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- De ce nu vine Salubritatea,
Popescule, s-adune gunoaiele din
politicã.
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municipalimunicipalimunicipalimunicipalimunicipali

Federaþia Românã de Automo-
bilism Sportiv intenþioneazã sã
organizeze, în Craiova, pentru
prima oarã, în perioada 15–16
septembrie, un eveniment auto-
mobilistic sportiv inedit - Craio-
va Super Rally 2017, conceput sã
reprezinte o etapã preliminarã a
Campionatului Naþional de Super
Rally (Romania Super Rally) a
cãrui primã ediþie va debuta în
anul 2018. Autoritãþile locale su-
pun votului consilierilor munici-
pali propunerea, care presupune
ºi suportarea unor cheltuieli de
143.000 de lei de la bugetul local.

Kelemen HunorKelemen HunorKelemen HunorKelemen HunorKelemen Hunor, despre, despre, despre, despre, despre
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de aniversarede aniversarede aniversarede aniversarede aniversare

Preºedintele UDMR; Kelemen
Hunor, a declarat, referitor la Cen-
tenar, cã respectã faptul cã românii
sãrbãtoresc, dar pentru comunita-
tea maghiarã momentul nu este
unul de aniversare. ”De la accepta-
re pânã la sãrbãtoare, drumul este
lung”, a menþionat preºedintele
UDMR. „Trebuie sã analizãm în
mod realist stadiul în care a fost ºi
unde a ajuns aceastã þarã. Ceea ce
am afirmat nu a fost cu reacredin-
þã sau cu intenþia de jigni pe cine-
va. Accept ºi respect faptul cã prie-
tenii noºtri români sãrbãtoresc…” 
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Pentru prima datã, de la alegerea sa ca
preºdinte al PNL, Ludovic Orban a venit
sâmbãtã la Craiova, de unde s-a deplasat
la Coþofenii din Dos ºi Bãileºti, douã loca-
litãþi doljene, aflate în zi de sãrbãtoare. Ul-
tima sa vizitã, de datã recentã, prin pãrþile
locului, fusese prilejuitã de campania elec-
toralã pentru alegerile parþiale de la pri-
mãriile din municipiul Craiova ºi Iºalniþa.
Cu numai o zi înainte se aflase în judeþul
Olt, la Scorniceºti, pentru a participa la fes-
tivitãþile ocazionate de „Sãrbãtoarea pâi-
nii”, aflatã la a 22-a ediþie, „bãtând” deja,
cum a afirmat, de la congres, 31 de judeþe
ºi aproape 300 de localitãþi din þarã, inten-
þia fiind de a trece prin toate judeþele…
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Kelemen Hunor,
despre Centenar:
Respect
sãrbãtoarea
românilor, pentru
noi nu e motiv
de aniversare

Preºedintele UDMR; Kele-
men Hunor, a declarat, referitor
la Centenar, cã respectã faptul
cã românii sãrbãtoresc, dar
pentru comunitatea maghiarã
momentul nu este unul de
aniversare. ”De la acceptare
pânã la sãrbãtoare, drumul este
lung”, a menþionat preºedintele
UDMR. „Trebuie sã analizãm
în mod realist stadiul în care a
fost ºi unde a ajuns aceastã
þarã. Ceea ce am afirmat nu a
fost cu reacredinþã sau cu
intenþia de jigni pe cineva.
Accept ºi respect faptul cã
prietenii noºtri români sãrbãto-
resc, dar ºi ei trebuie sã înþelea-
gã ºi sã accepte cã, pentru noi,
nu este un motiv de aniversare.
De la acceptare pânã la sãrbã-
toare, drumul este lung”, a
declarat Kelemen Hunor,
preºedintele UDMR, în cadrul
dezbaterilor desfãºurate cu
ocazia taberei de politicã pentru
tineret, organizatã de UDMR ºi
MIERT în localitatea Sub
Cetate, judeþul Harghita.
Preºedintele UDMR a încercat
sã motiveze atitudinea sa,
spunând cã în a doua jumãtate
a anilor ‘80, nu puteau funcþio-
na ºcoli în limba maghiarã, nu
era permisã amplasarea indica-
toarelor în limba maghiarã,
accesul la toate elementele de
identitate naþionalã. „Noi
trebuie sã fim iniþiatori ai
dialogului cu majoritatea
româneascã. Acest dialog, însã,
trebuie sã fie unul sincer. Poate
cã îi va deranja pe unii, dar este
necesar ca noi sã putem spune
ceea ce credem despre ultimii
100 de ani, dar ºi majoritatea
româneascã sã îºi exprime
sincer gândurile ºi temerile
legate de dezideratele comunitã-
þii maghiare. (...)”, a adãugat
preºedintele UDMR.
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Victor Negrescu a fost întrebat,
duminicã, la Alba Iulia, la o dezba-
tere în cadrul Festivalului „Dilema
Veche”, despre ºansele României
de relocare a Agenþiei Europene a
Medicamentului, ministrul apreci-
ind cã dosarul este unul „foarte
bun”. „Dosarul României este unul
bun, chiar foarte bun (...). Sediul
pe care noi l-am propus, care este
nou, eficient energetic, lângã me-
trou, este la o jumãtate de orã dis-
tanþã de aeroport. Sediul pe care l-
au propus ei, faþã de aeroportul
principal care avea conexiuni frec-
vente cu Bucureºtiul era la douã
ore distanþã. Aveau ºi un aeroport
mai mic lângã. Sediul pe care îl
aveau la Londra nu avea nicio par-
care, trebuia sã vii cu metroul, pe
care îl au aproape. Sediul nostru
are metrou. Sediul lor nu are nici-
un spaþiu verde lângã, niciun parc
lângã. Sediul nostru are. Sediul de
la Londra nu are reºedinþa sau lo-
cul unde sã trãiascã cetãþenii în
condiþii decente, nu, ca angajaþii,
în proximitate. Trebuiau sã mear-
gã mult mai departe. Sediul nostru
este în apropiere unde oamenii pot
sta, lângã centre comerciale, al lor

Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene:
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Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor
Negrescu, a declarat cã România are cea mai inteligen-
tã relocare a Agenþiei Europene a Medicamentului, even-
tualele costuri privind mutarea la Bucureºti sunt foar-
te mici, iar sediul ar putea deveni operaþional imediat-
,transmite corespondentul MEDIAFAX.

”Rectificarea bugetarã nega-
tivã în septembrie!!! Execuþia
bugetarã pentru primele 6 luni
aratã venituri ºi cheltuieli sub
cele programate. Deficitul bu-
getar de 3 ori mai mare decât
cel pentru perioada similarã din

nu era. Dacã au putut sta la Lon-
dra în aceste condiþii eu cred cã
pot sta ºi în condiþii favorabile pe
care le-a propus România cu foar-
te multe facilitãþi pe care le-a ofe-
rit”, a spus Victor Negrescu.

Ministrul delegat pentru Afa-
ceri Europene a adãugat cã deci-
zia nu va fi luatã în baza unor ”cri-
terii tehnice”, ci prin vot. „Comi-
sia Europeanã va prezenta un ra-
port în luna septembrie, urmând
ca în octombrie noi în Consiliul
de Afaceri Generale sã prezentãm
candidatura României ºi în noiem-
brie sã se decidã. Cum se decide?
Prin vot. Fiecare stat poate da trei
puncte unei þãri, douã puncte sau
un punct”, a mai spus Victor Ne-
grescu.

Acesta a subliniat cã sunt 19
state care candideazã pentru aceas-
tã agenþie, iar România trebuie sã
obþinã voturi, inclusiv prin acþiuni
diplomatice, precizând cã a discu-
tat cu majoritatea omologilor sãi
despre acest subiect. „L-am rugat
pe premierul României sã sune per-
sonal premierii altor state ºi sã dis-
cute cu aceºtia (...) Nu e un pro-
ces uºor ºi avem o oarecare ºan-

sã”, a mai spus Negrescu.
El a adãugat cã existã state care

„au dosare fãrã clãdire”. Fiind în-
trebat despre ce avantaje are Ro-
mânia în cazul mutãrii agenþiei la
Bucureºti, Victor Negrescu a ex-
plicat cã acestea sunt foarte mul-
te, inclusiv de ordin financiar. „Este
una dintre cele mai mari agenþii ale
Uniunii Europene, vorbim de
aproape 900 de oameni care lu-
creazã pentru aceastã agenþie, care
vor veni ºi vor sta permanent în
þarã, la Bucureºti. Locuiesc acolo,
trãiesc acolo, vin cu familiile, cã-

lãtoresc prin þarã, viziteazã þara, au
salarii, venturi. Aceastã agenþie or-
ganizeazã anual evenimente care
aduc aproximativ 40.000 de oa-
meni (...) România are ceea ce
numim noi cea mai inteligentã re-
locare a Agenþiei Europene a Me-
dicamentului, ceea ce, de aseme-
nea, e important. Pentru Uniunea
Europeanã ºi pentru aceastã agen-
þie costurile pentru mutarea în þarã
vor fi foarte mici ºi sediul din Ro-
mânia poate deveni operaþional încã
din prima zi dupã mutare”, a mai
spus Negrescu.

“Rectificarea bugetarã trebuie sã fie negativã-
cu reduceri de cheltuieli ºi de venituri”

Senatorul PNL Florin Cîþu a declarat, ieri, cã rectifi-
carea bugetarã din septembrie ”trebuie” sã fie negativã,

cu reduceri de cheltuieli ºi de venituri, în condiþiile în
care execuþia bugetarã pentru primele ºase luni aratã

venituri ºi cheltuieli sub cele programate.

anul precedent. În aceste con-
diþii rectificarea bugetarã anun-
þatã pentru septembrie TREBU-
IE sã fie negativã- reduceri de
cheltuieli ºi de venituri”, a scris
Florin Cîþu pe Facebook.

El spune cã existã deja un

precedent semnalat de Curtea de
Conturi. ”Ce se întâmplã dacã
guvernul face o rectificare bu-
getarã pozitivã? Simplu. Drag-
nea ºi PSD nu au cum sã se opu-
nã unei comisii de anchetã pen-
tru a se vedea cum s-a ajuns la
rectificare pozitivã. Existã opi-
nia Curþii de Conturi (care din
punctul meu de vedere s-a an-
tepronunþat, aºa cum a arãtat în
feburuarie ) pentru rectificarea
bugetarã din 2016 care spune
clar cã în aceste condiþii recti-
ficarea bugetarã trebuie sã fie
negativã!!! O rectificarea buge-
tarã pozitivã combinatã cu re-
fuzul lui Dragnea pentru o co-
misie de anchetã pe acest sub-
iect reprezintã încã o dovadã cã
PSD foloseºte instituþiile statu-
lui, ANAF, Curtea de Conturi,
INS, CNP, ASF, CCR, etc, în
interes de partid ºi împotriva
opoziþiei politice, a sectorului
privat ºi a cetãþenilor care se

opun agresiunii PSD împotriva
României”, a adãugat Cîþu.

Liberalul susþine cã execuþia
bugetarã de pânã acum ”aratã
foarte clar de ce Dragnea ºi
PSD sunt disperaþi sã facã rost
de bani”. ”De aici apare creºte-
rea TVA în 2019 (era progra-
matã o scãdere la 18%), furtul
banilor destinaþi pilonului II de
pensii ºi vor mai urma taxe pen-
tru sistemul de asigurãri ºi fi-
nanciar-bancar în general. Nu
mai este un secret cã vom avea
mai multe taxe ºi mai mari. Rã-
mâne sã aflam doar cât de mari
ºi cât de multe”, a completat
Florin Cîþu.

Premierul Mihai Tudose a
afirmat de mai multe ori cã
rectificarea bugetarã, care va fi
pozitivã, urmând sã se aloce mai
mulþi bani administraþiei locale
ºi tuturor ministerelor care vin
cu argumente justificative în
acest sens.
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Coþofenii din Dos:
Oaspete de ziua comunei
Actuala primãriþã a comunei

Coþofenii din Dos – Stela Corina
Cetãþeanu – una din surprizele ale-
gerilor locale de anul trecut, când
l-a învins pe Vasile Preduca, poate
prea sigur de încã un mandat de
edil, nu l-a primit „cu pâine ºi sare”
pe Ludovic Orban ºi suita acestuia,
dar s-a arãtat bucuroasã de o ase-
menea onoare. Cum a ºi declarat.
Corturi instalate pe un câmp ars de
o secetã prelungitã, prin pãrþile lo-
cului, un soare nemilos, mese în-
tinse, dar curate, puncte comerciale
cu bere, bãuturi rãcoritoare ºi miti-
tei pe grãtare încinse, tiribombã tra-
diþionalã, ºi o bunã formaþie artisti-
cã cu repertoriu sãltãreþ, stimulând
hore prelungite ºi sârbe îndrãcite,

Pentru prima datã, de la alegerea sa ca
preºdinte al PNL, Ludovic Orban a venit sâm-
bãtã la Craiova, de unde s-a deplasat la Coþofe-
nii din Dos ºi Bãileºti, douã localitãþi doljene,
aflate în zi de sãrbãtoare. Ultima sa vizitã, de
datã recentã, prin pãrþile locului, fusese prile-
juitã de campania electoralã pentru alegerile
parþiale de la primãriile din municipiul Craiova
ºi Iºalniþa. Cu numai o zi înainte se aflase în ju-
deþul Olt, la Scorniceºti, pentru a participa la
festivitãþile ocazionate de „Sãrbãtoarea pâinii”,
aflatã la a 22-a ediþie, „bãtând” deja, cum a afir-
mat, de la congres, 31 de judeþe ºi aproape 300
de localitãþi din þarã, intenþia fiind de a trece
prin toate judeþele. Maratonul politic, are ca
scop discuþia cu liderii organizaþiilor judeþene,
cu aleºii locali, militanþii partidului, din terito-
riu, ºi, bãnuim, pentru a dinamiza activitatea
organizaþiilor partidului, unele dintre ele firave,
ºi descumpãnite, dupã ultimele alegeri locale ºi
parlamentare. N-a fost o vizitã de lucru, ci una
realmente exploratorie. Obiectivul sãu decla-
rat: preluarea problemelor specifice, identifica-

Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR

rea soluþiilor viabile, apte sã revigoreze PNL la
toate palierele sale. Programul vizitei de la Dolj,
bine structurat, a fost dens, prevãzând precum-
pãnitor ceea ce politicienii îºi doresc cel mai
mult: baia de mulþime. La sediul PNL Dolj, sâm-
bãtã dupã-amiazã, a avut întâlnire cu staff-ul or-
ganizaþiei judeþene: - ªtefan Stoica, Daniel Drâg-
nei, parlamentarii Mario Ovidiu Oprea, Nico-
lae Giugea -, o parte din consilierii judeþeni –
dialogul angajat, purtându-se cum ni s-a relatat,
pe chestiuni eminamente organizatorice, cu ac-
centele de rigoare. Mesajul sãu a avut domi-
nante valenþe de retrezire, reîncãrcarea bate-
riilor, ºi evadare din convalescenþa prelungitã.
Asta se întâmplã în orice partid serios aflat în
opoziþie. Ca o observaþie generalã: Ludovic
Orban îºi trece în revistã efectivele de militanþi
pe care poate conta, în deloc prea îndepãrtate-
le confruntãri politice, ºi la Craiova, ca ºi în alte
locuri, a dat un semnal. Din postura de partid
de opoziþie, PNL pune sub lupã, cum este ºi fi-
resc, fiecare miºcare a puterii actuale. Motiv
pentru care are mereu ceva de reproºat.

întreþineau atmosfera de sãrbãtoa-
re. Ca un paradox, probabil neluat
în seamã, la numai 100 de metri se
afla cimitirul. Aºa cã, „oriºicum a-i
zice, oriºicum n-ar fi, tot mai bine
e aicea decât vizavi”, cum se ex-
prima, plastic, un vârstnic. O for-
maþie artisticã din elevi ai ºcolii ge-
nerale din localitate, în costume
populare, „Mlãdiþele”, atrãgea
atenþia celor prezenþi prin acurate-
þea interpretãrii unor jocuri popu-
lare specifice zonei, s-a ºi fotogra-
fiat cu liderul liberal. Ca un politi-
cian hârºit, Ludovic Orban a salu-
tat toatã asistenþa, dar nu... pau-
ºal, ci deplasându-se personal pen-
tru a da mâna cu vârstnici, tineri
ºi tinere, prezenþi la ziua comunei,
lãsând o impresie pãmânteanã, prin
dialogurile fireºti cu oamenii locu-
lui, în bunã dispoziþie. Ce cumse-

cade sunt politicienii noºtri aflaþi în
opoziþie!

Bãileºti: A dispãrut industria,
dar nu ºi buna dispoziþie

Chiar dacã Bãileºtiul contempo-
ran nu mai are industria de odinioa-
rã ºi pare transfigurat economic,
când este sãrbãtoare, ºi în aceste
zile sub acest semn se trãieºte, poa-
te sã exprime prin locuitorii sãi di-
namici o bunã dispoziþie. Sâmbã-
tã, la orele serii, toatã suflarea ora-

ºului era în centrul localitãþii, în
întinsa grãdinã publicã, ce ocupã
aproape douã hectare, remontan-
tã, ºi pe artera de promenadã din
vecinãtatea acesteia. Întâlnindu-se
la sediul Casei de Culturã a oraºu-
lui cu membrii biroului politic ju-
deþean (BPJ) ºi primarii liberali din
teritoriu, Ludovic Orban a trans-
mis acestora ce avea de transmis.
Dupã care, preluat de primarul
Costel Pistriþu, a traversat tot cen-
trul localitãþii, printr-o baie de mul-
þime, nu puþini bãileºteni recunos-
cându-l ºi salutându-l cu condes-
cendenþã. Niciun gest rãtãcit. La
noul sediu al primãriei, de puþinã
vreme inaugurat, deplin funcþional,
pe care l-a vizitat, s-a ales cu o
atenþie aparte: a primit în dar o
paporniþã, într-un design mai apar-
te, ca cea a lui „Nea Mãrin”, care
nu poate amintii în timp decât de
inima câmpiei doljene: Bãileºti.
Localitatea din care a plecat în
lume marele ºi inegalabilul Amza

Pelea. Un mucalit, din anturaj i-a
urat „s-o umple cu voturi”, la pri-
mele alegeri.

2018: Anul în care liberalii
au o agendã proprie,

cu simbolistica ei aparte
Centenarul Marii Uniri, de anul

viitor, prilejuieºte liberalilor un re-
member aparte ºi este vorba de
evocarea conducãtorului din umbrã
a României interbelice, Ion I. C.
Brãtianu „Ionel” Brãtianu, cu meri-
te istorice în realizarea României

Mari. Fiidcã cea mai importantã
dintre condiþiile puse, dupã poziþia
de neutralitate adoptatã de Ro-
mânia în primul rãzboi mon-
dial, a fost obþinerea unei ga-
ranþii scrise, cã vom primi
Transilvania, Bucovina ºi Ba-
natul, ca rãsplatã pentru ser-
viciile aduse Antantei (Puteri-
ce Centrale). Ludovic Orban
a fãcut trimitere la pregãtirile
prealabile, exitente la „centru”,
lucrându-se deja la un calen-
dar al evenimentelor ce se vor
derula anul viitor. Comentariul
sãu, in extenso, a fost fãcut
în cadrul conferinþei de pre-
sã, unde, între alte abordãri –
bineînþeles critice la adresa
actulului guvern – s-a oprit ºi
asupra posibilitãþii realizãrii
drumului expres Piteºti-Slati-
na-Craiova, dar ºi a celui din-
tre Sibiu ºi Piteºti, accentuând
cã infrastructura rutierã con-
stituie „o prioritate zero” a

unei posibile guvernãri liberale. Stã-
pânind în general detalii legate de
cãile rutiere ale þãrii, ca fost minsi-
tru de resort, Ludovic Orban s-a sim-
þit „ca peºtele în apã” în acest terito-
riu al discuþiilor. În rest, rãmâne un
neînduplecat adversar al PSD, cu
care „dialogul i se pare dificil”, deºi
nu îl exclude „pe anumite teme”. A
reiterat cã a fost împotriva formãrii
USL, la vremea respectivã, expli-
când ºi motivele, fãrã a fi convigã-
tor în toate afirmaþiile sale. Agreabil,
în cadrul conferinþei de presã, dis-
ponibil la toate întrebãrile adresate,
Ludovic Orban se vrea „o nucã
tare” pe scena politicã ºi, fãrã a fi
momentan parlamentar, este prizat
la tot ce se întâmplã. Debarasat de
puseele de iritare, sistematic con-
traproductive, poate avea un rol is-
toric, cum au spus-o ºi alþii. ªi dacã
pe chestiuni de politicã internã, îl
bãnuiam a se descurca cu lejerita-
te, în schimb surpriza insolitã, ne-a
furnizat-o prin buna cunoaºtere a
problemelor de politicã externã din
spaþiul european. O figurã intere-
santã, prin atenþia acordatã ziariºti-
lor prezenþi la eveniment, au fãcut
amfitrionii evenimentului: ªtefan
Stoica, Daniel Drâgnei, Mario Ovi-
diu Oprea ºi Nicolae Giugea.
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în urma investigaþiilor efec-
tuate ºi a informaþiilor obþinute la ni-
velul Secþiei 5 Poliþie Ruralã Pieleºti
ºi al Postului de Poliþie Pieleºti, a fost
identificat autorul mai multor furturi
comise de la începutul lunii august
pe raza localitãþii, respectiv Valentin
Mihai Stroe, de 20 de ani, din comu-
na Pieleºti. Mai exact, în perioada 19-
24 august a.c., poliþiºtii au fost sesi-
zaþi cã, persoane necunoscute, au
sustras din clãdirea ce serveºte ca
bazã sportivã a comunei Pieleºti o
maºinã de tuns iarba, un compresor,
un trimmer de tãiat iarba, un aparat
de sudurã, cauzând un prejudiciu în
valoare totalã de 5000 lei. În urma

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economi-
ce al I.P.J. Dolj au organizat, vineri, o
acþiune pe linia prevenirii ºi comba-
terii faptelor de evaziune fiscalã ºi
contrabandei cu alcool ºi produse
din alcool ºi au efectuat mai multe
controale la diverse localuri de ali-
mentaþie publicã pe raza judeþului
Dolj, respectiv în comunele Breas-
ta, Predeºti ºi Brabova. Oamenii le-
gii au verificat 18 societãþi comer-
ciale, fiind aplicate 9 sancþiuni con-
travenþionale conform Legii nr. 12/
1990 privind protejarea populaþiei
împotriva unor activitãþi comerciale
ilicite, valoarea amenzilor ridicându-
se la 95.000 lei. În plus, oamenii legii
au confiscat mãrfuri în valoare
de 9.800 lei, aceastã sumã reprezen-
tând contravaloarea a 434 litri bãu-
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Procurorii Parchetului de pe lângã Jude-

cãtoria Craiova au solicitat instanþei ºi au
obþinut, vineri dupã-amiazã, internarea pro-
vizorie a unui tânãr de 20 de ani, din comu-
na Pieleºti, pentru a se stabili dacã are dis-
cernãmânt. Asta dupã ce poliþiºtii au stabi-
lit cã acesta, în perioada 19 – 24 august a.c.,

a furat bunuri în valoare de 5000 de lei din
clãdirea ce serveºte ca bazã sportivã a co-
munei Pieleºti, în sarcina sa fiind reþinute,
în plus, alte douã infracþiuni de furt. Dacã
se va dovedi cã a avut discernãmânt la mo-
mentul comiterii faptelor, anchetatorii vor
cere arestarea tânãrului.

cercetãrilor efecuate oamenii legii au
stabilit cã Stroe este autorul, bunuri-
le sustrase fiind gãsite la locuinþa sa
ºi restituite pãrþii vãtãmate. Pe par-
cursul anchetei s-a stabilit cã nu era
singura faptã, în sarcina acestuia fi-
ind reþinute alte douã furturi comise
în datele de 3 august a.c., respectiv
20 august a.c., cauze în care, de ase-
menea, a fost recuperat prejudiciul ºi
restituit pãrþilor vãtãmate. Materia-
lul probator al Secþiei 5 Poliþie Ruralã
Pieleºti a fost analizat cu procurorul
ce supravegheazã urmãrirea penalã,
ºi, întrucât existã dubii cu privire la
discernãmântul suspectului, dosarul
a fost înaintat Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova cu propune-

re de luarea mãsurii internãrii medi-
cale provizorii a suspectului, propu-
nere însuºitã de Parchet, care a sesi-
zat Judecãtoria Craiova. Instanþa a
admis propunerea ºi a dispus inter-
narea provizorie a lui Stroe într-o uni-
tate specializatã de asistenþã medi-
calã: „Admite propunerea Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova. Dispune internarea medicalã
provizorie a suspectului Stroe Mi-
hai-Valentin, într-o unitate specia-
lizatã de asistenþã medicalã, pânã
la însãnãtoºire sau pânã la amelio-
rarea care înlãturã starea de peri-
col ce a determinat luarea mãsurii.
Dispune efectuarea unei expertize
medico-legale psihiatrice cu privi-
re la suspectul Stroe Mihai-Valen-
tin, pentru a se constatata dacã
aceasta avea discernãmânt la data
de 20.07.2017, 21.07.2017, 03/
04.08.2017, 19-21.08.2017. Onora-
riul efectuãrii expertizei a fost sta-
bilit în sarcina Tribunalului Dolj,
urmând a fi achitat din fondurile
Ministerului Justiþiei alocate în
acest sens. Executorie cu privire la
mãsura internãrii medicale provi-
zorii. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 5 zile de la pronunþare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu, azi,
25.08.2017”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei. Doljeanul a
fost transportat ºi internat la Spitalul
de Psihiatrie Poiana-Mare, dupã cum
au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Razie la comercianþii
de alcool cu amenzi

de aproape 100.000 lei
turi alcoolice, respectiv bere, vin ºi
bãuturi spirtoase pentru care nu au
putut fi prezentate documentele ne-
cesare. Astfel, cu ocazia controlu-
lui efectuat la punctul de lucru al
unei întrepronderi individuale situa-
tã în comuna Breasta, poliþiºtii au
gãsit la comercializare cantitatea de
100 sticle, cu diverse bãuturi alcoo-
lice, pentru care nu s-au prezentat
documente de provenienþã. „Socie-
tatea a fost sancþionatã contraven-
þional cu amendã în valoare de
10.000 lei, conform Legii nr.12/
1990 ºi s-a procedat la confiscarea
cantitãþii de bãuturi alcoolice an-
terior menþionate,  în valoare de
1.300 lei”, a declarat inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Coordonatorul ºtiinþific al ma-
nifestãrii este ºef lucr. Dr. Alin
Demetrian, ºef clinicã chirurgie
toracicã, Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Invitat de
onoare al evenimentului este
Prof. Univ. Dr. Ioan Cordoº, ma-
nager Institutul de Pneumoftizio-
logie “Marius Nasta” Bucureºti,
preºedinte al Comisiei de chirur-
gie toracicã din Ministerul Sãnãtãþii.

Printre lectorii invitati la conferin-
þã se aflã Prof. Univ. Floarea Mimi-
Niþu, Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie Craiova, Prof. Univ Dr. Dan
Ulmeanu, ªef Lucr. Dr Michael
Schenker, medic primar oncologie
medicalã, Dr. Elena Vlad, medic pneu-
molog- Spitalul de Urgenþã Târgu-
Jiu, Dr. Dalida Mosorescu, medic de
familie Craiova ºi asistent universi-
tar Mihai Olteanu- Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie Craiova.

Specialiºtii în diagnosticarea ºi tratarea cancerului
bronhopulmonar se reunesc la Craiova

Cancerul  bronhopulmonar continuã sã
rãmânã o importantã problemã de sãnãtate
la nivel mondial, fiind astãzi pe primul loc
în ierarhia tipurilor de cancer diagnostica-
te în rândul bãrbaþilor ºi pe locul doi la fe-
mei, dupã cancerul mamar. În acest con-

text, Universitatea de Medicinã ºi Farma-
cie, alãturi de compania de comunicare
medicalã Houston NPA, organizeazã pe 20
septembrie a.c, la Craiova, Conferinþa Re-
gionalã de Cancer Bronhopulmonar - Ol-
tenia Ediþia a III-a.

Cele mai multe cazuri
noi de cancer sunt cele
bronhopulmonare

În România, cele mai multe cazuri
noi de cancer înregistrate sunt cele
bronhopulmonare (conform studiu-
lui publicat online în revista ºtiinþifi-
cã JAMA Oncology), cele mai multe
dintre acestea fiind identificate în
stadii avansate ale bolii. 70% dintre
pacienþii nou diagnosticaþi cu can-

cer de plãmâni se aflã în stadiul 4,
aratã studiul Onco Monitor reali-
zat de GfK România.

Evoluþia rapidã, deseori fãrã
simptome, a acestui tip de cancer
ºi depistarea lui în stadii avansate
conduce la necesitatea aplicãrii
unui tratament interdisciplinar.

„Din punct de vedere medical,
în toatã lumea în momentul de faþã
cancerul bronhopulmonar se tra-
teazã interdisciplinar. Pentru a îm-
bunãtãþi prognosticul acestei boli
îngrozitoare, tratamentul interdici-
plinar este iminamente necesar în

toate stadiile bolii. (…) Acum persoa-
na cea mai importantã în toatã aceastã
desfãºurare de forþe este pacientul.
Acesta poate fi tratat corect ºi cu
ºanse mari de reuºitã dacã benefi-
ciazã de intervenþia unei echipe coe-
rente. Performanþa realã se realizea-
zã prin echipe” a declarat Prof. Univ.
Dr. Horia Sîrbu la ediþia de anul tre-
cut a Conferinþei Regionale de Can-
cer Bronhopulmonar Oltenia. Unul
dintre cei mai apreciaþi specialiºti în

chirurgie toracicã din Europa, Prof.
Univ. Dr. Horia Sîrbu, ºeful Clinicii
de Chirurgie Toracicã de la Spitalul
Universitar Erlangen, va fi prezent ºi
la ediþia din acest an a Conferinþei
Regionale de Cancer Bronhopulmo-
nar Oltenia.

Un dialog între cadrele medicale
cu specialitãþi clinice,
chirurgicale ºi paraclinice

Cu tema „Managementul cazuri-
lor avansate. Rolul ºi limitele chirur-
giei de salvare”, conferinþa îºi pro-
pune sã devinã astfel un cadru de
dialog între cadre medicale cu spe-
cialitãþi clinice ºi chirurgicale – me-
dici specialiºti pneumologi, de fami-
lie, oncologi, chirurgi toracici, dar ºi
paraclinice – radiologi, imagiºti.

În cadrul sesiunilor interdiscipli-
nare ºi prin intermediul prezentãri-
lor susþinute pe teme de interes pri-
vind afecþiunile pulmonare ºi pro-
vocãrile ce þin de tratarea acestui tip
de cancer, cei prezenþi la eveniment
vor putea interacþiona cu specialiº-

tii invitaþi la eveniment.
Va fi prezentã în calitate de lector

la ediþia din acest an a Conferinþei
Regionale de Cancer Bronhopulmo-
nar Oltenia ºi Dr. Elena Vlad, medic
pneumolog la Spitalul de Urgenþã
Târgu-Jiu. Cu aceasta ocazie, va pre-
zenta rezultatele obþinute în cadrul
unui studiu pe tema cancerului bron-
hopulmonar realizat în judeþul Gorj,
ce cuprinde 780 de cazuri de carci-
nom bronho-pulmonar, urmãrite în
perioada 2011-2016.

În cadrul celor patru sesiuni ale
conferinþei vor fi prezente informaþii
noi, specializate, în ceea ce priveºte ma-
nagementul cazurilor avansate, cu ac-
cent pe rolul ºi limitele chirurgiei de
salvare. Vor fi dezbãtute teme ce þin de
relaþia dintre inflamaþie ºi cancerul bron-
hopulmonar, dar ºi subiecte privind
abordarea acestei afecþiuni din per-
spectiva medicului de familie.

Evenimentul este creditat EMC ºi
se va desfãºura între orele 09.30 – 19.00
în sala Aula Magna, a UMF Craiova.

RADU ILICEANU
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Evenimentul automobilistic este
programat sã se desfãºoare pe par-
cursul a douã zile (15 ºi 16 sep-
tembrie), pe un circuit special
amenajat, având ca scop, potrit
municipalitãþii, promovarea oraºu-
lui ºi crearea unui spectacol unic
pentru spectatori. „Propunerea de
organizare a unui eveniment spor-
tiv “Craiova Super Rally” este o
oportunitate extraordinarã pentru
Municipiul Craiova de a fi promo-
vat la un înalt nivel media profesi-
onal, din mai multe motive: pre-
miera unui astfel de eveniment la
Craiova, tipul de sport pe care îl
promoveazã ºi care atrage un pu-
blic numeros din toate categoriile
de vârstã ºi socioprofesionale, dar
ºi personalitãþile care vor veni la
evenimentul din Craiova”, se aratã
în proiectul de hotãrâre, care este

Universitatea din Craiova par-
ticipã prin Facultãþile: Agronomie,
Educaþie Fizicã ºi Sport, Horticul-
turã, Litere, Mecanicã, ªtiinþe,
Teologie. ROSE este un proiect
care îºi propune sã contribuie la
reducerea abandonului în învãþã-
mântul secundar ºi terþiar ºi la
creºterea ratei de promovare a exa-

Proiectele câºtigãtoare ale Universitãþii din Craiova sunt:
1. Amfiteatrul studenþiei – AFISTUD;
2. ªcoala de varã „Pregãtire integratã pentru tranziþia la învãþãmântul

universitar”
3. „Artã, Culturã, Spiritualitate” – ACS
4. Dã valoare paºilor tãi pentru viitor – DAVIT
5. Vara experimentului la ªtiinþe
6. Un mediu sãnãtos pentru viitorul tãu – HORTMED
7. Fii activ vara prin sport!

Universitatea din Craiova
a câºtigat ºapte proiecte
Universitatea din Craiova a câºtigat ºapte

proiecte prin Schema de Granturi Competiti-
ve pentru universitãþi din cadrul proiectului
ROSE, situându-se pe locul al doilea, dupã Uni-

versitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, care
a obþinut finanþare pentru 8 proiecte. Celelal-
te universitãþi au obþinut resurse pentru câte
un singur proiect.

menului de bacalaureat.
Proiectul, finanþat printr-un

împrumut de 200 de milioane de
euro acordat de Banca Interna-
þionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, va fi implementat
de cãtre Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce pe o perioadã de 7 ani, între

2015 ºi 2022. Acordul de îm-
prumut (Proiectul pentru învã-
þãmânt secundar) dintre Româ-
nia ºi Banca Internaþionalã pen-
tru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
semnat la Washington la 17 apri-
lie 2015, a fost aprobat prin Le-
gea nr. 234/08.10.2015 de rati-
ficare, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
757/2015.

„Implementarea este în respon-
sabilitatea Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice

(MENCS), prin Unitatea de Ma-
nagement al Proiectelor cu Finan-
þare Externã (UMPFE)”, se pre-

cizeazã într-un comunicat al Uni-
versitãþii din Craiova.

MARGA BULUGEAN

Federaþia Românã de Automobilism
Sportiv intenþioneazã sã organizeze, în
Craiova, pentru prima oarã, în perioa-
da 15–16 septembrie, un eveniment au-
tomobilistic sportiv inedit - Craiova
Super Rally 2017, conceput sã reprezin-
te o etapã preliminarã a Campionatu-

lui Naþional de Super Rally (Romania
Super Rally) a cãrui primã ediþie va de-
buta în anul 2018. Autoritãþile locale
supun votului consilierilor municipali
propunerea, care presupune ºi suporta-
rea unor cheltuieli de 143.000 de lei de
la bugetul local.

supus spre aprobarea consilierilor
municipali, în ºedinþa din aceastã
sãptãmânã. Totodatã, autoritãþile
vor suporta de la bugetul local ºi
cheltuielile de organizare, în sumã
de 143.000 de lei, care vor aco-
peri, potrivit autoritãþilor, de la
achiziþionarea cupelor pentru con-
curenþii care se vor afla pe podium,
pânã la amenajarea circuitului de
concurs, asigurarea ordinii ºi a
asistenþei pe timpul competiþiei -
ambulanþã, descarcerare, pom-
pieri, servicii tractãri. Tot în obli-
gaþiile primãriei intrã ºi promova-
rea evenimentului.

Prima competiþie
Super Rally din þarã

Potrivit organizatorilor, raliul se
aflã la prima ediþie pentru Craio-

va, dar este ºi o premierã pentru
competiþiile automobilistice de
acest gen din þarã, urmând ca, de
anul viitor, sã fie inclus într-un
campionat de sine stãtãtor, Cam-
pionatului Naþional de Super Ral-
ly (Romania Super Rally) a cãrui
primã ediþie va debuta, aºadar, în
2018. „Conceptul de „Super Ral-
ly” vine din celebra probã din
Campionatul Naþional de Raliuri,
organizatã în centrele oraºelor or-
ganizatoare, fiind cel mai specta-
culos moment al unui raliu, cu cea
mai mare audienþã de spectatori.
Avantajul unei competiþii tip Su-
per Rally este cã, la start, trebuie
sã fie prezenþi piloþi din douã Cam-
pionate Naþionale: Raliu ºi Vitezã
în Coastã. Acest concept a fost
creat cu scopul de a oferi piloþi-
lor amatori ºi profesioniºti ºansa
de a concura într-un eveniment
de anvergurã, în condiþii de ma-
ximã siguranþã, în prezenþa unui
public numeros, de a promova
sportul automobilistic de tip su-
per rally, strict reglementat, în rân-
dul locuitorilor, dar ºi de a pro-
mova oraºele organizatoare pe
plan naþional ºi internaþional”, se
aratã în propunerea venitã din par-
tea organizatorilor.

Sunt invitaþi piloþi
profesioniºti din
þarã ºi strãinãtate

La Craiova Super Rally, sunt
invitaþi ºi piloþi profesioniºti (pi-
loþi de raliu ºi de vitezã în coas-

tã) din Campionatul Naþional al
României, dar ºi invitaþi din strãi-
nãtate (Bulgaria, Polonia, Germa-
nia, Ungaria etc.), cu maºini re-
tro, noi sau de raliu. Conform re-
gulamentului, participanþii ama-
tori trebuie sã aibã minim 18 ani
ºi sã deþinã carnet de conduce-
re, iar piloþii profesioniºti trebuie
sã facã dovada absolvirii unui
curs de pilotaj sportiv. Autoturis-
mele de concurs, care trebuie sã
corespundã din punct de vedere
tehnic cu regulamentul competi-

þiei, se împart în douã categorii:
clasic (data fabricaþiei pânã la
1.01.1990) ºi young timer (data
fabricaþiei de la 1.01.1990). Gru-
pele ºi Clasele Craiova Super Ral-
ly cuprind Grupa Original/Modi-
ficat: Clasa 1 (între 0 cc ºi 1000
cc), Clasa 2 (între 1000 cc ºi
1500 cc), Clasa 3 (între 1500 cc
ºi 2000 cc), Clasa 4(peste 2000
cc) ºi Grupa Rally (Raliu, Vitezã
în coastã) – Maºini cu roll bar ºi
omologare raliu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Prin Rezoluþia Adunãrii Generale a
Organizaþiei Naþiunilor Unite, din data
de 25 septembrie 2015, a fost apro-
batã Agenda pentru Dezvoltarea Du-
rabilã pentru anul 2030, aplicabilã cu
data de 1 ianuarie 2016. În Agendã
sunt cuprinse 17 Obiective mondia-
le, precum ºi 169 de þinte ale „Dez-
voltãrii Durabile (DD)” pentru urmã-
torii 15 ani, acoperind domenii de
importanþã criticã pentru umanitate
ºi planetã: oamenii, mapamondul,
prosperitatea, pacea ºi parteneriatul.
Prin promovarea înþelegerii de cãtre
elevi a obiectivelor susþineute, se des-
fãºoarã, cu sprijinul UNESCO, iniþia-
tiva „Project Everyone”, în partene-
riat cu UNICEF, având titlul „Worlds’

Odatã cu începutul stagiunii
2017-2018, Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova dã star-
tul unei serii de evenimente ce vor
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În urma apelului de propuneri în cadrul pro-
iectului „11 plus 1 contemporan/independent”,
care se va derula în stagiunea 2017-2018, Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova a
selectat  6 spectacole de teatru care aparþin
unor companii independente ºi alte 6 de dans
– atât producþii independente, cât ºi ale unor

instituþii publice –, toate urmând sã fie pre-
zentate în noua stagiune artisticã, începând
din octombrie 2017 pânã în mai 2018. Propu-
nerile au curs din toate colþurile þãrii, spun
reprezentanþii instituþiei, în total fiind primi-
te 62 de aplicaþii (46 spectacole de teatru ºi 16
spectacole de dans contemporan).

Spectacolele de dans contemporan selectate:
• „Me, Myself and I” (conceptul ºi core-

grafia: Carla Waltner, scenografia: Inocentiu
Ieremia).

• „Douã femei contemporane”, coproducþie
LINOTIP – Centru independent coregrafic ºi
Centrul Naþional al Dansului, Bucureºti. Autor,
coregraf, dramaturg: Ioana Marchidan. Interpreþi:
Ioana Marchidan & Flavia Giurgiu.

• „When darkness becomes light” – Contem-
porary Creative Dreamers, regia Dragomir Da-
niel Alexandru.

• „LAY(ERS)” – Asociaþia pentru Teatru ºi
Carte (PETEC), produs de George Apostu Ba-
cau în colaborare cu Trois C-L Luxembourg. Cu
Cristina Lilienfeld ºi Smaranda Gãbudeanu.

• „Lasã-mã sã om”, Teatru FiX. Coregrafia:
Beatrice Volbea. Distribuþia: Alexandra Bandac,
Bianca Lidia Cuteanu, Camelia Dilbea, Stanca Ja-
beniþan, Ovidiu Ivan.

• „The Great Scheme of Things – A Puzzle
by Fierbinþeanu”, spectacol realizat de Gabriela
ºi Cristian Fierbinþeanu, un duo art-pop.

Spectacolele de teatru independent selectate:
• „MaRo” de Szekely Csaba (regia:

Andi Gherghe, scenografia: Adrian Ga-
nea). Despre bizareriile relaþiilor româ-
no-maghiare prin zece scene uºor ab-
surde. Întâmplãrile se petrec în Tran-
silvania, unde se întâlnesc mândria et-
nicã ºi complexul de inferioritate, senti-
mentele de dominare ºi nemulþumirile
reale, durerea sincerã ºi umorul, condi-
mentate, bineînþeles, cu multe gâlcevi
ºi bruftuieli.

• „Habemus bebe” de Elena Vlãdã-
reanu (regia: Robert Bãlan). Un perfor-
mance despre experienþa maternitãþii,
despre condiþia femeii-artist, despre con-
fuzie ºi crize, despre identitate ºi panicã,
despre limite, corp ºi… nutriþie.

• „Pe jumãtate cântec”, de Crista Bîl-
ciu, producþie independentã, Teatrul de
Foc (regia ºi scenografia: Crista Bilciu).
Spectacolul a participat la Festivalul Dra-
maturgiei Româneºti Fest-FDR Timiºoara

2017, Maratonul Teatrului Independent
– Bucharest Fringe 2016, Festivalul Na-
tional de Teatru Independent Bucureºti
2016 ºi este selectat la FNT 2017, Festi-
valul de Teatru Scurt Oradea 2017, „Fes-
t(in) pe Bulevard” Nottara 2017 ºi Festi-
valul Undercloud 2017.

• „Refracþie. O perspectivã asupra
autismului”, produs de Rodica Buzoia-
nu. Performeri: Nicoleta Lefter, Silvia
Cãlin, Andrei Ostrowski. Un spectacol
de teatru performativ, cu valoare de do-
cument, care exploreazã ºi prezintã per-
cepþiile persoanelor cu autism.

• „O femeie” – Trupa Þais, Bucureºti,
dupã „O femeie” de Peter Esterhazy
(conceptul ºi regia: Andrea Gavriliu). În-
tocmai din forme, umbre, sunete, vibra-
þii ºi atingeri se compune „O femeie”.
Departe de a fi o prelegere feministã,
spectacolul conceput ºi regizat de An-
drea Gavriliu conþine premisele unei po-

veºti þesute în jurul arhetipului anima pe
care îl purtãm cu toþii conºtient sau in-
conºtient. Nevoia unei prezenþe femini-
ne în sfera de intimitate a fiecãruia este
conturatã cu subtilitate în toate tablouri-
le scenice gândite de coregrafã.

• „Omul pernã” de Martin McDonagh
(regizor ºi co-producãtor: Eugen Gye-
mant, scenografia ºi grafica: Maria Ni-
cola). Realizat de Fundaþia Calea Victo-
riei, în parteneriat cu Teatrul Act. Într-
un stat totalitar fictiv, un scriitor anonim
(Ionuþ Grama) este interogat în legãturã
cu poveºtile lui macabre ºi asemãnãrile
dintre acestea ºi o serie de crime petre-
cute în oraº. Timp de douã ore, publicul
devine martorul anchetei conduse de doi
detectivi excentrici (Lucian Iftime ºi
Cãtãlin Babliuc) într-o comedie neagrã
ce îmbinã suspansul lui Hitchcock cu
umorul lui Tarantino ºi lumea magicã ºi
întunecatã a lui Tim Burton.

colora ºi mai divers experienþele
spectatorilor. Proiectul „11 plus 1
independent/contemporan” des-
chide instituþia spre zona de dans

contemporan ºi aduce în lunile ce
urmeazã artiºti independenþi, expri-
mãri neconvenþionale ºi diversita-
te. Între protagoniºtii evenimente-
lor se vor regãsi coregrafi, dansa-
tori profesioniºti, actori ºi regizori.

Programul a fost deschis apli-
caþiilor pânã pe data de 15 august
a.c., filmãri ºi alte materiale rele-
vante de la artiºti ºi companii din
þarã fiind primite pe adresa de e-
mail a instituþiei. Dintre condiþiile
de participare: spectacolele nu tre-
buie sã aibã în distribuþie actori ai
Teatrului Naþional din Craiova,
spectacolele de teatru trebuie sã
aparþinã unor companii indepen-
dente, iar spectacolele de dans pot

fi atât producþii independente, cât
ºi ale unor instituþii publice. Fieca-
re trebuie sã se încadreze într-un
buget de 4.500 lei brut (transport,
cazare, onorarii).

„A fost foarte greu sã alegem.
Am primit propuneri foarte bune,
spectacole deosebite în diverse pla-
nuri. Spectacole excepþionale din
punct de vedere vizual, cu proiec-
þii video extrem de interesante,
spectacole educative cu mesaje pu-
ternice, am vãzut performeri strã-
luciþi, regie foarte bunã. ªi vã pu-
tem spune cã în anumite momen-
te veþi fi fascinaþi. Vom vedea ar-
tiºti în formare, artiºti tineri, ino-
vatori, care îºi pun la încercare

identitatea artisticã, identitatea so-
cialã, ce suntem convinºi cã vor
face ºi în continuare lucruri mari,
iar noi vom avea cu toþii ocazia sã
îi vedem la Craiova, mai ales cã
aici zona de dans contemporan nu
este aproape deloc reprezentatã”,
a declarat Vlad Drãgulescu, direc-
torul artistic al Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”.

Cele mai bune producþii de tea-
tru independent ºi de dans contem-
poran din þarã vor putea fi vãzute
la Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” în zilele de marþi din urmãtoa-
rele luni ale stagiunii 2017-2018,
pe scena Sãlii „Ion D. Sîrbu”.

MAGDA BRATU

Proiect de anvergurã mondialã, în învãþãmânt,
pentru „Dezvoltarea Durabilã”

În urmã cu doi ani,  Organizaþia Naþiunilor
Unite a adoptat Agenda pentru Dezvoltare Du-
rabilã , pentru anul 2030, aplicabilã începând
cu 1 ianuarie 2016. Este un plan amplu de dez-
voltare, cu 17 teme propuse, iar pentru anul

ºcolar urmãtor trebuie incluse , de cãtre uni-
tãþile de învãþãmânt, planurile de dezvoltare.
Ministerul Educaþiei Naþionale a trimis în te-
ritoriu înºtiinþarea respectivã, cu termen de
aplicabilitate 15 septembrie.

Largest Lesson”, constând în orga-
nizarea, în unitãþile de învãþã-
mânt, a uneia sau mai multor lec-
þii pe tematica acestor obiective,
în perioada 18 – 22 septembrie
2017.  În vederea organizãrii acestor
întâlniri, sunt disponibile resurse edu-
caþionale, inclusiv planuri de lecþie ºi
proiecte, pentru fiecare obiectiv în
parte, la adresa http:// wolrldeslargest-
lesson.globalgoals.org/, iar pentru idei
ºi recomandãri ºcolare poate fi con-
sultatã echipa „Project Everyone”, pe
adresa de e-mail programmedirector
wll@project-everyone.org. Având în
vedere faptul cã, la nivel internaþio-
nal, se va realiza o monitorizare mai
riguroasã a implementãrii acestei ini-

þiative la nivelul ºcolilor, urmeazã sã
fie dezvoltat un instrument online –
„Global Digital Map” – disponibil din
august, la adresa http://worldslargest-
lesson.globalgoals.org/.

ªcolile din Dolj –
invitate sã participe

Luînd act de precizãrile fãcute
de cãtre Ministerul Educaþiei Naþi-
onale, Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj a transmis în teritoriu ce-
rinþele pentru participarea la acest
proiect. Reprezentanþii ISJ Dolj  au
menþionat cã „unitãþile ºcolare care
doresc sã participe vor transmite,
pe adresa de e-mail ani_draghici-
@yahoo.com, pânã pe 15 septem-

brie, un tabel care va cuprinde: de-
numirea unitãþii de învãþãmânt, ob-
iectivele DD abordate în cadrul lec-
þiilor, numãrul de participanþi (elevi,
cadre didactice)”. Aºa cum am pre-
zentat , sunt 17 obiective care tre-
buie atinse, enumerând câteva din-
tre ele: „Eradicarea sãrãciei în toate
formele ei, pretutindeni”; „Eradica-
rea foametei, realizarea securitãþii ali-
mentare ºi a unei alimentaþii îmbu-

nãtãþite, promovarea agriculturii
sustenabile”; „Asigurarea educaþiei
de calitate, incluzive ºi echitabile ºi
promovarea oportunitãþilor pentru
învãþarea pe tot parcursul vieþii pen-
tru toþi”; „Reducerea inegalitãþilor în
interiorul þãrii ºi între þãri”; „Întãrirea
mijloacelor pentru implementarea ºi
revitalizarea Parteneriatului Global
pentru Dezvoltare Durabilã”; etc.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI ARGE-

TOAIA Organizeazã  concursul de  re-
crutare privind ocuparea funcþiei
publice de execuþie vacantã -  con-
silier I, grad profesional debutant în
cadrul Serviciului public Comunitar
de Evidenþã a Persoanelor Argetoa-
ia – starea civilã. Examenul se orga-
nizeaza la sediul Primariei Comunei
Argetoaia, judetul Dolj, str. Constan-
tin Argetoianu, nr.186. Probe stabili-
te pentru concurs: - proba scrisã:
27.09.2017, orele 11.00; - interviul:
29.09.2017, orele 11.00. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune
la secretariatul comisiei de concurs
de la sediul Primariei Comunei Ar-
getoaia , str. Constantin Argetoianu,
nr. 186, judetul Dolj, în termen de 20
de zile de la data afiºãrii anunþului
privind concursul în Monitoru Oficial,
partea a- III- a. Condiþiile generale: -
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevazute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul
functionarilor publici (r2), cu modifi-
carile si completarile ulterioare. Con-
ditiile de participare sunt: - studii uni-
versitare absolvite cu diplomã de li-
cenþa, respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã; BIBLIO-
GRAFIE. Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare; Legea nr. 7/2004, pri-
vind Codul de Conduitã a funcþiona-
rilor publici; Legea 202/2010 privind
unele mãsuri pentru accelerarea so-
luþionãrii proceselor (divorþul prin
acordul soþilor): art. II, art. XXIII; Le-
gea nr.119/1996 privind actele de sta-
re civilã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare; Hotãrârea nr. 64 din
26.01.2011 pentru aprobarea Metodo-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
logiei cu privire la aplicarea unitarã
a dispoziþiilor în materie de stare ci-
vilã; O.G. nr. 41/2003 privind dobân-
direa ºi schimbarea pe cale adminis-
trativã a numelor persoanelor fizice;
O.G. nr. 84/2001 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea servicii-
lor publice comunitare de evidenþã
a persoanelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; Legea nr.
677/2001 pentru protecþia persoane-
lor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi libera circu-
laþie a acestor date. Dosarul de în-
scriere la concurs trebuie sã conþi-
nã: – Formularul de înscriere tip; –
Copia actului de identitate; – Copiile
diplomelor de studii; – Cazier judi-
ciar; – Adeverinþã care sã ateste sta-
rea de sãnãtate; – Declaraþie pe pro-
pria rãspundere conform art. 54 lit.
„i” din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, care sã ateste cã
nu a fost destituit/ã dintr-o funcþie
publicã sau nu i-a încetat contractul
individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani; – Decla-
raþie pe propria rãspundere con-
form art. 49 alin. (1), lit. „g” din H.G.
nr. 611/2008 pentru aprobarea nor-
melor  privind organizarea ºi dez-
voltarea carierei funcþionarilor pu-
blici, respectiv art. 5 alin. (1) din
O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul
la propriul dosar ºi deconspirarea
Securitãþii, care sã ateste cã nu a
desfãºurat activitãþi de poliþie poli-
ticã. Copiile de pe actele prevãzute
mai sus se prezintã în copii legali-
zate sau însoþite de documentele
originale, care se certificã pentru
conformitatea cu originalul de cã-
tre secretarul comisiei de concurs.
Informaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul instituþiei sau la telefon
nr. 0251 452.701 sau 0371 011.210.

ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr.19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2017- 2018
în perioada 21 august – 1 septem-
brie 2017, la urmãtoarele discipli-
ne: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), dans clasic (ba-
let), actorie, picturã, graficã, artã
cinematograficã. Examenul de ad-
mitere, în   anul I, se va desfãºura
în perioada 4-7 septembrie 2017. Re-
laþii la telefon 0251/413.371; luni –
vineri între orele 09.00- 15.00, în pe-
rioada înscrierilor.

S.C. SALUBRITATE SEGAR-
CEA SRL, cu sediul în Segarcea,
str. Unirii Nr. 52, organizeazã în
data de 05.09.2017 concurs pen-
tru ocuparea postului de respon-
sabil achiziþii publice. Relaþii la
sediul firmei.

APM DOLJ ºi PETRESCU Radu,
cu domiciliul in jud. Dolj, mun. Cra-
iova, str. Bariera Vâlcii, nr. 60A,
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“SCHIMBARE DE DESTINAÞIE DIN
CASÃ (Dp+P) IN RESTAURANT -
ALIMENTAÞIE PUBLICÃ (Dp+P) ªI
AMPLASARE FIRME PE FAÞADE”
amplasat în judeþul Dolj, mun. Cra-
iova, bld. N. Titulescu, nr. 23A. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1
ºi la domiciliul titularului,  jud. Dolj,
mun. Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.
60A, în zilele de luni pânã joi între
orele 8.00 – 16.30 ºi vineri între orele
8.00 – 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, fax: 0251/419035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.
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Anunþul tãu! Primãria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocuparea a trei funcþii publice
de execþie vacante, pe perioadã nedeterminatã:

-Inspector , grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism ºi Ame-

najarea Teritoriului

· 02.10.2017, ora 10, proba scrisã
· 03.10.2017 soluþionare contestaþii
· 04.10.2017, ora 10, proba interviu .
Condiþii de participare la concurs
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea

188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare

-Inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;

-Inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar-
Contabil -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe
economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an

-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism si Ame-
najarea Teritoriului: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul
amenajãrii teritoriului, urbanismului ºi autorizãrii construcþiilor,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunþului in

Monitorul Oficial al României, partea a III- a la sediul Primãriei Carcea, str. Aeroportului, nr.45.
Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi consultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul

www.primariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

SC TRUFANI RA. MO. MAR
SRL,titular al proiectului “Realizare
staþie mixtã de distribuþie carburanþi,
prin amplasarea unui container mo-
bil suprateran benzinã/motorinã, ras-
tel butelii, separator de hidrocarburi,
cabinã operator cu wc, în incinta sta-
þiei de alimentare cu GPL existentã,
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrarede cã-
tre APM Dolj - Fãrã evaluarea impac-
tului asupra mediului si fãrã evalua-
re adecvatã pentru proiectul menþi-
onat, propus a fi amplasat în comu-
na Poiana Mare, sat Poiana Mare,
str.Independenþei, nr. 269A, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
L-J, între orele 8-16 ºi vineri între ore-
le 8-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii 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, decomandat
- zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/
622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de te-
racotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate
de racordare la re-
þeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

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 Craiova,
5 camere, 2 bãi,
izolatã termic, încãl-
zire centralã, 570
mp sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
Vând sau schimb cu
apartament Craio-
va, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan,ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/ 548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în
comuna Albeni, jude-
þul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
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 recir-
culare Grundfos,
preþ 1800 lei ne-
gociabil. Telefon:
0723/984.309.

Vând putinã de ste-
jar si stroºitoare me-
talicã. Telefon:0764/
779.702
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure 2,6
ha comuna Brãdeºti-
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând vin de þarã 100
litri 100% natural. Te-
lefon: 0772/091.370.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã ste-
jar 100-120 l, pre-
mergãtor.Telefon:
0745/602.001.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de
cusut Singer, rochie
de mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneu-
maticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/011.731.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 28 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:

U.A.T. Comuna Moþãþei, judeþul Dolj, cu sediul în sat Moþãþei, com.
Moþãþei, str. Calea Unirii, nr. 138, organizeazã la data de 13.09.2017, con-
cursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei
contractuale de execuþie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Moþãþei, de muncitor calificat II M;G., în cadrul Ser-
viciului public de alimentare cu apã, gospodãrire comunalã, deservire.

Data desfasurarii concursului:
-   20 septembrie  2017, ora 10,00  – proba scrisã;
-   22 septembrie 2017, ora  16,00   -   interviul.

    Concursul va avea loc la sediul instituþiei, din sat Moþãþei, com.
Moþãþei, str. Calea Unirii, nr. 138.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituþiei, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului pentru ocuparea postului vacant.

Condiþii de participare:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3

al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

- Conditiile specifice: absolvent de studii medii sau profesionale, pro-
fil tehnic; posesor atestat conducator auto transport persoane.

Relatii suplimentare privind conditiile de participare, desfasurare, al-
tele, pot fi obtinute la sediul institutiei, din str. Calea Unirii, nr. 138, sat
Moþãþei, com. Moþãþei, tel; 0251326211, mail: comunamotatei@gmail.com.

Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
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 mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
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 pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.

DIVERSE

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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1. CFR Cluj 8 6 1 1 16-5 19
2. Craiova 8 5 3 0 11-3 18
3. Botoºani 7 5 1 1 13-5 16
4. Dinamo 8 5 0 3 12-6 15
5. Astra 8 4 3 1 10-5 15
6. FCSB 7 4 3 0 10-6 15
7. ACS Poli 8 4 1 3 9-9 13
8. CSMP Iaºi 7 2 3 2 4-6 9
9. Voluntari 8 2 2 4 8-12 8
10. Sepsi 7 2 0 5 5-12 6
11. Viitorul 7 1 2 4 3-6 5
12. Mediaº 8 1 1 6 4-16 4
13. Chiajna 7 0 2 5 4-9 2
14. Juventus 8 0 2 6 4-13 2

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a VIII-a
Astra – Juventus 2-0

Au marcat: Belu 44, Le Tallec 87.
„U” Craiova – Gaz Metan 2-0

Au marcat: Gustavo 56, Burlacu 86.
ACS Poli – CFR Cluj 4-3

Au marcat: Al. Muntean 2, 60, Cânu 33, Drãghici 55 /
Balde 74, 77, Cânu 81 – aut.
FC Voluntari – Dinamo 1-3

Au marcat: Voduþ 54 – pen. / Anton 7 – pen., Nascimento 56,
Salomao 60.

Meciurile Chiajna – Viitorul ºi FCSB – FC Botoºani
s-au jucat asearã.

CSMP Iaºi – Sepsi, astãzi, ora 21

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Au marcat: Gustavo 56, Burlacu 86.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 1.500.
Universitatea Craiova: Calancea 6 – Spahija 6, Screciu 6 (88

Barthe), Tiago Ferreira 6 – Dimitrov 8, Mateiu 6 (66 Rossi) 6, Zla-
tinski 6, Bancu 8 – Mitriþã 6, Bãluþã 7 (81 Burlacu) 7, Gustavo 7.
Antrenor: Devis Mangia.

Gaz Metan Mediaº: Pleºca 6 – Zderic 4 (46 Romeo) 5, Sârghi 6,
Khubutia 5, Buºu 4 – Mitic 5, Danci 5 (72 Buziuc) 4 – Surugiu 6 (65
Manole), Bic 6, Popovic 5 – Olaru 5. Antrenor: Cristi Pustai.

Arbiru: Marcel Bârsan 6.

Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº 2-0

Mai mulþi fani craioveni au fost
interesaþi de instalarea gazonului
de pe „Ion Oblemenco” decât sã
fie prezenþi la meciul alb-albaºtri-
lor de la Severin, cu Gaz Metan,
în ciuda invincibilitãþii trupei lui
Mangia. Italianul nu s-a dezminþit
ºi a schimbat iar tripleta defensi-
vã, în care l-a introdus pe puºtiul
Screciu, revenirea cãpitanului Bã-
luþã scoþându-l din primul „11” pe
Andrei Burlacu, în ciuda evoluþii-
lor bune ale acestuia. Pustai n-a
avut la dispoziþie cei mai renumiþi
oameni de atac, Golubovic ºi Cur-
tean, trimiþându-i din primul mi-
nut pe oltenii Surugiu ºi Buºu,
obiºnuiþi cu „Municipalul” de când
evoluau la Pandurii. Tehnicianul
Gazului l-a surprins pe omologul
sãu cu o apãrare destul de avan-
satã ºi un presing agresiv, anihi-
lând ºi schimbãrile de direcþie ale
oltenilor, în condiþiile în care ita-
lianul declarase cã se aºteaptã la
un careu advers aglomerat. Chiar
ºi în aceste condiþii, a trimis trei
fundaºi pentru singurul atacant
advers ºi doi închizãtori care nu
aveau ce recupera. Aºa cã în pri-
ma reprizã doar la posesie au fost
superiori oltenii. În condiþiile unui
joc destul de previzibil ºi a unei
construcþii lente, brazilianul Gus-
tavo a avut singura ocazie a pri-
mei reprize, alunecând spre o min-
ge trimisã în faþa porþii goale, dar
nu ºi-a îndeplinit targetul. Eroul
partidei cu Viitorul, Mitriþã, a fost
personajul negativ pentru ai sãi de
aceastã datã, pierzând toate min-
gile ºi o datã cu ele ºi propriul
cumpãt, unica sa „realizare” fiind
un cartonaº galben. Oaspeþii pu-
teau da lovitura pe contraatac îna-
intea pauzei, cu Olaru scãpat prin-
tre stoperii gazdelor, dar finaliza-
rea a fost jalnicã.

20 de minute de iureº
în debutul pãrþii secunde
Zece minute au rezistat oas-

peþii dupã reluare, fiindcã triple-
ta mignonã a ªtiinþei a încropit o
fazã letalã. Mitriþã l-a pus în cur-
sã pe Bãluþã, care i-a servit as-
sist-ul lui Gustavo, apãrut ca din
pãmânt la prima barã pentru a
relua cu stângul. Bãluþã prevesti-
se golul cu o acþiune individualã
frumoasã, dar ºutul din drop a
trecut peste transversalã. Golul
le-a dat aripi oltenilor, care au mai
ratat imediat trei ocazii, prin Mi-

Oltenii fãcurã haz de GazOltenii fãcurã haz de GazOltenii fãcurã haz de GazOltenii fãcurã haz de GazOltenii fãcurã haz de Gaz
Dupã o reprizã secundã consistentã, Universitatea

a tranºat partida cu Mediaºul ºi este pe locul 2,
neînvinsã, la întreruperea campionatului pentru

meciurile naþionalei

triþã, prea altruist, Gustavo, prea
egoist, ºi Dimitrov, prea haotic.
Mangia a fãcut o primã schim-
bare care a avut parcã douã sco-
puri: sã opreascã iureºul echipei
sale ºi sã-l irite pe Mateiu, al doi-
lea jucãtor intrat în conflict cu
antrenorul italian în urma unei
schimbãri, dupã Ivan. A doua mu-
tare a antrenorului italian a fost
mult mai inspiratã, fiindcã Burla-
cu avea sã încheie emoþiile fani-
lor. Dimitrov i-a scos ideal min-
gea pe 6 metri ºi atacantul de 20
de ani a marcat primul sãu pen-
tru Universitatea. Dupã un meci
câºtigat parcã mai greu decât era
cazul, oltenii rãmân neînvinºi ºi
pe podium la întreruperea cam-
pionatului, în care pot pregãti
derby-ul cu liderul, CFR Cluj.

Mangia: „Trebuie sã luãm ca
punct de reper a doua reprizã”

Devis Mangia a apreciat mãri-
rea ritmului de joc în cea de-a
doua reprizã a partidei cu Gaz
Metan ºi spune cã la aceasta tre-
buie sã se raporteze elevii sãi în
perspectiva urmãtoarelor douã
meciuri, unele extrem de dificile,
în deplasare cu CFR Cluj ºi la
Severin cu Dinamo. „Sunt mul-
þumit de victorie în primul rând.
În prima reprizã am avut pose-
sia, dar am fost lenþi pe construc-
þie. În schimb, repriza a doua a
fost cea mai bunã din acest cam-
pionat. Folosim sistemul 3-4-3
deoarece funcþioneazã, dar îl pu-
tem schimba în funcþie de nevoi-
le jocului. Trebuie sã luãm ca
punct de reper cea de-a doua re-
prizã de astãzi ºi sã cãutãm sã
creºtem, deoarece ne aºteaptã
douã meciuri dificile, cu CFR
Cluj ºi Dinamo, douã dintre echi-
pele puternice ale campionatului”
a spus Mangia.

Cãpitanul Alexandru Bãluþã a
revenit dupã 3 meciuri în care a
lipsit ºi a oferit pasa de gol la
deschiderea scorului, iar la final
a declarat: „Este o victorie me-
ritatã, am arãtat de la început cã
putem câºtiga, dar în prima re-
prizã adversarii s-au închis foar-
te bine, nu ne-au oferit spaþii. În
partea a doua am accelerat, i-am
surprins ºi am marcat. Ne-am
adaptat repede la acest sistem 3-
4-3 din moment ce suntem ne-
învinºi în campionat, ajungem
repede la poartã. Trebuie sã men-

þinem acest ritm meci de meci
ºi sã arãtãm cã meritãm sã fim
sus. Eu sunt bine, sunt refãcut.
E bine cã mi-am ajutat echipa ºi
cã am fost aplaudat în momen-
tul în care am fost schimbat. Mã
bucur cã eu nu voi avea vacan-
þã, merg la naþionalã cu inima
deschisã, cu mare plãcere. Am
avut o formã bunã în acest start
de sezon, cu trei goluri marcate
ºi douã pase decisive. Dar de-
pinde doar de mine dacã voi fi
titular la naþionalã, de modul în
care mã voi pregãti pânã atunci.
Trebuie sã fiu modest, sã mun-
cesc, ºi sã-i dovedesc domnului
selecþioner cã se poate baza pe
mine. CFR Cluj trece printr-o
perioadã bunã, se bat la campio-
nat. ªi noi vrem la fel, sã ne lup-
tãm pentru primele locuri, de
aceea sunt convins cã vom lãsa
o impresie bunã la Cluj”.

Andrei Burlacu a marcat în pre-
mierã pentru prima echipã a ªtiin-
þei ºi dupã meci a rãmas practic
la fel de euforic ca dupã reuºita
de 2-0, mulþumind tuturor: „A
fost primul meu gol în Liga 1,
sunt entuziasmat. Mulþumesc co-
legilor, staff-ului, le datorez acest
gol. Am ales sã mã bucur alãturi
de colegii mei. Mister are încre-
dere în mine, lucreazã suplimen-
tar la antrenamente. Staff-ul teh-
nic, preparatorii fizici, m-au aju-
tat foarte mult. Aºteptãm fanii în
numãr cât mai mare la fiecare
meci, sper ca prin evoluþiile mele
sã-l fac uitat pe Andrei Ivan. Me-
ciul cu Mediaº l-am tratat cu se-
riozitate, am pus în practicã ceea
ce am exersat la antrenamente.
Sperãm ca în pauza competiþio-
nalã sã ne recuperãm fizic ºi sã
facem un meci bun la Cluj”.

Satelitul a câºtigat
cu acelaºi scor

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova s-a impus cu 2-0 în pri-
mul meci al campioantului Ligii a
III-a, seria a 4-a, dar rezultatul

nu conteazã în clasament, fiind-
cã adversarul, Centrul Naþionale
de Pregãtire Timiºoara, este echi-
pã care aparþine FRF. Buzan ºi
Iuga au punctat pentru satelitul
ªtiinþei. Cornel Papurã a optat
pentru urmãtoarea echipã: Mitro-
vic – Borþa, Ion, Hreniuc, Petre
– V. Constantin, Enache, Buzan
– Bãrbuþ, Popescu, Mihãilã. Pe
parcursul meciului au mai intrat
pe teren: Trocan, Dinu, Frãsinea-
nu ºi Iuga.

ªi cealaltã echipã doljeanã din
serie, CSO Filiaºi, a câºtigat în
runda inauguralã, 1-0 în deplasa-
re cu Internaþional Bãleºti, gol
marcat de Dinu. Victor Naicu a
început cu: Nica – Calu, Preda,
Tereche, Cruºoveanu – Geanimu,
Tudor, Borneci, Chivu – Badea,
Dinu. Pe parcurs i-a mai intro-
dus pe: Neacºu, Papa, Lupu,
Duma. În urmãtoarea etapã CSO
Filiaºi stã, iar Universitatea II joa-
cã în deplasare cu CSM Lugoj.
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