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- De ce spui mereu Popescule, cã “n-avem”?
Cã salarii mici avem, pensii mici avem, ºomeri
avem, hoþi avem, politicieni cu duiumul avem...

Zilele
Bãileºtiului:
Oameni care ºtiu
sã râdã
Nu cred cã umorul de bunã
calitate s-a nãscut la Bãileºti,
dar ºtiu, ºi nu sunt singurul,
cã marele actor Amza Pellea,
o vreme director la Naþionalul din Craiova, prãpãdit prematur (12 decembrie 1983),
a rafinat, ca nimeni altul, dea dreptul inegalabil, o predispoziþie a oamenilor locului
de a avea acces la vorbele
meºteºugite. Cu tâlc, adicã.
A fãcut Bãileºtiul cunoscut în
þarã, pentru vocaþia oamenilor sãi de hâtrii, a lansat
„zaibãrul” ca licoare tãmãduitoare, devenitã, înþeleg,
”marcã înregistratã”...
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Jucãtorii Universitãþii Craiova au luat
contact ieri cu suprafaþa de joc abia instalatã pe noua arenã a Bãniei, declarându-se nerãbãdãtori sã joace din nou
acasã. Primul meci pe cel mai modern
stadion din þarã s-ar putea disputa la
sfârºitul lunii octombrie ºi ar putea fi
unul de Cupa României.
actualitate / 3

PSD Dolj renunþã
la sediul de pe
„Kogãlniceanu”

China, interesatã
sã importe miere
româneascã
O misiune de evaluare desfãºuratã de o delegaþie din
Republica Popularã Chinezã
în vederea definitivãrii acordului comercial pentru exportul de miere a sosit în þara
noastrã. În perioada 28 august – 1 septembrie, cinci
specialiºti chinezi din cadrul
Administraþiei Generale pentru Controlul Calitãþii, Inspecþiei ºi Carantinei (AQSIQ) vor desfãºura o misiune de evaluare în þara noastrã, în vederea definitivãrii
acordului comercial pentru
exportul de miere.
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1.000 de participanþi
la atelierele
creative derulate
la Muzeul Olteniei
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Marian Vanghelie cere
ridicarea controlului judiciar,
pentru cã vrea sã se trateze
în strãinãtate. Suferã de
“reflux alimentar”
Marian Vanghelie, fostul
primar al Sectorului 5 al
Capitalei, vrea sã îi fie
ridicat controlul judiciar
întrucât doreºte sã se trateze în strãinãtate pentru o
tuse cauzatã de “un reflux
alimentar”, a declarat fostul
edil, luni, la Curtea de Apel
Bucureºti. Procesul sãu a
fost amânat pentru 1 septembrie. „Am probleme
medicale. De 15 ani... Vedeþi
tusea asta? Este pe fond de
stres, reflux alimentar. Am
fost la mai mulþi specialiºti
în Italia de a lungul timpului. Înþeleg cã lucrurile au
evoluat. Când suntem tineri,
nu ne cãutam. (...) Când nu
ai ce sã faci, vrei sã te uiþi
de sãnãtate, când îþi dai
seama dupã ce te duci un pic
la arest, cã de fapt libertatea
ºi sãnãtatea sunt cele mai
importante. Poate greutãþile
în viaþã ne aduc cu picioarele pe pãmânt. Aº vrea sã
plec oriunde. ªi în România,
dar ºtiu locurile din România. Le cunosc. Chiar acum,
când am coborât din maºinã,
am luat un Gaviscom. Din ce
a evoluat societatea în Italia
ne aduce ºi nouã în România. Cu timpul, ne ducem ºi
noi cãtre Italia ºi cãtre
Norvegia”, a declarat Marian
Vanghelie, înainte sã intre
în sala de judecatã. ªedinþa
de ieri, de la Curtea de Apel,
în care Marian Vanghelie
cere sã îi fie ridicat controlul judiciar, a fost amânatã
pentru 1 septembrie, din
cauza cã avocatul fostului
edil nu a fost prezent.
Dosarul a fost trimis în
judecatã în iulie 2015,
Marian Vanghelie fiind
acuzat de abuz în serviciu,
luare de mitã ºi spãlare de
bani.
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Zilele Bãileºtiului: Oameni care ºtiu sã râdã
MIRCEA CANÞÃR

Nu cred cã umorul de bunã calitate s-a nãscut la Bãileºti, dar ºtiu, ºi nu sunt singurul, cã
marele actor Amza Pellea, o vreme director la
Naþionalul din Craiova, prãpãdit prematur (12
decembrie 1983), a rafinat, ca nimeni altul, dea dreptul inegalabil, o predispoziþie a oamenilor locului de a avea acces la vorbele meºteºugite. Cu tâlc, adicã. A fãcut Bãileºtiul cunoscut
în þarã, pentru vocaþia oamenilor sãi de hâtrii,
a lansat „zaibãrul” ca licoare tãmãduitoare,
devenitã, înþeleg, ”marcã înregistratã” – are ºi
o sãrbãtoare consacratã – trecem peste ingredientele legate de povestea acestui hibrid, direct producãtor, fiindcã ironia lui „nea Amza”
nu se pupa deloc cu tot ce avea sã ne povãþuiascã, în urmã cu niºte ani, Uniunea Europeanã, în materie de vinuri cu origine controlatã.
ªi tot el i-a lansat, în „întâmplãrile cu oltenii”,
pe Veta ºi Mãrin, personaje din tipologia locului, de au râs pânã ºi copiii. Ca sã nu ne întindem mai mult cu vorba, bãileºtenii au, pe semne, în ADN-ul lor, o genã a vioiciunii, un cinetism aparte al minþii ºi o seninãtate funciarã,

de parcã ar fi nãscuþi în zodii solare ºi jupiteriene, imuni la orice contaminare cu indispoziþii
prosteºti. Timp de trei zile (24-27 august a.c.),
Bãileºtiul s-a aflat în sãrbãtoare, bifând ediþia a
XVII-a, prin manifestãri bine structurate, diverse ºi, realmente, dense, din care nu au lipsit
recitalurile unor formaþii de muzicã popularã
ºi uºoarî. Sâmbãtã seara, de pildã, tot centrul
localitãþii era arhiplin de bãileºteni, de toate
vârstele, transmiþând, la unison, o stare de spirit
tonicã, o liniºte lãuntricã ºi chiar o exuberanþã
fireascã, prin lumea tânãrã. Neîndoielnic, Bãileºtiul este un oraº viu. Cu un liceu, „Mihai
Viteazul”, de bunã bonitate (70% procentul de
promovabilitate la BAC, în varã) ºi o bibliotecã
municipalã, ce poartã numele scriitorului Petru Anghel, un apropiat al lui Marin Preda. Bãileºtiul are o istorie încãrcatã. ªi ce istorie! Peste
toate, oraºul este chiar curat, cu destulã verdeaþã, ºi, dacã nu mai are anvergura economicã de odinioarã, pe care o poate regreta – referirea nu vizeazã sistemul politic – încã nãdãjduieºte într-o decolare. Când? Nu se ºtie. Deºi

primarul Costel Pistriþu, pe care îl tot aleg localnicii, fãrã poticnire, rãmâne un optimist incurabil, pãrãsit însã de orice susþinere necesarã a „centrului”. Aºezat geografic în inima
Doljului, Bãileºtiul, paradoxal, e o impresie, pare
uºor defazat, nereuºind, din motive confuze,
sã transmitã mai multe despre oamenii sãi. ªi,
paradoxal, cum spuneam, nu se aflã la marginea judeþului, ci în centrul sãu. ªi dacã pomenim numele lui Amza Pellea, Marcel Iureº –
cel mai bine cotat actor român la Hollywood atât de raþional, într-o dezbatere recentã, pe
un post de televiziune, despre familie – formatã dintr-un bãrbat ºi o femeie – ºi sã nu-l omitem pe Ion Colan, actor de referinþã al Teatrului Naþional din Craiova, ca fii ai locului, o facem cu nedisimulatã mândrie. Asta însemând
cã spiritul bãileºtean nu ne rãmâne strãin, regãsindu-ne în el, ca doljeni. Lipsitã poate de
norocul pe care l-au avut alte comunitãþi, în
anii din urmã, cea a Bãileºtiul încã mai are rãbdare. ªi este capabilã sã râdã, deºi cotidian este
tamponatã de vicisitudinile vieþii.

Ministrul Apãrãrii: Institutul Cantacuzino are nevoie
de 25 de milioane de euro anual, în primii cinci ani
Ministrul Apãrãrii, Adrian Þuþuianu, a declarat, ieri,
cã Institutul Cantacuzino are nevoie, în primii cinci ani
de funcþionare, de aproximativ 25 de milioane de euro
pe an, el precizând cã aceste fonduri vor fi asigurate de
la bugetul statului, cu titlu de subvenþie.
„Dintr-o evaluare prealabilã deci nu sunt cifre definitive - avem
nevoie în primii cinci ani de funcþionare de circa 25 de milioane de
euro, cu concluzia fãcutã de specialiºtii militari cã am putea sã
producem vaccin în doi ani. Avem
nevoie de bani pentru reabilitarea
spaþiilor, care nu corespund, pentru dotãri pe liniile de producþie ºi
pentru pregãtirea acestei producþii. Sunt foarte multe lucruri care trebuie pregãtite ca sã poþi sã produci un
vaccin peste doi ani de
zile”, a spus Þuþuianu.
El a arãtat cã este nevoie de 25 de milioane de
euro în fiecare an, iar banii vor fi asiguraþi de la bugetul statului, cu titlu de
subvenþie, existând ºi o
componentã de venituri
proprii, legatã de o serie
de contracte de cercetare
în curs. „Am fãcut o pri-

mã discuþie informalã cu ministrul
Cercetãrii, la sfârºitul sãptãmânii,
sã vedem dacã putem sã legãm pe
componenta de cercetare anumite
lucruri. Cele 25 de milioane de euro
le voi cere suplimentar faþã de
bugetul alocat de 2% din PIB pentru Apãrare”, a spus Þuþuianu.
El a arãtat cã suma de 25 de
milioane de euro pe an nu este o
sumã care sã nu poatã fi asigura-

tã de Guvern, având în vedere cã
Institutul Cantacuzino prezintã o
importanþã strategicã ºi chiar de
securitate naþionalã. Ministrul Apãrãrii a precizat cã a dat termen
zece zile pentru a se elabora OUG
referitoare la Institutul Cantacuzino. „Legat de Institutul Cantacuzino, am primit sarcina în
ºedinþa de Guvern - sigur cã am
avut ºi o discuþie prealabilã cu
premierul pe aceastã chestiune ºi am constituit un grup de lucru
la ministerul Apãrãrii care sã
facã evaluarea situaþiei institutului (...) Am cerut sã stabileascã
în ce condiþii putem produce vaccinuri ºi putem desfãºura
alte activitãþi de naturã
ºtiinþificã în cadrul institutului ºi care ar fi alocarea minimã necesarã.
Acest colectiv lucreazã
împreunã cu reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii
ºi cu conducerea Institutului Cantacuzino. Au termen de la mine 10 zile sãmi prezinte proiectul de
act normativ ºi analiza la
zi a situaþiei acestui institut. El va rãmâne cu

personalitate juridicã, dar probabil va fi parte a unei direcþii de
cercetare pe care o avem medicalã în cadrul MApN”, a spus Þuþuianu.
Institutul Cantacuzino va fi
transferat în cel mult o lunã în
subordinea Ministerului Apãrãrii ºi
va deveni unitate militarã cu o conducere militarã. Anunþul a fost fãcut în ºedinþa de guvern de miercuri, ministrul Apãrãrii declarând
cã va prezenta în cel mult trei sãptãmâni un proiect în acest sens.
”În circa o lunã, Institutul Cantacuzino sã devinã parte a ministerului Apãrãrii. Cu specialiºtii de
acolo ne-am lãmurit. Poate o mânã
militarizatã va avea rezultate”, a
declarat premierul Mihai Tudose,
la începutul ºedinþei de Guvern de
miercuri, adresându-se ministrului
Sãnãtãþii, Florian Bodog.
În decembrie, anul trecut,
printr-o ordonanþã a Guvernului,
Institutului Naþional de Cercetare “Cantacuzino” a trecut din
subordinea Autoritãþii Naþionale
pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Inovare în subordinea Ministerului
Sãnãtãþii, cu patrimoniul ºi personalul aferente.

UNJR îi cere ministrului TTudorel
udorel TToader
oader stabilirea
unui calendar pentru dezbaterea legilor justiþiei
UNJR a trimis ieri o scrisoare ministrului Justiþiei,
Tudorel Toader, prin care îi solicitã sã comunice public
data pânã la care se pot trimite comentarii cu privire la
propunerile pe care le-a fãcut de modificare a legilor
justiþiei, conform unui comunicat de presã al Uniunii.
Uniunea Naþionalã a Judecãtorilor din România considerã cã
„modificarea legilor justiþiei este
necesarã”, acestea având „nevoie
de ajustãri ºi completãri pentru ca

justiþia sã poatã rãspunde actualelor nevoi ºi realitãþi din societate”.
„În ceea ce ne priveºte, suntem de
acord cu o parte din propunerile
de modificare a legilor justiþiei pe

care le-aþi fãcut. Existã însã ºi propuneri care vor avea efecte contrare celor dorite, motiv pentru
care vom veni cu soluþii alternative sau de îmbunãtãþire a acestora”,se afirmã în scrisoare.
Pe lângã propunerile ministrului Justiþiei, va face ºi UNJR o serie de propuneri de modificare a
legilor justiþiei, se mai aratã în comunicat. Propunerile UNJR de

modificare a legilor justiþiei „vor
ajuta atât la întãrirea independenþei judecãtorilor ºi la creºterea calitãþii actului de justiþie, cât ºi la
o mai bunã protejare a drepturilor
ºi libertãþilor cetãþenilor”, potrivit scrisorii.
„Elaborarea legilor justiþiei trebuie sã fie rezultatul unui efort comun al celor care fac legi, le aplicã
ºi li se aplicã”, considerã UNJR.

luni, 21 august 2017

PSD
de pe
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Dolj renunþã la sediul
„Kogãlniceanu”

PSD Dolj nu mai vrea sã deþinã în proprietate imobilul de pe strada „M. Kogãlniceanu”,
pe care îl returneazã acum Primãriei Craiova.
Social-democraþii au achitat deja un avans de
Imobilul de pe strada „M. Kogãlniceanu”, nr. 12, în suprafaþã
de 788,13 metri pãtraþi ºi cu o
curte-terasî de 124 de metri pãtraþi, a fost vândut cãtre PSD Dolj,
în anul 2015. Social-democraþii au
venit atunci cu o cerere de cumpãrare a clãdirii, conform legii, pe
care aveau de gând sã o foloseascã pentru sediu de partid. Aleºii
locali nu au avut nimic împotrivã
ºi solicitarea a fost votatã în unanimitate, cu menþiunea cã ulterior
se va veni ºi cu raportul de evaluare al imobilului, care va indica
ºi preþul de vânzare. Ceea ce s-a
ºi întâmplat. În decursul aceluiaºi
an, printr-o altã hotãrâre de consiliu, s-a propus însuºirea raportului de evaluare având ca obiect
stabilirea preþului de vânzare a
spaþiului. Valoarea imobilului:
993.510 lei, fãrã TVA.

10% din suma de aproape 1 million de lei, dar
susþin cã expertizele ulterioare au arãtat cã
este nevoie de o investiþie de încã pe atât pentru ca imobilul sã poatã fi fãcut funcþional.

asupra hotãrârii, în sensul completãrii cu douã noi aliniate, ºi anume ca plata preþului sã se facã în
douã condiþii: cu un avans de minim 10% din preþul de vânzare ºi
cu rate lunare, eºalonate pe un termen de 36 de luni, din care în primele 24 luni aceasta este în sumã
de 4.4425 lei/lunã ºi ultimele 12
luni de 78.188 lei/lunã. În atare
condiþii, contractul de vânzarecumpãrare a sediului de pe Kogãlniceanu a fost semnat între PSD

Dolj ºi Primãria Craiova, în ianuarie 2017.

PSD solicitã rezilierea
ºi restituirea avansului de 10%

În luna mai însã, PSD Dolj ºi-a
schimbat complet planurile pe care
ºi le fãcuse cu aceastã clãdire ºi a
transmis municipalitãþii o cerere
prin care a solicitat rezilierea contractului de vânzare-cumpãrare. În
adresa respectivã, social-democraþii spun cã sunt necesare ample

lucrãri de reabilitare pentru a aduce imobilul la o stare funcþionalã,
lucrãri pe care nu ºi le permit financiar. „Partidul Social Democrat,
Organizaþia Judeþeanã Dolj, se aflã
în imposibilitatea executãrii acesror lucrãri ºi solicitãm rezilierea, pe
cale amiabilã, a contractului de
vânzare-cumpãrare ºi repunerea
pãrþilor în situaþia anterioarã, inclusiv restituirea sumei achitate”, se
aratã în solicitarea PSD Dolj, partidul solicitând, aºadar, ºi restituirea avansului de 10% pe care a
apucat sã îl plãteascã.

Cheltuieli costisitoare
la structura de rezistenþã

Social-democraþii spun cã
suma care ar fi necesarã pentru
reabilitare depãºeºte cu mult preþul de achiziþie, dublându-i chiar
valoarea, fiind vorba de o clãdiremonument istoric (categoria IIB),
care are grave probleme cu structura de rezistenþã. În opinia PSD
Dolj, de-a lungul timpului, acest
imobil s-a aflat în posesia unor

Clãdirea a fost evaluatã la
aproape 1 milion de lei

La scurt timp, social-democraþii au realizat cã valoarea clãdirii
de pe „Kogãlniceanu” este una
substanþialã ºi au solicitat sã achite
preþul în rate. În noiembrie 2015,
consilierii municipali au revenit

persoane juridice care au executat lucrãri de reparaþii, însã aceste lucrãri au fost fãcute fãrã respectarea legislaþiei în vigoare ºi au
ascuns deficienþele structurii de
rezistenþã ale clãdirii. „Motivul principal care conduce la aceste cheltuieli este existenþa unor vicii ascunse la structura de rezistenþã a
imobilului, vicii care la data derulãrii procedurii de vânzare a acestui imobil nu au putut fi constatate
de nici una dintre pãrþile semnatare ale contractului de vânzare –
cumpãrare ºi nici mãcar de evaluatorul care a stabilit preþul de piaþã
al acestui imobil”, se aratã în motivarea transmisã de PSD Dolj.
Primãria Craiova a pus solicitarea pe ordinea de zi a ºedinþei
CLM Craiova, de joi, propunând,
ca atare, „rezoluþiunea contractului de vânzare-cumpãrare”
nr.3747/11.01.2017 încheiat între Municipiul Craiova ºi Partidul Social Democrat, Organizaþia Judeþeanã Dolj”.
LAURA MOÞÎRLICHE

Caporalul craiovean care ºi-a incendiat iubita,
cu douã condamnãri la apel
Curtea Militarã de Apel Bucureºti începe, sãptãmâna
viitoare, judecarea apelurilor declarate de caporalul
craiovean cls. a III-a ªtefan Daniel Truþã (32 de ani),
de la o unitate militarã din Craiova, care, pe fondul
consumului de alcool ºi al geloziei, în ziua de Dragobete,
a turnat alcool sanitar pe concubina sa ºi i-a dat foc.
Acesta a fost condamnat, în douã dosare, de Tribunalul
Militar Timiºoara, la 13 ani ºi 6 luni de puºcãrie pentru
loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte, dar ºi la 1 an ºi
7 luni închisoare cu executare pentru cã a condus bãut
maºina neînmatriculatã cu care a dus-o pe femeia rãnitã
la spital. Militarul craiovean a fost reþinut pe 3 martie a.c.,
în ziua în care femeia pe care o incendiase, în vârstã de
54 de ani, a murit în spital, fiind dupã gratii ºi acum.
Reamintim cã, ªtefan Daniel
Truþã, de 32 de ani, caporal, angajat la o unitate militarã din Craiova, a fost reþinut pe 3 martie
a.c., în urma unui incident cumplit, fãcut public de procurorii
militari ai Parchetului Militar de pe
lângã Tribunalul Militar Timiºoara, în a cãrui razã de competenþã
teritorialã se aflã ºi Craiova. Anchetatorii au anunþat atunci, punerea în miºcare a acþiunii penale
ºi reþinerea pentru 24 de ore a inculpatului ªtefan Daniel Truþã (caporal cls. a III-a – angajat într-o

unitate militarã din Craiova), sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
omor calificat.

I-a dat foc… de Dragobete

Potrivit anchetatorilor, în ziua
de Dragobete, pe 24 februarie
a.c., ªtefan Daniel Truþã, de 32
de ani, din Craiova, dupã ce a plecat de la serviciu s-a îmbãtat, iar
când a ajuns acasã a început sã
se certe cu concubina sa, Mihaela Gabriela Cheran, în vârstã de
54 de ani. Bãrbatul era foarte gelos, acesta fiind de obicei motivul

certurilor dintre cei doi. Cearta a
degenerat, iar la un moment dat
bãrbatul a pus mâna pe o sticlã
cu spirt, a turnat-o peste femeie
ºi i-a dat foc. Speriat ºi el probabil de asemenea cruzime, fãrã sã
solicite ambulanþa, a dus-o el pe
femeie la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. Aici, medicii
au internat-o la Secþia de Anestezie ºi Terapie Intensivã, constatând cã avea arsuri grave pe aproximativ 35% din suprafaþa corpului. A primit tratament, fiind þinutã sub supraveghere, însã, din
nefericire, dupã mai bine de o sãptãmânã de chinuri, vineri, 3 martie a.c., s-a stins. Victima a fost,
totuºi, conºtientã câteva zile, astfel cã le-a putut povestit anchetatorilor ce se petrecuse. Caporalul
a ajuns, pe 3 martie, în arestul IPJ
Dolj, în baza ordonanþei de reþinere pentru 24 de ore, iar sâmbãtã, 4 martie a.c., a fost dus la Timiºoara, fiind prezentat Tribunalului Militar Timiºoara cu propunere de arestare preventivã, propunere care a fost admisã de instanþã ºi a rãmas definitivã câteva
zile mai târziu, când craioveanului i s-a respins contestaþia.

Instanþa a respins acordul de
recunoaºtere a vinovãþiei
Procurorii militari au finalizat
cercetãrile ºi au dispus trimiterea în
judecatã a caporalului ªtefan Daniel Truþã pentru comiterea infracþiunii de omor calificat. Dosarul s-a
înregistrat pe 26 aprilie a.c. la Tribunalul Militar Timiºoara. Însã separat, într-un alt dosar, militarul a
fost trimis în judecatã ºi pentru conducere sub influenþa alcoolului ºi
conducerea unui autoturism neînmatriculat pe drumurile publice.
Pe 8 august a.c., judecãtorii de
la Tribunalul Militar Timiºoara au
schimbat încadrarea juridicã a fap-

tei pentru care a fost trimis în judecatã caporalul, din omor calificat în loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte, pentru care i-a
aplicat o pedeapsã de 13 ani ºi 6
luni închisoare cu executare (fãrã
sã îi admitã solicitarea de reducere
a limitelor de pedeapsã în cazul
recunoaºterii) ºi pedeapsa complementarã a degradãrii militare, iar
în cel de-al doilea dosar a primit o
pedeapsã de 1 an ºi 7 luni închisoare, tot cu executare. În ambele
cazuri caporalul a fãcut apel, Curtea Militarã de Apel Bucureºti stabilind termene de judecatã pe 6,
respectiv 9 septembrie a.c.
CARMEN ZUICAN
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China, interesatã sã importe
miere româneascã
O misiune de evaluare desfãºuratã de
o delegaþie din Republica Popularã Chinezã în vederea definitivãrii acordului
comercial pentru exportul de miere a
sosit în þara noastrã. În perioada 28 august – 1 septembrie, cinci specialiºti chiDiscuþii pe aceastã temã au
avut loc în luna iunie a acestuia
an, cu ocazia participãrii preºedintelui ANSVSA, dr. Geronimo
Brãnescu, la cea de a doua ediþie a „Conferinþei pentru controlul calitãþii, inspecþiei ºi carantinei”, care s-a desfãºurat în
Ningbo, Republica Popularã
Chinezã, în urma cãrora s-a
agreat prelungirea perioadei de
tranziþie ºi accelerarea formalitãþilor pentru definitivarea acordului.

nezi din cadrul Administraþiei Generale
pentru Controlul Calitãþii, Inspecþiei ºi
Carantinei (AQSIQ) vor desfãºura o misiune de evaluare în þara noastrã, în vederea definitivãrii acordului comercial
pentru exportul de miere.

perþii chinezi vor vizita unitãþi de
procesare a mierii, centre de colectare ºi extracþie a mierii ºi stupine din importante zone melifere din Romania, respectiv din
judeþele Alba, Vaslui ºi Ialomiþa.
De asemenea, specialiºtii chinezi vor evalua ºi aspecte privind inspecþia oficialã a produselor alimentare, capacitatea ºi
performanþele analitice ale Insti-

tutelor Naþionale de Referinþã,
respectiv ale Institutului de Igienã ºi Sãnãtate Publicã Veterinarã, ale Institutului de Diagnostic
ºi Sãnãtatea Animalã, precum ºi
modul în care sunt aplicate, la
nivel central ºi teritorial, mãsurile prevãzute de reglementãrile
legislaþiei comunitare, dar ºi cerinþele AQSIQ.
Concluziile acestei misiuni

Vizita precede acordul
pentru accesul
permanent al mierii

de evaluare vor fi analizate de
Administraþia Generalã pentru
Controlul Calitãþii, Inspecþiei ºi
Carantinei (AQSIQ), urmând, ca dupã finalizarea
acestora, sã fie confirmatã pãrþii române definitivarea acordului comercial
pentru exportul de miere
de albine în Republica Popularã Chinezã.

Sprijinul apicultorilor,
ajunge la circa 100
milioane de lei

Aceastã vizitã de lucru
este cea de a doua etapã proceduralã pentru aprobarea
accesului permanent al mierii de albine din România pe
piaþa din Republica Popularã Chinezã. Scopul acestei
misiuni este de a verifica
modul în care sunt respectate condiþiile solicitate privind igiena ºi calitatea mierii
de albine. În acest sens, ex-

La nivelul României, valoarea sprijinului financiar
alocat pentru Programul naþional apicol pentru perioada 2017 – 2019, este de
97.626 mii lei, din care
suma de 48.813 mii lei reprezintã contribuþia Uniunii

Europene la programele apicole
naþionale, potrivit prevederilor
Deciziei Comisiei Europene nr.
1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naþionale de
îmbunãtãþire a producþiei ºi comercializãrii produselor apicole,
distribuitã astfel: pentru anul
2017: 32.542 mii lei; pentru anul
2018: 32.542 mii lei; pentru anul
2019: 32.542 mii lei.
Beneficiarii Programului sunt
apicultorii, care pot fi: persoane
fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale ºi întreprinderi familiale; dar ºi cooperativele agricole recunoscute conform legislaþiei în vigoare, numai pentru
acþiunea de asistenþã tehnicã pentru apicultori ºi organizaþiile de
apicultori.
VALENTIN CEAUªESCU

Trei dezbateri publice cu cetãþenii:

”Agora – Viitorul Europei”
Reprezentanþa Comisiei Europene în România ºi
platforma media CaleaEuropeana.ro organizeazã în
perioada urmãtoare, cu sprijinul Centrelor Europe
Direct ºi al autoritãþilor locale, o serie de trei dezbateri publice cu cetãþenii, intitulate ”Agora – Viitorul
Europei”, axate pe cele cinci scenarii privind viitorul
Europei, prezentate în Cartea Albã publicatã de
Comisia Europeanã în martie 2017.

Prima dezbatere a avut loc
ieri, la Târgoviºte;a doua se va
desfãºura pe 1 septembrie, la
Piatra Neamþ ºi cea de-a treia,
pe 4 septembrie, la Fãgãraº. La
fiecare eveniment, discuþia va
fi iniþiatã de cinci personalitãþi
locale, fiecare susþinând unul
dintre scenariile analizate înCartea Albã privind Viitorul
Europei, urmatã de
o dezbatere mai largã cu cetãþenii
care, la final, vor
vota scenariul pe
care îl considerã
cel mai potrivit pentru un viitor de succes al României în
Uniunea Europeanã.
“Aºtept cu interes
rezultatul acestor
dezbateri, pe o temã
de maximã actualitate, pe care o voi
aborda ºi eu în cadrul vizitelor oficiale pe care le voi
avea în septembrie
la Bucureºti, precum ºi în judeþele
Sãlaj ºi Cluj. Româ-

nia are ºansa de a fi implicatã,
ca partener activ, în procesul
de reformare a Uniunii Europene cu 27 de state membre.
Prioritatea noastrã, a Comisiei
Europene, este menþinerea unitãþii familiei UE-27, indiferent
de scenariul care va întruni
consensul statelor membre în
lunile urmãtoare”, a declarat
comisarul european pentru politicã regionalã, Corina Creþu.

Scenariile au un caracter
ilustrativ

Cartea albã privind viitorul
Europeia fost anunþatã de preºedintele Juncker în discursul
privind starea Uniunii din
14 septembrie 2016, iniþiativa
fiind salutatã de liderii UE-27
cu ocazia summitului de la
Bratislava din 16 septembrie
2016. Ea analizeazã modul în

care Europa se va schimba în
urmãtorii zece ani, de la impactul noilor tehnologii asupra
societãþii ºi a locurilor de muncã, la preocupãrile suscitate de
globalizare ºi cele în materie
de securitate. Documentul
prezintã cinci scenarii, fiecare dintre ele conturând modul
în care ar putea arãta Uniunea la orizontul anului 2025, în
funcþie de alegerile pe care le
va face Europa. Scenariile au
un caracter ilustrativ, nu se
exclud reciproc ºi nu sunt exhaustive. De la discursul preºedintelui Juncker privind Starea Uniunii din 2016, Reprezentanþa Comisiei Europene a
organizat/participat la 12 dezbateri ºi dialoguri pe tema viitorului Europei ºi a celor cinci
scenarii puse în discuþie.
MARGA BULUGEAN
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La an nou, cãrþi noi!
Apropierea anului ºcolar înseamnã un nou început. Mii de
copii, din Craiova ºi din judeþul
Dolj, petrec ultimele zile ale unei
vacanþe toride. Urmeazã, fireºte,
vremea rechizitelor, a uniformei, a
manualelor ºi, evident, a cãrþilor.
Ca de fiecare datã în prag de
an ºcolar, Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” se
profileazã ca principal partener
în procesul de educaþie. Numãrul mare de parteneriate încheiate cu diverse instituþii ºi unitãþi de învãþãmânt, 80 semnate
în 2016 ºi 61 pentru anul în curs,
explicã nivelul de implicare al
bibliotecii în acþiuni ce þin de
învãþarea continuã.
Derularea unor proiecte de învãþare formalã sau, dupã caz, informalã, destinate elevilor din ciclurile primar, gimnazial ºi liceal,

reprezintã una dintre preocupãrile de bazã ale bibliotecii pentru
care nu se precupeþeºte niciun
efort. Resursele materiale ºi umane de care dispune Biblioteca
Aman contribuie la înlesnirea procesului de învãþare, la instruire
continuã ºi dezvoltarea ataºamentului faþã de cãrþi ºi lecturã.
În ceea ce priveºte posibilitãþile de lecturã, diversitatea titlurilor ºi, în general, oferta de carte, Biblioteca Aman a reuºit suplimentarea ºi înnoirea colecþiei
de carte dezvoltatã pentru publicul tânãr. Astfel, mai mulþi autori
strãini, între care Rey H. A., Potter Beatrix, Steig William, Joyce
William, au intrat în colecþia bibliotecii. Multe titluri româneºti,
“Dosarul clopoþeilor de crãciun”,
“10 cãþei, 10 mâþe ºi alte versuri
de abecedar”, “George cel Cu-

rios” ºi “Olguþa ºi un bunic de
milioane”, pentru a enumera
doar câteva, sunt, de asemenea,
disponibile spre împrumut. Deºi
cele mai multe dintre volume sunt
scrise în limba românã, cititorii
au posibilitatea regãsirii unor titluri în limbile englezã, francezã,
spaniolã sau germanã.
“Încercãm sã surprindem fiecare tendinþã ºi, în mãsura posibilului, sã o satisfacem. Publicul
tânãr este de departe cea mai dinamicã categorie pentru care oferim servicii. Aºadar, completarea
permanentã a colecþiilor de carte, adãugarea unor titluri recent
apãrute, este unul dintre cele mai
importante capitole ale strategiei
Bibliotecii Aman. Întreg procesul
de selecþie a titlurilor ºi autorilor
de carte pentru copii este unul
care valorizeazã parteneriatul bi-

bliotecar-cititor. Ca atare, multe
dintre cãrþile care intrã în bibliotecã sunt expresia solicitãrilor
venite din partea mai tinerilor
noºtri cititori. Cum noul an ºcolar care bate la uºã anunþã experienþe ºi provocãri noi, biblioteca noastrã se preocupã de reinnoirea constantã a colecþiei de
carte ºi a gamei de servicii pe care
le propune”, a declarat Lucian

Dindiricã, managerul Bibliotecii
“Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cãrþile pentru elevi ºi liceeni
pot fi împrumutate de la secþia
de Copii ºi Tineret a Bibliotecii
Aman. Programul secþiei este de
luni pânã vineri, în intervalul
8.45-19.45.
BIROU PRESÃ
BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

1.000 de participanþi la atelierele Locurile vacante de directori
creative derulate la Muzeul Olteniei
de ºcoli au fost ocupate
Demarate la începutul
verii, atelierele creative
organizate în spaþiile
interactive ale celor trei
secþii ale Muzeului
Olteniei Craiova (ªtiinþele Naturii, Etnografie ºi
Istorie-Arheologie), s-au
bucurat de participarea
unui public numeros,
creând astfel o adevãratã
ºcoalã muzealã de varã.
Susþinute financiar de Consiliului Judeþean Dolj, cele 12 ateliere creative, de varã,
organizate în cadrul unor proiecte culturale-cadru, precum: „Ateliere de meºteºuguri
tradiþionale ºi îndeletniciri meºteºugãreºti”,
„Prietenii Istoriei”, „Matineu muzeal de vacanþã”, „Bios-Art, în vacanþã” ºi „Caravana
Culturalã”, au fost frecventate de peste 1.000
de copii, ce au transformat secþiile Muzeului Olteniei, în spaþii interactive, dinamice ºi
primitore, deschise cãtre comunitatea în cadrul cãruia funcþioneazã.

Ateliere pentru pasionaþii de istorie

Demarat în data de 3 iulie ºi finalizat la
26 iulie, proiectul cultural „Prietenii Istoriei”, elaborat de specialiºtii Secþiei de Istorie-Arheologie, a fost preferatul publicului craiovean tocmai pentru cã a mizat pe
interesul ºi pasiunea celor mici pentru istorie ºi arheologie. Atelierele creative propuse: “Micul Arheolog”, „Mânuþe pricepute” ºi „Creaþie bijuterii”, au avut un important rol educativ.
Dacã, în cadrul atelierului „Micul arheolog”, cei mici au învãþat tehnicile de sãpãturã arheologicã ºi au descoperit obiecte
din diferite epoci istorice, dar ºi povestea
lor, participanþii modulului „Mânuþe pricepute” ºi-au arãtat îndemânarea în prelucrarea lutului ºi ipsosul, realizarea de vase ceramice ºi statuete antropo ºi zoomorfe, inspirându-se de la artefactele ce se gãsesc
în patrimoniul muzeal.

Proiecþii de filme ºi documentare istorice

Proiectul cultural „Matineu muzeal de
vacanþã”, iniþiat în luna iulie a.c, se va derula sãptãmânal, în fiecare zi de joi, pânã în 15

septembrie ºi, va oferi publicului interesat,
proiecþii de filme ºi documentare istorice
centrate pe personajele istorice remarcabile
ale istoriei româneºti, obiecte/artefacte de
excepþie din patrimoniul cultural al României, dar ºi al culturii universale. Digitalizarea produselor ºi serviciilor muzeale moderne, oferã deopotrivã specialiºtilor ºi publicului craiovean, ºansa de a explora virtual
ºi într-o manierã interactivã, mii de ani de
istorie, artã naþionalã ºi universalã, în câteva minute, ºi a înþelege fenomene istorice,
decizii diplomatice, curente din picturã, literaturã, acþiuni socio-politice au influenþat
generaþii întregi.
Atelierele creative mobile, derulate în cadrul proiectului cultural “Caravana Culturalã”, sunt propuse comunitãþii locale tocmai din dorinþa de a oferi oportunitãþi de
explorarea a noi metode educaþionale ºi creative, pentru categorii de public atipice(inclusiv grupuri vulnerabile social), ºi au ca
scop atât acumularea de elemente de bazã
de din sfera istoriei, etnografiei, mediului
înconjurãtor, cât ºi dezvoltarea unor afecte
pozitive la nivelul beneficiarilor (distracþie,
integrare socialã, pozitivitate, încredere,
auto-estimare, valorizare în comunitate, toleranþã faþã de diferenþe etc). Atelierele se
vor derula pânã în luna decembrie 2017.
Atelierele creative, derulate la Secþia de
ªtiinþele Naturii, în cadrul proiectului cultural „Bios Art în vacanþã” s-au bucurat, ca
în fiecare an, de un real succes ºi de susþinerea/participarea voluntarilor din cadrul
proiectului „I like the museum”, iniþiat la nivelul Muzeului Olteniei Craiova.
RADU ILICEANU

Sãptãmîna trecutã s-a desfãºurat ultima sesiune de concurs,
prin susþinerea probei de interviu, pentru ocuparea posturilor
de director ºi director adjunct în
instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din judeþul Dolj, rãmase
vacante dupã ce candidaþii care
au susþinut sesiunea din varã nu
au promovat. În urma probei de
interviu, s-a ajuns la un rezultat
îmbucurãtor: toate ºcolile vor
avea, la începutul anului de
învãþãmânt, pe 11 septembrie,
manageriatul asigurat.
Conform metodologiei publicatã de cãtre
Ministerul Educaþiei Naþionale trebuia susþinut concursul pentru ocuparea funcþiilor de
director ºi director adjunct , ceea ce s-a ºi
întâmplat în sesiunea din aceastã varã, în
toate Inspectoratele ªcolare Judeþene. Din
nefericire, unele dintre posturi au rãmas neocupate, astfel cã s-a intrat în faza urmãtoare: numirea, prin detaºare în interesul învãþãmântului, în funcþiile de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt rãmase vacante dupã concurs. „Pânã în data
de 17 august 2017, cadrele didactice înscise în Registrul naþional al experþilor în management educaþional, interesate de ocuparea, cu prioritate, în
anul ºcolar 2017 –
2018, prin detaºare în
interesul învãþãmântului a unei funcþii de
conducere, rãmasã
vacantã dupã concurs, la o unitate de învãþãmânt, depun la inspectoratele ºcolare
opþiunea în scris, cu
precizarea unitãþii de
învãþãmânt ºi a funcþiei de care sunt interesate”, se aratã în
nota transmisã de cãtre MEN. S-a pus în
aplicare normativul în
vigoare, iar în zilele de
21 ºi 22 august cadrele didactice care înde-

plineau toate condiþiile au venit la susþinerea
interviului. Acestea s-au aflat în faþa unei
comisii formate din trei membri ai Consiliului de Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, prezentând planul operaþional ºcolar ºi trecând printr-o serie de întrebãri referitoare la legislaþie.

Fãrã probleme la manageriatul unitãþilor
de învãþãmânt

La nivelul judeþului Dolj, au fost vacante
12 funcþii de director ºi ºase de director
adjunct. Dintre acestea, câte patru posturi
de fiecare funcþie au fost libere din cauza
nepromovãrii concursului din varã, iar celelalte (opt pentru manager ºi douã de locþiitor) pentru neînscrierea candidaþilor la examen. „Dupã desfãºurarea probei de interviu, în vederea numirii prin detaºare în interesul învãþãmântului într-o funcþie de director sau de director adjunct din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar din Dolj, unde sau înregistrat 35 de candidaturi, putem spune cã toate poasturile vacante au fost ocupate, astfel încât putem vorbi de ocuparea
integralã a funcþiilor manageriale, iar anul
ºcolar care se apropie nu va întâmplina probleme în ceea ce priveºte conducerea ºcolilor”, a precizat prof. Monica Leontina
Sunã, inspector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
SC CLICK TOP MANAGEMENT SA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Investiþie iniþialã pe
schema GBER (4.2) de tip I privind diversificarea producþiei în
cadrul societãþii Click Top Management S.A. prin produse care nu
au fost fabricate anterior în unitate”, propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Drumul Apelor,
nr. 91, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul SC CLICK
TOP MANAGEMENT SA, Municipiul Craiova, str. Drumul Apelor,
nr.91, jud. Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, fax:0251/419035, email:office@apmdj.anpm.ro.
S.C. AGP VECTORIAL TRADE SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire halã depozitare parter, imobil P+3 cu destinaþia de ateliere ºi birouri”, propus a fi amplasat în Comuna Cârcea str. Aeroportului nr. 189 L-M.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul societãþii Craiova, str. Dezrobirii nr. 27 în zilele luni pînã joi între
orele 8.00- 16.00 ºi vineri 8.0014.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
str. Petru Rareº, nr. 1.

publicitate
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Formular APEL DE SELECÞIE- Varianta simplificatã
ANUNÞ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECÞIE NR 1. IN CADRUL GRUPULUI DE
ACTIUNE LOCALÃ JIU- ROMANAÞI , AFERENT (M4/6B) INFIINÞAREA, MODERNIZAREA SAU
REABILITAREA INFRASTRUCTURII DIN INTERIORUL LOCALITÃÞII ªI A INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL
Data lansãrii apelului de selecþie 27.07.2017 ora 9.00
Mãsura lansatã prin apelul de selecþie –cu tipurile de beneficiari eligibili
M4/6B) INFIINTAREA, MODERNIZAREA SAU REABILITAREA INFRASTRUCTURII DIN INTERIORUL LOCALITÃÞII ªI A INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL
1. Beneficiarii eligibili sunt :
Comunele, ADI, ONG-uri, Organizaþii de cult
1.1Beneficiari eligibili direcþi pentru infrastructura de tip social:
- Autoritãþile locale cu responsabilitãþi în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanþi (prin actori cu expertizã
relevantã se înþelege acei actori care vor fi implicaþi în derularea uneia/unora dintre acþiunile 1-5 si care contribuie în
mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/de rezultat solicitaþi prin prezenta cerere de propuneri de proiecte)
- Furnizori de servicii sociale în condiþiile legii
Pentru mãsurile cu specific educaþional este obligatoriu parteneriatul cu unitãþi ºcolare locale/Inspectoratul ªcolarJudeþean din judeþul de provenienþã al comunitãþii marginalizate aflate în risc de sãrãcie ºi excluziune socialã.
Fondurile disponibile , aferente (M4/6B) INFIINTAREA, MODERNIZAREA SAU REABILITAREA
INFRASTRUCTURII DIN INTERIORUL LOCALITÃÞII ªI A INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER
SOCIAL, sunt în valoare de 1.008.794.92 euro
Suma maximã nerambursabilã care poate fi acordatã 80.000 euro/proiect
Data limitã de primire a proiectelor ºi locul unde se pot depune proiectele
Proiectele se vor depune pânã la data limitã 25.09.2016 la sediul GAL din cadrul CÃMINULUI CULTURAL
din comuna Castranova, judeþul Dolj , de luni- vineri în intervalul orar 9-16
Informaþii detaliate privind accesarea ºi derularea mãsurii sunt cuprinse În Ghidul solicitantului elaborat
de GAL pentru masura (M4/6B) INFIINÞAREA, MODERNIZAREA SAU REABILITAREA INFRASTRUCTURII DIN INTERIORUL LOCALITÃÞII ªI A INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL, care se
poate descãrca de pe pagina de internet GAL . www.jiuromanati.ro;
2. Solicitanþii pot obþine informaþii suplimentare astfel :
- La sediul GAL , din comuna Castranova , în intervalul orar 9-16
- Prin poºta electronicã la e-mail la adresa : galromnatijiu@yahoo.com
- La telefonul : 0766 497. 712
LA SEDIUL GAL EXISTÃ VERSIUNEA PE SUPORT TIPÃRIT CU INFORMAÞII DETALIATE AFERENTE (M4/6B)INFIINÞAREA, MODERNIZAREA SAU REABILITAREA INFRASTRUCTURII DIN INTERIORUL LOCALITÃÞII ªI A INFRASTRUCTURILOR CU CARACTER SOCIAL.

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 Amenajarea 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 completãrile 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 FinanciarContabil -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare 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 Amenajarea 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.
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr.19, primeºte înscrieri pentru anul ºcolar 20172018 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, picturã, graficã, artã cinematograficã. Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în
perioada 4-7 septembrie 2017. Relaþii la telefon 0251/413.371; luni –
vineri între orele 09.00- 15.00, în
perioada înscrierilor.
SC CRC Centru Reciclare Craiova SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei privind activitatea „Colectare deºeuri nepericuloase”, ce se desfãºoarã în Com. Pieleºti. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
str.Petru Rareº, nr.1, zilnic de lunijoi între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã la data de
12.09.2017 (15 zile calendaristice de
la data apariþiei anunþului în presã).
PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full HD la diverse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la
telefon: 0767/
674.328.
Fac menaj bãtrâni.
Telefon: 0767/
323.821.

Efectuãm transport mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la
telefon: 0763/
869.332.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la
preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spaþios, proaspãt igienizat, cu vedere trilateralã, 2 bãi, 2 balcoane, decomandat - 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 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã neterminatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu apartament minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
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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, concursul 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 Serviciului 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, profil tehnic; posesor atestat conducator auto transport persoane.
Relatii suplimentare privind conditiile de participare, desfasurare, altele, pot fi obtinute la sediul institutiei, din str. Calea Unirii, nr. 138, sat
Moþãþei, com. Moþãþei, tel; 0251326211, mail: comunamotatei@gmail.com.

Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã (anul construcþiei: 1967), 3 camere (cu sobe de teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-devie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racordare la reþeaua publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon: 0744/810.932.

Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
TERENURI

Vând 4200 mp teren intravilan,cadastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garsonierã plus diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.

Vând teren agricol spatele Metro
ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon:
0251/ 548.870.
Vând 10 ha pãdure stejar 100110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lângã Fabrica de termopane
Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

Proprietar vând teren 3000 cartier
Bordei strada Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
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,
împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru. 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
recirculare Grundfos, preþ 1800 lei
negociabil. Telefon:0723/984.309.
Vând putinã de
stejar si stroºitoare
metalicã. Telefon:0764/779.702
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând televizor color
cu telecomandã D
70 cm în stare
bunã- 100 lei, sãpun
de casã cu 5 lei/kg,
covor persan 2.20/
2 – 80 lei . Telefon:
0770/ 303.445.

Vând Titlu de
proprietate – pãdure 2,6 ha comuna BrãdeºtiDolj. Telefon:
0770/245.289.
Vând vin de þarã
100 litri 100% natural. Telefon:
0772/091.370.
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 100120 l, premergãtor.Telefon: 0745/
602.001.
Vând prosoape ºi
batiste cusute
manual vechi 6080 ani (artizanat
de valoare), diverse scule aºchietoare noi. Telefon:
0351/809.908.
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OFERTE ÎNCHIRIERI

Vând douã
Închiriez spaþiu
chioºcuri noi,
comercial 46 mp,
cu amplasament strada Amaradia,
central. Telefon:
nr. 48A. Telefon:
0251/412.457;
0786/208.292.
0729/033.903.
Vând pendulã
ceas, stabilizator
tensiune rusesc,
maºinã de cusut
Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneumaticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª
cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã.
Telefon: 0728/
011.731.
Vând maºinã de
cusut electricã pentru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã româneascã bine întreþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând saltea aproape nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.

Vând aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular, (flex)
D125/850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pickup Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã,
discuri cu muzicã
diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier magazin din pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere cu rafturi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci, ghete militare noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre
tablã, calorifer
electric nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei bucata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã 100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fotolii, scaune tapiþate, pat dublu, comodã, masã, saltea relaxa, scoarþã.
Telefon: 0351/
806.512.

COTTON INDUSTRIES SRL declarã pierdut certificat
constatator sediu
social emis de
ORC Dolj. Se declarã nul.

Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.
PIERDERI

Pierdut
CIF
20093624, seria A
1 2 0 8 0 4 /
20.12.2006. Se
declarã nul.
DECLAR pierdutã ºi nulã legitimaþia de student eliberatã de
Universitatea
din Craiova, Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor, pe numele
Dumitru Ionuþ.
I.I.R. INVESTIMENTI IMOBILIARE ROMÂNIA
SRL declarã pierdut certificat de
înregistrare emis
de ORC Dolj. Se
declarã nul.

Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

CONDOLEANÞE

Prof. Aristidie
Gheorghiu îºi exprimã profundul
regret, la decesul
d-lui CONSTANTIN SAVIN, prof.
universitar om de
mare þinutã profesionalã ºi moralã.
Sincere condoleanþe familiei!
COMEMORÃRI

Se împlinesc 3
ani de la trecerea
la cele veºnice a
iubitului nostru
NICOLAE BERCÃ.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! Soþia, copiii
ºi nepoþii.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Daum: „Trebuie sã continuãm
forma de la partida cu Chile”
Selecþionerul german spune cã în varinta optimistã ar exista 50% ºanse
ca România sã prindã locul de baraj la Mondiale
Selecþionerul Christoph Daum
a prefaþat duelurile cu Armenia
ºi Muntenegru, din preliminariile CM 2018. Tehnicianul german
a vorbit despre fotbaliºtii cu probleme de sãnãtate, despre ºansele de calificare, dar ºi despre
faptul cã lumea îl atacã verbal
pe stradã, deºi în urmã cu câteva luni spunea cã sunt persoane
care îl opresc sã-l roage sã continue ca selecþioner al României.
„Trebuie sã continuãm forma de
la partida cu Chile. Suntem pregãtiþi pentru partida cu Armenia,
niciodatã nu a fost o atmosferã
relaxatã. Din partea jucãtorilor
am primit acest feedback, mi-au
spus cã ºtiu despre responsabilitãþile noastre, ºtiu cã reprezentãm o þarã ºi cã trebuie sã ducem totul la extrem ca sã câºtigãm. Trebuie sã fim optimiºti,
dar în acelaºi timp ºi realiºti.
Dacã suntem optimiºti putem
spune cã avem 50% ºanse, dacã
suntem realiºti, calculaþi ºi voi.
Din cauza presiunii mulþi mã atacã, unii pe stradã, unii motivaþi

sau încãrcaþi de mass-media,
verbal, înþeleg asta. Poate nu
este momentul potrivit sã îl aduc
pe Alibec, deºi cred în el, dacã
va menþine atitudinea uºa îi va fi
deschisã. Momentan urmãrim
mulþi fotbaliºti, printre care ºi pe
el. Datele ºi statisticile sunt analizate zi de zi. Nu înseamnã cã
nu va fi un jucãtor de naþionalã.
În începutul meciului cu Sporting a fost fantastic, dar el trebuie sã menþinã acest ritm la mai
multe meciuri” a spus Daum.

Neamþul ar garanta pentru
prezenþa la Euro 2020

În sãptãmâna premergãtoare
meciului cu Armenia, selecþionerul Christoph Daum a vorbit despre planurile sale de viitor de la
naþionala României. Germanul
crede cã poate clãdi în continuare o echipã care poate ajunge la
turneul final al Campionatul European din 2020. Daum spune cã
se simte motivat sã continue sã
antreneze echipa de fotbal a României ºi pentru asta este dispus

sã munceascã pentru a ne califica la Campionatul European din
2020. Selecþionerul german chiar
ar garanta prezenþa tricolorilor la
în condiþiile în care jucãtorii se
vor ridica la pretenþiile impune de
el. ”Nu vreau sã fiu negativ, ce
vreau sã spun este cã trebuie sã
ne îmbunãtãþim perspectiva ºi infrastructura în domeniul fotbalistic. Cred cã putem clãdi o echipã
de viitor ºi dacã vom da totul ºi
vom munci ne vom califica la
Campionatul din 2020. Vã pot
garanta acest lucru, vã pot garanta cã vom avea cele mai bune
rezultate. Hanca, Bãluþã sau Ivan
sunt de viitor, cred în viitorul
acestei echipe”, a spus germanul.
Ce puþin pânã la finalul preliminariilor Mondialului din 2018 în
ciuda ºanselor infime de calificare ale tricolorilor Christoph Daum
rãmâne selecþionerul naþionalei
României. Preºedintele FRF, Rãzvan Burleanu, a anunþat cã va lua
o decizie la încheierea campaniei
de calificare. Christoph Daumavea ca obiectiv calificarea la

Mondialul din 2018, din Rusia.
România este pe locul 4 în grupa
E, cu numai ºase puncte dupã
ºase meciuri.

Contre Daum-gsp

Dupã ce într-un interviu
acordat recent site-ului Realitatea a spus despre Gazeta Sporturilor cã este „un ziar bun doar
pentru a împacheta peºtele în el”,
Daum a avut parte de o surprizã
la întâlnirea cu presa. „Recent,
aþi fãcut o legãturã între peºte ºi
Gazeta Sporturilor. Ne-am gân-

dit sã vã facem un mic cadou.
Nu e periculos”, a spus un jurnalist al cotidianului, având în
mânã o undiþã. Antrenorul german nu a gustat gluma ºi a reacþionat foarte nervos: „Este o
comedie sau o conferinþã de presã? Sunteþi aici pentru o comedie sau vreþi sã vorbim despre
fotbal? Gazeta vrea mereu sã
creeze minciuni sau poveºti
amuzante. Când o sã începeþi sã
fiþi jurnaliºti de sport? Vã rog sã
opriþi asta, nu are nimic de-a
face cu fotbalul”.

Bãluþã: „Visez sã-i
dau gol lui Neuer”
Prezent pentru a doua oarã în
lotul echipei naþionale a României, Alexandru Bãluþã a oferit un
interviu frf tv în care descrie sentimentul pe care l-a avut în momentul înscrierii golului din meciul cu Chile ºi dezvãluie care
este urmãtorul pas în cariera sa.
„E o bucurie imensã cã am fost
convocat din nou. Bãieþii m-au

primit bine, am reuºit sã mã integrez. E vorba de respect, asta
e tot ce conteazã. A fost un vis
pentru mine sã marchez la debut. Îmi doream foarte mult sã
intru sã joc. Chiar mã gândeam
cã dacã aº înscrie la debutul meu
ar fi incredibil. Am reuºit s-o
fac, sã marchez golul victoriei.
A fost un pas înainte pentru

mine” a spus Bãluþã, a cãrui dorinþã este sã se transfere într-un
campionat puternic ºi sã joace
cu naþionala la un turneu final.
Cãpitanul Craiovei spune cã se
motiveazã privindu-ºi propiile
goluri ºi ºi-ar dori sã înscrie în
poarta germanului Manuel Neuer, deoarece îl considerã foarte
greu de învins.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 3-a
Flacãra Moþãþei – Progresul Segarcea 0-1, Jiul Podari – Dunãrea Calafat 2-1,
Progresul Bãileºti – Tractorul Cetate 2-3, Fcuc – Ajax Dobroteºti 8-0, Victoria
Pleniþa – Viitorul Cârcea 3-1, Danubius Bechet – UT Dãbuleni 4-3, Metropolitan
Iºalniþa – Recolta Ostroveni 6-5.

Clasament: 1. Fcuc 9p, 2. Jiul Podari 9p, 3. Danubius Bechet 9p, 4. Flacãra Moþãþei 6p, 5. Tractorul Cetate 6p, 6. Victoria Pleniþa 4p, 7. Progresul Segarcea 4p, 8.
Metropolitan Iºalniþa 3p, 9. UT Dãbuleni 2p, 10. Progresul Bãileºti 2p, 11. Viitorul
Cârcea 1p, 12. Recolta Ostroveni 1p, 13. Dunãrea Calafat 1p, 14. Ajax Dobroteºti 1p.

Liga
Liga a
a V-a
V-a Dolj,
Dolj, prima
prima etapã
etapã
Seria I: Unirea Vela – Recolta Cioroiaºi
4-1, Voinþa Caraula – Recolta Urzicuþa 43, Recolta Seaca de Câmp – Vulturul Catane 4-1, Fulgerul Maglavit – Avântul Rast
9-0, Viitorul Ciupercenii Noi – Viitorul Vârtop 7-1, Vânãtorul Desa – Viitorul Dobridor 7-0. Meciurile Viitorul Calafat 2014 –
Progresul Ciupercenii Vechi ºi Spicul Unirea – Viitorul Afumaþi nu s-au jucat.

Seria II: ªtiinþa Calopãr – Inter Secui
2-2, Progresul Cerãt – ªtiinþa 2016 Craiova 2-0, Viitorul Giurgiþa – Aktiv Padea 41, Triumf Bârca – Avântul Dobreºti 3-0,
Recolta Mãceºu de Jos – Jiul Podari II 20, Viitorul Þuglui – Voinþa Belcin 1-7, Viitorul Mãceºu de Sus – Fulgerul Întorsura
3-1. Meciul Prietenia Craiova – ªtiinþa
Malu Mare nu s-a jucat.

Seria III: Viitorul II Cârcea – AS Rojiºte 2-4, Constructorul 2012 Craiova – Viitorul Teasc 2-0, Voinþa Puþuri – Victoria
Cãlãraºi 3-3, Unirea Amãrãºtii de Jos –
ªtiinþa Celaru 2-1, Progresul Amãrãºtii de
Sus – Fulgerul Mârºani 6-2, Avântul Daneþi – Progresul Castranova 2-4, Torentul
Secui – City Leu 1-3, Unirea Tâmbureºti
– Energia Radomir 2-1.

Seria IV: Vulturul Cernãteºti – Jiul Breasta 4-0, Progresul Mischii – AS Scãeºti 32, CS Sopot – ªarja Robãneºti 5-2, Flacãra Drãgoteºti – Viitorul Coºoveni 4-3,
Sporting Seaca de Pãdure – Viitorul Coþofenii din Dos 1-6, Betis Craiova – CSO II
Filiaºi 4-8, Viitorul Valea Fântânilor – Avântul Pieleºti 4-1, Viitorul Ghindeni – Voinþa
Raznic 4-1.
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A
Avem
vem iarbã,
iarbã, arena
arena ee
aproape
aproape gata
gata sã
sã „fiarbã”
„fiarbã”
Jucãtorii ªtiinþei au intrat ieri în premierã
pe suprafaþa de joc amplasatã recent pe noul
stadion al Craiovei, care ar putea fi inaugurat
la sfârºitul lunii octombrie
S-a intrat în linie dreaptã în ceea
ce priveºte construcþia arenei „Ion
Oblemenco”. Stadionul are tribune, scaune, acoperiº, nocturnã, 2
imense tabele de afiºaj ºi, dupã
week-end-ul trecut, ºi teren de joc.
Interioarele sunt ºi ele aproape de
finalizare, se mai lucreazã la amenajãri, parcãri, finisaje. Oricum, în
jur de 15 septembrie Compania
Naþionalã de Investiþii, cea care a
alocat 90% din fondurile de construcþie, va preda arena cãtre Primãria Craiova. Dupã ce vor mai fi
realizate ºi alte lucrãri de amenajare, stadionul urmeazã sã fie inau-

gurat undeva spre sfârºitul lunii
octombrie. Din exterior aratã fantastic ºi oricine trece pe bulevard
se opreºte sã arunce o privire mai
atentã. Din interior aratã ºi mai
bine. E impresionant ºi va fi de-a
dreptul fabulos când 30.000 de olteni vor crea o atmosferã de vis.
Un week-end a fost suficient
pentru a se amplasa suprafaþa de
joc. Rulourile aduse în câteva tranºe au fost instalate noaptea, la lumina reflectoarelor, când temperatura era cea optimã. În zona porþilor este teren mixtã, iarbã naturalã ºi suprafaþã artificialã, deoa-

rece este o zonã mai solicitatã. Jucãtorii Universitãþii Craiova nu au
mai aºteptat pânã când arena va
fi gata ºi au luat un prim contact
cu „iarba de acasã” încã de ieri,
înainte de primul antrenament al
sãptãmânii. Pe ritmurile imnurilor
ªtiinþei, Mitriþã ºi compania au
vizitat stadionul ºi au testat suprafaþa de joc abia instalatã, declarându-se unanim impresionaþi de
noua lor „casã”.

Mateiu: „Greu vom pierde aici”

4 decembrie 2014 a fost ziua ultimului meci disputat pe vechiul
„Ion Oblemenco”
25 octombrie 2017 ar putea fi data inaugurãrii noii arene din Bãnie
31.000 de locuri are stadionul aflat aproape de inaugurare
55 de milioane de euro a costat noua arenã a Craiovei

Alex Mateiu este printre jucãtorii Universitãþii care au apucat sã
joace ºi pe stadionul cel vechi ºi
spune cã îi este dor de atmosfera
de la Craiova, dupã atâtea jocuri
disputate la Severin sau Piteºti.
„Aºteptãm cu nerãbdare sã jucãm
pe arena nouã, eu am jucat ºi pe
cel vechi, dar acum chiar am avut
emoþii când am cãlcat pe noua su-

prafaþã de joc. Sunt sigur cã o sã
fie o atmosferã incredibilã, ºi dacã
jucãm cu o echipã de Liga a III-a
vor fi 30.000 de oameni la primul
meci. Greu vom pierde aici”. Nicuºor Bancu este impresionat de
noul stadion, dar nu vrea sã joace
prea mult timp pe el, dorindu-ºi
foarte mult sã se transfere la altã
echipã. „Este prima datã când intru pe noul stadion ºi sunt impresionat, este fantastic. Este unul dintre cele mai frumoase din Europa.
Nu mai conteazã cu ce adversar îl
vom inaugura, important este cã
vom fi noi, Universitatea Craiova,
pe teren. Ne dorim sã ne întoarcem cât mai repede acasã, simþim
nevoia sã jucãm în Craiova ºi cu
atât mai mult pe o astfel de arenã.
Sper sã cucerim un trofeu aici, iar
mie sã îmi poarte noroc sã mã
transfer cât mai curând peste hotare” a declarat Nicuºor Bancu.

Mangia ºi-ar fi dorit ca primul
meci sã fie cu Napoli

Antrenorul Devis Mangia a aflat
despre afinitatea oltenilor pentru
Napoli ºi le-a servit o declaraþie pe
gustul lor, spunând cã un amical
cu formaþia din sudul Italiei ar fi

fost ideal pentru inaugurare, mai
ales cã atacul sãu, format din Bãluþã, Mitriþã ºi Gustavo este asemãnat des cu cel al partenopeilor,
cu Mertens, Insigne ºi Callejon. „E
un stadion fantastic ºi sperãm sã
jucãm cât mai repede aici. Este o
onoare pentru noi sã evoluãm pe o
astfel de arenã ºi sã reprezentãm
un oraº precum Craiova. Mi-ar plãcea sã-l inaugurãm cu un amical
contra celor de la Napoli”
Marcel Popescu a afirmat cã
primul meci de pe noul stadion va
fi la sfârºitul lunii octombrie ºi va
fi unul din Cupa României. În cazul în care Universitatea nu va juca
acasã, oficialii olteni nu exclud varianta ca primul meci sã fie unul
amical între prima ºi a doua echipã a clubului. „Cel mai probabil o
sã inaugurãm stadionul cu meciul
din primul tur al Cupei României,
la sfârºitul lunii octombrie, dar nar fi exclus sã-l inaugurãm cu un
meci amical între prima ºi a doua
echipã. Ne aflãm la douã luni de
inaugurarea celui mai frumos stadion din þarã ºi de întoarcerea acasã, dupã ce am jucat atâta timp
numai în deplasare” a spus Marcel
Popescu.
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