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- A venit toamna Popescule,
o sã disparã iarba, dispar frun-
zele, dispar minijupele...
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Ultima informare a Inspectoratu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Giurgiu sunã simplu, ca ºi cele pre-
cedente: ”Societeatea comunã româ-
no-bulgarã ”Danube Bridge Vidin
– Calafat ad Bulgaria”, care ad-
ministreazã podul Calafat – Vidin,
anunþã cã, la datele de 4 septem-
brie a.c., între orele 13.00-15.00; 7
septembrie a.c., între aceleaºi ore,
ºi 8 septembrie a.c., în intervalul
orar 9.00 – 11.00, circulaþia, în am-
bele sensuri, pentru toate vehiculele
va fi întreruptã, pentru lucrãri de
întreþinere ºi reparaþie...
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au prelungit arestul la domiciliu pen-
tru bãrbatul de 54 de ani, din judeþul
Olt, trimis în judecatã de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, la începutul lunii iulie, pentru
dare de mitã. Olteanul a fost prins
pe 24 iunie a.c. încercând sã mitu-
iascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de
lei pentru a nu i se întocmi dosar
penal întrucât fusese prins cu lem-
ne pentru care nu avea documente,
iar dosarul este acum analizat în ca-
mera preliminarã a instanþei.
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Ieri, în cadrul unei festivitãþi organizatã la sediul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj,  au fost premiate cele patru eleve
care au obþinut nota maximã la Bacalaureat, în sesiunea din varã.
Douã dintre ele au luat „zece” din prima încercare, celelalte,
dupã contestaþie. Pe lângã premiul în bani oferit de Guvernul
României  - 3.000 de lei, s-a adãugat ºi o recompensã de 1.500
de lei,  oferitã de Consiliul Judeþean Dolj. Cu alte cuvinte, per-
formanþa este la ea acasã. 66666 ED
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Liviu Dragnea:
Unii ambasadori
urmeazã sã ne
interzicã dreptul
de a gândi

Preºedintele Camerei Deputa-
þilor, liderul PSD Liviu Dragnea,
a declarat, ieri, la Arad, cã este
îngrijorat de faptul cã „niºte
ambasadori” în România îºi
permit sã ne interzicã ºi dreptul
de a începe dezbaterea privind
legile Justiþiei, el arãtând cã
urmeazã sã ni se interzicã
dreptul de a gândi. „Am vãzut ce
s-a încercat sã se facã ieri la
CSM. ªi eu sunt îngrijorat de
niºte ambasadori în România
care îºi permit sã ne interzicã ºi
dreptul de a începe dezbaterea.
Urmeazã sã ni se interzicã
dreptul de a gândi”, a spus
Dragnea. „Am înþeles, fiecare cu
îngrijorãrile lui. ªi eu sunt
îngrijorat când ambasadorii
merg la miniºtri în fiecare zi sã
promoveze interesele unor
companii strãine. Cine ºtie,
poate cineva se gândeºte cã
poate ºi asta înseamnã acte de
corupþie. Cã sigur cã dacã aþi
merge dumneavostrã la un
ministru sã promovaþi interesele
companiei (...) aþi avea o
problemã”, a adãugat Dragnea.
Liderul PSD a mai spus cã este
îngrijorat ºi de faptul cã procu-
rorii au început sã certe judecã-
torii. „ªtiþi ce mã intereseazã pe
mine, ca preºedinte PSD ºi al
Camerei Deputaþilor, ca deputat
ºi ca cetãþean? Sã vãd ce spun
asociaþiile magistraþilor ºi
Uniunea Naþionalã a Judecãtori-
lor în România. ªi am vãzut cã
acolo existã o susþinere”, 
a subliniat Dragnea. El a precizat
cã decizia finalã privind modifi-
cãrile legilor justiþiei va aparþine
Parlamentului. „Sigur cã în final
decizia va fi luatã în Parlament,
dupã o cumpãnire serioasã, dupã
o dezbatere serioasã, aºezatã,
nu cu patimã, nu pentru a servi
interesul unuia sau altuia,
nu pentru a subjuga ideea de
justiþie”, a mai spus Dragnea.

Podul Calafat – VPodul Calafat – VPodul Calafat – VPodul Calafat – VPodul Calafat – Vidin: Cooperarea româno-bulgarãidin: Cooperarea româno-bulgarãidin: Cooperarea româno-bulgarãidin: Cooperarea româno-bulgarãidin: Cooperarea româno-bulgarã
este bunã, sincopele în traficul rutier sunt, însã, dese!este bunã, sincopele în traficul rutier sunt, însã, dese!este bunã, sincopele în traficul rutier sunt, însã, dese!este bunã, sincopele în traficul rutier sunt, însã, dese!este bunã, sincopele în traficul rutier sunt, însã, dese!

MIRCEA CANÞÃR

Ultima informare a Inspectoratului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã Giurgiu sunã
simplu, ca ºi cele precedente: ”Societeatea
comunã româno-bulgarã ”Danube Bridge
Vidin – Calafat ad Bulgaria”, care admi-
nistreazã podul Calafat – Vidin, anunþã cã,
la datele de 4 septembrie a.c., între orele
13.00-15.00; 7 septembrie a.c., între ace-
leaºi ore, ºi 8 septembrie a.c., în interva-
lul orar 9.00 – 11.00, circulaþia, în ambele
sensuri, pentru toate vehiculele va fi între-
ruptã, pentru lucrãri de întreþinere ºi re-
paraþie. În intervalele orare menþionate, au-
tovehiculele vor fi oprite în zonele adiacen-
te punctului de trecere al frontierei Calafat,
pânã la momentul reluãrii traficului”. Ante-
rioarele întreruperi de trafic datau din 8
august a.c. (orele 13.00-15.00); 11 august
(orele 9.00 – 11.00); 25 august (orele 9.00
– 10.15). În luna anterioarã, întreruperile
s-au înregistrat în zilele de 18 iulie (orele
9.00 – 11.00), 24 iulie (orele 13.00 –
15.00), 27 iulie (orele 9.00 – 11.30) ºi 31
iulie (orele 9.00 – 11.00). Ne oprim. În lun-
gime de 1.971 m, cu o lãþime de 31 m, pre-
vãzut cu douã benzi, pe un sens, ºi tot atâ-
tea pe celãlalt sens, un fir de cale feratã ºi o
pistã pentru bicicliºti, podul suspendat pes-
te Dunãre ”New Europe” pare o bijuterie,
nu puþini etichetându-l drept lucrare monu-
mentalã, fiind inaugurat – dupã mai multe
amânãri – la 14 iunie 2013, în prezenþa pre-
mierilor celor douã þãri, a comisarului eu-
ropean pentru politicã regionalã, la acea datã,

Infracþiunile investigate de
DNA ar fi fost comise în perioa-
da ianuarie 2016-august 2017, în
legãturã cu circuitul de decon-
tare a serviciilor de îngrijiri me-
dicale de cãtre Casa de asigurãri
de sãnãtate a municipiului Bucu-
reºti, activitãþile fiind desfãºu-
rate pe trei paliere. Primul palier
vizeazã sume fraudate din fon-
durile Casei de asigurãri de sa-
natate a municipiului Bucureºti
(CASMB), prin decontarea unor
servicii de îngrijiri medicale la
domiciliu fictive pe baza a sute
dosare medicale întocmite în
fals, au declarat surse judiciare
pentru MEDIAFAX. Ar fi fost
implicaþi funcþionari din cadrul
CSAMB, sub protecþia unor per-
soane din conducerea instituþiei,
dar ºi din conducerea Casei Na-
þionale de Asigurãri de Sãnãtate
(CNAS), au declarat surse judi-

Johannes Hahn, ºi a altor oficialitãþi. Pânã
la darea în folosinþã a podului suspendat
Calafat – Vidin, exista doar cel între Vidin
ºi Giurgiu, datând din 1954, denumit „Po-
dul Prieteniei”. În zonã, singura modalitate
de traversare a Dunãrii, între Calafat ºi Vi-
din, era feribotul, care executa curse la in-
tervale de douã ore. Potrivit datelor servi-
ciului de resort al Poliþiei Municipiului Ca-
lafat, momentan, traficul rutier pe ambele
sensuri, de intrare, respectiv de ieºire din
þarã, are valori mari, media zilnicã fiind de
1.200 de autoturisme, de luni pânã joi, ºi
de peste 2.400 autoturisme, deci dublu,
în zilele de vineri, sâmbãtã ºi duminicã.
Ponderea o deþine traficul de autoturisme
TIR, care, fiind supuse controlului ºi im-
plementãrii în bazele de date, atât de autori-
tãþile române, cât ºi de cele bulgare, staþio-
neazã, formând coloane întinse în punctul
de acces spre frontierã, generând blocaje ºi
ambuteiaje, dar ºi disconfortul participanþi-
lor în trafic, pe DN 56, cãtre ºi dinspre
municipiul Calafat. Mai departe. Punctul de
trecere al frontierei Calafat este prevãzut,
pe sensul de ieºire din þarã, cu douã puncte
de control autoturisme, o pistã de control
autobuze, douã piste de control autocamioa-
ne TIR ºi o pistã de urgenþã dublã (douã
benzi), fiecare dintre aceste piste având,
cum spuneam, propriile tonete de control.
Aceeaºi situaþie ºi pe sensul de intrare în
þarã. Dintre toate aceste puncte de control,
potrivit observaþiilor sistematice ale Poliþiei

Calafat, funcþioneazã în medie douã, ma-
xim trei  din numãrul de ...ºase, sub moti-
vul lipsei de poliþiºti de frontierã români sau
bulgari, fiecare pistã fiind monitorizatã, de
o echipã mixtã. O altã problemã derivatã,
din aceastã stare de fapt, este aceea cã de-
pãºirea coloanei de autocamioane TIR cã-
tre Calafat, în staþionare, nu este posibilã,
dacã, din sensul opus, circulã alte autoca-
mioane de acelaºi tip, întrucât lãþimea pãrþii
carosabile DN 56 nu permite aºa ceva. În
intervalul orar 7.00 – 9.00, când se efectu-
eazã schimbul de ture, la lucrãtorii poliþiei
de frontierã, se înregistreazã, de asemenea,
blocaje în trafic, pe DN 56, prin coloane
întinse pe circa 10 kilometri. Uºor de ima-
ginat ce repertoriu diversificat, cu vorbe de
duh, au la gura lor cei a cãror rãbdare este
pusã la încercare. Cooperarea româno-bul-
garã este, neîndoielnic, bunã. Sincopele în
traficul rutier, în schimb, pe podul Vidin-
Calafat, sunt, însã, frecvente. Chiar prea
frecvente. Dacã avem în vedere cã Poliþia
de Frontierã, de pe malul românesc, ca ºi
Poliþia de Frontierã, de pe malul bulgãresc,
asigurã securizarea frontierei sudice a Uni-
unii Europene, într-o importantã zonã de
tranzit, un ritm mai lent al traficului poate
fi înþeles. Mai greu de înþeles rãmân prea
frecventele întreruperi temporare ale trafi-
cului. ªi starea de fapt nu poate fi surmon-
tatã cu lejeritate, fiindcã, între cauze, se aflã
ºi organizarea defectuoasã, ºi chiar super-
ficialitatea, pe ambele maluri.

Servicii fictive de îngrijire la domiciliu ºi o relaþieServicii fictive de îngrijire la domiciliu ºi o relaþieServicii fictive de îngrijire la domiciliu ºi o relaþieServicii fictive de îngrijire la domiciliu ºi o relaþieServicii fictive de îngrijire la domiciliu ºi o relaþie
preferenþialã cu o firmã ce se ocupa de servicii medicalepreferenþialã cu o firmã ce se ocupa de servicii medicalepreferenþialã cu o firmã ce se ocupa de servicii medicalepreferenþialã cu o firmã ce se ocupa de servicii medicalepreferenþialã cu o firmã ce se ocupa de servicii medicale

Percheziþiile DNA au avut loc ieri, la Casa Naþio-
nalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi la filiala din Bucu-
reºti ºi au vizat decontarea unor servicii fictive de
îngrijire la domiciliu. Prejudiciul se ridicã la peste 13
milioane lei. Surse judiciare au declarat pentru
MEDIAFAX cã una dintre persoanele vizate de
ancheta ar fi Sergiu Nicolae Ciobanu, fost consilier
al lui George Maior, pe vremea când acesta era
director la SRI. O altã persoanã vizatã este directo-
rul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Marian Burcea.

ciare pentru MEDIAFAX.
Potrivit surselor men-

þionate, ar fi existat nu-
meroase situaþii în care priorita-
te la aprobare ºi decontare au
avut dosarele medicale cu pa-
cienþi fictivi, în timp ce solicitã-
rile pacienþilor asiguraþi care, în
mod real, ar fi avut dreptul sã
beneficieze de servicii medicale
la domiciliu erau refuzaþi. Pen-
tru a îºi ascunde urmele, cei im-
plicaþi ar fi întocmit, în fals, ra-
portãri lunare de servicii medi-
cale necesare decontãrilor, în
paralel fiind introduse ºi ºterse
date din sistemul informatic al
CNAS, prin accesare fãrã drept,
astfel încât în sistem sã aparã
cã serviciile medicale au fost
efectuate în realitate, susþin sur-
sele citate, prejudiciul constatat
de anchetatori fiind de aproxi-
mativ 13.200.000 lei.

Un al doilea palier pe care îl
investigheazã procurorii se re-
ferã la suspiciuni potrivit cãrora
funcþionari din cadrul Casei Na-
þionale de Asigurãri de Sãnãtate
ºi din CASMB, inclusiv cu atri-
buþii de control ºi de constatare
a contravenþiilor, ar fi pretins fo-
loase de la reprezentanta unei
societãþi prestatoare de servicii
medicale (asistenþã medicalã la
domiciliu), în schimbul renun-
þãrii, în viitor, la efectuarea în
exces a activitãþii de control la
societatea respectivã, explicã
sursele citate.

O altã pistã pe care o verificã
DNA se referã la un control al
Curþii de Conturi, când persoane
din sistem fi încercat sã ascundã
situaþia decontãrilor privind pa-

cienþii fictivi. În aceastã situaþie,
medicamente în valoare de
33.000.000 lei ar fi fost decon-
tate prin întocmirea frauduloasã
a unor documente medicale de
naturã sã creeze impresia cã ne-
regulile constatate de Curtea de
Conturi se încadrau într-o excep-
þie prevãzutã în anumite norme
ce ar fi fost elaborate de CNAS,
mai susþin sursele citate.

Infracþiunile investigate sunt
luare ºi dare de mitã, trafic de
influenþã, constituire a unui grup
infracþional organizat, înºelãciu-
ne, abuz în serviciu, dacã func-
þionarul a obþinut pentru sine ori
pentru altul un folos necuvenit,
fals intelectual, fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã, uz de
fals, fals informatic.
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PSD Dolj nu îºi mai doreºte clã-
direa de pe strada „Mihail Kogãlni-
ceanu”, nr. 12, pe care a cumpã-
rat-o în 2015, de la Primãria Cra-
iova, ca sã-ºi amenajeze acolo un
sediu de partid. Ieri, solicitarea
partidului a fost pusã pe ordinea
de zi a ºedinþei CLM, dar a trecut
la vot, doar dupã o reprizã de dez-
bateri care au cuprins toatã gama:
de la explicaþii peste explicaþii ºi
pânã la reproºuri. Pe ansamblu,
dezbaterile au fost disproporþiona-
te, în raport cu esenþa cauzei. Stâr-
niþi de faptul cã nu au fost lãsaþi sã
conducã nici o ºedinþã de plen ºi
nici sã-ºi numeascã doi oameni în
consiliile de administraþie a unor
ºcoli din Craiova, liberalii au sãrit
ºi ei sã le cearã social-democraþi-
lor explicaþii legate de uºurinþa cu
care pot sã cumpere un imobil ºi
sã-l returneze din motive diverse.

Consilierii PNL
i-au întrebat de rate

Liberalul Marian Vasile a solici-
tat primãriei sã demonstreze, mai
întâi, dacã PSD ºi-a achitat toate
obligaþiile contractuale, anume
dacã ºi-a plãtit ratele de pânã acum.

De exemplu, la capitolul Sãnã-
tate se va disponibiliza suma de 3000
mii lei astfel : 500 mii lei de la ob-
iectivul “Extindere Spital Clinic
Judeþean de Urgenþã – cardiologie
intervenþionalã ºi chirurgie cardio-
vascularã-execuþie”, având în ve-
dere unele lucrãri estimate în plus
faþã de cele executate în teren ºi
2500 mii lei de la obiectivul “Mo-
dernizare ºi extindere Unitate Pri-
miri Urgenþe - Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova - exe-
cuþie” – având în vedere multiplele
neconcordanþe constatate pe par-
cursul execuþiei lucrãrilor între do-
cumentaþia de execuþie ºi de ase-
menea, situaþia din teren. ªi la capi-
tolul Asigurãri ºi asistenþã socialã
se propune disponibilizarea sumei
de 500 mii lei alocatã în acest an
din excedentul anului trecut de la

Ceartã pe sediul de partid al PSD DoljCeartã pe sediul de partid al PSD DoljCeartã pe sediul de partid al PSD DoljCeartã pe sediul de partid al PSD DoljCeartã pe sediul de partid al PSD Dolj
Returnarea de cãtre PSD  Dolj a sediului

din clãdirea de pe strada „M. Kogãlniceanu”,
pe care a cumpãrat-o în 2015, din patrimoniul
Primãriei, a încins spiritele, la maximum, în
plenul CLM Craiova de ieri. Consilierii opo-
ziþiei au fãcut scandal ºi au cerut social-de-
mocraþilor sã-ºi plãteascã mai întâi ratele, apoi
sã restituie imobilul, iar, pe viitor, sã-ºi revi-

zuiascã acest comportament „discreþionar”
faþã de clãdirile istorice ale Craiovei. De cea-
laltã parte, social-democraþii le-au reamintit
adversarilor politici cã oferta de cumpãrare a
unui imobil, pentru sediu, nu pentru altã des-
tinaþie, a fost fãcutã, la vremea respectivã, ºi
PNL-ului, iar acest partid a declinat-o, folo-
sind argumentul preþului piperat.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Au fãcut contractul în ianuarie,
practic ar fi trebuit sã fi plãtit opt
rate. Dacã nu a plãtit aceste rate,
considerãm cã nu este un partener
serios pentru craioveni” a spus, cu
ton ridicat, consilierul liberal. Co-
legul sãu de partid, Flavius Sirop,
a fost ºi mai tranºant, reproºându-
le social-democraþilor „modul dis-
creþionar” în care trateazã proprie-
tatea craiovenilor, clãdirea aflându-
se iniþial în patrimoniul privat al
municipiului. „Noi nu am arãtat cã
ar fi o problemã de legalitate, ci ar
fi o problemã de a trata Craiova ca
fiind propria ogradã. Când ne pla-
ce ceva luãm, când nu ne mai pla-
ce, dãm înapoi. E o dovadã de ne-
seriozitate faþã de craioveni. Ne
vom opune la acest punct ºi vã rog
sã vã remediaþi acest tip de com-
portament discreþionar”, a cerut
liberalul Flavius Sirop.

Aleºii locali PSD
au adus argumente juridice
Consilierii PSD au venit, ime-

diat, cu o armatã de argumente
pentru a-ºi susþine cauza. Mai în-
tâi, social-democratul Marian Ni-
coli a explicat cã PSD Dolj a optat

atunci pentru cumpãrarea acelui
sediu deoarece nu avea un sediu
propriu, cum aveau celelalte parti-
de, cel utilizat aparþinând Bibliote-
cii ”Omnia”, pendinte de Bibliote-
ca Naþionalã, dar cã s-a negociat o
clauzã ce permitea cumpãrãtoru-
lui sã renunþe la acest contract.
Consilierul PSD, Bianca Predescu,
a arãtat, în plus, cã existã o exper-
tizã realizatã asupra clãdirii, care a
fost plãtitã de PSD ºi care a fãcut
mai multe constatãri cu privire la
degradãri ale structurii de rezisten-
þã, ceea ce, în termeni juridici, se
cheamã „vicii ascunse”. „Conform
Codului Civil în vigoare, pentru
existenþa viciilor ascunse, intervi-
ne o sancþiune mult mai gravã. Dar
s-a mers, totuºi, pe varianta de re-
zoluþiune pe cale amiabilã, adicã o
soluþie de drept civil cea mai ele-
gantã sau onestã din punct de ve-
dere juridic”, a explicat alesul lo-
cal PSD. A fost solicitat apoi Ionuþ
Gâlea, ºeful Direcþiei de Patrimo-
niu a Primãriei Craiova, sã facã
luminã în privinþa contractului de
vânzare-cumpãrare. Acesta a ex-
plicat cã PSD Dolj a achitat avan-
sul de 10%, însemnând 100.000

de lei, dar nu a mai apucat sã plã-
teascã nici o ratã, deoarece, în luna
mai, a venit cu cerere de renunþa-
re la contract.

Clãdirea va fi reabilitatã
cu fonduri europene

Primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, ºi-a amintit ºi el cã, într-ade-
vãr, PSD Dolj a fãcut notificarea
din luna mai, numai cã primãria nu
a avut timp sã pregãteascã proiec-
tul decât abia acum. „Cererea de
rezoluþiune a fost depusã în luna
mai, iar neintroducerea pe ordinea
de zi a fost o problemã de timp a
ºedinþelor noastre de CLM. Au fost
alte lucruri mult mai stringente pe
ordinea de zi, sã nu uitãm cã  a
fost o perioadã în care am avut
demisia primarului interimar ºi ale-
geri locale, a suferit modificãri
componenþa CL”, a explicat edi-

lul-ºef al Craiovei. Genoiu a þinut
sã le reaminteascã apoi consilieri-
lor din opoziþie cã, la vremea res-
pectivã, au fost scoase la vânzare
trei spaþii, ale PNL, UNPR ºi PSD,
dar primele douã partide, din ca-
pul locului, au renunþat la cumpã-
rare deoarece preþurile erau exa-
gerate. Genoiu a sfârºit prin a în-
cerca sã-i liniºteascã pe consilieri,
spunându-le cã, oricum, revenirea
în patrimoniul local a clãdirii avan-
tajeazã primãria, care o va reabilita
acum pe fonduri europene. „Când
s-a vândut, nu exista aceastã opor-
tunitate”, a þinut sã menþioneze
acest detaliu primarul Craiovei.

Dupã îndelungi discuþii, proiec-
tul a trecut la vot fãrã nici un fel
de problemã, PSD-ul spulberând,
ca de obicei, opoziþia cu cele ºase
voturi „contra” ale sale.

LAURA MOÞÎRLICHE

Discuþii… pe banii necheltuiþi
Bugetul de venituri ºi cheltuieli al judeþului Dolj pe anul

2017 prezintã modificãri la câteva domenii de activitate.
Unele instituþii din subordinea Consiliului Judeþean Dolj
au restituit banii solicitaþi la începutul anului, altele au cerut
bani în plus pentru continuarea unor lucrãri. Când vine
vorba de bani, fie ei ºi daþi îanpoi, discuþiile între aleºii
puterii ºi opoziþiei se înteþesc. Întrebãri ºi rãspunsuri, unele
argumentate, alte mai puþin credibile. La final vine ºi votul,
astfel cã toate cele 26 de proiecte aflate pe ordinea de zi a
Consiliului Judeþean Dolj au fost votate în unanimitate de
consilierii judeþeni.

obiectivul investiþii “Reabilitare
corp C1, expertizã tehnicã corp C2,
demolare partial corp C4, demola-
re corp C11 ºi construire corp nou
ºi garaje pentru ambulanþe la
UAMS Sadova”. Discuþiile au fost
aprinse pe acest subiect, consilierii
judeþeni Marian Irinei ºi Alexan-
dru Brezniceanu solicitând expli-
caþii amãnunþite, inclusiv în legãtu-
rã cu autorizaþiile de de-
molare a construcþiilor de
la Sadova, unde se pare
cã s-au demolat con-
strucþii fãrã autorizaþii.

S-a fãcut
doar proiectarea…
ªi la capitolul Culturã

nu s-au cheltuit toþi ba-
nii. De exemplu, Muzeul
Olteniei va restitui suma

385 mii lei, din care 360 mii lei re-
prezentând iluminatul architectural
la Secþia de Istorie-Arheologie.
“Am vrea sã ºtim mai exact de ce
s-au cerut aceºti bani la începutul
anului ºi de ce astãzi nu se mai
cheltuiesc, de ce nu mai e nevoie
de laptop de exemplu, de impri-
mantã laser sau de aparat de respi-
rat cu aer comprimat…?!”, a în-

trebat Cãlin Cosmin, consilier ju-
deþean PNL. Directorul Muzeului
Olteniei, Florin Ridiche, a expli-
cat cã s-au solicitat douã sume de
bani, una pentru proiectare ºi alta
pentru execuþie ºi cã s-a finalizat
doar partea de proiectare, urmând
ca anul viitor sã aibã loc partea de
execuþie, fiind vorba de foarte
multe avize ºi autorizãri care se ob-

þin nu foarte uºor.

SLDP Dolj…
cere mai mulþi bani

La capitolul Lo-
cuinþe, servicii ºi dez-
voltare publicã, suma
de 2000 mii de lei pre-
vãzutã în anul 2017 din
alocaþii pentru realiza-
rea obiectivului “Reþe-
le exterioare de utilitãþi

ºi drumuri de acces Parc Indus-
trial High-Tech Industry Park Cra-
iova – execuþie, asistenþã tehnicã
pentru execuþie” se va asigura din
excedentul  anului 2016 disponibi-
lizat. Tot din excedentul anului tre-
cut se va asigura suplimentarea cu
50 mii lei în vederea “Dotãrii sãlii
multifuncþionale de ºedinþe a Con-
siliului Judeþean Dolj”.

Dacã unii dau banii înapoi, alþii
cer suplimentarea fondurilor. Socie-
tatea pentru Lucrãri Drumuri ºi
Poduri Dolj solicitã alocarea de
sume suplimentare în anul 2017
pentru lucrãri de reparaþii ºi de în-
treþinere drumuri judeþene. “Având
în vedere alocaþiile bugetare dispo-
nibilizate, în sumã de 3.307 mii lei
– 901 mii lei alocaþii bugetare dis-
ponibilizate plus 2.406 mii lei alo-
caþii bugetare obþinute prin schim-
barea sursei de finanþare – se pro-
pune spre aprobare majorarea fon-
durilor alocate SLDP Dolj cu aceas-
tã destinaþie. Cu suma de 20 mii lei
rãmasã nerepartizatã în urma dis-
ponibilizãrilor din excedent ( 3500
mii lei excedent disponibilizat – 2406
mii lei excedent repartizat ca urma-
rea  schimbãrii sursei de finanþare
– 1704 mii lei excedent repartizat
pentru obiective noi de investiþii, se
va reîntregii excedentul anului 2016
rãmas nerepartizat”, a precizat Ion
Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

MARGA BULUGEAN
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Opriþi demersurile de politizare a justiþiei!

Dupã ce în iarnã au eºuat în încercarea lor disperatã de a impune proiectul ordonanþei privind
graþierea ºi amnistia, iatã cã PSD-iºtii încearcã acum sã impunã controlul politic asupra sistemu-
lui de justiþie, sã întoarcã România în urmã cu 17 ani, ca în timpul guvernãrii Iliescu-Nãstase.
Este evident pentru toatã lumea cã PSD nu îºi doreºte o justiþie independentã, pentru cã aceasta
vine în contradicþie cu modul în care înþelege PSD guvernarea, ºi anume, proasta administrare a
banului public ºi preluarea controlului politic asupra justiþiei.

Iniþiativele prezentate de ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, aratã de fapt un amplu mecanism
prin care acesta încearcã impunerea controlului politic asupra actului de justiþie, de la ºefii
parchetelor pânã la simpli procurori. Miza PSD este sã nu mai rãspundã în faþa legii pentru
ilegalitãþile comise.

O spunem rãspicat: în România, astãzi, democraþia este în pericol! PSD controleazã toate
instituþiile publice, cu excepþia Administraþiei Prezidenþiale, a parchetelor ºi instanþelor de jude-
catã. Cum Administraþia Prezidenþialã nu poate fi schimbatã decât prin alegeri, iar PSD s-a
obiºnuit sã le piardã în ultimii 12 ani, social-democraþii încearcã acum sã elimine din prerogative-
le preºedintelui Iohannis numirea ºefilor Parchetului General, DIICOT ºi DNA, motivând cã
decizia nu trebuie influenþatã politic. Justificarea ministrului Justiþiei, Tudorel Toader, este cu
totul puerilã, fapt care aratã ticãloºia acestuia! Între ministrul Justiþiei ºi preºedintele României,
cel care poate fi membru de partid este tocmai ministrul Justiþiei. Preºedintele României, con-
form Constituþiei, nu poate fi membru de partid dupã ce a fost ales în funcþie. În schimb,
ministrul Justiþiei poate fi membru de partid, iar în Guvern este exponentul unui partid sau a unei
coaliþii de partide.

De altfel, ºi altã propunere a tridentului Dragnea-Tudosie-Toader, cea a trecerii Inspecþiei
Judiciare sub umbrela ministrului Justiþiei, se înscrie în aceeaºi notã - controlul politic asupra
actului de justiþie. Cum tot despre control politic este vorba ºi în urmãtoarea modificare propu-
sã, cea de înfiinþare a unei secþii speciale în cadrul Parchetului General, care sã se ocupe exclusiv
de cercetarea faptelor de corupþie din rândul magistraþilor. Acest fapt se va realiza tot prin
control politic, conform propunerilor lui Toader anterior prezentate. Aceastã structurã riscã sã
devinã, pe lângã Inspecþia Judiciarã, un instrument de represiune ºi ºantaj împotriva magistra-
þilor care nu rãspund comenzilor politice prin sentinþele sau dosarele pe care le instrumenteazã.

Prin adoptarea acestui set de mãsuri total nedemocratice, considerãm cã România va fi târâtã
înapoi în epoca de tristã amintire a tandemului Iliescu-Nãstase, însãºi democraþia ºi libertatea
cetãþenilor fiind pusã în pericol.

Biroul Executiv Naþional al Partidului Naþional Liberal a decis foarte clar cã ne vom opune
prin toate mijloacele acestor  propuneri menite a încetini sau chiar a stopa lupta împotriva
corupþiei.

Preºedinte PNL Dolj, ªtefan Stoica.

Magistraþii Tribunalului Dolj au hotãrât sã
menþinã mãsura arestului la domiciliu faþã de
Ion Popescu, de 54 de ani, din comuna Dobre-
þu, judeþul Olt, acuzat cã a vrut sã mituiascã doi
poliþiºti doljeni cu 800 de lei: „Menþine mãsu-
ra arestului la domiciliu dispusã faþã de in-
culpatul Popescu Ion, prin încheierea nr.173
din 25.06.2017, pronunþatã de judecãtorul de
drepturi ºi libertãþi din cadrul Tribunalului
Dolj. Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina
statului. Cu contestaþie în termen de 48 de
ore de la comunicare. Pronunþatã în ºedinþa
din camera de consiliu din 29.08.2017”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã sâmbãtã, 24 iunie a.c., în jurul
orei 11.00, agentul de poliþie Pãtru Constantin-
Alin – ajutor ºef de post la Postul de Poliþie
Gherceºti, ºi agentul principal Tîrºa Ionuþ-Ma-
rius – ajutor ºef de post la Postul de Poliþie
Bulzeºti (ambele din cadrul Secþiei 5 Poliþie
Ruralã Pieleºti), aflaþi în patrulã intercomunalã
pe raza comunei Gherceºti, în satul Ungureni,
(pe DJ 643 F), au oprit pentru control autotu-

Toate aceste cazuri, depistate ºi
înregistrate în România, sunt consi-
derate de autoritãþile sanitare cazuri
sporadice ºi în momentul de faþã nu
comportã riscul unei epidemii de am-
ploare. De asemenea, Ministerul Sã-
nãtãþii a recomandat autoritãþilor lo-
cale sã ia mãsuri de dezinsecþie în
localitãþi, cât mai curând posibil,
pentru a preveni rãspândirea. Pe ju-
deþe, situaþia infecþiilor cu virusul
West Nile este urmãtoarea: Bucu-
reºti – 3 cazuri, Buzãu – 1 caz, Brãila
– 1 caz, Constanþa – 1 caz, Galaþi – 1
caz, Giurgiu – 2 cazuri, Ialomiþa – 1
caz, Ilfov – 2 cazuri, Olt – 1 caz, Si-
biu – 1 caz, Vrancea – 2 cazuri.

Olteanul care a vrut sã mituiascãOlteanul care a vrut sã mituiascãOlteanul care a vrut sã mituiascãOlteanul care a vrut sã mituiascãOlteanul care a vrut sã mituiascã
doi poliþiºti doljeni cu 800 de leidoi poliþiºti doljeni cu 800 de leidoi poliþiºti doljeni cu 800 de leidoi poliþiºti doljeni cu 800 de leidoi poliþiºti doljeni cu 800 de lei

rãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliu
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj

au prelungit arestul la domiciliu
pentru bãrbatul de 54 de ani, din
judeþul Olt, trimis în judecatã de
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, la începutul lunii
iulie, pentru dare de mitã. Olteanul a
fost prins pe 24 iunie a.c. încercând
sã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu
800 de lei pentru a nu i se întocmi
dosar penal întrucât fusese prins cu
lemne pentru care nu avea documen-
te, iar dosarul este acum analizat în
camera preliminarã a instanþei. rismul Fiat Ducato, condus de Ion Popescu, de

54 ani, din comuna Dobreþu, judeþul Olt, care
transporta ilegal, fãrã documente de provenien-
þã, circa 2 metri steri lemne de foc, acesta ofe-
rind diverse sume de bani poliþiºtilor pentru a
nu lua mãsuri legale împotriva sa. Bãrbatul a
fost refuzat de cei doi poliþiºti, dar pentru cã
insista, aceºtia ºi-au anunþat superiorii, dar ºi
pe ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, care, împreunã cu procurorul desemnat
de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj au
organizat flagrantul. Ion Popescu a fost prins
în timp ce oferea agenþilor de poliþie suma de 800
lei, chiar în sediul Postului de Poliþie Gherceºti.
Bãrbatul fost dus la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost audiat, apoi reþi-
nut pentru 24 de ore pentru dare de mitã, iar pe
25 iunie Tribunalul Dolj a luat faþã de el mãsura
arestului la domiciliu pe o perioadã de 30 de
zile. Pe 7 iulie a.c. s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care olteanul a fost trimis în
judecatã pentru comiterea infracþiunii de dare
de mitã, iar cauza este acum analizatã în camera
preliminarã la Tribunalul Dolj.

CARMEN ZUICAN

16 cazuri de infecþie cu virusul W16 cazuri de infecþie cu virusul W16 cazuri de infecþie cu virusul W16 cazuri de infecþie cu virusul W16 cazuri de infecþie cu virusul West Nileest Nileest Nileest Nileest Nile
De la începutul lunii mai ºi pânã în pre-

zent s-au înregistrat, la nivel naþional, 16
cazuri de meningite ºi meningo-encefalite
provocate de infecþia cu West Nile. Viru-
sul, transmis prin înþepãtura de þânþar, a

provocat în sezonul 2017, conform datelor
furnizate de Centrul Naþional de Suprave-
ghere ºi Control a Bolilor Transmisibile,
ºase decese, din care trei în Bucureºti ºi
câte unul în judeþele Buzãu, Brãila ºi Olt.

Nu existã un tratament
pentru infecþia cu virusul

West Nile
În situaþia în care o persoanã

prezintã semne de boalã – febrã,
dureri de cap, astenie, vãrsãturi,
tulburãri de memorie, dureri arti-
culare sau musculare, sau alte si-
tuaþii care survin în 3-7 zile de la
o posibilã înþepare de þânþar –
aceasta trebuie sã se prezinte de
urgenþã la medicul de familie sau
(cei neasiguraþi) la cel mai apro-
piat cabinet medical. Virusul pro-
voacã la adulþi o neuroinfecþie
care, uneori, poate prezenta ºi ma-

nifestãri de meningitã, meningo-
encefalitã sau encefalitã cu lichid
clar. Copiii sub 15 ani nu sunt
afectaþi.

Testarea se efectueazã doar în
cazul pacienþilor care prezintã
simptome severe, deoarece nu
existã un tratament pentru infec-
þia cu virusul West Nile. În cadrul
activitãþii de supraveghere ºi con-
trol a infecþiei cu virusul West
Nile, care se desfãºoarã la nivel
naþional, medicii monitorizeazã cu
atenþie cazurile ce ar putea pre-
zenta semne specifice bolii.

Potrivit medicilor, de obicei,
boala nu se transmite de la om la
om, ci numai prin înþepãtura þân-
þarului. În foarte puþine cazuri, s-
a constatat o transmitere a viru-
sului prin transfuzia de sânge,
transplantul de organe, alãptare
sau chiar pe perioada de sarcinã,
de la mamã la copil. Cert este cã
virusul nu poate fi transmis prin
atingere.

Aproximativ 90% din persoa-
nele infectate cu virusul West Nile
nu prezintã niciun simptom. Viru-
sul West Nile are trei efecte dife-
rite asupra oamenilor. Primul este
o infecþie asimptomaticã, al doi-
lea este un sindrom de febrã uºoa-
rã numit febrã West Nile. Cel de-
al treilea este meningita sau en-
cefalita West Nile. Infecþia West

Nile apare în general ºi poate avea
efecte grave în cazul persoanelor
predispuse la îmbolnãviri, având
alte boli asociate. Copiii trec, de
regulã, neobservat peste infecta-
rea cu virusul West Nile.

West Nile, fãrã tratament
Pentru a preveni îmbolnãviri-

le, specialiºtii recomandã o serie
de mãsuri de protecþie. În primul
rând, trebuie sã fie evitatã pe cât
posibil expunerea la înþepãturile
de þânþari, purtând îmbrãcãminte
cu mâneci lungi ºi  pantaloni
lungi. De asemenea, sfatul este
acela de a utiliza substanþe chi-
mice repelente de þânþari ºi de a
împiedica pãtrunderea insectelor
în casã. Nu în ultimul rând, este
recomandat sã se asigure deseca-
rea bãltirilor de apã din jurul gos-
podãriilor ºi sã se îndepãrteze re-
cipientele cu apã stãtutã.

Potrivit specialiºtilor, nu exis-
tã un vaccin sau un tratament

specific pentru virusul West Nile.
În cazul manifestãrii de simptome
de severitate medie, starea pa-
cientului se îmbunãtãþeºte dupã
câteva zile în absenþa unui trata-
ment. În cazul simptomelor seve-
re, se recomandã prezentarea de
urgenþã la camera de gardã. În ge-
neral, este necesarã spitalizarea
pacientului ºi tratarea cu medica-
þie intravenoasã.

Virusul a fost descoperit pen-
tru prima datã în anul 1937 în dis-
trictul West Nile din Uganda.
Pânã în anul 1999, virusul West
Nile fusese depistat doar în Afri-
ca, Asia, Orientul Mijlociu, ºi ex-
trem de rar în Europa. În Româ-
nia, rata mortalitãþii a fost aproa-
pe de 10% la epidemia din anii
1996 – 1997. Atunci au fost au
fost înregistrate peste 300 de ca-
zuri de infectare cu acest virus,
deºi se vorbea neoficial de 2.000
de îmbolnãviri.

RADU ILICEANU
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Localnicii din Ostroveni au
un motiv în plus, din aceastã
toamnã, de a se simþi deosebiþi.
ªi, asta pentru cã, vinerea vii-
toare, 8 septembrie a.c., toate
privirile vor fi îndreptate asu-
pra comunei, cu prilejul Zilei
localitãþii. Trebuie menþionat cã,
pânã în prezent, sãrbãtoarea era
organizatã în parteneriat cu lo-
calitatea vecinã Gighera.

Anul ºcolar va începe
în bune condiþii

De multe ori, când un primar
este la primul sãu mandat de ales
local, cu atât ºi puterea sa de
muncã ºi de implicare în rezol-
varea problemelor comunitãþii
este mai sporitã. Edilul din Os-
troveni, Silviu Dorel Preduº, se
înscrie în aceastã regulã ºi, sun-
tem convinºi cã nu va renunþa
la un astfel de obicei sãnãtos.
ªi, cum toamna bobocilor se

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Comuna OComuna OComuna OComuna OComuna Ostroveni, pregãtitã de marea sãrbãtoarestroveni, pregãtitã de marea sãrbãtoarestroveni, pregãtitã de marea sãrbãtoarestroveni, pregãtitã de marea sãrbãtoarestroveni, pregãtitã de marea sãrbãtoare
Vinerea viitoare, de Sfânta Maria Micã, cum este

cunoscutã în popor Naºterea Maicii Domnului, locali-
tatea Ostroveni îºi va onora oamenii cu prima sãrbã-
toare a comunei, organizatã de aceastã datã fãrã
parteneriatul cu cei din Gighera. La Teatrul de Varã,
situat în faþa Primãriei, localnicii sunt aºteptaþi pentru
a se bucura de surprizele pregãtite de administraþia
localã. ªi, pentru cã noul an ºcolar bate la uºã, edilul
ºi echipa sa dau asigurãri cã lucrãrile de reabilitare,
prin fonduri PNDL, la cele douã grãdiniþe, vor fi
încheiate cât mai repede cu putinþã. Cã localitatea
este una dinamicã o confirmã de aceastã datã ºi
exemplul a doi tineri antreprenori, care au ales sã
rãmânã în comunã ºi sã deschidã, unul, un service
auto, iar altul, sã dezvolte o microfermã de prepeliþe.

apropie cu paºi foarte repezi,
iatã cã primarul ºi echipa din
consiliul local se pregãtesc sã
inaugureze cele douã grãdiniþe,
trecut printr-un amplu proces
de reabilitare. Fondurile nece-
sare au venit prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã
iar bucuria celor mici ºi a pã-
rinþilor acestora va fi cea mai
frumoasã satisfacþie pentru ad-
ministraþia localã din Ostroveni.

„Suntem în aceste zile în plin
program de curãþenie ºi igieni-
zare a spaþiilor ºcolare. Pentru
noi este prioritar ca anul ºcolar
2017-2018 sã înceapã în bune
condiþii, elevii sã primeascã tot
confortul, iar cadrele didactice
sã nu fie în niciun fel împiedi-
cate sã desfãºoare procesul di-
dactic aºa cum se cuvine”, ne-
a precizat Silviu Dorel Preduº,
primarul comunei Ostroveni.
Deloc surprinzãtor este cã ºi ci-

frele din Hotãrârea nr. 27 pri-
vind aprobarea bugetului local
de venituri ºi cheltuieli al Con-
siliului Local Ostroveni pe anul
2017 ºi Lista obiectivelor de in-
vestiþii pe anul 2017 confirmã
spusele primarului Preduº. Ast-
fel cã, pentru învãþãmânt sunt
bugetate, ca ºi cheltuieli, nu mai
puþin de 1.733 mii de lei, din
care cea mai mare parte revine
cheltuielilor de personal – 1.559
mii lei, iar alte 144 mii lei revin
cheltuielilor materiale.

Accent pe amenajarea
de zone recreative

În perioada urmãtoare, în
satele Liºteava ºi Grindeni
vor începe lucrãrile la
douã obiective cu rol
recreativ. Concret, edi-
lul din Ostroveni doreº-
te  sã  amenajeze  mai
multe puþuri, prin con-
struirea unor foiºoare,
numai bune pentru a pe-
trece seara, dupã o zi
istovitoare de muncã,
câteva clipe de relaxare
în faþa jocurilor de ºah
sau table.

Dinamica socialã este
deja o realitate. Oamenii
cer ca faptele sã fie um-
bra vorbelor. Jumãtãþile
de mãsurã sau nerespec-
tarea cuvântul dat în
campania electoralã pot
fi fatale pentru orice om
politic local. Or, de cele
mai multe ori, din cauza
unei legislaþii stufoase,
greoaie, uneori defazatã de la
realitate, promisiunilor elec-
torale le trebuie ceva timp
pânã ce pot fi materializate.
Nu de alta, dar decât sã batã
alte instituþii la uºã, mai bine
faci totul ca la carte. Mai ales
cã oamenii au rãbdare ºi în-
þeleg mai mult decât spun.

Doi tineri de invidiat
Pe fondul unei migraþii în-

grijorãtoare a românilor în

afara þãrii, când auzim cã mai
existã ºi tineri ce nu doresc sã
pãrãseascã meleagurile natale,
ba chiar se încumetã sã inves-
teascã bani, nervi ºi timp în afa-
ceri locale, parcã îþi vine sã te
uiþi spre cer ºi sã ai convinge-
rea cã norii, la un moment dat,
vor fi din ce în ce mai puþini.

„Avem doi tineri întreprinzã-
tori, care au dat dovadã de mare
putere de concentrare ºi matu-
ritate. Mircea George Lauren-
þiu a accesat ºi i s-a aprobat,
deja, pe Mãsura 6.2, suma de
50.000 de euro, pentru con-
struirea unui service auto, aici,
în localitate. Cum nu avem,
pânã în prezent, un service de

acest profil este mai mult decât
binevenitã investiþia. Mai cu
seamã cã tinerii se întorc din
strãinãtate cu autoturisme din-
tre cele mai frumoase. Rotaru
Florian Gabriel este un alt tânãr
din Ostroveni, care are o micro-
fermã de prepeliþe. A fãcut toa-
tã afacerea pe cont propriu. Un
lucrul mai mult decât lãudabil.
Are, în prezent, peste 1.000 de
capete ºi cautã sã-ºi mãreascã
efectivul. Valorificã toatã pro-

ducþia de ouã ºi îºi pregãteºte
un proiect pentru achiziþia de
utilaje necesare fabricãrii fura-
jelor în regie proprie. Astfel de
tineri este evident cã orice lo-
calitate ºi-ar dori sã-i aibã în nu-
mãr cât mai mare. Iatã cã tim-
pul lucreazã în favoarea lor, iar
noi, cei din administraþia loca-
lã, le dãm tot sprijinul pentru a
se dezvolta ºi a creºte standar-
dele întregii comune”, a punc-
tat primarul Preduº.

Cu privirile spre vinerea
viitoare

Peste fix o sãptãmânã, toþi cei
din Ostroveni; cu mic, cu mare,
sunt aºteptaþi la Teatrul de Varã,

pentru a lua parte la prima sãr-
bãtoare a Zilei comunei Ostro-
veni, organizatã de aceastã datã
independent, adicã fãrã colabo-
rarea cu vecinii din Gighera. Va
fi o zi minunatã, dã asigurãri pri-
marul localitãþii. Muzicã de voie
bunã, parc de distracþii pentru
cei mici, butoaie cu bere rece,
grãtare încinse, invitaþi surpri-
zã, toate acestea sunt doar câte-
va din ingredientele petrecerii din
8 septembrie.
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În varã, s-a desfãºurat sesiunea
Bacalaureatului, iar înainte de con-
testaþii am avut, în Dolj, douã eleve
care au obþinut nota maximã - Ade-
la Ungureanu(Colegiul Naþional
„Elena Cuza”) ºi Mãdãlina Man-
dache (Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”). Dupã evaluarea reclama-
þiilor, am mai avut încã douã tinere
care au luat „zece” - Adina Buzera
(Colegiul Naþional „Carol I”) ºi Adi-
na Cîrstea (Colegiul Naþional „Ele-
na Cuza”). Sunt cele patru fete care
pãstreãzã speranþa pentru un viitor
mai bun decât ce se vorbeºte, iar,
foarte important, trei dintre ele au
ales sã urmeze cursurile universita-
re în Craiova. Ceremonia de ieri s-a
desfãºurat în prezenþa prof. Moni-
caLeontina Sunã, inspector gene-
ral al Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj, ºi al adjuncþilor – prof .
Nicuºor Cotescu ºi Janina Vaºcu.
„Suntem mândri de rezultatele ob-
þinute de voi, dar aici le mulþumim
ºi profesorilor ºi pãrinþilor. Au fost
anii de liceu, în timpul cãrora aþi
învãþat, ºi sunt, poate, cei mai buni
ai noºtri, atunci când ne fãceam pla-
nurile de viitor ºi visam. Am o
nostalgie pentru acei ani. Voi sun-
teþi speranþa noastrã ºi îmi doresc
sã veniþi acolo unde aþi învãþat, iar,
aºa cum am auzit, trei dintre voi veþi
urma cursurile universitare în Cra-

Reiau tema educaþiei.  Poate cã pare o obsesie. Nu
este o obsesie. Este o necessitate ºi o prioritate a
activitãþii mele. Educaþia este cheia de boltã a deveni-
rii fiecãrui individ, ca membru cu drepturi ºi obligaþii,
într-o societate civilizatã. Acum existã proiecte,
programe, bani europeni, facilitate oferite de cãtre
stat ºi de cãtre autoritãþile administraþiei publice
locale. Dar acestea, înainte de a fi implementate, trec
prin conºtiinþã. Nu poþi pune în practicã un proiect,
dacã cei cãrora li se adreseazã nu au conºtiinta ca
acele pârghii legale, aplicate astãzi, au efecte pozitive
în viitor, asupra copiilor lor.

Deºi existã un interes din ce în ce mai crescut, de inte-
grare socialã a etniei rome, aceasta “lupta” nu este din cele
mai uºoare. Goana dupã bani înseamnã pentru etnia roma o
nouã formã de…nomadism. Doar cã este vorba de un no-
madism modern, efectuat la bordul maºinilor luxoase sau în
avion. Tradiþiile trebuie pãstrate, dar grija pentru tinerele
generaþii trebuie sã împleteascã tradiþiile cu cerinþele actuale
ale societãþii. Spre exemplu, pentru o tânãrã familie din co-
munitatea romã nu existã…luna de miere. Practic, dupã ce-
lebrarea nunþii, tânãra familie pleacã în strãinãtate. Pentru a
face bani. La rândul ei, aceastã tânara familie va avea copii.
ªi cum este tradiþia la noi, nu unul, ci mai mulþi copiii vor
creºte pe drumuri sau în þarã, lipsiþi de dragostea pãrinteas-
cã. De aici apar ºi problemele.

A merge la ºcoalã în ziua de astãzi înseamnã a avea ºi
cheltuieli. Numai ca banii obþinuþi în strãinãtate trebuie in-
vestiþi ºi în educaþia copiilor. Altfel, copiii de astãzi nu vor
putea fi mâine cetãþeni integraþi social. Banii, casele somp-
tuoase, limuzinele de lux – toate acestea nu au nicio valoare
dacã un copil nu are educaþie ºi traieºte la limita legii. Chiar

Premii pentru elevele de nota 10, din DoljPremii pentru elevele de nota 10, din DoljPremii pentru elevele de nota 10, din DoljPremii pentru elevele de nota 10, din DoljPremii pentru elevele de nota 10, din Dolj

Educaþia: O cheie a realizãrii în viaþãEducaþia: O cheie a realizãrii în viaþãEducaþia: O cheie a realizãrii în viaþãEducaþia: O cheie a realizãrii în viaþãEducaþia: O cheie a realizãrii în viaþã
“Educaþia este un vaccin contra violenþei...”

(Edward James Olmos)

ºi cunoaºterea legilor este o formã de educaþie. Cineva care
nu ºtie sã citeascã, nu poate citi o lege, nu poate percepe un
articol din ziar, nu înþelege o ºtire la televizor. ªi poate cãdea
sub imperiul comiterii unei infracþiuni, din necunoºtiinþã de
cauzã. Cum se spune – el a crezut cã îi este permis, cã face
bine ºi nu ºtia cã nu e voie.

ªcoala are rolul sãu primordial. Dar copilul trebuie în-
scris în clasa întâi. Trebuie vaccinat, trebuie sã i se cumpe-
re rechizite ºcolare ºi hãinuþe, trebuie dus la ºcoalã ºi luat de
la ºcoala. Investiþii în timp, bani, dar mai ales în conºtiinþa.
Copilul nu se poate înscrie singur la ºcoalã. Sunt cunoscute
nenumãrate cazuri de etnici romi, care graþie unei alese edu-
caþii au ajuns oameni de vazã în România ºi peste hotare:
Ion Voicu, Mãdãlin Voicu, Sergiu Celibidache, Damian Drã-
ghici. Cine ar fi fost aceºti oameni fãrã educaþie? Bãnel Ni-
coliþã ar fi putut sã dea interviuri fãrã un minim de educaþie,
ar fi fost în stare sã parcurgã si sã înþeleagã clauzele unui
contract în strãinãtate? Existã o vorbã: “degeaba ai bani mulþi,
dacã nu ºtii sã îi numeri ºi nici cum sã îi cheltuieºti”.

Educaþia îºi are izvoarele în mentalitate. Schimbând unele
mentalitãþi, facem paºi importanþi cãtre educaþie. O instruire
ºcolarã deosebitã ºi o educaþie aleasã, ele însele pot fi cheia de
la sipetul cu banii necesari unui trai decent. Exista cazuri în
România, când membri ai etniei rome ocupã posture impor-
tante, spre exemplu, de secretari de stat, de parlamentari. Dacã
aceºti oameni ar fi needucaþi, i-am gãsi aciuiþi pe la periferia
oraºelor ºi nu în birourile în care se iau decizii importante.

Educaþia este o prioritate pentru mine, pentru etnia romã.
Îmi doresc sã vãd copiii romi mergând la ºcoalã, compor-
tându-se civilizat pe stradã. Atunci vom putea cu adevãrat
sã fim împotriva discriminãrii, vom avea argumente de a ne
cere drepturile. Dar, nu putem cere niciun drept pânã nu ne

îndeplinim obligaþiile. Iar educaþia este o obligaþie moralã,
socialã, a sufletului, a propriiilor conºtiinte. Educaþia este
datoria noastrã cãtre copiii ºi nepoþii noºtri.

Un om educat este un om respectat. Cum putem noi sã
cerem respect astãzi, dacã nu respectãm condiþia umanã a
celor care vin dupã noi? Traditia poate merge mai departe ºi
sub o altã formã. Sau, dacã vreþi, de astãzi putem scrie un
nou capitol al tradiþiei: educaþia. Cu educaþie, copiii romi pot
deschide uºi nebãnuite. Îºi pot cizela caracterul, pot pune în
valoare meºteºugurile – în mod organizat, îºi pot manifesta
talentele native. Muzica se poate studia ºtiinþific, dansul poate
fi practicat la nivel artistic. ªi banii pot fi fãcuþi cu ca, dintr-
o slujbã bunã, într-o poziþie importantã – conferitã de edu-
caþie – poate rezultã un salariu pe mãsurã.

Eu ma pun în slujba etniei pe care cu mândrie o reprezin-
tã. ªi vreau ca ºi copii de azi, sã fie mâine oameni mândri,
integraþi social, pe care lumea sã nu îi mai arate cu degetul.
Sã se ºtie ca pe un tânãr de etnie romã o instituþie sau o
firma poate pune baze reale, profesional. Am încredere în
membrii comunitãþii rome ca împreunã putem. De dragul
copiilor noºtri ºi din respect pentru societate.

ROMEO TIBERIADE,

PREªEDINTE PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA
SUCURSALA DOLJ

Ieri, în cadrul unei festivitãþi organizatã la sediul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj, au fost premiate cele patru
eleve care au obþinut nota maximã la Bacalaureat, în sesiu-
nea din varã. Douã dintre ele au luat „zece” din prima
încercare, celelalte, dupã contestaþie. Pe lângã premiul în
bani oferit de Guvernul României (3.000 de lei) s-a adãugat
ºi o recompensã de 1.500 de lei,  oferitã de Consiliul Jude-
þean Dolj. Cu alte cuvinte, performanþa este la ea acasã.

iova, ceea ce mã bucurã. Sunt lân-
gã mine adjuncþii mei, care vã vor
spune ceea ce înseamnã rezultatele
obþinute. De asemenea, cel mai bine
ar fi sã vorbeascã fetele premiate ºi
directorii instituþiiilor de învãþãmânt
unde acestea au finalizat cursurile”,
a precizat Monica Leontina Sunã.

Elogii de peste tot
Redãm o parte din declaraþiile

celor prezenþi. „Este un moment
frumos ºi se încheie cu happy –
end cel mai frumos ciclu din viaþa
noastrã, cel al liceului. Nu pot spu-
ne decât sã fiþia actori principali ai

propriei vieþi, nu spectatori” – Ni-
cuºor Cotescu. „Viaþa este o con-
fruntare. Aþi avut lângã voi cadrele
didactice ºi pãrinþii. De acum, sa-
tisfacþia vine de lea voi” – Janina
Vaºcu. „Felicit aceºti copii, care
confirmã pregãtirea din anii de
ºcoalã. Sunt patru fete, acum, pre-
miate, ceea ce dovedeºte cã ele
sunt mai aplicate pentru ceea ce
înseamnã performanþa, dar asta nu
înseamnã cã nu aºteptãm ºi bãie-
þii. La noi, s-a dovedit, încã o datã,
cã se învaþã carte” – Carmen ªte-
fãnescu, director al Colegiului Na-
þional „Fraþii Buzeºti”; „Ce aº mai
putea spune?!. Învãþãmântul are
nevoie de astfel de oameni ºi am
dovedit cã, în Oltenia, se face edu-
caþie de calitate” – Cristian Angel
Stãiculescu, manager la „Carol I”;
„Este un aspect bun din toate punc-
tele de vedere. Rezultatele de
prestigiu vin dintr-o ºcoalã de
prestigiu. ” – Liviu Cotfasã, direc-
tor al Colegiului Naþional „Elena

Cuza”. Prezenþi la ºedinþã au fost
ºi doi conducãtori ai unor instituþii
aflate în „cincimea” rezultatelor
obþinute la examenele naþionale,
care au declarat: „Suntem aproape
de aceste rezultate ºi le feclicit pe
cele patru fete. Este o dovadã cã
s-a fãcut educaþie de calitate ºi
sperãm ºi fim ºi noi acolo, în foar-
te scurt timp ” – prof. Vasile Voi-
nescu, director al Colegiului Naþi-
onal Pedagogic „ªtefan Velovan”;
„Rezultatele au la bazã nu numai
ceea ce s-a întâmplat în liceu, ºi ºi
pregãtirea din  gimnaziu. ªi noi
vrem sã ajungem la performanþele
obþinute în liceele de anvergurã.
Dacã vorbim de voi, fetelor, rezul-
tatele vã vor forma pe viitor ” -
Ion Daniel, director la Colegiul
„ªtefan Odobleja”.

„Rãmânem acasã!”
Am vorbit de toþi ºi de toate , dar

nu am amintit de laureate. Adina
Cîrstea va urma cursurile Universi-
tãþii „Politehnica” din Bucureºti, pe

„IT”: „Nu mi s-a pãrut foarte greu
BAC-ul, am avut ceva probleme la
limba românã, dar am trecut peste
ele”. Lângã ea, Adela Ungureanu,
nu se lasã mai prejos: „Pentru mine,
rezultatul de la Bacalaureat este un
pas înainte. Când am intrat la liceu,
am avut 9,49, ºi am terminat cu
„zece”, Voi merge la „Drept”, la Cra-
iova”. Mãdãlina Mandache a mers
la Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova: „Am avut ceva
dificultãþi la limba românã, dar am
trecut peste ele. La încheierea liceu-
lui am avut nota 9,96 ºi am obþinut
maximul la BAC. Rãmân la Craio-
va”. „ Este visul meu sã devin jude-
cãtor. Am ºi sprijinul pãrinþilor, chiar
tata mi-a spus cã va merge cu mine
în instanþe, sã vãd cum decurg lu-
crurile, Voi urma cursurile Facultãþii
de Drept din cadrul Universitãþii din
Craiova”, a subliniatAdina Buzera.
Mai rãmâne ceva de prezentat: cele
trei fete care au ales Craiova au de-
clarat, la unison, „rãmânem acasã!”.

CRISTI PÃTRU
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Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

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

Anunþul tãu!
Anunþ public privind depune-

rea depunerea solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu. ELEC-
TROPUTERE PARC S.R.L anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „AME-
NAJARE SPAÞII COMERCIALE
PARTER CORP 3+4; AMENAJA-
RE SPAÞII COMERCIALE ªI SÃLI
CINEMA MEZZANIN CORP
1+2+3+4; EXTINDERE P+1E
(P+1E+1 Mz PARÞIAL) SPAÞII CO-
MERCIALE ªI ANEXE” propus a fi
amplasat în Mun. CRAIOVA, Str.
Bucureºti 80, Jud. DOLJ. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova,  strada Petru Rareº, nr.1, jud.
Dolj ºi la sediul Electroputere Parc
SRL, din CRAIOVA, Str. Bucureºti
80, în zilele de L- J între orele 8-16,30
ºi vineri între orele 8-14,00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, mun. Craiova,
strada Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL,
va efectua, în perioada 09.09.2017-
17.09.2017, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului
Craiova (luciu de apã ºi spaþii
verzi). Lucrarea de dezinsecþie
pentru combaterea insectelor dã-
unãtoare se va face prin pulveri-
zare aerianã. Se va folosi pentru
dezinsecþie substanþa din grupa a
III-a de toxicitate Aqua K-othrine,
avizatã de cãtre Ministerul Sãnã-
tãþii. Conform fiºei de securitate a
produsului, soluþiile de lucru utili-
zate nu sunt periculoase pentru
mediu ºi nu prezintã niciun peri-
col pentru oameni, animale, peºti
ºi pãsãri.

Anunþul tãu!
DIRECÞIA Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj organizeazã procedura de
achiziþie pentru un numãr de 3 apar-
tamente situate în mun.Craiova,
cartierul Craioviþa Nouã. Criteriul de
selecþie va fi tehnico-economic
(30%) ºi financiar (70%). Condiþii
minime: 4 camere, minim 65 mp,
disponibilitate în maxim 60 de zile.
Ofertele de vânzare vor fi formula-
te conform modelului care poate fi
accesat pe site-ul: www.dgas-
pcdolj.ro, rubrica informaþii de in-
teres public ºi vor fi însoþite de
copia documentaþiei cadastrale sau
a extrasului de carte funciarã. Vor fi
acceptate ofertele depuse de cãtre
persoane fizice sau persoane juri-
dice, precum ºi de cãtre agenþii imo-
biliare (fãrã platã comision interme-
diere). Ofertele de vânzare vor fi
transmise într-un plic închis pe care
sã fie scris ofertã apartament prin
poºtã, curier sau la sediul institu-
þiei din Craiova, b-dul Nicolae Titu-
lescu, nr.22, camera 12, pânã la data
de 15.09.2017, ora 16.00.

COMUNA GRECEªTI, JUDE-
ÞUL DOLJ anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: Modernizarea reþe-
lei de drumuri de interes local co-
muna Greceºti, judeþul Dolj, pro-
pus a fi amplasat în Comuna Gre-
ceºti, judeþul Dolj.  Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr.1 ºi la sediul str. Prin-
cipalã nr.34, comuna Greceºti, ju-
deþul Dolj, în zilele de luni pânã joi,
între orele 8.00-16.00 ºi vineri între
orele 8.00- 14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr.1.

Comuna Almãj anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiec-
tul: ”Înfiinþarea reþelei de apã uzatã ºi
staþie de epurare în Comuna Almãj,
judeþul Dolj”propus a fi amplasat în
Comuna Almãj.

Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr.1 ºi la sediul Primã-
riei Comunei Almãj Str. Str. Principalã
248, judeþul Dolj Telefon:0251 449
234, în zilele luni pânã vineri, între orele
9.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr.1.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocupa-

rea unei (1) funcþii publice de execuþie temporar vacantã  respectiv:
a)-denumire funcþie publicã – referent, cls III, grad Principal în ca-

drul Comp.Resurse umane, pregãtire profesionalã, relaþii cu publi-
cul-comunicare;

b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data

de 18.09.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea

probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 8 zile de la publicare la sediul

primãriei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane.
d)-condiþii de participare la concurs:
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã

de bacalaureat;
-condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor-5 ani
-certificat/diplomã operare pe calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea

nr.188/1999 (r2)
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi

va cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile
generale ºi specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã con-
cursul ºi documentele prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei func-
þionarilor publici. Relaþii suplimentare la tel 0251231424 int 107.

Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiului
Craiova organizeazã, la sediul Primãriei Municipiului Craiova, din
str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei pu-
blice de execuþie vacante de inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior în cadrul Compartimentului Strategii Sociale ºi Parteneriate -
un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din
str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 03.10.2017, ora 10.00 - proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2
din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã;

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

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Direcþiei Pu-
blice Comunitare de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova, din str.
Eustaþiu Stoenescu, bl. T8, parter, ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu
documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/437617, Ser-

viciul Resurse Umane ºi Juridic.

OFERTE DE SERVICIU
Asociaþia Nr. 30
Eroilor din Craio-
va angajeazã ad-
ministrator. Relaþii
la telefon: 0773/
710.265.
Caut menajerã
pentru curãþenie
apartament în Cra-
iova, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, fil-
mez Full HD la di-
verse evenimen-
te: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la
telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.

Vând casã în co-
muna Apele Vii,
judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul
c o n s t r u c þ i e i :
1967), 3 camere
(cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi
mobilã), douã ho-
luri ºi bucãtãrie;
anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de ra-
cordare la reþeaua
publicã de alimen-
tare cu apã. Preþ:
50.000 lei, nego-
ciabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
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Comunicat de presã

Biblioteca din vacanþã - Atelierul de Teatru

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã lem-
ne ºi cãrbuni Via-
drus U22, 25 Kw, 5
elemente, echipatã
cu vas de expansi-
une ºi pompã de re-
circulare Grundfos,
preþ 1800 lei nego-
ciabil. 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, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Titlu de
proprietate – pã-
dure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti-
Dolj. Telefon:
0770/245.289.

Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de va-
loare), diverse scu-
le aºchietoare noi.
Telefon: 0351/
809.908.

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
Telefon: 0251/
427.583.

Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.

Au trecut 5 ani de la momentul includerii atelie-
rului de teatru în cadrul ofertei de activitãþi pe care o
propune proiectul Biblioteca din Vacanþã. An de an ºi
ediþie dupã ediþie, participanþii, elevi din ciclurile pri-
mar ºi gimnazial, au optat, mereu în numãr mai mare,
pentru cursurile de teatru desfãºurate la bibliotecã.

     La început mânaþi de curiozitate, pe parcurs, însã,
inspiraþi de experienþele ºi rezultatele primelor generaþii
de “absolvenþi” ºi de energia care se propagã din toate
activitãþile derulate de Biblioteca Aman de-a lungul se-
zonului estival, copiii s-au bucurat de clipe pline de magie
ºi emoþie.

     Desfãºurat de Oana Stancu, voluntar al bibliote-
cii, atelierul de teatru a presupus desfãºurarea a nu mai
puþin de nouã întâlniri în cursul cãrora micii actori s-au
familiarizat cu provocãrile ºi dificultãþile actoriei, cu teh-
nicile teatrale adaptate vârstei lor toate acestea, evi-
dent,  prin tehnici novative de învãþare aplicatã, prin
jocuri, improvizaþii ºi multã naturaleþe.

 Pentru cã activitãþile concepute ºi derulate de Biblio-
teca Aman “exclud banalul”, aºa cum în mod inspirat
s-a exprimat Oana Stancu, atelierul de teatru, poate într-
o mãsurã mai mare în comparaþie cu alte activitãþi simila-
re, este, prin excelenþã, arta pedagogiei prin simþire, prin
imaginaþie ºi mister totodatã. Ataºamentul faþã de lumea
minunatã a teatrului se explicã, susþine Oana Stancu, “prin
iubirea de frumos”, iar frumosul din teatru se hrãneºte,
nu de puþine ori, din fabulosul din cãrþi.

     Toate întâlnirile din ultimele douã luni au vizat “des-
coperirea reciprocã, susþinerea actului de creaþie,
improvizaþie ºi depãsirea limitelor”. Toate acestea,
la care se poate adãuga ºi satisfacþia colaborãrii cu ele-
vii, explicã intenþia voluntarului bibiliotecii de a conti-
nua aceastã iniþiativã ºi în cadrul ediþiilor viitoare.

     “Atelierul de teatrul ºi-a purtat fructele încã de la
începuturi. Proiectul a fost ºi continuã sã fie apreciat,
reuºind sã diversifice în chip favorabil evantaiul de opor-
tunitãþi de învãþare ºi formare pe care le propune bi-
blioteca. Evoluþia copiilor, de la prima întâlnire ºi pânã
spre finalul fiecãrei ediþii, a înregistrat o creºtere semni-
ficativã, dezvoltarea lor ºi îmbrãþiºarea unora dintre
secretele ºi tehnicile teatrale într-un timp realmente scurt
demonstreazã oportunitatea acestui program. Mai mult,
demonstreazã viabilitatea teatrului derulat la bibliotecã,
un spaþiu prin excelenþã deschis, generos ºi dinamic.
Cu certitudine, acest atelier va fi inclus ºi în cadrul edi-
þiilor viitoare. Le mulþumim voluntarului bibliotecii, co-
legilor bibliotecari implicaþi în organizare, pãrinþilor ºi
tuturor copiilor pentru cã au ales sã se preocupe de
actul de educaþie în timpul sezonului estival”, a declarat
Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ

“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 1 septembrie 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:

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.

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12 ºi
24 Volþi, calorifere
fontã, piese
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez aparta-
ment 2 camere
mobilat Craioviþa
Nouã, zona Ra-
cheta la o familie tâ-
nãrã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0770
335.928; 0351/
447.627.
Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.

DIVERSE

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu ar-
gint la schimb ºi
manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut CIF
20093497, seria
A nr. 120791/
20.12.2006. Se
declarã nul.
PIERDUT permis
conducere auto
cat.A, B, C, aparþi-
nând Safta Dumi-
tru. Se declarã nul.
Pierdut CIF
22687578, seria A
1 2 6 2 9 3 /
06.11.2007 pentru
BRAN I. COS-
TEL- ADRIAN –
Persoanã Fizicã.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Colegii din DSP
Dolj sunt alãturi de
ing. Gunã Mihaela
la greaua durere
pricinuitã de dece-
sul tatãlui ºi trans-
mit condoleanþe
familiei îndurerate!
Dumnezeu sã-l
odihneascã în li-
niºte ºi pace!

COMEMORÃRI
Gabi soþ, Dalia fiicã,
Costel frate anun-
þã comemorarea
VICTORIEI SÂRBU,
plecatã prea devre-
me dintre noi. Nu te
vom uita niciodatã!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Arena Naþionalã, astãzi, ora 21.45 (TVR 1)
România: Tãtãruºanu – Benzar, Chiricheº, Toºca, Cr. Ganea –

R. Marin, Pintilii – Chipciu, Bãluþã, B. Stancu – Fl. Andone. Antrenor:
Christoph Daum.

Armenia: Beglaryan – Andonian, Hambardzumyan, Haroyan, Ha-
yrapetyan – Malakyan, Manoyan - Pizzeli, Obziliz, Mhkitaryan -
Sarkisov. Antrenor: Artur Petrosian.

Arbitru: Ivan Bebek (Croaþia).

România - Armenia

TTTTTricolorii se agaþã de teorie,ricolorii se agaþã de teorie,ricolorii se agaþã de teorie,ricolorii se agaþã de teorie,ricolorii se agaþã de teorie,
dupã ce practica i-a cam omorâtdupã ce practica i-a cam omorâtdupã ce practica i-a cam omorâtdupã ce practica i-a cam omorâtdupã ce practica i-a cam omorât
România mai are ºanse matematice sã prindã locul
de baraj pentru Mondiale ºi trebuie sã câºtige toate

cele 4 meciuri rãmase, primul fiind cu Armenia

Experimentul Daum s-a dove-
dit falimentar pentru naþionala Ro-
mâniei. Neamþul ne-a fãcut sã re-
gretãm selecþioneri pe care-i hu-
leam, precum Piþurcã sau Iordã-
nescu, deºi aceºtia aveau 3 califi-
cãri la turnee finale. Cu Daum,
naþionala României a etalat cel mai
slab joc din acest mileniu, a câºti-
gat numai un meci, iar selecþione-
rul a schimbat sistemul de la un
meci la altul, zãpãcind practic niº-

te jucãtori care oricum nu prea
aveau busolã. Cu 4 meciuri rãma-
se de disputat din actuala campa-
nie, România mai posedã doar
ºanse teroretice de a prinde locul
de baraj, deºi existã posibilitatea ca
din aceastã grupã locul 2 sã nu se
califice pentru dubla eliminatorie.
Oricum, pentru a mai spera sã
ajungã în Rusia, tricolorii trebuie
sã câºtige toate cele 4 jocuri rã-
mase, acasã cu Armenia ºi Kazah-

stan ºi în deplasare cu Muntene-
gru ºi Danemarcam ºi sã se agaþe
ºi de alte rezultate norocoase. Cu
armenii ne-a fost uºor la Erevan,
dar fiindcã gazdele au evoluat în
inferioritate numericã tot jocul, iar
vedeta Mkhtaryan a absentat. Sta-
rul lui Manchester United va fi însã
în seara aceasta pe teren, alãturi
de ceilalþi doi jucãtori importanþi ai
armenilor, Obziliz ºi Pizzeli.

Daum ar reveni la sistemul cu 4
fundaºi. Tãtãruºanu este titular in-
discutabil, dupã un start de sezon
fulminant la Nantes, Benzar nu prea
are concurent în dreapta, Chiricheº
nu joacã la Napoli, dar e sigur de
post, în condiþiile penuriei de sto-
peri din Liga I, Toºca e pe lista de
transferuri la Betis, dar la naþionalã
e „bãtut în cuie”. Pe stângam se-
lecþionerul a renunþat la obsesia La-
tovlevici ºi are de ales între Filip ºi
Ganea, al doilea având atuul unor
goluri de la distanþã marcate în ulti-
ma perioadã. Încasatorul de galbe-
ne, Pintilii e sigur de post, iar lângã
el poate apãrea Rãzvan Marin, care
nu s-a acomodat la o echipã de plu-
ton din Belgia, Standard Liege. În

dreapta ar juca Alex Chipciu, deºi
Adi Popa are ºi el 2 goluri în preli-
minarii, dar nu prea e folosit la Rea-
ding. În stânga ar evolua Bogdan
Stancu, de care mulþi s-au plictisit,
dar care marcheazã constant la na-

þionalã, iar „decarul” va fi ales între
Bãluþã ºi Stanciu. Primul este în for-
mã, iar al doilea nu joacã la Ander-
lecht. Vârf va fi Andone, omul din
Primera, iar ca back up n-a fost
adus Alibec, deºi merita.

Preliminariile CM Rusia 2018 – zona Europa
Grupa A: Luxemburg - Belarus,

Bulgaria – Suedia, Franþa – Olan-
da s-au jucat asearã.

Duminicã: Belarus - Suedia,
ora 19, Digi Sport 2, Olanda - Bul-
garia, ora 19:00, Digi Sport 1,
Franþa - Luxemburg, ora 21:45,
Digi Sport 3.

Clasament: 1. Suedia 13p, 2.
Franþa 13p, 3. Olanda 10p, 4.
Bulgaria 9p,  5. Belarus 5p, 6.
Luxemburg 1p.

Grupa B: Ungaria - Letonia, El-
veþia - Andorra, Portugalia - Fe-
roe s-au jucat asearã.

Duminicã: Feroe - Andorra, ora
19, Letonia - Elveþia, ora 21:45,
Ungaria - Portugalia, ora 21:45,
Digi Sport 2.

Clasament: 1. Elveþia 18p, 2.
Portugalia 15p, 3. Ungaria 7p, 4.
Insulele Feroe 5p, 5. Andorra 4p,
6. Letonia 3p.

Grupa C (astãzi): San Marino
- Irlanda de Nord, ora 21:45,
Norvegia - Azerbaijan, ora 21:45,
Cehia - Germania, ora 21:45,

Digi Sport 2.
Luni: Azerbaijan – San Marino,

ora 19, Germania – Norvegia, ora
21,45, Irlanda de Nord – Cehia,
ora 21.45.

Clasament: 1. Germania 18p, 2.
Irlanda de Nord 13p, 3. Cehia 9p,
4. Azerbaidjan 7p, 5. Norvegia 4p,
6. San Marino 0p.

Grupa D (mâine): Georgia - Ir-
landa, ora 19, Serbia - Moldova,
ora 19, Digi Sport 1, Þara Galilor
- Austria, ora 21:45, Digi Sport 3.

Luni: Moldova - Þara Galilor,
ora 21:45, Irlanda - Serbia, ora
21:45, Digi Sport 3, Austria -
Georgia, ora 21:45.

Marþi: Azerbaijan - San Marino
ora 19, Irlanda de Nord - Cehia,
ora 21:45, Digi Sport 3, Germa-
nia - Norvegia, ora 21:45, Digi
Sport 2.

Clasament: 1. Serbia 12p, 2.
Irlanda 12p, 3. Þara Galilor 8p,
4. Austria 8p, 5. Georgia 3p, 6.
Moldova 2p.

Grupa E (astãzi): Kazakhstan -

Muntenegru, ora 19:00, Digi
Sport 2, Danemarca - Polonia, ora
21:45, DigiSport 1, România -
Armenia, ora 21:45 (ora 21.45
TVR1).

Luni: Armenia - Danemarca,
ora 19, Digi Sport 2, Muntenegru
- România, ora 21:45, Polonia -
Kazakhstan, ora 21:45.

Clasament: 1. Polonia 16p, 2.
Muntenegru 10p, 3. Danemarca
10p, 4. România 6p, 5. Armenia
6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa F (astãzi): Malta - An-
glia, ora 21:45, Lituania - Scoþia,
ora 21:45, Slovacia - Slovenia, ora
21:45, Digi Sport 4.

Luni: Slovenia - Lituania, ora
21:45, Scoþia - Malta, ora 21:45,
Anglia - Slovacia, ora 21:45, Digi
Sport 1.

Clasament: 1. Anglia 14p, 2.
Slovacia 12p, 3. Slovenia 11p, 4.
Scoþia 8p, 5. Lituania 5p, 6. Malta
0p.

Grupa G (mâine) Albania -
Liechtenstein, ora 19, Israel -

Macedonia, ora 21:45, Spania -
Italia, ora 21:45, Digi Sport 1.

Marþi: Liechtenstein - Spania,
ora 21:45, Macedonia - Albania,
ora 21:45, Italia - Israel, ora 21:45,
Digi Sport 1.

Clasament: 1. Spania 16p, 2.
Italia 16p, 3. Israel 9p, 4. Alba-
nia 9p, 5. Macedonia 3p, 6.
Liechtenstein 0p.

Grupa H: Belgia - Gibraltar, Ci-
pru - Bosnia, Grecia – Estonia s-
au jucat asearã.

Duminicã: Estonia - Cipru, ora
19, Gigraltar – Bosnia Herþegovi-
na, ora 21:45, Grecia - Belgia, ora
21:45, Digi Sport 1.

Preliminariile CM – zona AmSud
Venezuela – Columbia, Chile – Paraguay, Uruguay – Argentina, Brazilia

– Ecuador, Peru – Bolivia s-au jucat noaptea trecutã.
Clasament: 1. Brazilia 33p, 2. Columbia 24p, 3. Uruguay 23p, 4. Chile

23p, 5. Argentina 22p, 6. Ecuador 20p, 7. Peru 18p, 8. Paraguay 18p, 9.
Bolivia 10p, 10. Venezuela 6p.

Clasament: 1. Belgia 16p, 2.
Grecia 12p, 3. Bosnia 11p, 4. Ci-
pru 7p, 5. Estonia 4p, 6. Gibral-
tar 0p.

Grupa I (mâine): Finlanda - Is-
landa, ora 19:00, Digi Sport 2,
Croaþia - Kosovo, ora 21:45,
Ucraina - Turcia, ora 21:45, Digi
Sport 2.

Marþi: Kosovo - Finlanda, ora
21:45, Turcia - Croaþia, ora 21:45,
Digi Sport 2, Islanda - Ucraina,
ora 21:45.

Clasament: 1. Croaþia 13p, 2.
Islanda 13p, 3. Ucraina 11p, 4.
Turcia 11p, 5. Finlanda 1p, 6.
Kosovo 1p.

Satelitul ªtiinþei joacã în BanatSatelitul ªtiinþei joacã în BanatSatelitul ªtiinþei joacã în BanatSatelitul ªtiinþei joacã în BanatSatelitul ªtiinþei joacã în Banat
Astãzi ºi mâine sunt programate meciu-

rile etapei a doua din seria a 4-a a Ligii a
III-a, iar Universitatea II Craiova joacã în
deplasare, astãzi, de la ora 17, contra for-
maþiei CSM Lugoj. Restul meciurilor eta-
pei a 2-a a seria a IV-a: Nuova Mama Mia
Becicherecu Mic - CSM ªcolar Reºiþa,
Centrul Naþional de Pregãtire Timiºoara -

ACS Ghiroda, Hermannstadt II - Millenium
Giarmata, Naþional Sebiº - ACS ªirineasa,
Gloria Lunca Teuz Cermei - ªoimii Lipova,
Internaþional Bãleºti - Cetate Deva. ACSO
Filiaºi – stã.

La mijlocul sãptãmânii s-a disputat cea
de a treia etapã preliminarã a seriei a X-a,
competiþie în care sunt implicaþi juniorii

Under-17 ºi Under-19 ai Universitãþii Cra-
iova. Universitatea Craiova U-19 - Dinamyk
Craiova U-19 3-3, pentru gazde marcând:
Stãiculescu, Gunie ºi Vulpe. Antrenorul Mu-
gurel Guºatu a început cu: Bobonete - Al-
bãstroiu, Sima, Vlãdulescu, Stãiculescu,
Dobre, Vulpe, Baciu, Gunie, Trancã, Ni-
chifor. Au mai jucat: Zbona, Gheorghe,

Cercel ºi Stan. Universitatea Craiova U-17
- Dinamyk Craiova U-17 5-0, pentru gazde
marcând: Ionescu, Boºtinã, Moldovan,
Cojocaru ºi Niþu. Antrenorul Dragoº Bon a
început cu: Preduþ - Dobre, G. Negrea,
Ionescu, Pãtulea, T. Negrea, Cojocaru,
Moldovan, Simon, Sîrbu, Boºtinã. Au mai
jucat: Rezeanu, Niþu, Moga ºi Niþuicã.
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