanþã vor primi echipamente noiServiciile de ambulanþã vor primi echipamente noiServiciile de ambulanþã vor primi echipamente noi
Angajaþii serviciilor de ambulanþã ar

urma sã beneficieze, chiar de anul acesta,
de echipamente noi de protecþie care sã
respecte standardele europene. Într-un

proiect de ordin al Ministerului Sãnãtã-
þii, aflat în dezbatere publicã, se preci-
zeazã cã pânã în acest moment nu s-a þi-
nut cont de normele europene.

echipamentelor, cheltuieli supli-
mentare, iar din punct de vedere
al confortului la purtare, acestea
au afectat sãnãtatea purtãtorului.

Conform noilor prevederi eu-
ropene, în cazul materialelor re-
flectorizante, spre exemplu, aces-
tea trebuie sã îºi pãstreze proprie-
tãþile ºi dupã expunerea la ploa-
ie, la variaþii de temperaturã, fre-
care, îndoire la temperaturi scã-
zute, spãlare sau centrifugare.
Pentru materialele fluorescente,
acestea trebuie sã îºi pãstreze pro-
pritãþile în cazul expunerii înde-
lungate la raze ultraviolete, modi-
ficãru dimensionale. De asemenea,
trebuie sã îºi pãstreze respirabili-
tatea, proprietãþile mecanice pre-
cum ºi intensitatea culorii.

Echipamentul trebuie sã asigure
calitatea actului medical

Echipamentul utilizat de perso-
nalul operativ de intervenþie din
serviciile publice de ambulanþã are
rolul de a proteja purtãtorul de po-
tenþialele pericole în timpul execu-
tãrii sarcinilor de serviciu, siguran-
þa ºi sãnãtatea în muncã.

Echipamentul individual de pro-
tecþie a personalului operativ din
serviciile publice de ambulanþã are
rolul de a asigura confortul ºi si-
guranþa personalului în timpul in-
tervenþiilor. Un echipament inadec-
vat îngreuneazã intervenþia ºi creº-
te riscul ca personalul operativ sã
devinã victima unor accidente de
muncã (fracturi-zdrobiri la nivelul

membrelor inferioare protejate de
bocanci, contaminãri cu lichide bi-
ologice în timpul intervenþiilor sau
arsuri). Un capitol foarte impor-
tant pentru lucrãtorii din serviciile
publice de ambulanþã este protec-
þia individualã la intervenþiile în tra-
fic rutier sau pe drumuri publice
unde sunt expuºi, la rândul lor, la
accidente.

Componenþa echipamentului in-
dividual de protecþie trebuie sã asi-
gure condiþii în care lucrãtorul sã-
ºi poatã desfãºura activitatea în
condiþii de maximã siguranþã. Po-
trivit specialiºtilor echipamentul
trebuie sã asigure confort fizic.
„Construcþia modelelor sã se efec-
tueze în aºa fel încât sã ofere o
libertate maximã pentru miºcare
dar în acelaºi timp sã rãmânã în
condiþii estetice normale. Stabili-
rea mãrimilor ºi executarea aces-
tora sã fie conformã”, se precizea-
zã în referatul de aprobare.

Proiectul este în dezbatere
publicã

De asemenea, cauza materia-
lelor tehnice utilizate uneori în exe-
cutarea echipamentelor individua-
le de protecþie pot sã aparã pro-
bleme. Alegerea neadecvatã a

acestora sau utilizarea lor în com-
binaþie cu alte produse pot sã ducã
la disconfort prin reducerea sau
anularea permeabilitãþii materialu-
lui în ceea ce priveºte eliminarea
noxelor produse de corpul uman.
Se ia, de asemenea, în discuþie
confortul psihic. „Prin model, cu-
loare, structurã, echipamentul sã
ofere confort psihic purtãtorului.
De asemenea sã fie un instrument
corect de comunicare nonverbalã
pentru purtãtor. Echipamentul tre-
buie sã poatã comunica mediului
cu care vine lucrãtorul în contact,
apartenenþa sa la serviciile de am-
bulanþã”, se mai aratã în documen-
tul Ministerului Sãnãtãþii.

În acest sens, a fost elaborat
proiectul de Ordin privind apro-
barea Regulamentului pentru com-
punerea ºi portul echipamentului
individual de protecþie de mare vi-
zibilitate ºi uniforma de ceremo-
nii pentru personalul operativ de
intervenþie din cadrul Serviciilor
de ambulanþã judeþene ºi al Servi-
ciului de Ambulanþã Bucureºti –
Ilfov, a normelor privind echipa-
rea acestor categorii de personal,
precum ºi a regulilor pentru apli-
carea acestora.

RADU ILICEANU

Iniþiat în anul 2001 ºi devenit
anual, oferind acces gratuit pu-
blicului la evenimentele pe care
le cuprinde, Festivalul MELA in-
clude muzicã, dans, teatru, arte
ºi meserii, dar îºi îmbie partici-
panþii ºi cu produse alimentare
din diferite pãrþi ale lumii. Eveni-
mentul propune publicului expre-
sii artistice ºi culturale din întrea-
ga lume – muzicã, arte ºi mese-
rii, teatru ºi dans –, astãzi fiind
unul dintre cele mai mari festi-
valuri de acest fel din Europa.
Festivalul MELA are loc în luna
august, în Radhusplassen (Piaþa
Primãriei).

Pe scena lui a urcat, recent, ºi

La Festivalul MELA din Oslo,
prin „Curcubeul artelor”

Colaborare româno-norvegianã, între
Asociaþia Proiect pentru o Lume a Oame-
nilor Mai Buni (A.P.L.O.M.B.) Calafat ºi
Concordia Oslo! În cadrul proiectului inti-
tulat „Curcubeul artelor”, actori profesio-
niºti ºi muzicieni din oraºul de la Dunãre,

ca ºi din Bucureºti ºi Cluj-Napoca, au par-
ticipat, în perioada 17-21 august, la Festi-
valul MELA, unul dintre cele mai cunoscu-
te din Europa. Pe scena acestuia au oferit
patru reprezentaþii ale unui spectacol de
teatru cu muzicã live.

o trupã de artiºti români, forma-
tã din actori profesioniºti ºi mu-
zicieni cu o mulþime de experi-
enþe internaþionale, din Calafat,
Bucureºti ºi Cluj-Napoca. Ei ºi-
au propus sã prezinte un specta-
col de teatru de stradã, cu sco-
pul principal de a face schimb de
valori culturale româno-norvegie-
ne în vederea acceptãrii intercul-
turale între interpreþi ºi public.
Experienþa a fost posibilã prin
proiectul „Curcubeul artelor”
(„The Rainbow of Arts”) înre-
gistrat la Unitatea de Manage-
ment a Proiectului cu nr. PA16/
RO12-B65/04.07.2017, în cadrul
Programului PA16/RO12 – Fon-

dul pentru Relaþii bilaterale (Mã-
sura B), finanþat prin Mecanis-
mul Financiar SEE 2009-2014.

Din echipa proiectului fac par-
te, ca voluntari, Dan Vanã – pre-
ºedinte al A.P.L.O.M.B. Calafat,
muzician ºi cantautor, Diana Roº-
ca, Radu Catanã, Alexandru-Ci-
prian Valea – actori profesioniºti,
Adriana Constantin – expert ima-
gine ºi media. Din partea parte-
nerului norvegian a participat ac-
tiv în spectacol muzicianul Ce-
zar (Constantin) Zavate – preºe-
dintele Concordia Oslo.

„Au fost patru reprezentaþii ale
unui spectacol de teatru de stra-
dã, cu muzicã live, plin de umor

ºi interactiv, care a opus douã
personaje comice, din douã cul-
turi diferite: Pãcalã, din folclorul
românesc, ºi Arlecchino, celebrul
personaj comic în commedia del-
l’arte. Ei sunt puºi în situaþii hi-
lare în care se provoacã unul pe
celãlalt, similar cu modul în care
jucau în comedie Stan ºi Bran.
Rezultã un umor rafinat, potrivit
pentru toate vârstele, combinând
teatrul vizual cu limbajul muzical

– non-verbal, construit pe miº-
cãri acrobatice, gesturi mimice,
sunete onomatopeice pe un fun-
dal muzical live prezentat de ar-
tiºti români ºi norvegieni”, a de-
clarat Dan Vanã, bucuros sã des-
copere în cel mai mare ºi frumos
oraº din Þara Fiordurilor un pu-
blic receptiv la actul artistic, pre-
cum ºi primitoare sãli de specta-
col ºi instituþii de culturã.

MAGDA BRATU
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Eveniment educaþional cu tradi-
þie, dar ºi ocazie unicã de a desco-
peri tainele neºtiute ale matemati-
cii, tabãra le oferã participanþilor
ocazia de a duce pasiunea pentru
fascinanta ºtiinþã a cifrelor la nivel
de performanþã. Anul acesta s-a
înregistrat un numãr record atât de
elevi (aproximativ 200), cât ºi de
profesori (aproximativ 50) dornici
sã le ofere copiilor lecþii deosebite
de matematicã. În cadrul acestei
tabere, elevii participã atât la etapa
finalã a competiþiei mai sus menþi-
onate, care are ca scop cultivarea
aptitudinii elevilor de a rezolva, ge-
neraliza ºi comenta problemele de
matematicã, dobândirea deprinde-
rilor de exprimare corectã, în scris
ºi oral, ºi de utilizare eficientã a cal-
culatorului în procesul de instruire,
dar ºi la o serie de activitãþi extra-
ºcolare. Astfel, matematicienii de
toate vârstele s-au întrecut nu nu-
mai la matematicã, ci ºi la ºah, la
picturã, la dansuri ºi la diverse com-
petiþii sportive. Elevii ºi profesorii
însoþitori au fost gãzduiþi în cãmi-
nele Colegiului Naþional „Dinicu
Golescu” pentru clasele VII-XII
ºi Colegiul Naþional Pedagogic Ca-
rol I pentru clasele IV-VI din Câm-
pulung Muscel, judeþul Argeº, ta-
bãra fiind gratuitã pentru toþi parti-
cipanþii.

Douã medalii ºi o menþiune
au ajuns la Craiova

Din Craiova au fost prezenþi ºapte
elevi, trei dintre aceºtia studiind la
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”
din Craiova : Crãciunescu Matei (
clasa a V-a);  Crãciunescu Ema-
nuel ( clasa a IX-a) ºi  Drãghia
Denisa ( clasa a X-a). Elevii au fost

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Douã medalii ºi o menþiune au fost aduse
acasã de cãtre matematicienii craioveni, dupã
ce timp de ºase zile, în perioada 14-19 august,
 au participat, la Câmpulung Muscel, la etapa
finalã a Concursului Gazeta Matematicã ºi Vii-
toriOlimpici.ro, organizatã de Societatea de
ªtiinte Matematice din România (SSMR), fi-
liala Argeº. Aflatã la cea de-a VIII-a ediþie, cea

mai popularã tabãrã de matematicã a devenit
nu numai un proiect educaþional de tradiþie, dar
ºi un eveniment aºteptat cu mare drag atât de
elevi, cât ºi de profesori. Anul acesta au parti-
cipat peste 200 de elevi, din clasele IV-XII,
din întreaga þarã, Doljul fiind reprezentat de 7
olimpici, dintre care trei au fost de la Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti”.

coordonaþi de un grup de profesori
inimoºi, care fac tot efortul sã men-
þinã judeþul Dolj, în top ºi pe po-
dium la mai toate competiþiile naþi-
onale ºi internaþionale de matemati-
cã.  Ei au fost însoþiþi pe toatã pe-
rioada concursului de prof. Lucian
Tuþescu, de la CNFB.  Crãciunes-
cu Emanuel  s-a întors acasã cu
Premiul I ºi medalie de aur, acesta
obþinând un punctaj maxim la am-
bele probe : scrisã ºi oralã,  iar ele-
va Denisa Drãghia, Premiul II,
medalie de argint. Mezinul echipa-
jului buzeºtean, elevul Crãciunescu
Matei, care a participat pentru pri-
ma datã la acest concurs, s-a în-
tors ºi el cu o merituoasã  Menþiu-
ne ºi cu promisiunea fermã cã la
ediþia viitoare îºi va doborî propriul
record. „Sunt elevi foarte buni.
Chiar am realizat la acest Colegiu o
echipã compactã, bine structuratã,
cu care ne mândrim”, a spus pro-
fesorul Lucian Tuþescu, de la Co-
legiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova.

Foc de tabãrã ºi multe
alte competiþii

Dupã prima zi în care elevii s-au
acomodat cu locul de cazare, a ve-
nit ziua de marþi, 15 august în care
au luat parte la lecþiile de pregãtire
predate de profesorii afiliaþi la So-
cietatea de ªtiinþe Matematice din
România. Prezenþa preºedintelui
SSMR, prof.dr Nicolae Radu Go-
logan, a fost un moment extrem
de important pentru toþi participan-
þii. Festivitatea de deschidere a avut
loc în curtea interioarã a Colegiul
Naþional Pedagogic Carol I, într-un
cadru select ºi prietenos. În cadrul
ediþiei de anul acesta, pe lângã lec-

þiile de tip Olimpiadã Internaþionalã
de Matematicã, în cadrul activitãþi-
lor recreaþionale elevii au luat parte
la diverse ateliere de programare cu
premii, ateliere de dezvoltare per-
sonalã, ateliere de artã, dar ºi de
concursuri de ºah, fotbal ºi tenis
de masã. “În prima parte a zilei au
participat la lecþii de pregãtire sus-
þinute de profesori la Colegiile Na-
þionale Dinicu Golescu ºi Carol I,
precum ºi la lecþii de tip OIM (cu
care participinaþii la ediþiile anterioa-
re s-au familiarizat deja). În partea a
doua a zilei, micii matematicieni au
fost aºteptaþi la Atelierul LaTeX (or-
ganizat în 3 sesiuni a câte o orã fie-
care), unul din cele mai aºteptate din
cadrul taberei. ªi cum distracþia este
la fel de importantã, le-au fost pre-
gãtite elevilor o nouã surprizã: con-
cursuri sportive de fotbal ºi baschet
organizate la CN Dinicu Golescu.
Relaxaþi ºi revigoraþi dupã câteva ore
de miºcare, elevii au participat în
cursul dupã-amiezii la Workshop-
ul Go, susþinut de trei profesori, în
cadrul cãruia au descoperit infor-
maþii inedite despre go (din istorie
ºi contemporaneitate), legãturile cu
matematica, ºtiinþa calculatoarelor,
inteligenþa artificialã…”, a explicat
profesorul însoþitor.

Elevii ºi-au vor demonstra
ºi alte abilitãþi

În cea de-a treia zi de tabãrã, ele-
vii au dat proba de foc la matemati-
cã, în scris, timp de trei ore, de-
monstrând cã au fãcut din aceastã
materie o pasiune, o artã am putea
spune chiar, pentru unii dintre elevi,
care au încercat sã elaboreze solu-
þii interesante la problemele propu-
se. Au demonostrat, dacã mai era

nevoie cã în mod cert matematica
este o disciplinã fascinantã, care-þi
oferã satisfacþii pe mãsura efortu-
lui depus.  Dupã proba scrisã, au
urmat inerentele emoþii ale probei
orale, care a avut loc joi, 17 au-
gust. ªi de data asta, elevii au arãtat
o datã în plus, cã matematica este
un domeniu plin de farmec pe care
ei  doresc sã-l descopere în toatã
splendoarea lui. “Dacã ieri  ( n.r
miercuri 16 august), elevii au sus-
þinut proba scrisã din cadrul con-
cursului ºi s-au bucurat la finalul
zilei de un foc de tabãrã impresio-
nant, cea de a patra zi a evenimen-
tului a venit cu noi surprize ºi pro-
vocãri. În prima parte a zilei elevii
au susþinut cea de a doua probã din
cadrul concursului, proba oralã.
Dupã ce emoþiile examenului au
fost trecute, micii matematicieni ºi-
au vor demonstra ºi alte abilitãþi în
cadrul unor activitãþi recreative
pregãtite special de cãtre organiza-
tori. Aºadar, în cea de a doua parte
a zilei, elevii au participat la con-
cursuri sportive – fotbal ºi baschet
– susþinute la Colegiul Naþional Di-
nicu Golescu, precum ºi la Cam-
pionatul de tenis de masã de la Sala
Pristavu. Dupã workshop-ul de
programare unde au fost descope-
rite noi valenþe ale ºtiinþei calcula-
toarelor, copiii s-au relaxat în ca-
drul a trei ateliere inedite: de muzi-
cã, de artã ºi de dezvoltare perso-
nalã – Public Speaking. Astfel, or-
ganizatorii au dorit sã le ofere co-
piilor o experienþã educaþionalã ro-
tundã, care sã cuprindã domenii
diferite de cunoaºtere: ºtiinþifice, ar-
tistice, sportive…”,a  mai spus pro-
fesorul Lucian Tuþescu.

Premiere cu fast ºi promisiuni
pentru ediþia viitoare

Vineri, 18 august, în penultima
zi a Taberei Gazeta Matematicã ºi
ViitoriOlimpici.ro a avut loc premie-
rea, un moment mult aºteptat ºi în-
cãrcat de emoþii. O parte dintre
olimpici se gândesc deja la ediþia de
anul viitor. Emoþile au fost mari, dar
ºi rãsplata pe mãsurã. „A fost o zi
relaxatã, o zi în care elevii s-au bu-
curat de pasiunea lor pentru mate-
maticã ºi în care ne-au transmis ºi
nouã, profesorilor coordonatori,
energia lor pozitivã. Festivitatea de
premiere s-a desfãºura la Casa de
Culturã, o clãdire impozantã dar
totodatã caldã ºi primitoare.  Sâm-
bãtã, 19 august, a fost ziua în care
elevii ºi-au luat rãmas bun, legând
prietenii, relaþii ºi colaborãri viitoa-
re. Ce pot sã spun este cã la finalul
celor ºase zile pline, aceastã tabãrã
de matematicã a fost un succes, de
care suntem mândri ºi le mulþumim
organizatorilor. Totodatã, ºi noi cra-
iovenii, avem cu ce sã ne mândrim.
Cu trei elevi foarte buni la matema-
ticã ºi cu un Colegiu de prestigiu,
condus de o echipã managerialã
foarte bunã. Mã refer la directorul
Colegiului Naþional Fraþii Buzeºti,
doamna profesor Carmen ªtefã-
nescu ºi la directorul adjunct,
doamna profesor Ileana Didu,
care de fiecare data îi încurajeazã
pe elevi ºi susþin performanþa”, a
mai spus profesorul coordonator,
Lucian Tuþescu, care încearcã ast-
fel sã încurajeze câþi mai mulþi elevi
sã participe la acest concurs, care
începe din timpul anului ºi se în-
cheie cu tabãra.

Mai exact,  la acest concurs pot participa elevi din clasele IV-XII, de
la ºcolile din þarã ºi strãinãtate, abonaþi ai revistei Gazeta Matematicã ºi
ai portalului www.viitoriolimpici.ro. Pentru a putea participa la Concur-
sul online ViitoriOlimpici.ro, concurenþii vor accesa secþiunea de în-
scriere ºi îºi vor crea un cont. Concurenþii care au cont valid ºi se auten-
tificã în portal au acces la materialele de învãþare ºi concursurile active
de pe portal. În cursul lunii iunie 2016, pe baza punctajului obþinut, au
fost selectaþi elevii participanþi la etapa finalã a concursului – Tabãra -
Gazeta Matematicã ºi ViitoriOlimpici.ro. Numele elevilor selecþionaþi
pentru etapa finalã au fost anunþate pe site-
urile www.ssmr.ro ºi www.viitoriolimpici.ro, pânã la finele lunii iunie. 
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Anunþul tãu!
ANUNÞ privind selecþia de

ofertã de SERVICII DE CATERING
PENTRU ªCOLI, cod CPV
55523100-9 pentru cei 164 de elevi
înscriºi la alternativa de predare
Step by Step la ªcoala Gimnazia-
lã „Mihai Viteazul” CRAIOVA. Aso-
ciaþia de pãrinþi „Mihai Bravul”, cu
sediul în CRAIOVA, în calitate de
beneficiar, organizeazã selecþie de
oferte în vederea contractãrii de
servicii de catering pentru masa
de prânz a 164 de elevi cu vârste
cuprinse între 6 ºi 12 ani. Servicii-
le trebuie asigurate pe perioada
de desfãºurare a cursurilor în
anul ºcolar 2017 - 2018, de luni
pânã joi, cu livrare în douã serii(-
la 1115 ºi la 1230). Achiziþionarea ser-
viciilor se realizeazã din fonduri
private ale Asociaþiei de pãrinþi
„Mihai Bravul”, fiind decontatã
din contul acesteia. Detaliile pri-
vind participarea se g[sesc pe
site-ul ªcolii Gimnaziale „Mihai Vi-
teazul”, la secþiunea „Anunþuri”:
http://scoalamihaiviteazulcraio-
va.ro/cat/anunturi/.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr.19, primeºte
înscrieri pentru anul ºcolar 2017-
2018 în perioada 21 august – 1
septembrie 2017, la urmãtoarele
discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian,
vioarã, chitarã, orgã, acordeon,
instrumente de suflat (saxofon),
dans clasic (balet), actorie, pic-
turã, graficã, artã cinematografi-
cã. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în perioa-
da 4-7 septembrie 2017. Relaþii la
telefon 0251/413.371; luni – vineri
între orele 09.00- 15.00, în perioa-
da înscrierilor.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ La

licitaþia publicã deschisã din ziua de
20.09.2017. 1. Informaþii generale pri-
vind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-
mail ale persoanei de contact: Co-
muna Podari, sat Podari, strada Du-
narii, nr. 67, judeþul Dolj, C.I.F.:
4553399, cod poºtal: 207465, Româ-
nia, tel.: 0251.339.155, fax:
0251.339.211, e-mail: primaria.poda-
ri@yahoo.com, www.podari.ro, per-
soanã de contact, domnul Bãlã Cos-
min. 2. Informaþii generale privind
obiectul concesiunii, în special de-
scrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie concesionat: teren
extravilan în suprafaþã de 1100 mp.,
aparþinând domeniului public al
Comunei Podari, amplasat în sat
Podari, T19, 264/2 judeþul Dolj, în ve-
derea realizarii de activitati economi-
ce. 3. Informaþii privind documenta-
þia de atribuire: Documenataþia de
atribuire, a fost întocmitã în confor-
mitate cu prevederile O.U.G. nr.54/
2006. 3.1. Modalitatea sau modalitã-
þile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: In urma
unei Cereri scrise adresata Primariei
Comunei Podari sau pe site-ul pri-
mariei Podari: www.podari.ro; 3.2.
Denumirea ºi adresa serviciului/com-
partimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atri-
buire: Compartimentul Adchizitii
Publice al Comunei Podari, Adresa:
Comuna Podari, sat Podari, strada
Dunarii, nr. 67, judeþul Dolj zilnic în-
tre orele 08.00-13.00. 3.3. Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanþei de

urgenþã a Guvernului nr. 54/
2006: Gratuit. 3.4. Data limitã pentru
solicitarea clarificãrilor: 15/09/2017,
ora 13.00. 4. Informaþii privind ofer-
tele: Ofertele vor fi întocmite con-
form documentaþiei de atribuire. 4.1.
Data limitã de depunere a oferte-
lor: 19/09/2017, ora 10.00. 4.2. Adre-
sa la care trebuie depuse ofertele:
sediul Comunei Podari, sat Podari,
strada Dunarii, nr. 67, judeþul Dolj.
4.3. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: un
exemplar original ºi un exemplar în
copie. 5. Data ºi locul la care se va
desfãºura sedinþa publicã de deschi-
dere a ofertelor: 20/09/2017, ora
10.00, sediul Comunei Podari, sat
Podari, strada Dunarii, nr. 67, jude-
þul Dolj. 6. Denumirea, adresa, nu-
mãrul de telefon, telefax ºi/sau adre-
sa de e-mail ale instanþei competen-
te în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instan-
þei: Tribunalul Judeþean Dolj, cu se-
diulîn Craiova, Str. Bresteinr. 12, te-
lefon: 0251/418612, fax: 0251/
419851, email: tr-dolj@just.ro, ho-
tãrârii tribunalului se poate declara
recurs la Secþia de Contencios-Ad-
ministrativ a Curþii de Apel Dolj,
conform prevederilor legale. 7. Data
transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate, în vederea
publicãrii: 22/08/2017.

C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A., Bucureºti – Sucursala de
Transport Craiova, cu sediul în
mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud.
Dolj, scoate la concurs 1 post va-
cant de “sef tura statii gr. 3,4 (in pre-
gatire)” (duratã nedeterminatã) în
cadrul Statiei 220 kV Cetate, cu se-
diul în Com. Cetate, jud. Dolj. Rela-
þii suplimentare se pot obþine la
numãrul de telefon 0251/307115.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filan-

tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova, str.Fi-
lantropia, nr.1 pentru ocuparea urmã-
torului post vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: ªofer
autosanitarã II- Birou Aprovizionare-
Transport-  1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data
18.09.2017, ora 10.00, Proba interviu în
data de 21.09.2017, ora 10.00. Pentru
participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã cumulativ ur-
mãtoarele condiþii: Diplomã de baca-
laureat sau diplomã de absolvire a li-
ceului; permis de conducere pentru
ºofer profesionist valabil pentru au-
tovehicule din categoriile B ºi C; con-
curs pentru ocuparea postului; 3 ani
vechime ca ºofer (conducãtor auto)
profesionist. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
pânã la data de 08.09.2017, ora 10.00,
la sediul Spitalului din str. N. Titules-
cu, nr.40. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.
40 - Serviciul RUONS, tel. 0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova,
str.Filantropia, nr.1, pentru ocuparea
urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi com-
pletãri: Muncitor calificat IV (liftier)-
Atelier de întreþinere ºi reparaþii- 1
post. Concursul se va desfãºura
astfel: proba scrisã în data de
19.09.2017, ora 10.00, proba interviu
în data de 22.09.2017, ora 10.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã cumulativ
urmãtoarele condiþii: Autorizaþie IS-
CIR; Concurs pentru ocuparea
postului. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs pânã
la data de 08.09.2017, 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 RUONS, tel.0251.307.500.

Anunþul tãu!
LOGOFÃTU LUMINIÞA-ILEANA

ªI PARADES JEAN PIERRE cu do-
miciliul în Craiova, str. Girleºti, nr.
28, bl. 25, sc. 1, ap7 anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre ARPM
Craiova pentru proiectul „CON-
STRUIRE HALÃ P+E PARÞIAL PEN-
TRU PRODUCÞIE STICLÃ, DEPO-
ZITARE, BIROURI ªI MAGAZIN EX-
PUNERE, PUÞ FORAT, BAZIN
ETANª VIDANJABIL ªI IMPREJMUI-
RE TEREN” propus a fi amplasat
în Comuna Gherceºti, sat Gher-
ceºti, Aleea XIV Aviatorilor, nr. 2A,
jud. Dolj.- proiectul nu se supune
evalurarii impactului asupra me-
diului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet www.ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.
Fac menaj bãtrâni.
Telefon: 0767/
323.821.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, par-
chet ºi mobilã),
douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi po-
sibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
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TERENURI

Vând 4200 mp te-
ren intravilan,ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garsoni-
erã plus diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intra-
vilan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

CUMPÃR DOUÃ
CAMERE PLATA
PE LOC. Telefon:
0761/355.107. sau
0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã
lemne ºi cãrbuni
Viadrus U22, 25
Kw, 5 elemente,
echipatã cu vas de
expansiune ºi
pompã de recircu-
lare Grundfos, preþ
1800 lei negocia-
bil. Telefon:0723/
984.309.
Vând putinã de
stejar si stroºitoare
metalicã. Tele-
fon:0764/779.702
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti- Dolj. Telefon:
0770/ 245.289.

Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã
stejar 100-120 l,
premergãtor.Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând barcã pneu-
maticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani ( artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând pendulã
ceas, stabilizator
tensiune rusesc,
maºinã de cusut
Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând vin de þarã
100 litri 100% na-
tural. Telefon:
0772/091.370.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 25 august 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã
„Zona Metropolitanã Craiova” anunþã ela-
borarea primei versiuni a Strategiei Integrate
de Dezvoltare Urbanã pentru Polul de Creº-
tere Craiova ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul titu-
larului: str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova, jud. Dolj.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunþ.

Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi
chiuvetã fontã. Tele-
fon: 0728/011.731.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine între-
þinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.

Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete
militare noi, frigi-
der. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer elec-
tric nou 11 ele-
menþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, co-
modã, masã, sal-
tea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/
806.512.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

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.

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.
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1. CFR Cluj 7 6 1 0 13-1 19
2. Botoºani 7 5 1 1 13-5 16
3. Craiova 7 4 3 0 9-3 15
4. FCSB 7 4 3 0 10-6 15
5. Dinamo 7 4 0 3 9-5 12
6. Astra 7 3 3 1 8-5 12
7. ACS Poli 7 3 1 3 5-6 10
8. CSMP Iaºi 7 2 3 2 4-6 9
9. Voluntari 7 2 2 3 7-9 8
10. Sepsi 7 2 0 5 5-12 6
11. Viitorul 7 1 2 4 3-6 5
12. Mediaº 7 1 1 5 4-14 4
13. Chiajna 7 0 2 5 4-9 2
14. Juventus 7 0 2 5 4-11 2

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a VIII-a
Astra – Juventus,  astãzi ,  ora 18.30

„U” Craiova – Gaz Metan,  astãzi ,  ora 21
ACS Poli  – CFR Cluj,  sâmbãtã,  ora 18.30
FC Voluntari – Dinamo, sâmbãtã,  ora 21
Chiajna – Viitorul, duminicã, ora 18.30
FCSB – FC Botoºani,  duminicã,  ora 21

CSMP Iaºi  –  Sepsi ,  luni ,  ora 21

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Universitatea Craiova întâl-
neºte echipa în faþa cãreia a
obþinut victoria decisivã pentru
revenirea în cupele europene, la
începutul lunii martie. ªtiinþa ºi
Gaz Metan s-au luptat pentru
ultimul loc de play-off, iar Ni-
cuºor Bancu a reuºit un gol fan-
tastic, decisiv pentru calificare
ºi implicit pentru participarea în
Europa League, unde alb-albaº-
trii au avut ºansa de a-ºi mãsu-
ra forþele cu marele Milan. În
schimb, meciul de astãzi de la
Severin nu mai are aceleaºi co-
ordonate. Dacã Universitatea ºi-
a menþinut linia ascendentã, Gaz
Metan este în degringoladã dupã
problemele financiare ºi pierde-
rea mai multor jucãtori.

Devis Mangia a prefaþat par-
tida cu Gaz Metan Mediaº spu-
nând cã primul meci al Craio-
vei pe care l-a vãzut în sezonul
trecut a fost chiar cel cu Me-
diaº ºi cã l-a impresionat for-
maþia lui Cristi Pustai, deºi
aceasta este acum schimbatã
aproape în totalitate faþã de mo-
mentul respectiv. „Ca toate me-
ciurile pe care le-am avut, ºi
acesta cu Gaz Metan va fi unul
complicat, dificil ºi chiar peri-
culos, fiindcã vine înaintea pa-
uzei competiþionale pentru me-
ciurile naþionalei. Sunt mulþumit
de parcursul de pânã acum ºi
de poziþia din clasament, dar
mai existã multe lucruri care
trebuie îmbunãtãþite, de aceea
trebuie sã muncim în continua-

Pãstraþi cadenþa, punctele-s esenþa!Pãstraþi cadenþa, punctele-s esenþa!Pãstraþi cadenþa, punctele-s esenþa!Pãstraþi cadenþa, punctele-s esenþa!Pãstraþi cadenþa, punctele-s esenþa!

Severin, stadion: „Municipal”, astãzi, ora 21
Universitatea Craiova: Calancea – Spahija, Screciu, Tiago

Ferreira – Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Mitriþã, Bãluþã,
Roman. Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Barthe,
Briceag, Burlacu, Gustavo, Rossi, Bãrbuþ.

Gaz Metan Mediaº: Pleºca – I. Voicu, Sârghi, Khubutia, Buºu
– Mitic,  Danci – Curtean, Târcoveanu, Olaru -  Golubovic.
Antrenor: Cristi Pustai. Rezerve: Greab – Perendija, Romeo,
Popovici, Buziuc, Manole, Bic.

Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº

Alb-albaºtrii întâlnesc astãzi pe Gaz Metan Mediaº,
o formaþie schimbatã faþã de anul trecut ºi aflatã în

subsolul clasamentului

re ºi mai mult. Lucrul care mã
intereseazã cel mai mult este ca
echipa sã joace bine. Meciul cu
Mediaº este primul pe care l-am
vãzut anul trecut ºi m-au impre-
sionat prin modul lor de joc,
prin eaºezarea ºi exprimarea din
teren. Trebuie sã fim atenþi, nu
trebuie sã ne relaxãm, ci sã fim
foarte atenþi ºi sã continuãm
parcursul bun. Va fi greu, pen-
tru cã echipele care vin sã joa-
ce împotriva noastrã au tendin-
þa de a se apãra, a aºtepta ºi
apoi a plecat pe contraatac” a
declarat antrenorul italian.

Alex Bãluþã ºi Rossi vor re-
veni dupã accidentãri, dar va
lipsi stoperul croat Renato Ke-
lic, care are o problemã la ten-
donul lui Achile. „Pânã astãzi
Rossi ºi Bãluþã s-au antrenat cu
echipa, eu sper sã mã bazez pe
ei. Cu siguranþã cei doi vor fi
în lotul de 18, dar rãmâne de
vãzut cine va fi ºi în primul
„11”. Sãptãmâna trecutã Bãluþã
nu s-a simþit 100% pentru a juca
în meciul cu Viitorul, dar acum
vom mai avea un antrenament
ºi vom vedea cum se simte.
Este posibil sã mai aducem ju-
cãtori pânã la încheierea perioa-
dei de mercato, dar numai dacã
îi vom gãsi pe cei care pot adu-
ce plusul de calitate” a spus an-
trenorul italian.

Dev i s  Mang ia  spune  cã
echipa suferã din cauza pere-
grinãrilor permanente ºi crede
cã la finalul lunii octombrie va

fi inaugurat noul stadion din
Bãnie: „Eu cred cã vom juca
prima partidã pe stadionul nos-
tru la sfârºitul lunii octombrie.
Abia aºteptãm acel moment.
ªtiu cã am avut în program 4
meciuri acasã ºi 3 în deplasa-
re, dar de fapt noi am jucat 7
meciuri în deplasare, aceasta
este realitatea”.

Mitriþã: „Îmi doresc sã ne
batem la titlu, fi indcã

suntem o echipã mare”
Autorul „dublei” care a adus

victoria ªtiinþei la Ovidiu, în
runda trecutã, Alex Mitriþã spu-
ne cã deja s-a acomodat la Uni-
versitatea, fiind ºi acasã, dar ºi
datoritã încrederii de care a be-
neficiat din partea lui Devis
Mangia. Jucãtorul împrumutat
de la Pescara spune cã obiec-
tivul echipei ar trebui sã fie ti-
tlul, fiindcã tradiþia Craiovei
solicitã astfel de þeluri. „Va fi
un meci greu cu Gaz Metan,
fiindcã majoritatea echipelor au
început sã se închidã cu noi
când vin la Severin, dar trebu-
ie sã câºtigãm pentru a rãmâne

pe podium. M-am
integrat deja, fiind-
cã sunt acasã ºi mã
simt bine. În Italia
am fãcut doar an-
trenamente fizice,
sunt pregãti t ,  dar
aveam nevoie  de
încrederea lui mis-
ter, pe care mi-a ºi
da t -o ,  i a r  aºa  au
venit ºi rezultatele.
Mã antrenez foarte
bine ºi vreau sã îmi
ajut echipa. Craio-
va  es te  o  ech ipã
foarte mare, de tra-
diþie ºi trebuie sã ne
batem la campionat.
Mã înþeleg foarte
bine cu Bãluþã, pu-
tem intra amândoi
în combinaþii fiind-
cã suntem amândoi

foarte rapizi. Sperãm sã fie cât
mai multã lume la meciul ur-
mãtor, dar cu siguranþã pe noul
„Ion Oblemenco” va fi altã at-
mosferã.  Sper sã ne mutãm
acasã cât mai repede” a spus
Mitriþã.

Gaz Metan, o echipã schimbatã
aproape complet

Gaz Metan ºi-a schimbat
aproape integral echipa cu care
anul trecut s-a bãtut pentru
play-off pânã în ultima rundã a
sezonului regulat, când a pier-
dut contra ªtiinþei, la Piteºti.
Fãrã Llullaku, Axente, Eric, Cre-
þu, Al. Muntean, Trtovac, Pe-
tre, Buzean, Rugasevic, Tahar,
Sikorski ºi Radu Zaharia, Cristi
Pustai a fost nevoit sã încro-

peascã în vara aceasta o forma-
þie din rezervele de anul trecut,
respectiv: Danci, Olar, Buziuc,
din jucãtorii reveniþi la echipã,
precum Khubutia ºi Curtean,
din foºtii gãlãþeni Perendija ºi
Sârghi, foºtii ieºeni Mitic, Go-
lubovic ºi Voicu ºi foºtii pan-
duri Buºu, Pãcurar ºi Surugiu.
Chiar dacã la Mediaº sunt pro-
bleme mari, echipa fiind ame-
ninþatã chiar cu falimentul, Pus-
tai posedã jucãtori cu experien-
þã, care pot pune probleme, iar
alb-albaºtrii trebuie sã trateze cu
mare seriozitate jocul de la Se-
verin dacã vor sã fie liniºtiþi în
minivacanþa prilejuitã de între-
ruparea campionatului ºi sã aibã
un moral bun pentru derby-ul
cu CFR Cluj.
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