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Decebal a luptat cu barda, Mihai
Viteazul cu spada, Ecaterina Teodo-
roiu cu puºca ºi Popescu luptã cu pila

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

CampaniaCampaniaCampaniaCampaniaCampania
Angelei Merkel,Angelei Merkel,Angelei Merkel,Angelei Merkel,Angelei Merkel,
minatã de crizaminatã de crizaminatã de crizaminatã de crizaminatã de criza
imigranþilor!imigranþilor!imigranþilor!imigranþilor!imigranþilor!

Planul european, conceput de
Emmanuel Macron, rãmâne,
deocamdatã, în suspans, scrie Le
Figaro. Motivul? Abia dupã ale-
gerile legislative din Germania,
programate la 24 septembrie
a.c., ”refondarea” Uniunii Euro-
pene va deveni o preocupare asi-
duã. Mai exact, se conteazã pe
câºtigarea unui nou mandat, de
actualul cancelar al Germaniei,
Angela Mekel. Ceea ce este mai
mult decât posibil. Deºi, la fie-
care miting electoral al aceste-
ia, opozanþii se adunã ºi îi bru-
iazã discursurile.

Arest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungit
pentru fraþiipentru fraþiipentru fraþiipentru fraþiipentru fraþii
implicaþi în crimaimplicaþi în crimaimplicaþi în crimaimplicaþi în crimaimplicaþi în crima
din Craioviþa Nouãdin Craioviþa Nouãdin Craioviþa Nouãdin Craioviþa Nouãdin Craioviþa Nouã

Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodo-
rescu, de 23, respectiv 20 de ani,
din Craiova, acuzaþi de uciderea
unui tânãr în cartierul craiovean
Craioviþa Nouã, au fost menþi-
nuþi în arest preventiv, în baza
hotãrârii de marþi, 29 august
a.c., a Tribunalului Dolj. Cei doi,
trimiºi în judecatã pentru omor,
lovire ºi alte violenþe ºi tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice, vor
ajunge la instanþã ºi sãptãmâna
viitoare, pe 4 septembrie a.c. fi-
ind stabilit primul termen de
judecatã în cauzã.
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S-a semnat un nouS-a semnat un nouS-a semnat un nouS-a semnat un nouS-a semnat un nou
contract…contract…contract…contract…contract…
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Activitatea la Water Park a mers destul de bine, sunt de pãrere autoritãþile locale, care au
anunþat încasãri de 200.000 de lei, din momentul deschiderii, pe 13 august, ºi pânã luni, 28
august. Municipalitatea a recunoscut ºi cã, în primele zile, au fost ºi unele disfuncþionalitãþi
legate de modul de funcþionare a parcului de distracþii, cum ar fi reprogramarea celor patru
casieri pentru a nu se mai forma coadã la bilete ºi timpii de funcþionare al bazinelor ºi toboga-
nelor, care ºi ei au fost schimbaþi, pentru ca toþi cei care plãtesc tichet de intrare sã beneficieze
de toate facilitãþile Water Park-ului. „Cu timpul, lucrurile se vor pune la punct ºi vor fi ok”,
sunt optimiste autoritãþile locale. LAURA MOÞÎRLICHE
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Solicitarea fãrã
precedent a unui
deputat român:
Vrea expulzarea
ambasadorului
SUA

Deputatul PSD, Liviu
Pleºoianu face o solicitare fãrã
precedent. Parlamentarul cere
expulzarea ambasadorului
SUA, Hans Klemm, motivând
cã nu este de acceptat, într-un
stat suveran, amestecul
ambasadorului american în
probleme interne, în special
Justiþia. “Dacã suntem cu
adevãrat un stat independent
ºi suveran, dacã ne respectãm
Constituþia ºi pe noi înºine, nu
mai putem tolera amestecul
acestui ambasador în activita-
tea parlamentarã ºi guverna-
mentalã, precum ºi în politica
româneascã în ansamblul ei.
Nu e absolut deloc treaba
ambasadorului Hans Klemm,
aºa cum nu e, în general,
treaba niciunui ambasador
cum anume hotãrâm noi sã ne
construim propriul cadru
legislativ”,scrie Pleºoianu pe
Facebook. Acesta face referire
ºi la comunicatul de presã
transmis marþi de cãtre
Ambasada SUA, în care se
aratã cã ”Statele Unite au luat
cunoºtinþã de propunerile
Ministerului Justiþiei din 23
august cu îngrijorare pentru
independenþa sistemului
judiciar”. “...Ce anume vã
‘îngrijoreazã’, domnule
Klemm? Faptul cã vrem sã
avem un stat de drept adevã-
rat ºi nu un paºalâc al pocuro-
rilor? Faptul cã vrem sã
punem ordine în haosul
judiciar controlat pe care l-aþi
susþinut frenetic pentru cã v-a
servit anumite interese? În
calitate de deputat al poporul
român, ales pe lista unui
partid care a obþinut un scor
zdrobitor în luna decembrie,
vã spun rãspicat cã nu am de
gând sã tolerez atitudinea asta
de guvernator de colonie!”, a
venit rãspunsul lui Pleºoianu.
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MIRCEA CANÞÃR

”Încercãm sã punem lucrurile
la loc. Când am scos acciza, pre-
þul la pompã n-a scãzut. Încercãm
s-o punem la loc. Dacã creºte pre-
þul la pompã, o sã avem o altã dis-
cuþie cu companiile distribuitoare
ºi producãtoare (...) Noi am scos
acciza nu ca sã le facem lor profit,
ci ca sã încercãm sã ducem preþul
mai jos. N-a funcþionat, o punem
la loc”, a declarat recent premierul
Mihai Tudose.

El afirma cã România are nevo-
ie de bani pentru infrastructurã,
autostrãzi, spitale,”pentru o mulþi-
me de lucruri”. Premierul Mihai
Tudose a mai anunþat cã Guvernul
lucreazã la Legea redevenþelor ºi
cã vor fi operate modificãri ale
acestora începând cu 1 ianuarie

Planul european, conceput de Emmanuel
Macron, rãmâne, deocamdatã, în suspans,
scrie Le Figaro. Motivul? Abia dupã alegerile
legislative din Germania, programate la 24 sep-
tembrie a.c., ”refondarea” Uniunii Europene
va deveni o preocupare asiduã. Mai exact, se
conteazã pe câºtigarea unui nou mandat, de
actualul cancelar al Germaniei, Angela Mekel.
Ceea ce este mai mult decât posibil. Deºi, la
fiecare miting electoral al acesteia, opozanþii
se adunã ºi îi bruiazã discursurile. Contra-
manifestãrile fac parte din tradiþia democra-
þiei germane, dar, sâmbãtã, la Quedlinburg,
în fosta RDG, partizanii Alternativei pentru
Germania (AfD) s-au mobilizat contra politi-
cii migratorii, expunând pe pancarte mesaje
tranºante: ”Merkel trebuie sã plece”. Marþi,
29 august a.c., la Berlin, în cursul unei con-
ferinþe de presã, Angela Merkel a abordat
chestiunea sensibilã a imigraþiei – pentru pri-
ma datã de la începutul campaniei electorale
– rãspunzând celor care, de câteva sãptãmâni,
îi reproºeazã eschiva. De altfel, tema menþio-
natã nu ocupã decât locul 17, între temele
considerate ca importante pentru alegãtori. ªi
aceastã ignorare a unui subiect fierbinte, de
mai multã vreme, l-a fãcut pe contra-candi-
datul sãu, Martin Schulz (SPD), sã o acuze,
încã de la sfârºitul lunii iulie, în cotidianul

„Bild”, de „cinism”. Duminicã, 3 septembrie
a.c., este prevãzutã marea dezbatere televiza-
tã, de altfel singura, între Martin Schulz ºi
Angela Merkel, o întâlnire decisivã, în opinia
unor analiºti, audienþa fiind aproximatã la 15
milioane de telespectatori. Cum ecartul ac-
tual este de 15 procente – intenþie de vot – în
favoarea Angelei Merkel, „meciul” este aºtep-
tat. Douã teme sensibile vor fi, cu siguranþã,
acroºate: imigraþia ºi viitorul industriei de
autoturisme. Dacã Angela Merkel insistã pe
dimensiunea globalã a chestiunii imigranþilor,
precizând cã „o þarã nu poate face totul”,
adaugã, în schimb, cã trebuie luptat contra
”cauzelor imigraþiei”, prin ajutorarea þãri-
lor continentului african. Ceea ce aratã cã nu
are soluþii micraculoase la îndemânã. Lucru
firesc. Cât priveºte industria de autoturisme,
altã temã revenitã în prim-plan, dupã dezvã-
luirile privind manipulãrile la care s-au dedat
constructorii germani, Angela Merkel adoptã
aceeaºi poziþie ambiguã, opinând cã „este o
mare decepþie vizavi de industria de au-
toturisme” ºi recomandã constructorilor sã
se concentreze pe „tehnologii de viitor”. Re-
fuzã, în schimb, sã facã alte precizãri ºi sã
fixeze o datã la care vehiculele poluante nu se
vor mai produce. De asemenea, nu angajeazã
cote de vehicule electrice, cum a propus

Martin Schulz. Fireºte, sunt ºi alte teme ar-
dente, în aria dezbaterilor. Despre Turcia, cu
care relaþiile sunt considerabil degradate, ºi
viitorul Europei, precizãrile au fost prudente.
Cancelarul doreºte „sincer” ameliorarea rela-
þiilor cu Istanbulul, dar realitatea trebuie privi-
tã în faþã. ªi, în context, solicitã încã o datã
eliberarea persoanelor, injust deþinute în închi-
sorile turce, citând numele jurnalistului germa-
no-turc, Denis Yucel, ºi a apãrãtorului ger-
man al drepturilor omului, Peter Steudtner.
Interesant: Angela Merkel ºtie cã nu trebuie sã
inducã sentimentul sacrificãrii suveranitãþii
naþionale pe altarul comunitar. Ce spun sonda-
jele? Uniunea Creºtin-Democratã (CDU) ºi alia-
tul sãu bavarez (CSU) deþin între 38 ºi 40%
din intenþiile de vot, în timp ce Partidul Social
Democrat (SPD), condus de Martin Schulz,
oscileazã între 22 ºi 24%. Alte patru formaþii,
susceptibile de a prinde locuri în Bundestang –
Die Linke (stânga radicalã), FDP (liberal-de-
mocraþi), AfD (extrema dreaptã) ºi Verzii – fie-
care, înregistreazã între 7 ºi 10%. Campania
electoralã este ternã, prea puþin palpitantã, semn
cã alegãtorii germani doresc o prelungire a pre-
zentului. Adicã, Angela Merkel, încã un man-
dat de cancelar, al patrulea, ceea ce o indivu-
dualizeazã pe scena politicã europeanã. ªi ni-
meni nu o boteazã ...Baroneasã.
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În cadrul scrisorii, Gabriela Bal-
tag, membru în Consiliul Superior
al Magistraturii, face referire la
faptul cã se doreºte schimbarea
conducerii Inspecþiei Judiciare cu
„persoane noi, pregãtite deja emo-

þional”, fapt ce va duce la „înnã-
buºirea oricãror revolte, critici ve-
nite din interior”. Magistratul sus-
þine cã aceste demiteri ar putea fi
fãcute dupã ce IJ a fãcut un con-
trol la DNA, în cazul managemen-

tului unitãþii de parchet. „Am citit
cu uimire avalanºa de materiale
care mi-au ajuns pe mail zilele aces-
tea. Ca într-o competiþie, s-au în-
trecut pe rând, cu numeroase re-
clamaþii, formulate la adresa acti-
vitãþii Inspecþiei Judiciare care se
pare cã ºi-a realizat obiectivele
‘fãrã tact ºi respect’ atunci când a
verificat structura de parchet, su-
pusã unui control obiºnuit pentru
instanþe, reclamaþii venite nu doar

Judecãtoarea Gabriela Baltag, membru în CSM, aratã, într-un
comunicat de presã, cã Inspecþia Judiciarã va fi supusã unei
“execuþii”, dupã controlul “fãrã tact ºi respect” care a fost fãcut
la DNA, existând reclamaþii atât din partea conducerii Parchetu-
lui, cât ºi din rândul inspectorilor judiciari.

de la vârful DNA, ci ºi din partea
unor inspectori judiciari, îngrijoraþi
de limitele controlului”, aratã Bal-
tag, în comunicatul de presã.

Conform sursei citate, aparent,
sunt persoane din interiorul In-
specþiei dornice sã „demaºte pri-
goana” la care a fost supusã DNA.
Ea spune cã, probabil, Direcþia
Naþionalã Anticorupþie nu a fost
niciodatã controlatã atât de amplu
pânã acum.

Guvernul a discutat, în ºedinþa de ieri, printre altele, reintro-
ducerea supraccizei la combustibili ºi plata defalcatã a TVA,
potrivit ordinii de zi a ºedinþei Executivului.

2018, el arãtând cã majorãrile vor
fi în acord cu comportamentul „la
pompã” al operatorilor economici,
dupã creºterea accizei.

În urmãtoarele zile vom asista
la blocaje în alimentãrile cu carbu-
ranþi, pe fondul alimentãrilor în
mare creºtere în vederea acumu-
lãrii unor stocuri la preþuri actuale,
în cazul în care Guvernul va deci-
de majorarea accizei la carburanþi,
apreciazã Federaþia Operatorilor
Români de Transport. Transpor-
tatorii spun cã Guvernul a rãmas
imun la solicitãrile patronatelor din
transporturi ºi a refuzat sã dialo-
gheze cu aceºtia în contextul creº-
terii accizelor la carburanþi. „Cu
toate cã în plenul Consiliului Eco-
nomic ºi Social, patronatele, so-

cietatea civilã ºi sindicatele s-au
opus în unanimitate proiectului de
modificare a codului fiscal, din
declaraþiile publice referitoare la
asumarea din partea guvernului a
creºterii accizelor, se contureazã
o nouã etapã neagrã pentru trans-
porturile româneºti”, aratã un co-
municat FORT.

Orice eurocent diferenþã în cos-
tul operaþional influenþeazã direct
competitivitatea companiilor româ-

neºti din transporturile terestre,
mutând totodatã consumul de car-
burant în afarã României, aprecia-
zã asociaþia. Bugetul de stat pierde
astfel, din douã cauze, sume im-
portante. Consumatorii “captivi”,
ce nu pot alimenta decât în þarã,
sunt în imposibilitatea de a trans-
fera creºterile în tarifele prestate,
iar pentru un camion, o singurã
alimentare reprezintã un efort fi-
nanciar suplimentar de 450 lei.



cuvântul libertãþii / 3joi, 31 august 2017 administraþieadministraþieadministraþieadministraþieadministraþie

Majorarea preþului gigacaloriei
cu 7%, ceea ce înseamnã 16 lei
în bani, se voteazã astãzi în ºedinþa
CLM Craiova, iar dacã votul va fi
favorabil - ceea ce este deja pre-
vizibil cã se va întâmpla - se va
putea aplica începând din luna no-
iembrie, când se emite prima fac-
turã de iarnã craiovenilor. Ieri,
într-o conferinþã de presã, s-a pus
ºi problema ca Primãria Craiova
sã suporte aceastã mãrire de la
bugetul local, astfel ca locuitorii
sã nu o resimtã în preþul facturi-
lor, dupã cum s-a întâmplat în
anul 2015, când CEO a venit cu o
majorare de 6%, pe care ulterior
a suportat-o municipalitatea de la

Autoritãþile vor ca strada
„A.I Cuza” sã poatã fi redeschi-
sã circulaþiei pe data de 11 sep-
tembrie, când traficul va fi mai
aglomerat odatã cu începerea
noului an ºcolar. „Termenul de
închidere al strãzii au fost date

Strada „A. I. Cuza”, redeschisã
circulaþiei pe 11 septembrie

pe tronsoane,  în funcþie de
acordurile pe care le-a dat poli-
þia rutierã. Lucru cert este cã,
pe 11 septembrie, sã se circule
de la un capãt la altul. Se fac
eforturi foarte mari în acest sens
ºi, chiar dacã vor mai rãmâne

lucruri legate de trotuare, aces-
tea se vor putea continua. Dar,
neapãrat, pe 11 septembrie, toa-
tã lumea este cuplatã ca, pe ai
cuza, sã se poatã circula”, a de-
clarat, ieri, într-o conferinþã de
presã, primarul Mihail Genoiu.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Revizia la apã caldã, anunþatã de Complexul Energetic Oltenia pentru
perioada 4 – 15 septembrie, va dura mai puþine zile. Autoritãþile locale au
precizat cã au fãcut o adresã cãtre CEO ºi s-a hotãrât de comun acord ca
furnizarea de apã caldã sã fie reluatã începând cu data de 10 septembrie,
nu pe data de 15 septembrie, cum era în calendarul iniþial.

Autoritãþile locale ºi-au clarificat, ieri, poziþia în ceea ce
priveºte majorarea preþului gigacaloriei, menþionând cã nu
se va acorda o altã subvenþie de la bugetul local, pe lângã
cea suportatã de pânã acum. Reprezentanþii municipalitã-
þii susþin cã este vorba, totuºi, de o sumã modicã pe care
craiovenii ºi-o pot permite, ba chiar i-au invitat pe toþi sã
meargã sã-ºi achite ºi restanþele pe care le mai au la
întreþinere, deoarece existã riscul real sã rãmânã fãrã
cãldurã în aceastã iarnã.

bugetul local, pentru toatã lumea.
”Nu ne-am luat în calcul, la ora
aceasta, mãrirea subvenþiei”, a
rãspuns, franc, primarul Craiovei,
Mihail Genoiu.

„O mãrire destul de modicã”

Cel care a detaliat rãspunsul ofi-
cial la aceastã chestiune extrem de
delicatã, þinând cont cã scoate niºte
bani din buzunarele tuturor craio-
venilor, a fost viceprimarul Stelian
Bãrãgan. „Nu se ia în calcul ca
aceastã mãrire sã fie subvenþiona-
tã de primãrie, pentru cã este o
mãrire destul de modicã, cu 16 lei”,
a explicat acesta. Autoritãþile au
arãtat cã s-a fãcut o comparaþie cu

majorãrile de tarif  anunþate de
RADET, regia de distribuþie a ener-
giei termice a capitalei, pentru
aceastã iarnã ºi s-a tras concluzia
cã majorarea propusã de SC Ter-
mo nu este aºa de mare, ca atare
poate fi suportatã de populaþie. ”În
acest moment faþã de RADET,
care a aplicat o mãrire de 35%, noi

aveam o mãrire doar de 7,42%. ªi
atunci am hotãrât ca mãrirea de 16
lei sã fie suportatã de cãtre popu-
laþie”, a menþionat viceprimarul
Stelian Bãrãgan.

Primãria invocã un control
al Curþii de Conturi

Autoritãþile au invocat, ieri, cã
la baza acestei mãriri de tarif se
aflã un control al Curþii de Con-
turi, „astfel încât sã putem sã ne
încadrãm cu planul de reorgani-
zare”, fãrã a detalia, însã, acest
aspect. Pe de altã parte, în moti-
vaþia expusã de SC Termo ºi de-
pusã ca documentaþie la baza pro-
iectului de hotãrâre, se aratã cã
este majorarea este dictatã de cu
totul altceva, ºi anume de faptul
cã furnizorul CEO a majorat pri-
mul, încã din ianuarie, tariful de
apã fierbinte ce se livreazã de la
CET 2 ºi cu care se preparã agen-
tul termic furnizat populaþiei prin
punctele termice. „Pe aceastã
cale, aº vrea sã transmit popula-
þiei ºi asociaþiilor de proprietari sã
încerce sã facã plãþile mãcar
restante cãtre SC Termo, pentru
cã societatea este în insolvenþã ºi
nu va fi furnizat agent termic”, a
avertizat, în schimb, reprezentanþii
municipalitãþii craiovene.

Demersuri avansate
de asociere cu CEO

Chiar dacã iarna se anunþã sã
înceapã, cel mai probabil, sub aus-
picii mai sumbre – cu facturile
majorate ºi, dupã caz, chiar fãrã
agent termic în calorifere – auto-
ritãþile susþin cã sunt perspective
bune, pe viitor, în ceea ce priveº-
te chestiunea energiei termice.
”Nu am încetat nici o clipã sã
avem discuþii pe ceea ce înseamã
vitorul acestei societãþi de termo-
ficare. La aceastã orã, este agreatã
de cãtre CEO ºi validatã de cãtre
Ministerul Energiei ideea de socie-
tate comunã, cu acþionari Primã-
ria ºi CEO”, a declarat, ieri, pri-
marul Mihail Genoiu. Acesta a pre-
cizat cã, în aceastã perioadã, se
culeg toate datele pentru a se ac-
tualiza un studiu fãcut de primã-
rie în 2012, pe care municipalita-
te inteþioneazã sã-l foloseascã în
acest sens. Edilul-ºef al Craiovei
a reamintit ºi beneficiile care de-
curg din aceastã formã de asocie-
re, în principal posibilitatea acce-
sãrii fondurilor europene atât pen-
tru contorizarea individualã, dar ºi
pentru schimbarea tuturor reþele-
lor din oraº, atât ale Termo, cât ºi
la magistralele CET 2.
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Astfel, dupã cum a explicat
col. Laurenþiu Vînturiº, prim
adjunct al comandantului In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj, pentru asigurarea clima-
tului de ordine ºi siguranþã publi-
cã, efectivele IJJ Dolj au executat,
în aceastã perioadã, 65 de misiuni
de asigurare ordinii publice la ma-
nifestãri sportive, cultural-artistice,
religioase sau promoþionale din
municipiul Craiova ºi judeþul Dol-
j, precum ºi 2619 misiuni de men-
þinere a ordinii publice în sistem
integrat cu poliþia, fiind aplicate 260
sancþiuni contravenþionale în valoa-
re de 59.350 lei ºi constatate 58
fapte de naturã penalã. O preocu-
pare permanentã la nivelul unitãþii
a constituit-o prevenirea ºi com-

Craiovenii Gabriel ºi Luigi Teo-
dorescu, de 23, respectiv 20 de ani,
acuzaþi cã l-au omorât pe Antoni-
Ionuþ Fieraru zis „Mârlici”, de 20
de ani, tot din municipiu, în cartie-
rul Craioviþa Nouã, rãmân în spa-
tele gratiilor. Asta dupã ce, marþi,
29 august a.c., judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au menþinut mãsu-
ra arestului preventiv faþã de
amândoi: „Menþine mãsura ares-
tului preventiv cu privire la incul-
paþii Teodorescu Luigi ºi Teodo-
rescu Gabriel, mãsurã dispusã prin
încheierea nr. 305 din data de
07.12.2016 a judecãtorului de
drepturi ºi libertãþi din cadrul Tri-
bunalului Dolj. Cheltuielile judi-
care rãmân în sarcina statului. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 ore de la comunicare. Pronun-

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, au
anunþat cã, marþi, 29 august a.c.,
poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale, în colabo-
rare cu poliþiºti din cadrul Secþiei
2 Poliþie Ruralã Breasta, au orga-
nizat o acþiune pe linia depistãrii
persoanelor urmãrite în temeiul le-
gii, în timpul cãreia l-au depistat,
în comuna Botoºeºti-Paia, pe Re-
mus Marian Dârvãreanu, de 21 de
ani, din localitate. Pe numele aces-
tuia, autoritãþile judiciare din Ger-
mania au emis o semnalare în baza
unui mandat european de arestare
pentru comiterea pe teritoriul
acestei þãri, în anul 2016, a patru
infracþiuni, respectiv jaf, punerea
în pericol a siguranþei rutiere, pã-
rãsirea locului accidentului ºi re-
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în arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Doljîn arestul IPJ Dolj
zistenþã la arestare. Tânãrul a fost
prezentat Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, care a
emis pe numele sãu ordonanþã de
reþinere pentru o perioadã de 24
ore, iar ieri a fost prezentat Curþii
de Apel Craiova care a dispus
arestarea preventivã: „Admite pro-
punerea. Dispune arestarea provi-
zorie în vederea predãrii a persoa-
nei solicitate, Dârvãreanu Remus
Marian , pe o perioadã de 15 zile,
începând cu data de 30 august
2017 pânã la data de 13 septem-
brie 2017, inclusiv. Dispune emi-
terea mandatului de arestare. Cu
drept de contestaþie in termen de
24 de ore de la pronunþare. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã la data
de 30 august 2017”, se aratã în
hotãrârea instanþei.

Jandarmii IJJ Dolj ºi-au prezentatJandarmii IJJ Dolj ºi-au prezentatJandarmii IJJ Dolj ºi-au prezentatJandarmii IJJ Dolj ºi-au prezentatJandarmii IJJ Dolj ºi-au prezentat
misiunile din sezonul estivalmisiunile din sezonul estivalmisiunile din sezonul estivalmisiunile din sezonul estivalmisiunile din sezonul estival

Col. Laurenþiu
Vînturiº, prim adjunct
al comandantului
Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj, a prezen-
tat, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã
organizatã la sediul
unitãþii, o sintezã a
misiunilor desfãºurate
de cadrele unitãþii în
sezonul estival, mai
exact în perioada 15
iunie – 30 august a.c.

Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23, respectiv 20 de
ani, din Craiova, acuzaþi de uciderea unui tânãr în cartierul
craiovean Craioviþa Nouã, au fost menþinuþi în arest preven-
tiv, în baza hotãrârii de marþi, 29 august a.c., a Tribunalului
Dolj. Cei doi, trimiºi în judecatã pentru omor, lovire ºi alte
violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, vor ajunge la
instanþã ºi sãptãmâna viitoare, pe 4 septembrie a.c. fiind
stabilit primul termen de judecatã în cauzã.

þatã în ºedinþa publicã din data de
29.08.2017”. 

Au abandonat victima în
stradã ºi au fugit

Reamintim cã pe 29 martie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj i-
au trimis în judecatã pe fraþii Luigi
ºi Gabriel Teodorescu, pentru cri-
ma din noaptea de 5 spre 6 decem-
brie 2016, din Craioviþa Nouã, în
sarcina fiecãruia fiind reþinutã in-
fracþiunea de omor, la care se
adaugã lovire ºi alte violenþe ºi tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice.
Faþã de Luigi Teodorescu se înce-
puse urmãrirea penalã pentru com-
plicitate la omor, însã procurorii,
în baza probelor strânse, au hotã-

rât sã-i schimbe încadrarea juridi-
cã a faptei, reþinând ºi la el infrac-
þiunea de omor, la care a fost coau-
tor, victima fiind Antoni-Ionuþ Fie-
raru zis „Mârlici”, în vârstã de 20
de ani. Discuþiile între tineri au
ponit de la relaþiile fiecãruia cu o
fatã „Bianca”. În seara de 5 de-
cembrie 2016, Fieraru l-a sunat pe
Luigi Teodorescu pentru a-i repro-
ºa atitudinea sa faþã de „Bianca”,
iar discuþiile au degenerat, cei doi
adresându-ºi reciproc injurii. În
acest context, victima a insistat sã
se întâlneascã cu Luigi pentru a
tranºa acest diferend. Fiecare ºi-a
luat „întãriri”, mai mulþi prieteni ºi
rude, cele douã grupuri ajungând
în dreptul Poºtei din Craioviþa
Nouã cu mai multe maºini, în jurul
orei 1.45 – 2.00. Dupã ce Gabriel
Teodorescu a lovit un tânãr cu
mânerul unui cuþit în cap, o parte
dintre susþinãtori au fugit, conco-
mitent fiind lovit ºi Antoni Ionuþ
Fieraru (cel mai probabil cu mâ-
nerul de la cuþitul de panoplie).
Tânãrul a fugit cãtre bulevardul
Tineretului, urmãrit îndeaproape
de fraþii Teodorescu, care l-au
prins când a ajuns lângã gardul

despãrþitor dintre benzile de circu-
laþie ale bulevardului Tineretului ºi
au început sã-l loveascã simultan,
Fieraru apãrându-se cu braþele.

ªi-a pierdut ºi ochelarii, astfel
cã, au mai reþinut anchetatorii în
rechizitoriu, „profitând de starea
de vulnerabilitate ºi imposibilita-
tea de ripostã în care se afla aces-
ta, fiind flancat ºi imobilizat de
inculpatul Teodorescu Luigi, in-
culpatul Teodorescu Gabriel i-a
aplicat victimei cel puþin douã lo-
vituri cu un al doilea cuþit pe care
îl avea asupra sa (având lama ra-
batabilã de aproximativ 18 cm lun-
gime ºi 3 cm lãþime), dintre care

una în zona cervicalã anterioarã,
care i-a secþionat douã artere san-
guine majore, cauzându-i leziuni
traumatice care i-au produs în
scurt timp decesul”. Cei doi fraþi
au abandonat victima în stradã, au
plecat în Drãgãºani, judeþul Vâl-
cea, unde locuia o rudã ºi au as-
cuns acolo cuþitul folosit la uci-
derea lui Fieraru, însã la reveni-
rea în Craiova au fost prinºi ºi
arestaþi preventiv, de atunci fiind
în spatele gratiilor.

Primul termen de judecatã în
dosar este stabilit la Tribunalul Dolj
sãptãmâna viitoare, mai exact pe 4
septembrie a.c.

baterea faptelor antisociale, mate-
rializându-se în desfãºurarea a 86
de acþiuni în cooperare cu: Poliþia,
Serviciul pentru Imigrãri Dolj, ITM
Dolj, DSVSA, organele silvice, or-
ganele piscicole, atât în mediul ur-
ban cât ºi în mediul rural. În plus,
pentru gestionarea problematicii pe
linia migraþiei ilegale, au fost orga-
nizate 32 acþiuni în cooperare cu
Serviciul Judeþean al Poliþiei de
Frontierã Dolj având ca rezultantã
directã creºterea securitãþii fron-
tierei pe zona de sud a judeþului,
îndeosebi în zonele celor douã
puncte de trecere a frontierei: Be-
chet ºi Calafat, în prezent cadrele

unitãþii fiind angrenate, alãturi de
IPJ Dolj, în asigurarea mãsurilor
de ordine pe timpul desfãºurãrii
probelor de evaluare la examenul
de Bacalaureat sesiunea august –
septembrie 2017,  la 5 centre con-
stituite în Craiova.

Reprezentanþii IJJ au reamin-
tit cetãþenilor cã pot solicita spri-
jinul Jandarmeriei Române prin
apelarea Serviciului Naþional Unic
pentru Apeluri de Urgenþã – 112
sau pot sesiza cea mai apropiatã
patrulã, atunci când sunt victime-
le unor fapte antisociale sau sunt
martori la sãvârºirea unor astfel
de fapte.
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Inaugurarea ºi dotarea cu apa-
raturã modernã a Clinicii de Chi-
rurgie Cardiovascularã este cu atât
mai importantã cu cât cele mai
apropiate centru în care se efectu-
eazã astfel de intervenþii medicale
sunt Timiºoara sau Bucureºti.

„Lucrãrile la Clinica de Cardio-
logie intervenþionalã se apropie de
sfârºit ºi în acest moment se des-
fãºoarã licitaþiile pentru aceastã
salã. În curând vom avea un re-
zultat final ºi va fi dotatã. Dorinþa
noastrã este sã terminãm cât mai
repede aceastã investiþie deosebit
de valoroasã pentru regiunea Olte-
nia. Astfel vom rezolva o proble-
mã foarte gravã a multor oameni
din aceastã zonã, bolnavi cu afec-
þiuni coronariene, care reprezintã
principala cauzã de mortalitate în
aceastã regiune. Aºa cum ºtiþi, de
la Timiºoara ºi pânã la
Bucureºti nu mai existã
nici o astfel de clinicã în
care sã poatã interveni
cineva în caz de infarct
sau preinfarct. ªi atunci,
vom face un fel de pio-
nierat la Craiova cu
aceastã investiþie, care
depãºeºte probabil ºapte
milioane de euro, mare
parte din banii Consiliu-
lui Judeþean”, a declarat,
ieri, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

Ca la fiecare ºedinþã ordinarã a Colegiului Prefectural Dolj,
s-au prezentat rapoartele diferitelor instituþii deconcentrate,
care ºi-au prezentat rapoartele, conform unei ordini de zi,
stabilite dinainte. Cum sportul este parte importantã din edu-
caþie, s-au desfãºurat mai multe competiþii , în lunile din
acest an, sprijinite de cãtre DJST Dolj. „În perioada ianuarie
– august 2017, DJTS Dolj a urmãrit asigurarea unui cadru
adecvat de desfãºurare a activitãþilor sportive pentru valori-
ficarea ºi afirmarea rolului educativ al sportului. Avem , pentru
sport, douã programe – unul pentru performanþã, celãlalt
pentru „Sportul pentru toþi”. La prima categorie, în acest an
am avut programate 31 de activitãþi, realizate fiind 21, iar la
cealaltã raportul este 98 – 71. În acest moment, putem vorbi
despre 441 de asociaþii sportive fãrã personalitate juridicã,
dar am acordat sprijin logistic pentru 47, în vederea obþine-
rii Certificatului de identitate sportivã. În ceea ce priveºte
„Sportul pentru toþi”, DJST Dol a continuat proiectele de
anvergurã – „Vã invitãm la sport!”, „SUMMER SPORT”,
„Sport în familie”, urmând ca în luna septembrie sã se des-
fãºoare „Craiova SPORTFEST”, prin care încurajãm parti-
ciparea tinerilor la desfãºurarea unor activitãþi fizice. Nu
putem sã nu vorbim ºi despre „tineret”, unde au fost puse în
practicã proiecte proprii sau în parteneriat  cu Centrele din
teritoriu, cum ar fi la Giurgiþa – „Cariera ta, primii paºi”,
„Tinerii în ... Centru”, „Descoperã-te!”, „Antreprenor în
rural”  ºi multe altele”, a precizat  Alina Ionescu, director al
DJST Dolj.

Reprezentanþii Primãriei Craiova au inspectat, la în-
ceputul acestei sãptãmâni, mai multe ºcoli ºi grãdini-
þe, declarându-se mulþumiþi de modul cum au fost pre-
gãtite, pe timpul vacanþei, sãlile de curs pentru a-ºi
primi elevii. „Am vizitat, împreunã cu Sorin Manda
(n.r. – city managerul Craiovei) câteva ºcoli. Sunt
multe care au fost în lucru anul acesta, s-au fãcut
investiþii ºi reparaþii ºi se aflã în condiþii bune pentru
începerea anului ºcolar”, a declarat primarul Craio-
vei, Mihail Genoiu. Acesta a dat ºi douã exemple,
ªcoala Gimnazialã „Sfântul Gheorghe” ºi Colegiul Na-
þional Economic „Gheorghe Chiþu”, unde sunt par-
curse procedurile de expertizã ºi proiectare ºi se con-
tinuã cu investiþiile. Autoritãþile au transmis cã, din
punct de vedere al ISU ºi DSV, nu sunt probleme la
ºcolile din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Primãr ia  Craiova,Pr imãr ia  Craiova,Pr imãr ia  Craiova,Pr imãr ia  Craiova,Pr imãr ia  Craiova,
mulþumitã demulþumitã demulþumitã demulþumitã demulþumitã de
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Sportul ºi învãþãmântul – prezentate laSportul ºi învãþãmântul – prezentate laSportul ºi învãþãmântul – prezentate laSportul ºi învãþãmântul – prezentate laSportul ºi învãþãmântul – prezentate la
Colegiul  PrefecturalColegiul  PrefecturalColegiul  PrefecturalColegiul  PrefecturalColegiul  Prefectural

 Ieri, a avut ºedinþa ordinarã lunarã a Colegiu-
lui Prefectural Dolj, pe ordinea de zi fiind rapoar-
tele prezentate de conducerile Comisariatului
pentru Protecþia Consumatorilor Dolj, Administra-
þiei Finanþelor Publice Dolj ºi Direcþiei pentru
Sport ºi Tineret Dolj. În plus, s-a discutat ºi despre
pregãtirea noului an ºcolar, în acest sens fiind
emis ºi un ordin al prefectului judeþului Dolj.

Ordine de verificare ºi control
Cum sportul face parte integrantã din procesul educaþio-

nal, iar anul ºcolar se apropie – deschiderea fiind pe 11 sep-
tembrie, prefectul judeþului Dolj,  Dan Narcis Purcãrescu ,
a prezentat, în cadrul ºedinþei, planul pentru 2017/2018: „Prin
Ordinul Prefectului , nr. 305/2017, au fost constituite echi-
pe mixte de control pentru verificarea unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar din judeþul Dolj, formate din reprezen-
tanþi ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi ai Instituþiei
Prefectului. Ccontrolul se desfãºoarã începând de mâine (ieri
– n.r.), acoperind toate unitãþile din judeþ (195 cu personali-
tate juridicã de stat ºi 20 de unitãþi private). Echipele de
control vor verifica, împreunã cu primarii sau delegaþii aces-
tora, mai multe aspecte: stadiul pregãtirii localurilor pentru
deschiderea noului an ºcolar, privind finalizarea lucrãrilor de
reparare/renovare, modernizare; igienizarea spaþiilor de în-
vãþãmânt; modul în care sunt pregãtite spaþiile de distribuire
a produselor din programul „Lapte - Corn” ºi, acolo unde
este cazul, se servire a mesei; stadiul aprovizionãrii cu com-
bustibil solid pentru  sezonul rece. Totodatã, reprezentanþii
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj – Control în Sãnãtate Pu-
blicã vor verifica, din puncz de vedere sanitar unitãþile de
învãþãmânt ºi vor înainta Prefectului  judeþului Dolj un ra-
port cu cele constatate ”.

CRISTI PÃTRU

Cardiologia intervenþionalã, gata pânã la sfârºitul anuluiCardiologia intervenþionalã, gata pânã la sfârºitul anuluiCardiologia intervenþionalã, gata pânã la sfârºitul anuluiCardiologia intervenþionalã, gata pânã la sfârºitul anuluiCardiologia intervenþionalã, gata pânã la sfârºitul anului
Reprezentanþii Consiliului Judeþean Dolj ºi

cei ai Spitalului Clinic de Urgenþã din Craiova
sperã ca pânã la sfârºitul acestui an în Clinica
de cardiologie intervenþionalã sã poatã fi tra-

taþi primii pacienþi. Prin aceastã investiþie, a
cãrei valoare depãºeºte ºapte milioane de euro,
se va rezolva o problemã mai veche a servicii-
lor medicale din regiunea Oltenia.

770.000 de euro pentru dotarea
cu aparaturã a unei sãli

de operaþii
În luna aprilie a.c, în cadrul pro-

gramului, Interreg V-A România-
Bulgaria, Consiliul Judeþean Dolj ºi
Districtul Vratsa, au semnat un pro-
iect de peste 1,5 milioane de euro,
în domeniul sãnãtãþii. Un proiect
prin care douã unitãþi sanitare, adi-
cã Spitalul Judeþean de Urgenþã Cra-
iova ºi Spitalul din Kozlodui, regiu-
nea Vratsa – vor fi dotate cu apara-
turã medicalã în valoare de peste
770.000 de euro fiecare. Cei
770.000 de euro care revin Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã din
Craiova vor fi utilizaþi pentru dota-
rea cu aparaturã a unei sãli de ope-
raþii ce va funcþiona în cadrul Clini-
cii de Cardiologie intervenþionalã.

„Spitalul Judeþean din Craiova
este cel mare spital monobloc din
þarã, este spitalul care are cele mai
multe specialitãþi ºi singurul, cel
puþin la ora asta, care nu are o cli-
nicã de cardiologie intervenþionalã,
cu atât mai puþin o secþie de chirur-
gie cardiacã. Într-adevãr, la aceas-
tã orã bolile cardiovasculare repre-
zintã principala cauzã de morbidi-
tate ºi mortalitate la nivelul regiunii.
Toþi pacienþii care fac infarct sunt
trimiºi la Bucureºti cu elicopterul
sau cu salvarea. De la toate aceste
date a pornit necesitatea apariþiei
acestui centru cu douã specialitãþi.
Una din specialitãþi este cardiologia
intervenþionalã, deci practic urgen-
þa. Cea de-a doua investiþie repre-
zintã cele douã sãli de chirurgie in-
tervenþionalã”, a explicat manage-
rul Spitalului Clinic Judeþean de Ur-

genþã din Craiova, dr.
Bogdan Fãnuþã.

La Craiova ar putea
fi trataþi ºi pacienþi

din Bulgaria
O noutate anunþatã

de managerul Spitalu-
lui Judeþean este ace-
ea cã la Craiova ar pu-
tea fi trataþi, dupã ina-
ugurarea Clinicii de
cardiologie intervenþi-
onalã, ºi bolnavii cu
afecþiuni cardiace din
nord-vestul Bulgariei.

Distanþa între localitãþile din distric-
tul Vratsa este mult mai micã faþã
de Craiova, comparativ cu drumul
ce ar trebui parcurs pânã la Sofia.
„Este un proiect care pe lângã cã
rezolvã problemele locale ar putea
sã aducã ºi câteva schimbãri legis-
lative la nivel de regiune. Vom trata
pacienþii noºtri din Dolj ºi din Olte-
nia, ºi se propune sã poatã fi trataþi
inclusiv pacienþii din zona de nord
a Bulgariei. Elicopterul pe care îl
avem poate aduce aceºti pacienþi.
Pânã la Sofia am înþeles cã sunt
undeva la 250 de kilometri iar pânã
la noi sunt aproape 100 de kilometri.
ªi atunci acest proiect vizeazã nu
doar tratarea pacienþilor din Oltenia,
cât ºi sã preluãm pacienþi din zona
de nord a Bulgariei, din judeþul Vrat-
sa”, a mai spus dr. Bogdan Fãnuþã.

Intervenþii chirurgicale ºi pe
vasele mari

Tot în cadrul Clinicii de cardi-

ologie intervenþionalã de la Craio-
va vor putea fi efectuate ºi inter-
venþiile chirugicale pe vasele mari.
În privinþa specialiºtilor ce vor
activa în cadrul clinicii, echipele
sunt în mare parte deja formate.
„Existã în continuare ºi partea de
formare de specialiºti pe care în
momentul de faþã i-am gãsit ºi vor
trebui perfecþionaþi în cadrul aces-
tui tip de intervenþie chirurgicalã.
Trebuie spus cã aceastã salã de
operaþii nu va deservi doar inter-
venþiile chirurgicale pe cord, ci va
deservi inclusiv intervenþii chirur-
gicale pe vasele mari. Discutãm
aici, spre exemplu, de intervenþii
pe aortã. Din pãcate ºi în aceste
cazuri mortalitatea este foarte
mare pentru cã din momentul în
care se descoperã timpul de in-
tervenþie este foarte scurt”, a adã-
ugat managerul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova.

RADU ILICEANU
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Despre Puppets Occupy Stre-
et ºtim, deja, cã este primul fes-
tival de arta animaþiei din Româ-
nia care se desfãºoarã exclusiv
în spaþii neconvenþionale, creat
pentru comunitate, ce aduce la
un loc companii de teatru priva-
te ºi teatre de stat, dar ºi direc-
tori de festivaluri, încurajând
astfel parteneriatul public-privat.
Finanþat integral de Primãria ºi
Consiliul Local Craiova ºi orga-
nizat de Teatrul pentru copii ºi
tineret Colibri, ºi în acest an,
festivalul creºte prin calitate, de
la an la an. Scopul Festivalului
Puppets Occupy Street, acela de
a promova arta animaþiei în co-
munitate ºi de a genera accesi-
bilitate la actul artistic cãtre toate
categoriile de vârstã ºi toate gru-
purile socio-profesionale este,
cu siguranþã, atins.

Marcel Iureº,
un modest abisal

Dupã ce, marþi, criticul de te-
atru Claudiu Groza a fost amfi-
trionului primei întâlniri progra-
mate de organizatorii Ediþiei de
Aer a Festivalului Puppets Oc-
cupy Street, iatã cã ieri, Marcel
Iureº, un actor ce a intrat de-
mult în galeria marilor talente ac-
toriceºti ºi teatrale, a jucat ace-
laºi rol, în cadrul unor discuþii
presãrate cu istorie, psihologie,
artã teatralã, ºi chiar mici atin-
geri din domeniul omniprezent al
politicii.

„Arta, în general, în România, este ieftinã. Sau are un preþ mic.
Teatrul nu depinde de stat. Fundamental, teatrul s-a nãscut dintr-o
nevoie a omului. Dimpotrivã, statul impune piedici mari pentru a
funcþiona un teatru”, Marcel Iureº.

„În teatru nimic nu se aruncã;„În teatru nimic nu se aruncã;„În teatru nimic nu se aruncã;„În teatru nimic nu se aruncã;„În teatru nimic nu se aruncã;
ºi neghina e bunã”ºi neghina e bunã”ºi neghina e bunã”ºi neghina e bunã”ºi neghina e bunã”

Ieri, actorul Marcel Iureº a fost amfitrio-
nul unei întâlniri dintre publicul craiovean
ºi profesioniºtii din teatru, în cadrul discu-
þiilor sub genericul „Arta trasului de sfori”.
Profunzimea, calmul ºi detaºarea cu care
celebrul actor, nãscut pe meleagurile Bãi-
leºtiului, a vorbit despre condiþia actualã a
actorului de teatru, despre complexitatea
provocãrilor din lumea artei teatrale cu pã-
puºi, spre care s-a îndreptat în urmã cu pu-
þinã vreme, jucând rolul lui Prospero din
„Furtuna”, spectacol pus în scenã de Tea-
trul Colibri din Craiova, au dat sentimentul
cã arta nu se stinge. Aºa cum izvorul pur
irupe din adâncuri, la fel ºi talentul ºlefuit
prin focul hefaistos necontenit al dãruirii ºi

apetenþei native spre artã al lui Marcel
Iureº ne face încrezãtori cã prezentul poate
fi o poveste mult mai frumoasã decât vor
alþii sã credem. Cu replica la purtãtor sau
mai bine spus la milisecundã, cu un umor
atât de rafinat, încât nu îþi e clar dacã apre-
ciazã sau ignorã, voit, fapte ºi oameni, ac-
torul Marcel Iureº s-a prezentat cu onesti-
tatea caracteristicã, declarându-se dispus
sã urmeze dintotdeauna sfatul bunicului
sãu: „Faci binele! Îl pui într-o batistã ºi îl
laºi pe drum. Nu te intereseazã cine îl ia”!
Altfel spus, arta trebuie dãruitã pe mai de-
parte. Iar tinerii actori pe care i-a format la
teatrul „ACT”, pe care-l conduce, sunt do-
vada respectãrii acestui angajament.

„Arta trasului de sfori”, sin-
tagmã pe care actorul Marcel
Iureº a dezvoltat-o ieri, s-a do-

vedit a fi cu mult mai cuprinzã-
toare decât ºi-au imaginat cei
prezenþi la întâlnire. Pornind de
la realitatea cã „trasul de sfori”
este ancestral, mai exact, de
când s-a inventat cânepa, ºi tre-
când în revistã multitudinea de
aplicaþii practice asumate de cul-
tura ºi civilizaþia tradiþionalã ro-
mâneascã, actorul a admis cã
„sunt sforari din toate timpurile
ºi în toate domeniile”. Mai mult,
a apreciat cã „mersul pe sfoarã”
este o expresie des uzitatã, dar
nu este ºi cazul României, „pen-
tru cã trebuie sã mergi drept”!

Volubil ºi ataºat cu modestie
domeniului pe care ºi l-a ales sã-

l slujeascã o viaþã întreagã, Mar-
cel Iureº s-a întrebat, retoric, de
ce este atât de descumpãnitoare
sfoara! Rãspunsul trebuie sã ni-
l cãutãm fiecare dintre noi.

„Am fost învãþat sã fie greu”
Vorbind despre condiþia ac-

tualã a României, sub mai toate
aspectele sale fundamentale,
Marcel Iureº crede cã, de fapt,
trãim o poveste, într-un fel in-
ventatã de alþii. Dar sub aceasta
se aflã adevãrata poveste a po-
porului român. Iar, acum, când
suntem obligaþi sã ne raportãm
la civilizaþia occidentalã, în mod
evident la cea germanã, pare
evident cã setãrile noastre com-
portamentale ºi de gândire sunt
total diferite. „Sã nu uitãm cã
nemþii, dupã rãzboi, au mâncat

ºobolani, pisici, câini; iar seara,
când se întorceau de la lucru,
ascultau Mozart, Schubert! Pre-
da, la noi, zicea: Aºa e soiul!”, a
sintetizat reputatul actor diferen-
þele imense de civilizaþie.

Mai mult,  vorbind despre
Artã, Marcel Iureº o identificã
cu Binele. „Arta e ca Binele. Vor-
ba bunicului meu: «Faci binele
ºi îl pui într-o batistuþã ºi îl laºi
pe drum. Nu te intereseazã cine
îl ia»”. A explicat auditoriului cã,
în teatru, existã o mare capca-
nã. Aceea cã pare uºor. „Eu am
fost învãþat sã fie greu. Arta asta
pare uºoarã. Nu e deloc. La
modul fizic, coexistã douã per-

soane, care trebuie sã devinã una
singurã. Dublezi un personaj. Se
topeºte în tine acel personaj.
Totul devine o dilemã. O mira-
re”, s-a destãinut Marcel Iureº.

Din tainele teatrului
Vorbind despre lumea mai pu-

þin cunoscutã vieþii de actor,
domnia sa a avut cuvinte lauda-
tive la adresa spaþiului deosebit
de generos al Teatrului pentru
copii ºi tineret „Colibri” din Cra-
iova. „Trebuie sã joci inclusiv
spaþiul. Or, spaþiul în teatrul
Colibri trebuie sã-l manevrezi.
Dimensiunea sãlii Colibrii este
enormã. Este o performanþã. La
Teatrul ACT, cel mai îndepãrtat
loc al spectatorului este la 2,5-3
metri. De aceea vreau sã fac ºi
teatru de pãpuºi la ACT. Cum
poþi sã faci atâtea cu niºte ob-
iecte moarte, neînsufleþite, e
ceva fascinant pentru mine! Un
pãpuºar este cu atât mai bun cu
cât dispare în spatele pãpuºii”,
a mãrturisit Marcel Iureº.

În arta teatralã, o dificultate
mai ridicatã o au actorii din tea-
trele pentru copii, a mai afirmat
domnia sa, invocând experienþa
interpretãrii rolului bãtrânului
Prospero, din piesa „Furtuna”,
pusã în scenã de Cristian Pepi-
no, la Teatrul pentru copii ºi ti-
neret Colibri. „Nu poþi sã joci tu
cu tine. Trebuie sã joci o per-
soanã. Tu trebuie sã dispari, dar
existând în dosul unei pãpuºi ºi

sã o faci pe ea sã existe. Încer-
cãm sã transformãm invizibilul
din noi în vizibilul din pãpuºã.
Este greu sã te întorci în copilã-
rie.  Trebuie sã mergem în
adânc,  unde am avut prima
amintire, prima spaimã. Iar ac-
torul de marionete trebuie sã se
confrunte cu propria stare, cu
propria credinþã. În teatru, nimic
nu se aruncã. ªi neghina e bunã.
Pentru cã ea inspirã, îi gãseºti
un loc, completeazã un tablou”,
a mai precizat Marcel Iureº.

S-a atins ºi subiectul sensi-
bil al percepþiei unei pãrþi din
publicul larg asupra prestaþiei
actorului din teatrul de pãpuºi,
luându-se ca ipotezã de lucru
ideea cã acesta ar fi mai puþin
important în arta teatralã, com-
parativ cu colegii sãi din teatrul
mare. ªi aici, concluzia care s-
a desprins a fost aceea cã am-
bele profesii au propriile reguli
ºi nimic nu dã dreptul sã se apli-
ce cuantificãri apreciative sau
depreciative, lipsite de obiecti-
vitate. „S-a spus simplist cã, în
teatrul pentru copii, se lucrea-
zã cu poveºti uºoare. În gene-
ral, percepþia adulþilor este cã
acest teatru este doar pentru
copii. Dar, iatã cã, în specta-
colul «Furtuna» nu am pus li-
mitã de vârstã ºi fiecare parti-
cipant a înþeles spectacolul”, a
argumentat Adriana Teodores-
cu, manager al Teatrului pentru
copii ºi tineret Colibri.
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În prezent, pe teritoriul judeþului
Dolj se mai pãstreazã trei cule, însã
nici una dintre ele nu a fost pusã
pânã acum în valoare. Luna trecutã
s-a semnat contractual de finanþare
pentru Cula Izvoranu-Geblescu, din
localitatea Brabova, care se ridicã
la peste 500.000 de euro. Ieri, s-a
semnat contractul pentru cea din
Cernãteºti. „Este vorba de trecutul
ºi de istoria noastrã, pe care nu o
putem lãsa la întâmplare ºi de care
trebuie sã ne îngrijim. Suntem obli-
gaþi sã încercãm sã intervenim aco-
lo unde putem salva patrimoniul
naþional cultural”, declara preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, la începutul acestui an,
când s-a vorbit pentru prima datã
despre preluarea în administrare a
culei de la Cernãteºti.

Astfel de obiective sunt specifice
Balcanilor

ªeful administraþiei judeþene a
subliniat cu aceastã ocazie, faptul
cã astfel de obiective sunt specifi-
ce Balcanilor, regãsindu-se cu pre-
cãdere în Serbia, Albania ºi Bulga-
ria, iar în þara noastrã în zona Olte-
niei ºi a Munteniei. „Întâlnirea de
astãzi (n.r ieri) este destinatã sem-
nãrii contractului de finanþare pen-
tru un obiectiv cultural deosebit
pentru judeþul Dolj, respectiv resta-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Asociaþia Membrilor Ordinului
„Palmes Académiques” din Româ-
nia (AMOPA-Roumanie) ºi Biblio-
teca Francezã OMNIA organizea-
zã (la sediul acesteia din urmã) as-
tãzi, ora 11.00, o întâlnire cu ope-
ra lui Charles Baudelaire, prilejuitã
de împlinirea a 150 de ani de la dis-
pariþia celui care a deschis calea
liricii moderne.

Recitalul actorului Angel Raba-

BaudelairianaBaudelairianaBaudelairianaBaudelairianaBaudelairiana
boc, de la Teatrul Naþional din Cra-
iova, va încununa lectura realizatã
de alþi participanþi la eveniment :
elevi, profesori, bibliotecari. Prof.u-
niv. dr. Sonia Cuciureanu va citi din
propriile tãlmãciri în limba românã
ale poemelor baudelairiene, publica-
te  în „România literarã”.

Vor fi, de asemenea, abordate
teme legate de opera lui Baudelaire:

Motivul mãrii la Baudelaire ºi

Cioran (prof. dr. Maria Tronea),
Baudelaire, „Strãinul” (prof. Vir-
ginica Bobolocu),  Baudelaire ºi
artele (prof. Liliana Cojocaru).

O audiþie muzicalã pe versuri de
Baudelaire va încheia acest eveni-
ment coordonat de prof. dr. Maria
Tronea, vicepreºedintã AMOPA-
Roumanie ºi profesor Constantina
Constantin, bibliotecar la Bibliote-
ca Francezã OMNIA.

S-a semnat un nou contract…

Restaurarea Culei CernãteºtilorRestaurarea Culei CernãteºtilorRestaurarea Culei CernãteºtilorRestaurarea Culei CernãteºtilorRestaurarea Culei Cernãteºtilor, un obiectiv înscris, un obiectiv înscris, un obiectiv înscris, un obiectiv înscris, un obiectiv înscris
în lista monumentelor istorice de interes naþionalîn lista monumentelor istorice de interes naþionalîn lista monumentelor istorice de interes naþionalîn lista monumentelor istorice de interes naþionalîn lista monumentelor istorice de interes naþional
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)

Dolj, Ion Prioteasa, a semnat, ieri, contractul
de finanþare pentru proiectul privind restau-
rarea, consolidarea ºi promovarea monumen-
tului istoric Cula Cernãteºtilor, din comuna
Cernãteºti, demers cu o valoare totalã de
peste 2.130.886,04 lei, finanþat în cadrul Pro-
gramului Operaþional Regional 2014 – 2020.

La evenimentul semnãrii contractului de fi-
nanþare, alãturi de preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, au mai partici-
pat directorul ADR SV Oltenia, Marilena
Bogheanu, vicepreºedinþii Oan Bicã ºi Cos-
min Vasile, administratorul public al judeþu-
lui, Cosmin Durle ºi nu în ultimul rând, pri-
marul localitãþii Cernãteºti, Florin Trãistaru.

urarea Culei Cernãteºtilor, din co-
muna Cernãteºti. Este un proiect pe
care ni l-am dorit, cu atât mai mult
cu cât specialiºtii au tras numeroa-
se semnale de alarmã, întrucât clã-
direa se aflã într-o stare avansatã
de degradare. În plus, în judeþul
nostru nu au mai rãmas multe ast-
fel de construcþii civile, de tip culã,
monumente cu o puternicã încãr-
cãturã istoricã. Practic tot ceea ce
am depus, în materie de proiecte
cu fonduri europene ne-a reuºit ºi

iatã cã astãzi primim încã o sumã
de bani pentru judeþul Dolj. Dar nu
neapãrat suma este importantã, ci

faptul cã rezolvãm o problemã a
patrimoniului naþional ºi a patrimo-
niului judeþului Dolj, în mod spe-
cial, pentru cã aºa cum ºtiti judeþul
nostru este un judeþ de patrimoniu
ºi de tradiþii în care trebuiau rezol-
vate cãteva problem. ”,

Vor fi puse în circulaþie prin
intermediul Muzeului Olteniei
Cula Cernãteºtilor, dupã resta-

urare ºi modernizare va trece în
administrarea Muzeului Olteniei,

care urmeazã sã stabileascã o stra-
tegie de valorificare turisticã, atât
a monumentului istoric, cât ºi a
punctului muzeistic din interior. În
judeþul Dolj se mai pãstreazã în
prezent ºi o a treia culã Barbu Po-
enaru de la Almãj. Toate culele au
valoare de patrimoniu cultural de
nivel naþional. “Sã vorbim puþin de
momentul de început. De când am
început noi sã gândim un astfel de
proiect. Din 2013…când Asocia-
þia Regionalã a Arhitecþilor din Re-
giunea Oltenia a tras un semnal  de
alarmã “SOS culele din România
!”. Aºa cum ºtiþi, cule existã în ju-
deþele Dolj, Olt, Mehedinþi, Vâlcea,
Gorj, Argeº ºi Teleorman.  Astãzi
(n.r ieri), semnãm cel de-al doilea
contract de aproximativ o jumãta-
te de milion de euro pentru reabili-

tarea ºi punerea în circulaþie a aces-
tui obiectiv istoric, specific aces-
tei zone. În felul acesta cele douã
cule refãcute ºi reconsolidate vor
fi puse în circulaþie prin interme-
diul Muzeului Olteniei, care le va
administra ºi le va pune în circui-
tul istoric….”, a subliniat Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj.

Stare relative bunã de conservare
Cula  de la Cernãteºti se aflã

într-o stare relativ bunã de con-
servare, dupã cum ne-a mãrturisit
edilul localitãþii, Florin Trãistaru,
datoratã lucrãrilor de reparaþii ºi
întreþinere finanþate cu fonduri ale
administraþiei locale ºi cu sume
donate Primãriei de ultimii descen-
denþi ai familiei, stabiliþi în Belgia.
Prin Hotãrârea nr. 35 din 19 no-
iembrie a.c., Consiliul Local Cer-
nãteºti a aprobat darea în adminis-
trarea Consiliului Judeþean Dolj pe
perioadã nedeterminatã a acestui
imobil monument istoric, aflat în
domeniul public al comunei. Clã-
direa – cu cerdacul, integral de
lemn, situat în consolã, la partea
de sus a faþadei – este cunoscutã
astãzi ca Muzeul Comunal Cernã-
teºti, denumire pe care a primit-o
prin anii 1970, când a început sã
adune în ea mãrturii ale trecutului
acestor meleaguri – piese de inte-
res arheologic, istoric, documen-
tar, etnografic. Se întinde pe o su-
prafaþã de 72 mp, terenul aferent
întinzându-se pe 1.628 mp.

“Ne întâlnim pentru a patra
oarã, în decurs de câteva luni,

pentru a semna un nou proiect”
La rândul sãu, Marilena Bo-

gheanu, directorul general al
Agenþiei pentru Dezvoltare Regio-
nalã Sud-Vest Oltenia, a subliniat
faptul cã este pentru a patra oarã,
în decurs de douã luni, de când
la Consiliul Judeþean Dolj se sem-
neazã contracte de finanþare pen-
tru diverse proiecte ºi în mod si-
gur, astfel de întâlniri vor mai
avea loc pânã la finele acestui an,
fiind deja în pregãtire alte proiecte,
pe alte scheme de finanþare. “Ne
întâlnim pentru a patra oarã, în
decurs de câteva luni, pentru a
semna un nou proiect depus de
cãtre Consiliul Judeþean Dolj,
proiect care cu siguranþã cã nu
va fi ºi ultimul din anul acesta,
deoarece se aflã în pregãtire ºi
alte documentaþii, pe alte sche-
me de finanþare. Cula Cernãteº-
tilor este un monument istoric de
importanþã naþionalã, încadrat în
categoria A, iar intervenþia con-
stã în lucrãri de consolidare ºi
restaurare, care nu afecteazã au-
tenticitatea clãdirii, în finisaje in-
terioare ºi exterioare, în realiza-
rea instalaþiilor necesare, în digi-
tizarea obiectivului ºi reamenaja-
rea punctului muzeal, deoarece în
momentul de faþã funcþioneazã ca
muzeu al artei populare. Doresc
sã felicit atât Consiliul Judeþean
Dolj, cât ºi pe membrii echipei de
la Agenþia pentru Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia, întru-
cât se depun eforturi intense pen-
tru a asigura în timp record eva-
luarea ºi contractarea proiectelor,
astfel încât sã putem avea, la fi-
nalul anului 2018, un grad de ab-
sorbþie cât mai ridicat.”, a subli-
niat directorul ADR SV Oltenia.



8 / cuvântul libertãþii joi, 31 august 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoa-

te la licitaþie publicã în vederea
închirierii urmãtoarele spaþii si-
tuate în Craiova: -Lapuº, Bl. T7,
parter - profil activitate : Spaþii
de depozitare în cadrul blocuri-
lor, suprafaþã 37,00 mp; -str. Fra-
þii Buzeºti, nr. 4A, etaj, profil ac-
tivitate: Prestãri Servicii, supra-
faþã 20,00mp; - str. Fraþii Buzeº-
ti,nr. 24, profil activitate: Prestãri
Servicii, suprafaþã 46,61mp; Li-
citaþia va avea loc la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, situat în str.
Brestei nr. 129, CUI: RO
7403230, în data de15.09.2017,
data limitã de depunere a ofer-
telor fiind data de 14.09.2017.
Preþul documentaþiei de atribui-
re este de 176 lei, se poatea achi-
ziþiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, Biroul Contracte. Rela-
þii suplimentare la telefon:
0251.411.214;

NISTOR ªtefan ºi Nistor Lu-
miniþa anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Construire vulcani-
zare, spãlãtorie auto, separator de
hidrocarburi, bazin închis vidan-
jabil”, propus a fi amplasat în ora-
ºul Dãbuleni, str.Victoriei, nr.66,
jud.Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, la sediul lui Nistor ªte-
fan, oraºul Dãbuleni, str.Victo-
riei, nr.66, jud.Dolj în zilele de L-
V, între orele 9.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net: www.arpmdj.anpm.ro. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, fax 0251.419.036,
email: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
MOªU DORINA ELENA  anun-

þã publicul interesat asupra  luãri
deciziei de încadrare  de cãtre APM
Dolj – fãrã acord de mediu, pentru
proiectul  :CONSTRUCÞIE PRO-
VIZORIE PENTRU COLECTARE ªI
VALORIFICARE DESEURI NEPE-
RICULOASE RECICLABILE, pro-
pus a fi amplasat în Bãileºti, str.
Ana Ipãtescu, nr.8A. Proiectul  de-
ciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, Craiova, stra-
da Petru Rareº, nr.1 în zilele de luni-
joi între orele 9-16 ºi vineri între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: www. ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re,  pânã la data de 5.09.2017.

SC Eurogenetic SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea de
distribuþie GPL la autovehicule ce
se desfãºoarã în Craiova, str.Geor-
ge Enescu, nr.49C. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, zilnic, în-
tre 8.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 15.09.2017.

PRIMÃRIA Mischii organizea-
zã licitaþie în vederea închirierii su-
prafeþei de 7.000mp, reprezentând
teren de fotbal situat în sat Mlecã-
neºti, nr.104G, pentru desfãºura-
rea de activitãþi exclusiv sportive.
Preþul de începere a licitaþiei este
de 100Lei/lunã. Ofertele se depun
la sediul Primãriei Mischii pânã la
data de 18.09.2017, ora 10.00, iar
deschiderea ofertelor va avea loc
în aceeaºi zi, la ora 12.00. Relaþii
suplimentare la tel.0251.450.194.

Anunþul tãu!
Asociaþia Doneazã Speranþã

EGB din Murgaºi, Gaia, str. David
Gãianu, nr. 183, Dolj, anunþã in-
tenþia de depunere a documen-
taþiei pentru aviz la Apele Româ-
ne Dolj pentru Centrul Social –
Medical ºi Educaþional de la Bu-
covãþ, T 140, P 378, judeþul Dolj.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu se-
diul în strada Jieþului nr.19, pri-
meºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2017- 2018 în perioada
21 august – 1 septembrie 2017,
la urmãtoarele discipline: can-
to clasic, muzicã uºoarã, mu-
zicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instru-
mente de suflat (saxofon),
dans clasic (balet), actorie, pic-
turã, graficã, artã cinematogra-
ficã. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în pe-
rioada 4-7 septembrie 2017.
Relaþii la telefon 0251/413.371;
luni – vineri între orele 09.00-
15.00, în perioada înscrierilor.
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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 20.09.2017, con-
cursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei
contractuale de execuþie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Moþãþei, de muncitor calificat II M;G., în cadrul Ser-
viciului public de alimentare cu apã, gospodãrire comunalã, deservire.

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

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

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

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

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

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

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

OFERTE DE SERVICIU
Asociaþia Nr. 30 Eroilor
din Craiova angajeazã
administrator. Relaþii la
telefon: 0773/710.265.
ASOCIAÞIA Arieº nr. 1,
str. Arieº, nr. 1, anga-
jeazã administrator,
solicitanþii rog sã de-
punã CV-urile pânã pe
5 septembrie. Telefon:
0768/756.917.
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
în Craiova, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie 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 casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan,cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.

Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
CUMPÃR DOUÃ CA-
MERE PLATA PE LOC.
Telefon: 0761/355.107.
sau 0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 31 august 2017

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

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

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 centralã lemne ºi
cãrbuni Viadrus U22, 25
Kw, 5 elemente, echipa-
tã cu vas de expansiu-
ne ºi pompã de recircu-
lare 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti- Dolj.
Telefon: 0770/245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchietoa-
re noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere mobilat Craio-
viþa Nouã, zona Rache-
ta la o familie tânãrã.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0770 335.928;
0351/447.627.
Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.

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

PIERDERI
ELIMAG CONSTRUCT
SRL declarã pierdut
certificat constatator
autorizaþii la terþi
emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.

DECESE
Cu durere în suflet,
familia Vîlceleanu,
copiii ºi nepoþii,
anunþã trecerea în
nefiinþã a celei care
a fost VÎLCELEANU
MANDA, mamã ºi
bunicã deosebitã. În-
mormântarea are loc
vineri, 1 septembrie
a.c., ora 12.00, la Ci-
mitirul Roboaica, din
Bariera Vâlcii. În veci
nu te vom uita! Dum-
nezeu sã o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Grupa A a preliminariilor pen-
tru Mondialul din Rusia 2018 pro-
grameazã astãzi douã derby-uri,
fiind implicate cele 4 echipe care
se luptã pentru calificare. Naþio-
nala „Cocoºilor” joacã pe Stade de
France contra Olandei, în timp ce
Bulgaria ºi Suedia se întâlnesc la
Sofia, într-o reeditare finalei mici
a World Cup 94, tranºatã de nor-
dici. Înaintea duelului cu batavii,
Deschamps a explicat motivul
pentru care l-a lãsat din nou în
afara lotului pe Benzema, care n-
a mai jucat din 2015 pentru naþio-
nala þãrii sale din cauza scandalu-
lui sexual în care a fost implicat
alãturi de Mathieu Valbuena. „Nu
a fost cea mai uºoarã decizie, însã
grupul a fost întotdeauna mai im-
portant pentru mine, l-am pus
mereu mai presus decât orice alt-
ceva. Am luat decizia doar pentru
binele naþionalei Franþei” a fost
explicaþia lui Didier Deschamps.
Giroud, Griezmann, Lacazette,
Mbappe, Fekir ºi K. Coman sunt
atacanþii aflaþi în lotul Franþei.
Gazdele ar putea începe cu: Llo-
ris – Sidibe, Koscielny, Umtiti,
Kurzawa – Pogba, Kante, Matuidi
– Coman, Griezmann, Giroud. În
schimb, olandezii au apelat dupã
2 ani la veteranul Van Persie, vâr-
ful lui Fener, care va lupta pentru
un loc de titular cu atacantul lui
Tottenham, Janssen, ºi cu un ju-

Cele mai importante partide ale urmãtoarei etape
a preliminariilor pentru turneul din Rusia sunt:

Franþa – Olanda, Spania – Italia, Slovacia - Slovenia
ºi Ucraina – Turcia

Grupa A (astãzi): Luxemburg -
Belarus, ora 21:45, Bulgaria - Sue-
dia, ora 21:45, Digi Sport 2, Franþa
- Olanda, ora 21:45, Digi Sport 1.

Duminicã: Belarus - Suedia, ora
19, Digi Sport 2, Olanda - Bulga-
ria, ora 19:00, Digi Sport 1, Fran-
þa - Luxemburg, ora 21:45, Digi
Sport 3.

Clasament: 1. Suedia 13p, 2.
Franþa 13p, 3. Olanda 10p, 4. Bul-
garia 9p,  5. Belarus 5p, 6. Luxem-
burg 1p.

Grupa B (astãzi): Ungaria - Le-
tonia, ora 21:45, Elveþia - Andor-
ra, ora 21:45, Portugalia - Insulele
Feroe, ora 21:45, Digi Sport 3.

Duminicã: Insulele Feroe - An-
dorra, 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 (mâine):  San Marino
- Irlanda de Nord, ora 21:45, Nor-
vegia - Azerbaijan, ora 21:45, Ce-
hia - 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.

cãtor care evolueazã chiar în Fran-
þa, Memphis Depay. Primul 11 al
lui Advocaat ar putea fi: Cilessen –
De Vrij, Martins Indi, Tete, Blind –
Strootman, Wijnaldum, Sneijder -
Robben, Janssen, Depay.

Pentru bulgari pare ultima
ºansã de a rãmâne în cursa califi-
cãrii, dupã ce au pierdut acasã cu
Belarus. Plamen Iliev, portarul
Astrei, este în lotul lui Petar Hub-
cev, care mizeazã în atac pe noua
vedetã a celor de la Genoa, Gala-
binov, ºi pe golgheterul Ivelin Po-
pov. Nordicii, lideri în grupã, dupã
succesul in extremis cu Franþa, au
ºansa desprinderii, în cazul în care
trupa lui Deschamps face un pas
greºit. Fãrã nume mari în lot, vi-
kingii mizeazã pe veteranii atacanþi
Berg ºi Toivonen, cei care au mar-
cat în poarta Franþei în actualele
preliminarii.

În grupa B, cu meciuri progra-
mate tot azi, este o cursã în doi
între Elveþia ºi Portugalia, ambele
urmând sã-ºi ia uºor punctele pânã
la meciul revanºã, programat în
ultima etapã, la Lisabona. Naþionala
helvetã are punctaj maxim în pre-
liminarii, la fel ca Germania. Tot
în seara aceasta se joacã meciuri
în grupa H, unde Belgia îºi va îm-
bunãtãþi golaverajul, care acum este
24-2, dupã partida cu Gibraltar.
Bosnia ºi Grecia luptã de la distan-
þã pentru poziþia de baraj, elenii

având un uºor avans, dar Bosnia
poate profita de orice pas greºit,
mai ales cã are atuul meciurilor di-
recte cu naþionala lui Michael Skib-
be, al cãrei ultim rezultat, remiza
de la Bruxelles, a impresionat.

Spania – Italia, pe „Bernabeu”

În grupa C, programatã mâine,
Germania este ca ºi calificatã la
turneul în care vrea sã-ºi apere tro-
feul, iar dacã învinge în deplasare
Cehia, atunci Irlanda de Nord ºi-
ar asigura practic locul de baraj,
dupã victoria preconizatã din San
Marino. În grupa D, Serbia ºi Ir-
landa au meciuri uºoare ºi se pot
desprinde de Austria ºi Þara Gali-
lor, care se întâlnesc la Cardiff. ªi
Anglia îºi poate mãri avansul în
Grupa F faþã de urmãritoarele Slo-
venia ºi Slovacia, care se dueleazã
la Trnava. Dacã slovacii îºi pun
speranþele în starul Hamsik ºi ata-
cantul lui Dinamo, Adam Nemec,
la sloveni nu lipsesc portarul lui
Atletico, Oblak,  vedetele Atalan-
tei, Kurtic ºi Ilicic, dar nici Kampl,
de la Leverkusen.

Cel mai important meci al
acestei etape a preliminariilor este
cel din grupa G, care se disputã
sâmbãtã, pe Santiago Bernabeu,
între Spania ºi Italia, disputã care
ar putea decide ºi echipa care va
merge direct la Mondialul din Ru-
sia. În tur a fost 1-1. Julen Lope-
tegui l-a readus la naþionalã pe
veteranul David Villa, care evolu-
eazã în SUA, dar speranþele sunt
în madrilenii Isco ºi Asensio, aflaþi
în mare formã. De altfel, presa
ibericã anticipeazã utilizarea lui

Asensio ca „9 fals”, într-un sis-
tem folosit de fostul selecþioner,
Del Bosque, la Europeanul din
2012, când Fabregas evolua vârf
împins. În finala acelui turneu,
Furia Roja a zdrobit chiar Italia,
cu 4-0. Ca ºi atunci, squadra az-
zurra se bazeazã defensiv pe cei
4 „muschetari”: Buffon, Bonucci,
Barzagli ºi Chiellini. Selecþionerul
Ventura ar putea miza la Madrid
pe douã vârfuri, Belotti ºi Immo-
bile, cu care le-a pus probleme
spaniolilor în a doua reprizã a
meciului din tur, de la Torino.

Lucescu revine în Ucraina

Grupa I este cea mai compli-
catã, cu 4 echipe luptând practic
umãr la umãr pentru calificare ºi
baraj. Cel mai important meci este
cel în care Mircea Lucescu de-
buteazã pe banca naþionalei Tur-
ciei, la Harkov, în þara în care a

avut un deceniu de succes, Ucrai-
na. „Il Luce” îºi cunoaºte adver-
sarul ºi spune cã Ucraina contea-
zã doar prin jucãtorii din Bundes-
liga, Iarmolenko ºi Konoplianka.
„N-am probleme, pentru cã îi cu-
noaºtem foarte bine. Nu pot evo-
lua decât într-un sistem. Echipa
înseamnã Iarmolenko ºi Kono-
plianka, restul doar nume lângã
staruri. Ei însã nu ºtiu cum vom
juca noi. Sunt convins cã vor face
orice sã mã batã, avem o poveste
lungã ºi se tem” a declarat antre-
norul român, cãruia turcii i-au
criticat deja selecþia, dupã ce l-a
lãsat în afara listei pe cãpitanul lui
Beºiktaº, Oguzhan Ozyakup. În
schimb, românul se bazeazã pe
vedete precum Calhanoglu, de la
Milan, Arda Turan de la Barcelo-
na, readus la naþionalã, ºi jucãto-
rii lui Dortmund, Omer Toprak ºi
Nuri Sahin.

Preliminariile CM Rusia 2018 – zona Europa

Vineri noaptea: Venezuela – Columbia, Chile – Paraguay, Uruguay –
Argentina, Brazilia – Ecuador, Peru – Bolivia.

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

Grupa D (sâmbãtã): Georgia -
Irlanda, 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, Germania
- Norvegia, ora 21:45, Digi Sport
2.

Clasament: 1. Serbia 12p, 2. Ir-

landa 12p, 3. Þara Galilor 8p, 4.
Austria 8p, 5. Georgia 3p, 6. Mol-
dova 2p.

Grupa E (mâine): 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 (mâine): 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 (sâmbãtã): 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.

Preliminariile CM – zona AmSud

Grupa H (astãzi): Belgia - Gi-
braltar, ora 21:45, Cipru - Bosnia,
ora 21:45, Grecia - Estonia, ora
21:45.

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

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

Grupa I (sâmbãtã): Finlanda -
Islanda, 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. Ko-
sovo 1p.
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