
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXVII,  Nr. 8436Sâmbãtã, 2 septembrie 2017  12 pagini    1 leu

- În politicã Popescule, dacã
minþi ºi dacã ai tupeu, nu mai ai
nevoie de nimic.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Victor PontaVictor PontaVictor PontaVictor PontaVictor Ponta
ºi noul sãuºi noul sãuºi noul sãuºi noul sãuºi noul sãu
proiect politicproiect politicproiect politicproiect politicproiect politic

Ieri, fostul premier, dar ºi lider
al social-democraþilor, Victor Ponta,
a afirmat, pe holul Parlamentului,
cã peste puþine zile va face anun-
þul noului sãu proiect politic. Adi-
cã, se subînþelege, lansarea unui
partid politic, despre care s-a mai
vorbit. De mai multã vreme, aºa
cum a anunþat, ºi cum a probat la
„cãderea” ex-premierului Sorin
Grindeanu, Victor Ponta nu se mai
regãseºte în actualul PSD, la a
cãrui configurare actualã a avut un
aport, poate decisiv, sau, în orice
caz, unul consistent. Fireºte, sunt
ºi „arhitecþi” cãrora nu le place, la
un moment dat, construcþia rezul-
tatã din proiectul lor.

Câini de salvareCâini de salvareCâini de salvareCâini de salvareCâini de salvare
din ºapte þãri daudin ºapte þãri daudin ºapte þãri daudin ºapte þãri daudin ºapte þãri dau
examenul la Craiovaexamenul la Craiovaexamenul la Craiovaexamenul la Craiovaexamenul la Craiova

Centrul Naþional de Educare
Caninã – CNEC organizeazã la Cra-
iova, în acest weekend, cel mai
important examen est-european
canin de salvare al Federaþiei Chi-
nologice Internaþionale – FCI „CA-
CIT – 2017”. ªi-au anunþat parti-
ciparea concurenþi din Bulgaria,
Slovenia, Serbia, Turcia, Macedo-
nia, Grecia ºi România.

Observatorul acestui eveniment
– organizat de Asociaþia Chinologi-
cã Românã, Centrul Naþional de
Educare Caninã, Primãria Munici-
piul Craiova, respectiv Consiliul
Local Municipal – este chiar secre-
tarul Comisiei mondiale RDC a FCI,
Leif Sundberg, din Suedia.
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Un grav accident de circulaþie s-a petrecut ieri dupã-amiazã, în
jurul orei 16.00, pe raza localitãþii doljene Teasc. Din primele
informaþii ale poliþiºtilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj se pare cã ºoferul unui autoturism Dacia Logan, care circu-
la cãtre Craiova, din cauza neadaptãrii vitezei într-o curbã la ieºi-
rea din satul Secui, a pierdut controlul direcþie de mers, a pãrãsit
partea carosabilã ºi s-a rãsturnat pe o parte, maºina oprindu-se
într-un copac. La faþa locului au fost solicitate echipaje de Des-
carcerare ºi SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii

Impact mortal la TImpact mortal la TImpact mortal la TImpact mortal la TImpact mortal la Teasceasceasceasceasc

de Urgenþã (ISU) Dolj, întrucât conducãtorul auto, George Ge-
rescu, în vârstã de 31 de ani, din Sadova, a rãmas încarcerat. A
fost scos dintre fiarele contorsionate, fiind imediat supus mane-
vrelor de resuscitare, întrucât era inconºtient. Din pãcate, dupã
mai bine de jumãtate de orã de încercãri, medicii de pe ambulan-
þa SMURD s-au vãzut nevoiþi sã declare decesul tânãrului. Poli-
þiºtii au demarat cercetãri pentru stabilirea cu exactitate a cir-
cumstanþelor în care s-a produs tragedia.

CARMEN ZUICAN
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Rãzvan Teohari Vulcãnescu a fost
numit preºedinte interimar la CNAS

Rãzvan Teohari Vulcãnescu a fost
numit, ieri, de premierul Mihai Tudo-
se, preºedinte interimar al Casei Naþi-
onale de Asigurãri de Sãnãtate, dupã
ce Marian Burcea, preºedintele CNAS,
fost reþinut de DNA. Vulcãnescu a
ocupat, timp de un an, funcþia de vi-
cepreºedinte al CNAS, iar între 2012-
2016 a fost secretar de stat în Minis-
terul Sãnãtãþii. El plecase la Ministe-
rul Sãnãtãþii tot din CNAS, acolo unde
a fost director al Direcþiei Control/
Manager Public între 2007-2009 ºi
2010-2011. Marian Burcea a fost sus-
pendat ieri-dimineaþã, dupã ce a fost
reþinut, alãturi de alte 13 persoane în
dosarul privind decontãrile ilegale.
Burcea este suspectat de comiterea
infracþiunii de constituire a unui grup
infracþional organizat ºi folosirea in-
fluenþei, în exerciþiul funcþiei de con-
ducere din cadrul unei persoane juri-
dice fãrã scop patrimonial, în scopul
obþinerii de foloase necuvenite.

MAE a deschis o paginã web
pentru oportunitãþile de angajare
în instituþiile europene

Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Victor Negrescu, a anun-
þat, ieri, cã a fost lansatã o secþiune pe
site-ul afacerieuropene.mae.ro care va
fi dedicatã oportunitãþilor de angaja-
re la nivelul instituþiilor europene. „De-
mocratizarea ºi transparentizarea ac-
cesului la informaþiile de interes pu-
blic, pe teme europene, reprezintã
componente prioritare ale mandatului
meu, iar oportunitãþile de angajare în
instituþiile Uniunii Europene conferã
României ºi cetãþenilor sãi posibilita-
tea de a participa efectiv ºi competent
la pregãtirea procesului decizional
comunitar“, a declarat Negrescu. La
nivelul instituþiilor europene existã atât
posturi permanente ºi temporare de
funcþionari comunitari, cât ºi perso-
nal specializat, angajat prin contract
cu duratã determinatã (agenþi con-
tractuali ºi agenþi temporari), respec-
tiv experþi naþionali detaºaþi, care sunt
de obicei, funcþionari ai administraþii-
lor naþionale, detaºaþi pe o perioadã
fixã de timp, pentru a face schimb de
experienþã ºi pentru a învãþa despre
politicile ºi procedurile Uniunii Euro-
pene. Metoda standard de recrutare a
personalului permanent ºi contractual
în cadrul instituþiilor comunitare este
concursul.

Potrivit reprezentanþilor Aero-
portului Internaþional Craiova,
Wizz Air a fãcut unele modifi-
cãri pentru orarul de iarnã
2017-2018 pentru baza ae-
rianã din Craiova. Astfel,
cursa Craiova – Liverpool
va fi retrasã începând cu
data de 1 noiembrie.

Frecvenþa curselor Cra-
iova – Londra Luton a fost
scãzutã, începând din 7 ia-
nuarie 2018, de la ºapte la
ºase, iar frecvenþa curse-
lor Craiova - Barcelona de
la douã la una, începând
din 29 octombrie, zborul
fiind operat doar dumini-
cã. De asemenea, din 3 no-
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Guvernul va aduce mai multe

modificãri Codului fiscal, care vor
fi aplicate gradual, prin ordonanþa
care a fost publicatã joi, 31 august
în Monitorul Oficial. Consultantul
fiscal Adrian Benþa a explicat, pen-
tru MEDIAFAX, cã începând cu
data de 3 septembrie 2017 sunt in-
troduse modificãrile privind scuti-
rea la platã pentru asigurãrile socia-
le aferente primelor de asigurare sau
pentru abonamentele medicale. „O
altã etapã este cea din 15 septem-
brie 2017 ºi apoi 1 octombrie 2017,
când se aplicã o majorare a accizei
pentru combustibili. Restul preve-
derilor se aplicã de la 1 ianuarie
2018”, explicã Adrian Benþa.

Astfel, începând din 3 septem-
brie, primele de asigurare de sãnã-
tate privatã, abonamentele medicale
private sunt scutite de impozit,
într-un plafon anual de 400 de
euro/persoanã. Scutirea se acordã
ºi când acestea sunt decontate de
cãtre angajator. “Noutatea introdu-
sã de prezenta ordonanþã constã
în faptul cã s-a reglementat scuti-

rea ºi de la plata contribuþiilor de
asigurãri sociale obligatorii. Aceas-
tã prevedere se aplicã începând cu
data de 3 septembrie 2017”, susþi-
ne consultantul fiscal.

De asemenea, din 15 septem-
brie 2017, pentru benzinã cu
plumb, benzinã fãrã plumb ºi mo-
torinã, valoarea accizei pentru un
litru de combustibil este: benzinã
cu plumb – 2,108 lei/litru; benzinã
fãrã plumb – 1,816 lei/litru; moto-
rinã – 1,678 lei/litru. Iar, de la 1
octombrie 2017, valoarea accizei
pentru un litru de combustibil este:
benzinã cu plumb – 2,268 lei/litru;
benzinã fãrã plumb – 1,976 lei/li-
tru; motorinã – 1,838 lei/litru.

Din prima zi a anului viitor, in-
trã în vigoare mai multe modifi-
cãri fiscale din domeniul impozi-
tului pe profit, impozitului pe veni-
tul din activitãþi independente, im-
pozitului pe reprezentanþe, astfel:

- cheltuielile reprezentând valoa-
rea creanþelor înstrãinate sunt deduc-
tibile limitat într-un procent de 30%
din valoarea creanþelor înstrãinate,

la calculul impozitului pe profit;
- veniturile din activitãþi indepen-

dente, cu excepþia drepturilor de
autor, desfãºurate în România, sunt
considerate a fi realizate în Româ-
nia, indiferent dacã sunt încasate din
strãinãtate sau din România;

- contribuabilii ce realizeazã ve-
nituri din alte surse pentru care
impozitarea nu se realizeazã la sur-
sã, vor depune declaraþie anualã de
impozit pe venit, pânã pe data de

25 mai a anului urmãtor;
- impozitul pe reprezentanþã pen-

tru un an fiscal este stabilit în lei,
la suma de 18.000 lei/an. Acesta
trebuie achitat la bugetul de stat
pânã în ultima zi a lunii februarie
pentru anul fiscal aferent. Dacã se
înfiinþeazã o reprezentanþã în cur-
sul exerciþiului, aceasta are obliga-
þia sã se înregistreze fiscal în ma-
xim 30 de zile, datã pânã la care
trebuie plãtit impozitul.

Indemnizaþia de creºtere a copilului se plafoneazã la 8.500 de leiIndemnizaþia de creºtere a copilului se plafoneazã la 8.500 de leiIndemnizaþia de creºtere a copilului se plafoneazã la 8.500 de leiIndemnizaþia de creºtere a copilului se plafoneazã la 8.500 de leiIndemnizaþia de creºtere a copilului se plafoneazã la 8.500 de lei
De ieri a intrat în vigoare Ordo-

nanþa de Urgenþã a Guvernului prin
care indemnizaþia de creºtere a
copilului, acordatã de stat, va fi
plafonatã la cel mult 8.500 de lei.
Decizia se va aplica atât indemni-
zaþiilor care se vor achita de acum
înainte, cât ºi celor care deja se
aflã în platã

Guvernul a adoptat, la începu-
tul lunii august, Ordonanþa de Ur-
genþã care plafoneazã indemniza-
þia pentru creºterea copilului la
8.500 de lei. Aceastã prevedere se
aplicã începând cu luna septem-
brie. “Guvernul a modificat, în
ºedinþa de astãzi (vineri, 4 august
– n.r.), OUG nr.111/2010 privind
indemnizaþia pentru creºterea co-
pilului, stabilind o limitã maximã de
8.500 lei lunar. Prevederea se apli-

cã începând cu drepturile aferente
lunii septembrie 2017 atât pentru
persoanele care au drepturile sta-
bilite sau solicitate anterior acestei
date, cât ºi pentru situaþiile ulte-
rioare”, potrivit unui comunicat de
presã transmis de Guvern cãtre
MEDIAFAX.

Indemnizaþia lunarã pentru
creºterea copilului se va stabili ca
ºi pânã acum, la 85% din media
veniturilor nete realizate în ultime-
le 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori
datei naºterii copilului, cu menþi-
nerea cuantumului minim actual de
85 % din cuantumul salariului mi-
nim brut pe þarã garantat în platã,
însã cu limitarea la un nivel maxim
de 8.500 lei, potrivit sursei citate.

“Executivul clarificã ºi unele
aspecte ce þin de acordarea stimu-

lentului de inserþie, în special pen-
tru persoanele care se întorc la
activitatea profesionalã cu cel pu-
þin 60 zile înainte de finalizarea pe-
rioadei de concediu pentru creºte-
rea copilului, pentru a nu se mai
crea interpretãri diferite în aplica-
re la nivel naþional; clarificãrile nu
afecteazã stabilirea ºi plata stimu-
lentului de inserþie, aceasta reali-
zându-se ca ºi în prezent”, se ara-
tã în comunicat.

La nivel naþional, din cei 160.807
de beneficiari de indemnizaþie pen-
tru creºterea copilului, circa 1.100
de beneficiari au indemnizaþii care
depãºesc 9.000 lei, in prezent, fiind
în platã indemnizaþii care reprezintã
de pânã la 130 ori indemnizaþia mi-
nimã. Cele mai mari cuantumuri
sunt de 159.000 lei, respectiv

108.700 lei (în Bucureºti), 140.000
lei (Arad), 81.000 lei (Vâlcea),
74.000 lei (Constanþa), cuantumuri
de 50.000 lei – 60.000 lei putând fi
regãsite la Bucureºti, în Galaþi, Bu-
zãu, Dolj, Arad, Dâmboviþa, dar ºi
în alte judeþe.

Din suma totalã care se acordã
lunar de la buget pentru plata in-
demnizaþiei pentru creºterea copi-
lului, de circa 274 milioane lei, apro-
ximativ 130 milioane lei (47,4% din
total) reprezintã plãþi pentru bene-
ficiarii care primesc cuantumul
minim al indemnizaþiei (85% din
salariul minim brut pe þarã garan-
tat în platã – 1.233 lei), iar 1.100
de beneficiari primesc o indemni-
zaþie mai mare de 8.500 lei, pri-
mind aproximativ 16 milioane lei
lunar (5,9% din total).

Wizz Air retrage o cursã din Craiova ºi scadeWizz Air retrage o cursã din Craiova ºi scadeWizz Air retrage o cursã din Craiova ºi scadeWizz Air retrage o cursã din Craiova ºi scadeWizz Air retrage o cursã din Craiova ºi scade
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iembrie scade frecvenþa curse-
lor Craiova – Madrid de la douã
la una, zborul fiind operat in

ziua de vineri.
Începând cu data de 10 ia-

nuarie 2018, scade frecvenþa

curselor Craiova - Bologna de
la trei la douã, zborurile fiind
operate în zilele de marþi ºi

sâmbãtã ºi a curselor Cra-
iova – Roma Ciampino de la
trei la douã, zborurile fiind
operate în zilele de marþi ºi
sâmbãtã.

Frecvenþa curselor Craio-
va – Milano Bergamo scade
de la patru la trei începând
cu data de 13 ianuarie 2018,
zborurile fiind operate în zi-
lele de miercuri, vineri ºi
duminicã. Pentru celelalte
curse – Paris Beauvaix, Tel
Aviv, Koln ºi Venetia Trevi-
so – frecvenþa zborurilor rã-
mâne nemodificatã.
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Ieri, fostul premier, dar ºi lider al so-
cial-democraþilor, Victor Ponta, a afirmat,
pe holul Parlamentului, cã peste puþine zile
va face anunþul noului sãu proiect politic.
Adicã, se subînþelege, lansarea unui par-
tid politic, despre care s-a mai vorbit. De
mai multã vreme, aºa cum a anunþat, ºi
cum a probat la „cãderea” ex-premierului
Sorin Grindeanu, Victor Ponta nu se mai
regãseºte în actualul PSD, la a cãrui con-
figurare actualã a avut un aport, poate
decisiv, sau, în orice caz, unul consistent.
Fireºte, sunt ºi „arhitecþi” cãrora nu le
place, la un moment dat, construcþia re-
zultatã din proiectul lor. Despãrþirea de
facto este, oricum, mai veche, ºi nu de-
spre gradele de vinovãþie, care oricum nu
mai intereseazã, este vorba. Ci despre alt-
ceva. Mai degrabã despre inconsecvenþã.

VVVVVictor Ponta ºi noul sãu proiect politicictor Ponta ºi noul sãu proiect politicictor Ponta ºi noul sãu proiect politicictor Ponta ºi noul sãu proiect politicictor Ponta ºi noul sãu proiect politic
MIRCEA CANÞÃR

Victor Ponta s-a afirmat ca un luptãtor
tenace contra ordinii vechi, ratând dezas-
truos alegerile prezidenþiale de acum doi
ani. Deþinea funcþia de prim-ministru. Un
deznodãmânt care simboliza, de fapt, pro-
priul sãu „Waterloo”, dupã care nu te mai
aºteaptã nimic. Politician cu destule cali-
tãþi, dar ºi defecte, cu ceva anvergurã in-
ternaþionalã, apropiat de liderul italian al
Partidului Democrat – centru-stânga –
Matteo Renzi, ºi acesta aflat într-o ipos-
tazã, pânã de curând, asemãnãtoare (a
demisionat dupã referendumul pentru
modificarea Constituþiei, la 5 decembrie
2016, dar a fost reales, la 5 mai 2017, în
fruntea partidului), Victor Ponta lasã im-
presia, fãrã a mãrturisi, deocamdatã, cã
este sedus de proiectul lui Emmanuel Ma-
cron, fost socialist, membru în guvernul

lui Jean Marc Ayrault, care a creat, la în-
ceputul lui 2016, miºcarea „En Marche”,
dupã iniþialele numelui sãu, cu care a câº-
tigat, anul acesta, alegerile prezidenþiale
ºi apoi pe cele legislative. ªi dacã în Franþa
se vorbeºte de „macronism”, Victor Pon-
ta va dori sã se vorbeascã, ºi la noi, de-
spre ... „pontism”. E, bineînþeles, o su-
poziþie. Similitudinile pot ºi nu pot exista.
Dar, pe fondul oboselii partidelor old fas-
hion, de pe scena politicã, nu este deloc
exclus ca „o altã construcþie” sã aibã ºan-
sele ei. Depinde însã de resursa umanã,
de structura incipientã a partidului ºi de…
fonduri financiare. Când, lângã el, se va
gudura însã Daniel Constantin, cu câþiva
parlamentari versatili, la fotografia de
start, povestea va fi... terminatã. Cum un
partid politic produce idei, structureazã

proiecte, are un lider carismatic, bun co-
municator, pentru a genera empatie cu o
nouã generaþie de tineri, rãmâne de urmã-
rit. De dezbateri, reflecþii, idei menite sã
irige viaþa politicã este nevoie. În Hexa-
gon, „macronismul” se vrea la centru, le-
gitimându-se prin susþinerea liberei iniþia-
tive ºi redarea, în plan extern, Parisului a
unui prestigiu de altãdatã. Cum afirmaþia
despre noul sãu proiect politic a fost fã-
cutã sprijinindu-se într-o cârjã, dupã pro-
bleme de datã recentã cu genunchiul stâng,
în urma unui meci de baschet, dupã ce a
avut probleme ºi cu cel drept, ºi dupã ce,
în 2016, la „Raliul Iaºiului”, maºina sa a
ieºit din decor, scãpând nevãtãmat, este
posibil ca totul sã fie o furtunã într-un
pahar cu apã, ca sã nu spunem cã însuºi
proiectul pare, ab initio, în cârje.

Joia trecutã, autoritãþile locale au
avut o primã negociere în ceea ce
priveºte finalizarea lucrãrilor la car-
tierul de locuinþe. Reprezentanþii
municipalitãþii s-au întâlnit, la se-
diul Primãriei, cu echipa de con-
ducere a Bãncii Europene de In-
vestiþii, pe Europa de Est, pentru a
vedea dacã se poate finanþa o ast-

fel de investiþie. Înainte de întâlni-
re, autoritãþile erau optimiste ºi
mizau pe faptul banca o sã accep-
te propunerea, întrucât urma sã-ºi
recupereze banii relativ repede, în
maximum trei ani, când aparta-
mentele ar fi fost vândute proprie-
tarilor. „Investiþia noastrã nu este
gen Water Park sau Centrul Multi-
funcþional, pentru care Primãria
mai are credite, ci este o investiþie,
care, în maximum trei ani, se ºi
ramburseazã. Adicã nu este pe ter-
men foarte lung, nu este o recupe-
rare a investiþiei din chirii sau ad-
ministrare, ci strict pe vânzarea

Primãria Craiova a negociat cu BEI pentru
cartierul de locuinþe

Primãria Craiova cautã, cu insistenþã,
o soluþie financiarã pentru a continua con-
strucþia apartamentelor abandonate de
chinezi. O primã variantã, pe care autori-
tãþile au ºi testat-o, ar fi fost contracta-
rea unui credit de la Banca Europeanã de

Investiþii (BEI). Negocierile s-au purtat
sãptãmâna trecutã, dar, din pãcate, nu au
dus la nici un rezultat. Dupã toate calcule-
le, municipalitatea spune cã ar avea nevo-
ie de o investiþie de 40 de milioane de euro
pentru finalizarea cartierului de locuinþe.

locuinþelor. Deci recuperarea este
foarte rapidã ºi riscul bãncii este
minor”, spunea primarul Mihail
Genoiu.

Întâlnirea cu reprezentanþii BEI
nu a dat roade

A doua zi, în plenul CLM Cra-
iova, rãspunzând unei interpelãri a

consilierilor, edilul-ºef al a venit cu
precizãri legate de întâlnire cu re-
prezentanþii BEI. Mihail Genoiu le-
a spus aleºilor locali cã Primãria
îºi propusese, într-adevãr, sã con-
tracteze un credit de la aceastã
bancã, pe care sã-l investeascã apoi
integral în locuinþele de pe strada
„Caracal”, dar cã negocierile nu au
dus la nici un rezultat. „Reprezen-
tanþii BEI ne-au spus cã, din pãca-
te, nu pot finanþa decât lucrãri cu
caracter social. Ar fi trebuit ca noi
sã construim aceste locuinþe ºi sã
le pãstrãm în patrimoniul local,
apoi sã le oferim cu chirie locuito-

rilor oraºului. Însã noi vrem ca
aceste apartamente sã le vindem
proprietarilor, prin urmare îºi pierd
caracterul social, iar BEI nu poate
credita construcþia lor”, a explicat
Mihail Genoiu. Prin urmare, prima
tentativã concretã de gãsire a unei
soluþii financiare pentru a termina
lucrãrile lãsate în stadiu de ºantier
de chinezi – dupã aprecierea aces-
tora, cartierul ar fi la stadiul de 10%
realizare – a eºuat.

Primãria cautã în continuare
ºi alte soluþii

Primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, a dezvãluit faptul cã mai sunt ºi
alte propuneri care au fost ridicate
de cãtre membrii comisiei pentru
continuarea lucrãrilor, comisiei
care a fost formatã la nivelul pri-
mãriei cu acest scop. „Toate pro-
punerile duc înspre un lucru foar-
te precis: investitorul ar trebui sã
fie primãria, pe modelul spitalului

Filantropia, unde, de asemenea, s-
a lucrat pe un schelet deja existent.
Aici e puþin mai complicat pentru
cã aici trebuie sã vedem pe ce lege
vom merge când vom face vânza-
rea acestor locuinþe”, a precizat
Genoiu, care a recunoscut cã lu-
crul cel mai complicat este finan-
þarea. „Este o sumã destul de mare,
pe care nu o putem asigura, chiar
dacã ne gândim sã facem mai mul-
te tronsoane de blocuri ºi sã înce-
pem cu un pachet, iar dupã ce le
vindem sã continuãm cu urmãto-
rul. Nu ºtiu dacã timpul ne permi-
te sã facem acest lucru. ªi atunci
va trebuie sã avem o posibilitate de
a finanþa acest proiect”, a spus
edilul-ºef al Craiovei.

Preþul apartamentelor va creºte
Una dintre soluþii ar fi ANL-ul,

dar Primãria Craiova nu o agreea-
zã, explicând cã proiectul în sine nu
este unul social, ci cu locuinþe pen-
tru toatã lumea. Autoritãþile au fã-
cut precizãri importante, tot sãptã-
mâna trecutã, legate ºi de preþul de
vânzare al noilor locuinþe. În pri-
mul rând, s-a fãcut precizarea cã
apartamentele nu vor mai putea fi
terminate în doi ani, ci în trei ani,
iar preþul de 400 de euro pe metru
pãtrat, cât s-a negociat iniþial cu
dezvoltatorul chinez, nu mai este
valabil, urmând sã fie mai mare. „ªi
dacã vrem noi, nu poate sã rãmânã
acelaºi, pentru cã Primãria nu are
voie sã vândã niciodatã decât în
urma unei evaluãri. Indiferent cã e
vânzare de spaþiu comercial, de te-
ren sau de concesiune, se face doar
în urma unei evaluãri. ªi dacã vom
avea o investiþie proprie, cu un con-
structor, în final tot o evaluare va
da preþul de vânzare al apartamente-
lor. Deci, probabil cã preþul va fi mai
mare ºi, în mod sigur, listele cu soli-
citanþi se vor schimba”, a explicat
primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Dupã primele calcule, se pare cã
Primãria Craiova are nevoie de o
sumã de 40 milioane de euro pentru a
termina cartierul de locuinþe ºi a-l vin-
de, apoi, la cheie noilor proprietari.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã poliþiºtii ºi procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au fost anunþaþi pe 20
iulie 2016, în jurul prânzului, de-
spre un eveniment soldat cu rãni-
rea gravã, prin împuºcare, a unui

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj
ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova au
organizat, ieri, la sediul comun, din Craio-
va, o serie de activitãþi dedicate Zilei Jan-
darmeriei Rurale (anul acesta împlinindu-
se 124 de ani), cu scopul de a pãstra viu
trecutul instituþiei ºi de a cinsti jandarmii ce
s-au jertfit pe altarul patriei. Astfel, la sediul
celor douã unitãþi de jandarmi, în Sala Tra-
diþiilor, a fost organizatã o expoziþie de foto-
grafii privind istoria Jandarmeriei Române,
iar în Sala Polivalentã, în prezenþa cadrelor

Craiovenii interesaþi sunt aºteptaþi astãzi ºi
mâine, în parcarea fostului magazin PIC, de
pe Calea Severinului din Craiova, unde popo-
seºte Unitatea Mobilã a Academiei Titi Aur, eve-
nimentul fiind derulat în cadrul campaniei so-
ciale „ViAÞA e a ta”, în parteneriat cu Direc-
þia Rutierã din cadrul IGPR, Autoritatea Rutie-
rã Românã (ARR) ºi ASF. Cei care doresc sa
urmeze cursul de conducere defensivã al
Academiei Titi Aur, pot participa duminicã, 3
septembrie, cu începere de la ora 9.00, în ace-
eaºi locaþie. Scopul principal al campaniei so-

Unitatea mobilã a Academiei TUnitatea mobilã a Academiei TUnitatea mobilã a Academiei TUnitatea mobilã a Academiei TUnitatea mobilã a Academiei Titi Auriti Auriti Auriti Auriti Aur
poposeºte la Craiova în cadrulpoposeºte la Craiova în cadrulpoposeºte la Craiova în cadrulpoposeºte la Craiova în cadrulpoposeºte la Craiova în cadrul

campaniei „Vcampaniei „Vcampaniei „Vcampaniei „Vcampaniei „ViAÞA e a ta”iAÞA e a ta”iAÞA e a ta”iAÞA e a ta”iAÞA e a ta”

ciale „ViAÞA e a ta” este de a trage semnale de
alarmã asupra motivelor din cauza cãrora au
loc accidentele rutiere în România, de a con-
ºtientiza conducãtorii auto asupra riscurilor la
care se supun în trafic, pornind în special de
la faptul cã, în rândul ºoferilor din categoria
18-24 ani, accidentele rutiere reprezintã CAU-
ZA NR. 1 DE DECES. Obiectivul pe care
Academia Titi Aur ºi l-a setat în cadrul cam-
paniei este de a specializa instructori auto din
toatã þara, astfel încât generaþiile viitoare de
ºoferi sã fie mult mai bine pregãtite.

Face aproape 10 ani de puºcãrie dupã ceFace aproape 10 ani de puºcãrie dupã ceFace aproape 10 ani de puºcãrie dupã ceFace aproape 10 ani de puºcãrie dupã ceFace aproape 10 ani de puºcãrie dupã ce
a împuºcat un bãrbat din Segarceaa împuºcat un bãrbat din Segarceaa împuºcat un bãrbat din Segarceaa împuºcat un bãrbat din Segarceaa împuºcat un bãrbat din Segarcea

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronunþat, ieri, sentinþa în
cazul tânãrului de 23 de ani, din oraºul Segarcea, ajuns dupã
gratii în urmã cu mai bine de un an, pentru tentativã de omor ºi
nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor. Anchetatorii au
stabilit cã tânãrul, cu o armã de vânãtoare deþinutã ilegal ºi
confecþionatã artizanal, l-a împuºcat pe un localnic de 49 de ani,
cu care avea neînþelegeri de mai mulþi ani. Pentru faptele sale a
primit o pedeapsã totalã de 9 ani ºi 10 luni închisoare, fiind
menþinut dupã gratii. Hotãrârea Tribunalului Dolj poate fi
atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

þelor în care s-a petrecut fapta.
Astfel, potrivit anchetatorilor, s-a
stabilit cã, între autor, Adrian Io-
nuþ Brebenoiu, de 23 de ani, din
localitate ºi Paul Lican, de 49 de
ani, tot din Segarcea, exista o sta-
re conflictualã mai veche. În anul
2011, fiul lui Paul Lican a rãmas
fãrã un ochi, dupã ce Brebenoiu l-
ar fi lovit cu o piatrã lansatã cu
praºtia, în timpul unei altercaþii în
care au fost implicaþi mai mulþi ti-
neri, de ambele pãrþi, dupã cum au
precizat reprezentanþii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj.

Brebenoiu a fost arestat ºi con-
damnat în acest caz la 1 an de în-
chisoare cu executare, fiind elibe-
rat condiþionat în aprilie 2012, însã
între el ºi Paul Lican a rãmas sta-
rea de tensiune, astfel cã, deseori
au fost vãzuþi certându-se ºi înju-
rându-se reciproc. Ceea ce s-a în-
tâmplat ºi miercuri, 20 iulie 2016.
Cei doi s-au certat din nou, în faþa
locuinþei lui Lican, s-au amenin-
þat, iar Brebenoiu s-a dus acasã,
ºi-a luat puºca, a revenit ºi a tras
în Paul Lican, apoi a fugit, aban-
donând arma într-o grãdinã. Mar-
torii au chemat ambulanþa, bãrba-
tul rãnit fiind adus la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde a intrat de urgenþã în opera-
þie, întrucât starea sa era destul de
gravã. Oamenii legii l-au depistat
ºi pe Brebenoiu, iar în cursul serii

au reuºit sã gãseascã ºi arma, sta-
bilindu-se cã era o puºcã artiza-
nalã de vânãtoare, pe care nu o
deþinea legal. Medicii legiºti au sta-
bilit cã leziunile suferite de victi-
mã au fost de naturã sã-i punã via-
þa în primejdie, astfel cã tânãrul a
ajuns dupã gratii. 

„Pe numele tânãrului a fost
deschis dosar penal sub aspectul
comiterii infracþiunilor de tentati-
vã de omor ºi nerespectarea regi-
mului armelor ºi muniþiilor. A fost
adus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost audiat, iar pe
numele sãu a fost emisã, miercuri
seara, ordonanþã de reþinere pe o
perioadã de 24 de ore”, ne-a de-
clarat, la momentul respectiv, pro-
curor Magda Bãdescu, purtãtorul
de cuvânt al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Adrian Ionuþ
Brebenoiu a ajuns în arestul IPJ
Dolj, iar pe 21 iulie a fost arestat
pe o perioadã de 30 de zile, mãsu-
ra fiind prelungitã pânã la zi de in-
stanþele craiovene.

Trebuie sã-i achite victimei
70.000 lei

Pe 10 octombrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Adrian Ionuþ Brebenoiu a fost
trimis în judecatã pentru tentativã
la omor, nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor ºi uz de armã.
Ieri, 1 septembrie a.c., judecãtorii

bãrbat din oraºul Segarcea. Echi-
pa de cercetare condusã de un pro-
curor criminalist de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj a ajuns la
faþa locului, fiind demarate cerce-
tãrile pentru stabilirea circumstan-

de la Tribunalul Dolj au pronunþat
sentinþa, tânãrul fiind condamnat
la o pedeapsã totalã de 9 ani ºi 11
luni de închisoare cu executare:
„aplicã pedeapsa principalã cea
mai grea de 7 ani ºi 6 luni închi-
soare la care se adaugã un spor de
o treime din cuantumul celorlalte
pedepse stabilite care este de 2 ani
ºi 4 luni închisoare, urmând ca
inculpatul Brebenoiu Adrian Ionuþ
sã execute pedeapsa principalã re-
zultantã de 9 ani ºi 10 luni închi-
soare cu executare în regim de de-
tenþie. Menþine mãsura arestãrii
preventive a inculpatului Brebeno-
iu Adrian Ionuþ. Deduce din pe-
deapsa aplicatã inculpatului dura-
ta reþinerii ºi arestãrii preventive de
la 20.07.2016 la zi”, se aratã în
hotãrârea instanþei. În plus, judecã-
torii au mai stabilit ca Brebenoiu sã-
i plãteascã lui Paul Lican 70.000 lei
reprezentând daune morale ºi 85,37
lei reprezentând daune materiale,
8499,88 lei cheltuieli de spitalizare
cãtre Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova.

În acelaºi dosar, a mai fost con-
damnat la 1 an de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 60 zile de
muncã în cadrul Primãriei Comu-
nei Calopar ºi Virgil Tudosie. Hotã-
rârea de ieri a Tribunalului Dolj nu
este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.

Jandarmii doljeni au sãrbãtoritJandarmii doljeni au sãrbãtoritJandarmii doljeni au sãrbãtoritJandarmii doljeni au sãrbãtoritJandarmii doljeni au sãrbãtorit
Ziua Jandarmeriei RuraleZiua Jandarmeriei RuraleZiua Jandarmeriei RuraleZiua Jandarmeriei RuraleZiua Jandarmeriei Rurale

militare ºi a personalului civil, a avut loc o
expunere cu tema „1 Septembrie – Ziua
Jandarmeriei Rurale”.

„Se instituie pentru toatã întinderea re-
gatului un corp de Gendarmerie ruralã me-
nit a veghea, în comunele rurale, la sigu-
ranþa publicã, la menþinerea ordinei ºi exe-
cutãrei legii... O supraveghere neîntreruptã
ºi o acþiune preventivã constã esenþa servi-
ciului sãu”. Astfel începea articolul 1 din
„Legea asupra Gendarmeriei Rurale” din 1
septembrie 1893.
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Observatorul acestui eveniment
– organizat de Asociaþia Chinolo-
gicã Românã, Centrul Naþional de
Educare Caninã, Primãria Munici-
piul Craiova, respectiv Consiliul
Local Municipal – este chiar se-
cretarul Comisiei mondiale RDC a
FCI,  Leif Sundberg, din Suedia.

Examenul are o semnificaþie
aparte, deoarece poate aduce cali-
ficarea la Campionatul Mondial de
Salvare al FCI din 2018, pentru toþi
concurenþii din estul Europei.

Participã 20 de concurenþi, atât
militari cât ºi civili

ªi-au anunþat intenþia de a par-
ticipa peste 20 de concurenþi (atât
militari, cât ºi civili) din Serbia,
Grecia, Bulgaria, Turcia, Macedo-
nia ºi România, cu câini din rase
precum ciobãnesc german, ciobã-
nesc belgian, border collie, labra-
dor retriever, golden retriever ºi alte
rase de vânãtoare. Câºtigãtorii pa-
trupezi ai concursului european pot
primi titlul de CACIT (Certificat cu

Potrivit noilor modificãri, be-
neficiazã de rentã viagerã agrico-
lã ºi persoana care a fost pensio-
natã pe caz de boalã, gradele I ºi
II, a cãrei pensie de invaliditate
devine pensie pentru limitã de vâr-
stã, indiferent de vârsta de pensi-
onare. Rentierului aflat în aceastã
situaþie i se recunoaºte dreptul la
renta viagerã agricolã ca urmare
a verificãrii deciziei emisã de co-
misia de expertizã medicalã, care

Centrul Naþional de Educare Caninã – CNEC organi-
zeazã la Craiova, în acest weekend, cel mai important
examen est-european canin de salvare al Federaþiei
Chinologice Internaþionale – FCI „CACIT – 2017”.
ªi-au anunþat participarea concurenþi din Bulgaria, Slovenia,
Serbia, Turcia, Macedonia, Grecia ºi România.

Aptitudini de Campion Internaþio-
nal de Lucru) ºi se pot califica pen-
tru FCI WCH 2018.

Concursul se desfãºoarã pe par-
cursul a douã zile, sâmbãtã ºi du-
minicã, în intervalul orar 8.00 –
16.00, în specialitãþile cãutare în
dãrâmãturi, cãutare pe suprafaþã ºi
urmã. Zonele de concurs sunt
aproape aceleaºi ca ºi la Campio-
natul Mondial 2016: urmã – vizavi
de Aeroport; cãutare pe suprafaþã
–  UM de la aeroport (de aviaþie);
cãutare în dãrâmãturi – Elpreco;
obedienþã ºi dexteritate – stadionul
Tineretului.

Craiova, din nou în prim-planul
chinologiei utilitare

Nu întâmplãtor, Centrul de la
Craiova a fost ales pentru a gãzdui
acest eveniment chinologic impor-
tant. În anul 1994, Centrul de la
Craiova a implementat în România
bazele specialitãþii „CÂINE DE
SALVARE” (câine care sã caute ºi
sã salveze orice supravieþuitor de

sub dãrâmãturi, de pe orice teren
accidentat ºi inundaþii, din avalan-
ºe ºi din apã) dupã regulamentele
internaþionale de lucru pentru câi-
nii de cãutare – salvare ale IRO ºi
FCI, ºi normele internaþionale. Din
1996 devine Asociaþia Centrul de
Educare Caninã România (CdE-
CRo) – cu rol de Centru Pilot Na-
þional de Formare ºi Coordonare
al Câinilor de Salvare ºi al volunta-
rilor canini. Din 1996 este invitat
în acþiuni reale ºi activitãþi de emer-
genþã ºi cãutare-salvare naþionale
ºi internaþionale, alãturi de parte-
neri precum Protecþia Civilã,
ANSMR ºi ASVSU.

Din 2000 este membru ºi repre-
zentantul României la IRO (Orga-
nizaþia Mondiala a Câinilor de Sal-
vare). Azi este membru, partener
sau colaborator al mai multor orga-
nizaþii naþionale ºi internaþionale chi-
nologice, de salvare, medicale, edu-
caþionale ºi promovare, de tineret.

Membrii CNEC au fost invitaþi
în peste 60 de exerciþii ºi demon-
straþii de cãutare – salvare naþio-
nale ºi internaþionale. În competi-
þiile chinologice, membrii Centru-
lui de la Craiova au obþinut mai
multe titluri de campioni, iar în ul-
timii ºapte ani echipa naþionalã a
României de Salvare a fost for-
matã în proporþie de 90% din

membrii CNEC. Echipele canine
au participat în multiple cazuri
reale de cãutare-salvare a unor
turiºti din munþii Parâng ºi Bucegi,
precum ºi la cãutarea unor per-
soane dispãrute din judeþele Hu-
nedoara, Dolj, Tulcea, Constanþa
sau Gorj. Anul trecut CNEC a pri-
mit „Medalia de aur AChR” din
partea Asociaþiei Chinologice Ro-
mâne, fiind singurul club utilitar
cu aceastã distincþie.

În perioada 1996-2016 a repre-
zentat cu succes România la mul-
tiple exerciþii EARDC ºi UE, pre-
cum ºi la multiple examene de lu-
cru ºi competiþii canine organizate
de IRO ºi FCI. Cutremurele din
Turcia ºi Iran, situaþiile de urgenþã
din Croaþia, acþiunile umanitare ºi
de cãutare-salvare din Turcia ºi

Grecia sunt doar câteva din misiu-
nile internaþionale la care Centrul
din Craiova a participat. Din anul
2014 reprezentantul  României  la
Federaþia  Chinologicã  Internaþio-
nalã  (Comisia Rescue) este pre-
ºedintele CNEC – Liviu Ionescu.

Totodatã, CNEC este singurul
club canin din România care a or-
ganizat cele mai importante eveni-
mente chinologice mondiale: Cam-
pionatul Mondial al IRO al Câinilor
de Salvare, la individual, Craiova
(2009), Campionatul Internaþional
de Misiuni al Echipelor Canine de
Salvare „IRO ITC 2015”, Craiova
(2015), Campionatul Mondial al
FCI de Salvare, pe echipe – „FCI
WCH of Rescue Dog Teams”, Cra-
iova (2016).

RADU ILICEANU

APIA Dolj a început vizarea carnetelor de rentier
Rentierii agricoli trebuie sã se prezinte la

sediul judeþean al APIA Dolj pentru vizarea
carnetelor. Aceºtia se pot prezenta personal
sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei
procuri autentice/curatelã/hotãrâre judecãto-
reascã definitivã ºi irevocabilã. Conducerea
APIA Dolj informeazã beneficiarii rentei agri-

cole cã trebuie sã se grãbeascã, pentru cã
termenul limitã pânã la care se poate face vi-
zarea carnetelor de rentier este 29 septem-
brie a.c. Mai trebuie precizat cã documente-
le, în original, solicitate de angajaþii APIA, vor
fi restituite pe loc fermierilor, dupã certifica-
rea copiilor depuse.

atestã pensia de invaliditate ºi a
deciziei pentru pensia pentru limita
de vârstã.

Termenul-limitã de vizare,
29 septembrie a.c.

De asemenea, art. 5 din
OMADR nr. 1.272/26.503, se
completeazã cu o excepþie pentru
anul 2017, privind termenul-limi-
tã de vizare a carnetelor de rentier:
„(2) Prin excepþie de la alin. (1),

pentru anul 2017, persoanele care
solicitã vizarea carnetului de
rentier agricol se prezintã perso-
nal ori prin mandatar/curator/tu-
tore, pânã la data de 29 septem-
brie 2017, la oricare centru jude-
þean al Agenþiei de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã, respec-
tiv al Municipiului Bucureºti”.

 „Astfel, pentru a intra în pose-
sia rentei viagere cuvenite pentru
anul 2016, adresãm rugãmintea
rentierilor sã îºi vizeze carnetele de
rentier agricol pânã la data de 29
septembrie 2017”, a precizat So-
rin Rãducan, director executiv al
APIA Dolj. Pentru vizarea carne-
tului de rentier agricol, solicitantul
(rentierul personal ori prin manda-
tar/curator/tutore) trebuie sã sem-
neze o declaraþie pentru obþinerea
vizei anuale, conform anexei care
face parte integrantã din prezente-
le norme metodologice, însoþitã de
documente, pe baza cãrora persoa-
na desemnatã de cãtre Centrul ju-
deþean al APIA, va verifica con-
formitatea documentelor originale
cu copiile existente la dosar ºi în
cazul persoanelor pensionate pe
caz de boalã va certifica copiile

depuse ale deciziilor de la comisia
de expertizã medicalã.

Documentele sunt certificate
de angajaþii APIA

În cazul în care se constatã cã
datele declarate de solicitanþi nu
corespund realitãþii, dreptul de a
primi rentã viagerã agricolã se
suspendã pânã la data completã-
rii dosarului conform prevederi-
lor legale în vigoare. Solicitanþii
prezintã la Centrul judeþean al
APIA, documentele menþionate
mai sus, în original, pe baza cã-
rora angajatul APIA va certifica
copiile depuse. Dupã certificare,
originalele vor fi restituite solici-
tanþilor. „Prezenþa anualã a rentie-
rilor la sediul centrului judeþean

Dolj ale Agenþiei de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã pentru
vizarea carnetelor de rentier agri-
col este o condiþie esenþialã pen-
tru a beneficia de renta cuvenitã
aferentã anului 2016”, a mai pre-
cizat Sorin Rãducan.

Plata rentei viagere agricole se
efectueazã într-o singurã ratã
anualã, pânã la data de 30 noiem-
brie a anului urmãtor celui pentru
care aceasta este datoratã, prin
raportarea la cursul mediu de
schimb valutar calculat de Banca
Naþionalã a României din anul pen-
tru care aceasta se datoreazã, prin
mandat poºtal sau virament ban-
car. Renta viagerã agricolã înce-
teazã la data decesului rentierului.

VALENTIN CEAUªESCU
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În ziua de 31 august, cu 150 de
ani în urmã, se stingea Charles
Baudelaire, „pãrintele modernismu-
lui poetic european”. Pentru a mar-
ca acest moment comemorativ,
Asociaþia Membrilor Ordinului
„Palmes Académiques” din Româ-
nia (AMOPA – Roumanie) ºi  Bi-
blioteca francezã OMNIA au lan-
sat craiovenilor invitaþia la întâlni-
rea cu opera celui pe care Nichita
Stãnescu îl numea cu respect
„Preºedintele Baudelaire”. Aceastã
sãrbãtoare a lecturii a fost dedica-
tã ºi Zilei limbii române, limba
noastrã, atât de bogatã în nuanþe,
dovedindu-se mãiastrã în tãlmãci-
rea versurilor baudelairiene.

Participanþii la acest eveniment
(elevi, profesori, bibliotecari, dar
ºi alþi cititori care frecventeazã bi-
blioteca gazdã) au citit, în româ-
nã ºi francezã, poeme cunoscute

Dupã premierea celor patru fete laureate cu nota 10 la Ba-
calaureat, ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Dolj a avut loc
o altã manifestare, în timpul ºedinþei cu directorii instituþiilor
de învãþãmânt preuniversitar din teritoriu. Este vorba de re-
compensa celor 11 elevi din judeþ care, în varã, au obþinut
„maximul” la examenul de Evaluare Naþionalã, destinat absol-
venþilor de clasa a VIII-a. „Suntem mândri de voi ºi sunteþi
speranþa noastrã. Vã rugãm sã mergeþi mai departe ºi sã învã-
þaþi. Astãzi, sunteþi în faþa directorilor de ºcoli, unii dintre aceºtia
fiindu-vã îndrumãtori. Mergeþi înainte ºi veþi avea tot sprijinul
nostru”, a precizat prof. Monica Leontina Sunã, inspector
general al Inspectoratului ºcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Conform programului ºi metodologiei aprobate de Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale, pe 1 septembrie 2017 au fost
fãcute cunoscute rezultatele preliminarii al Bacalaureatu-
lui – sesiunea august-septembrie 2017.

«Vã putem spune cã am afiºat primele note obþinute
la BAC. Au fost înscriºi 1.170 de candidaþi, din judeþ,
dar 286 au fost absenþi, iar doi au fost eliminaþi. Avem
un procent de promovabilitate de 28,17, faþã de 27,74
în anul trecut. Nu avem o notã maximã, dar un tânãr
absolvent al Liceului Teoretic „Constantin Brâncovea-
nu” din oraºul Dãbuleni,  Liviu Bogdan Ivan, a obþi-
nut 9,11. Sigur, avem ºi rezultate unde s-a depãºit pro-
centajul de 50, cum ar fi Liceul de Arte „Marin Sores-
cu”, Colegiul „Nicolae Titulescu, Colegiul Naþional „Ele-
na Cuza”, cu procente bune fiind ºi Liceul „Henri Coan-
dã” din Craiova, ºi unitãþile din Poiana Mare, Cãlãraºi,
Liceul „Traian Vuia” din Craiova etc. Avem ºi „zero”, la

Premierea absolvenþilorPremierea absolvenþilorPremierea absolvenþilorPremierea absolvenþilorPremierea absolvenþilor
de clasa a VIII-ade clasa a VIII-ade clasa a VIII-ade clasa a VIII-ade clasa a VIII-a

Mai bine ca anul trecut, dar nu cu mult,
la Bacalaureatul de toamnã

Liceul Special „Beethoven”, dar acolo problemele sun com-
plexe, la liceul din Cârcea. Un procentaj bun este la liceul
din comuna Malu Mare, unde avem înregistraþi 50% pro-
movaþi», a precizat prof.  Monica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspectoratului ªcolar judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ieri, au fost fãcute  cunoscute primele
rezultate ale sesiunii de toamnã a Bacalau-
reatului. În judeþul Dolj, procentul de
promovabilitate este pe un trend crescãtor,
comparativ cu 2016, dar diferenþa este
micã, însã sunt speranþe de mai bine.

La întâlnire cu „Preºedintele Baudelaire”La întâlnire cu „Preºedintele Baudelaire”La întâlnire cu „Preºedintele Baudelaire”La întâlnire cu „Preºedintele Baudelaire”La întâlnire cu „Preºedintele Baudelaire”
Asociaþia Membrilor Ordinului „Palmes

Académiques” din România (AMOPA-Rou-
manie) ºi Biblioteca Francezã OMNIA au or-
ganizat joi, 31 august a.c.,  o întâlnire cu
opera lui Baudelaire, prilejuitã de împlini-
rea a 150 de ani de la dispariþia celui care a
deschis calea liricii moderne. Charles-Pier-
re Baudelaire a fost un poet francez, a cã-

rui originalitate continuã sã-i provoace atât
pe cititorii sãi, cât ºi pe comentatorii operei
sale. Este considerat poetul care a revoluþi-
onat întreaga liricã francezã ºi europeanã
prin originalitatea volumului sãu controver-
sat „Les Fleurs du Mal” („Florile rãului”). A
avut o influenþã puternicã asupra viziunilor
poetice ale autorilor de mai târziu.

(Albatrosul, Corespunderi), dar ºi
mai puþin cunoscute, precum
Strãinul.  Recitalul actorului An-
gel Rababoc de la Teatrul Naþio-
nal din Craiova a marcat apogeul
acestei sãrbãtori a lecturii. Prof.
univ. dr. Sonia Cuciureanu, tra-
ducãtor  al lui Baudelaire, a dez-
vãluit participanþilor câteva secre-
te din arta traducerii. Au fost puse
în evidenþã temele care dominã
imaginarul baudelairian.

„Putem sã facem chiar ºi o
paralelã cu Mihai Eminescu”

Prof. dr. Maria Tronea a pre-
zentat comparativ motivul mãrii la
Baudelaire ºi Cioran, vãzuþi ca
spirite „afine”. „Putem sã facem
chiar ºi o paralelã cu Mihai Emi-
nescu. Sã ne gândim doar la tema
dragostei, tema femeii. Femeia, ca
ºi la Baudelaire, ºi la Eminescu apa-

re cu faþa sa angelicã, dar apare ºi
sub o faþã... sã zicem satanicã. ªi
pentru cã astãzi – n.r. joi, 31 au-
gust) este ºi Ziua Limbii Române
sã ne aducem aminte ºi de Nichita
Stãnescu, care a îndrãgit foarte
mult poezia lui Baudelaire ºi nu a
mers la Paris fãrã sã vadã mor-
mântul lui Baudelaire. El a scris ºi
poeme inspirate de aceastã vizitã
ºi unul dintre poemele sale se inti-
tuleazã „Preºedintele Baudelaire”.
Întrucât noi am spus cã vom sãr-
bãtori poezia lui Baudelaire, vom
face un fel de dans al lecturii. Mai
trebuie menþionat faptul cã una
dintre figurile îndrãgite de Baude-
laire a fost întotdeauna figura ac-
torului, acesta fiind ºi motivul pen-
tru care astãzi  n.r. joi, 31 august)
l-am invitat pe îndrãgitul actor
Angel Rababoc. Baudelaire fiind un
poet care a încercat ºi aceastã artã
a dramaturgiei, el scriind ºi câteva

piese de teatru, nu foarte cunos-
cute. Baudelaire a fost de altfel o
figurã complexã. El a început sã
fie cunoscut ca critic de artã.  Este
un critic de artã desãvârºit ºi la
expoziþia de anul acesta de la Paris
a existat o expoziþie cu operele sale
în calitate de critic de artã....”, a
spus prof. dr. Maria Tronea.

O incursiune în lumea muzicii
Asupra „stranietãþii lui Baudelai-

re” s-a oprit prof. Virginica Bo-
bolocu, autorul unei mini-expoziþii
inspirate de Baudelaire. Despre

cultul poetului pentru imagini a
vorbit  prof. Liliana Cojocaru.

Elevele  ªtefania Stancu (C.N.
„Carol I” ) ºi Maria Resceanu (Li-
ceul de Artã „Marin Sorescu”),
implicate ºi ele în acest „lanþ al lec-
turii”, au dovedit cã tinerii sunt ata-
ºaþi de „Preºedintele Baudelaire”.
Prof. Constantina Constantin,
bibliotecar la Biblioteca OMNIA, i-
a invitat pe participanþi la o incur-
siune în lumea muzicii pe versurile
poetului celebrat, dar ºi la un mo-
ment de convivialitate.

MARGA BULUGEAN
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În perioada 4-8 septembrie, Bi-
blioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman”, prin American Cor-
ner Craiova, va gãzdui întâlnirile
elevilor participanþi la “English
Language Program for Youths”.

Selectaþi în urma unei probe de
interviu, cei 15 elevi care vor par-
ticipa la întâlnirile de la bibliotecã
vor fi îndrumaþi de profesorii Co-
rina Vasile ºi Andreea Dinu în ac-
tivitãþile de învãþare ºi perfecþio-
nare a limbii engleze ºi istoriei ame-
ricane. Sesiunile de lucru se vor
desfãºura de luni pânã vineri, 4-8
septembrie, începând cu ora
12.30, la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”, la
American Corner.

“Învãþarea, respectiv perfecþio-
narea cunoºtinþelor de limbã engle-

Sala „Ia te uitã!” a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” gãzdu-
ieºte astãzi, 2 septembrie, începând
cu ora 9.00, expoziþia de picturã ºi
mixed media „COLOUR & INSA-
NITY”. Expoziþia cuprinde 20 de
creaþii semnate de Veronica Svan-
strom ºi 10 lucrãri de Magnus
Svanstrom, acestea din urmã fiind
prezentate pe rând publicului: câte
una pe orã. Potrivit reprezentanþi-
lor teatrului, „evenimentul se va
desfãºura pe parcursul întregii zile,
iar artiºtii ºi-au propus sã le ofere

Primãria Municipiului Craiova
reînvie, din acest an, tradiþia con-
certelor de promenadã în Parcul
„Nicolae Romanescu” ºi îi invitã
pe craioveni sã asculte Fanfara
Militarã din subordinea Comanda-
mentului Brigãzii Multinaþionale
Sud-Est. Concertul acesteia are
loc astãzi, 2 septembrie, cu înce-
pere de la ora 11.00, la foiºorul
din parc, iar programul cuprinde
marºuri militare, muzicã polka, de
promenadã ºi valsuri. Potrivit Bi-
roului de Presã al municipalitãþii,

Facultatea de Teologie Ortodo-
xã a Universitãþii din Craiova or-
ganizeazã, timp de 3 ani, cu o du-
ratã de douã sãptãmâni pe an,
ªcoala de varã „Artã, Culturã, Spi-
ritualitate”, în vederea facilitãrii
pentru tineri a tranziþiei de la ci-
clul liceal la cel universitar. Gru-
pul-þintã este format din 78 de
elevi de liceu, în special din cla-
sele a XI-a ºi a XII-a, de la 10
licee/colegii partenere din toate
cele cinci judeþe ale Olteniei.

Anul acesta, ªcoala de varã
are loc în perioada 28 august –
10 septembrie, din grupul-þintã
fãcând parte 26 de elevi de la trei
licee din Regiunea Sud-Vest Ol-
tenia, respectiv Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova (14

A început ªcoala de varã „Artã, Culturã, Spiritualitate”A început ªcoala de varã „Artã, Culturã, Spiritualitate”A început ªcoala de varã „Artã, Culturã, Spiritualitate”A început ªcoala de varã „Artã, Culturã, Spiritualitate”A început ªcoala de varã „Artã, Culturã, Spiritualitate”
elevi), Liceul Teologic din Târgu
Jiu (5 elevi) ºi Seminarul Teolo-
gic Ortodox „Sf. Nicolae” din
Râmnicu Vâlcea (7 elevi). Sco-
pul activitãþilor didactice ºi al
celor extracurriculare programa-
te în cadrul ªcolii de varã este
de a motiva elevii sã finalizeze
studiile liceale ºi de a se orienta
apoi spre Facultatea de Teologie
Ortodoxã din Craiova, specializã-
rile Artã Sacrã, Arte Plastice ºi
Teologie Ortodoxã Pastoralã.

În cadrul ªcolii de Varã au loc
mai multe activitãþi specifice, pre-
cum: consiliere profesionalã ºi ori-
entare în carierã ºi ateliere de lu-
cru în domeniul dezvoltãrii perso-
nale susþinute de experþi; cursuri
de specialitate în domeniul spiri-

tualitãþii ºi al artelor plastice; ate-
liere de lucru în domeniul artelor
plastice ºi workshop-uri artistice,
susþinute de doi experþi din cadrul
specializãrilor Artã Sacrã ºi Arte
Plastice; vizite de studiu la Com-
plexul Brâncuºi din Târgu Jiu ºi
la Mãnãstirile Tismana ºi Lainici
din judeþul Gorj.

Activitãþile extracurriculare pre-
supun prezentarea Universitãþii din
Craiova ºi a Facultãþii de Teologie
Ortodoxã, deplasarea grupului-þintã
la obiective culturale din munici-
piul Craiova ºi din apropiere –
Muzeul de Artã, Muzeul Olteniei,
Casa Bãniei, mãnãstirile Coºuna ºi
Jitianu etc. –, precum ºi activitãþi
culturale, sportive ºi recreative.

MAGDA BRATU

zã ºi de istorie americanã se des-
fãºoarã cel mai bine la American
Corner. Parteneriatul pe care Bi-
blioteca Aman îl are cu Ambasada
Statelor Unite ale Americii la Bu-
cureºti de mai mulþi ani este o oca-
zie excelentã  care vine în întâm-
pinarea nevoilor tuturor celor pre-
ocupaþi de Statele Unite, de limba
englezã,  de cultura ºi istoria ame-
ricane. Desfãºurarea acestui pro-
iect la bibliotecã prezintã un doãu
mari avantaje. Pe de o parte, exer-
sarea limbii engleze cu ajutorul re-
surselor disponibile la bibliotecã
contribuie, neîndoielnic, la o mai
bunã asimilare ºi aprofundare a
cunoºtinþelor. Pe de altã parte,
însã, cunoaºterea spaþiului ºi a ofer-
telor informaþionale pe care le pune
la dispoziþie Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru si Aristia Aman” se
poate constitui într-un apel la for-

mare ºi informare continue, chiar
ºi dincolo de activitãþile prevãzute

în proiect. Elevii, liceenii ºi toate
celelalte categorii de vârstã pot
beneficia, pentru felurite preocu-
pãri ºi interese, de expertiza biblio-
tecarilor efortul de informare ºi
educare”, a declarat Lucian Dindi-
ricã, managerul Bibliotecii Judeþe-
ne “Alexandru ºi Aristia Aman”.

“English Language Program
for Youths” este un proiect iniþiat
de Ambasada Statelor Unite ale
Americii la Bucureºti ºi are ca prin-
cipal obiectiv perfecþionarea copii-
lor în domeniul învãþãrii limbii en-
gleze ºi  istoriei americane. Progra-
mul este destinat elevilor de clasa
a IX-a ºi se desfãºoarã pe o pe-
rioadã de doi ani.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

Muzicã de fanfarã la foiºorul din
Parcul „Nicolae Romanescu”

fanfara din Craiova este prima
care a fost înfiinþatã în România.
„În 1830, Alexandru Ghica deci-
dea sã existe o fanfarã militarã la
Craiova, în cadrul Regimentului 1.
Un an mai târziu, la 6 ianuarie
1831, Fanfara Militarã de la Cra-
iova a participat la prima defilare
a oºtilor române. De-a lungul tim-
pului, generaþii de muzicieni mili-
tari au încântat publicul de toate
vârstele din Cetatea Bãniei”, se
mai precizeazã în comunicat.

MAGDA BRATU

Expoziþie de picturã ºi mixed mediaExpoziþie de picturã ºi mixed mediaExpoziþie de picturã ºi mixed mediaExpoziþie de picturã ºi mixed mediaExpoziþie de picturã ºi mixed media

celor prezenþi ºi altce-
va decât un vernisaj
obiºnuit”. Astfel, între
orele 11.00-12.00, pu-
blicul va putea partici-
pa la un curs introduc-
tiv de limba suedezã,
iar de la 17.00 la 18.00
– la un atelier de scrap-
booking. De aseme-
nea, va fi organizat un
concurs cu premii în
urma cãruia câºtigãto-
rii vor putea pleca aca-

sã chiar cu o lucrare. Veronica
Svanstrom a descoperit mixed
media pornind de la scrapbooking.
Este o artistã care iubeºte culoa-
rea ºi contrastele ºi insuflã opti-
mism prin creaþiile sale. Nãscut în
Suedia, Magnus Svanstrom cautã sã
exprime prin picturã ceea ce gãseº-
te interesant în viaþã.

MAGDA BRATU

 “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Y “English Language Program for Youths” ouths” ouths” ouths” ouths” la Amanla Amanla Amanla Amanla Aman



8 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 2 septembrie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
SC WIN IMPEX SRL anunþã pu-

blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul „Des-
fiinþare clãdiri C1 ºi C2 ºi împrej-
muire stradalã ºi Construire imo-
bil S+P+3 locuinþe colective cu par-
caje la S ºi imobil Sp+P+3 Locuin-
þe colective cu parcaje la Sp, ame-
najare incintã, platformã de gunoi
ºi împrejmuire stradalã”, propus
a fi amplasat în municipiul Craio-
va, str.Cîmpia Islaz, nr.40, jud.Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.arpmdj.an-
pm.ro.  Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei etapei de înca-
drare pânã la data de 08.09.2017.

S.C. AZALIS SRL cu sediul în
Craiova, str. RAMURI, NR.24 J
anunþã publicul interesat asupra
elaborãrii primei versiuni a PUZ
MODIFICAREA REGLEMENTÃ-
RILOR URBANISTICE ÎN ZONA
CUPRINSÃ ÎNTRE Bd. NICOLAE
ROMANESCU str. POPOVENI  ºi
str. EMIL RACOVIÞÃ localitatea
CRAIOVA, BD. NICOLAE ROMA-
NESCU NR.78 ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr.1, Craiova, judeþul
Dolj, site-ul APM Dolj, http://ap-
mdj.anpm.ro. Comentariile ºi su-
gestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj, în termen de
18 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

ANIVERSÃRI
Douã inimi curate,
ANDREEA ºi CRISTI
NEACªA, se unesc
azi 02.09.2017, sã
meargã de mânã pe
drumul vieþii, cu dra-
goste curatã ºi feri-
cire. Vã dorim sã vã
fie calea însoritã, lu-
minatã ºi încãrcatã
doar de flori ºi bucu-
rii! Silistra ºi copiii!

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã
pentru curãþenie
apartament în Cra-
iova, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

VÂND garsonierã.
Tel.0745.46.32.94

APARTAMENTE

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

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan,ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garsoni-
erã plus diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Primãria, comunei  Poiana Mare, judeþul Dolj  suspenda orga-
nizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de execuþie
vacante, Referent clasa a III, grad professional principal”, în ca-
drul Compartimentului Asistenþã ºi Incluziune socialã, din data
de 29.08.2017  ºi reia procedura de ocupare  a acestei functii
conform art. 73, alin. 6,din H.G. 611/2008 ,  astfel:

1. Organizea concurs de recrutare in vederea ocuparii  a unei
functii publice vacante  ,,Referent clasa a III, grad professional
principal”, în cadrul Compartimentului Asistenþã ºi Incluziune
socialã, în data de 05.10.2017 ora 9 proba scrisa , ºi 06.10.2017
ora 9 proba interviu.

Condiþii de participare:
1. Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de

art.9,art. si 54  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþiona-
rilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

2. Studii liceale, studii liceale medii finalizate cu diploma de
bacalaureat

3. Vechime  : minim   5 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice

4. Cunoºtinþe operare P.C. – nivel bazã.
Detalii  suplimentare si  despre bibliografie  la tel.

0251235048 si pe pagina de internet a Primariei Poiana Mare
- wwwpoianamare.ro

Dosarele  intocmite in vederea participarii la concurs vor  cu-
prinde documentele prevazute la art. 49 din H.G. 611/2008 si se
depun pânã în data de 25.09.2017 ora 12  la sediul primãriei
comunei Poiana Mare.
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Vând 10 ha pã-
dure stejar 100-
110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada
Carpenului cu
gard ºi cabanã.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp
în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q
Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intra-
vilan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp
– Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã lem-
ne ºi cãrbuni Via-
drus U22, 25 Kw, 5
elemente, echipatã
cu vas de expansi-
une ºi pompã de
recirculare Grun-
dfos, preþ 1800 lei
negociabil. Tele-
fon: 0723/984.309.
Vând putinã de
stejar si stroºitoare
metalicã. Telefon:
0764/779.702.
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Ladã frigorificã cu 3
sertare , frigider
Atctic, aragaz cu 4
ochiuri . Telefon:
0770/ 687.578.
Vând televizor co-
lor cu telecomandã
D 70 cm în stare
bunã - 100 lei, sã-
pun de casã cu 5
lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti- Dolj. Telefon:
0770/245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.

Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.

Vând 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 þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 2 septembrie 2017

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12 ºi
24 Volþi, calorifere
fontã, piese.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.

Închiriez aparta-
ment 2 camere
mobilat Craioviþa
Nouã, zona Ra-
cheta la o familie
tânãrã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0770 335.928;
0351/447.627.

DIVERSE

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

DECESE
NE-A pãrãsit pen-
tru totdeauna
unchiul nostru,
ION DIÞESCU
(Nelicã), cunos-
cut ºi reputat
specialist în
construcþii in-
dustriale, bun
cu colegii, cola-
boratorii, familia
ºi prietenii. Ne
încearcã o mare
durere ºi va rã-
mâne veºnic în
memoria noas-
trã ca un om pu-
ternic, deschizã-
tor de drumuri
în toate dome-
niile în care a
activat, priete-
nos, spiritual ºi
generos. Dum-
nezeu sã-l ierte
ºi sã-l odihneas-
cã! Fam. Corne-
liu Diþescu.

FAMILIA Diþes-
cu anunþã cu de-
osebitã durere
încetarea din
viaþã pe data de
31 august a iubi-
tului lor tatã ºi
soþ DIÞESCU
ION, în etate de
77 ani. Înmor-
mântarea va avea
loc duminicã, 3
septembrie, la Ci-
mitirul de Nord.
Slujba va fi oficia-
tã începând cu
orele 12.00, în
Cernele, strada
Brezei, nr. 86b.
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Burcea: „Dacã avem o ºansã dintr-un milion, ne agãþãm de ea”Burcea: „Dacã avem o ºansã dintr-un milion, ne agãþãm de ea”Burcea: „Dacã avem o ºansã dintr-un milion, ne agãþãm de ea”Burcea: „Dacã avem o ºansã dintr-un milion, ne agãþãm de ea”Burcea: „Dacã avem o ºansã dintr-un milion, ne agãþãm de ea”
SCM Craiova disputã Supercupa României în deplasare,
contra campioanei, CSM Bucureºti, duminicã, de la ora 20

Sezonul în handbalul feminin
începe cu Supercupa României, iar
finalista Cupei României din sezo-
nul trecut, SCM Craiova, se va lup-
ta duminicã, de la ora 20, pentru
acest trofeu cu campioana, CSM
Bucureºti, în Sala Polivalentã din
Capitalã. Cele douã formaþii care
vor deschide sezonul l-au ºi înche-
iat pe precedentul, cu finala Cupei
României, câºtigatã cu 33-21 de
formaþia bucureºteanã. Aceasta s-
a întãrit în vara aceasta, pe lângã
alte jucãtoare de peste hotare, cu
Cristina Neagu, declaratã în 3 rân-
duri, inclusiv anul trecut, cea mai
bunã handbalistã din lume.

La SCM Craiova nu au avut loc
multe schimbãri în pauza compe-
tiþionalã, antrenorul Bogdan Burcea
reuºind sã-ºi pãstreze majoritatea
jucãtoarelor importante ºi efec-
tuând câteva achiziþii importante.
Au pãrãsit formaþia din Bãnie. Dana
Bãbeanu, Mirela Paºca, Alexandra
Andrei, Laurisa Landre, Yaroslava
Burlacenko ºi Yulia Zaremba.

Lotul SCM Craiova le cuprinde
pe: Portari: Yulia Dumanska, Flo-
rentina Stanciu, Cristina Lung
(promovatã de la HCM Craiova);
Extreme stânga: Valentina Ardean
Elisei, Carmen ªelaru, Alexandra
Colac (promovatã de la HCM Cra-
iova); Interi stânga: Cristina Zam-
fir, Jelena Trifunovic; Centri: Ana-
Maria Þicu Apipie, Andreea Rãdoi
Ianaºi, Andreea Pricopi (Corona),
Lorena Stoican (CSM Bucureºti);
Interi dreapta: Nicoleta Tudor (Mã-
gura Cisnãdie), Patricia Vizitiu
(HCM Rm. Vâlcea); Extremã
dreapta: Zeljka Nikolic

Pivoþi: Bobana Klikovac (Munte-
negru / Alba Fehervar (Ungaria),
Teodora Popescu (CSM Bucureºti).

Obiectivul Craiovei în campio-
nat: podiumul

Antrenorul Bogdan Burcea cre-
de cã omogenitatea lotului ºi defen-
siva ar putea fi atuurile echipe sale
în confruntarea cu echipa campioa-
nã. „Nu prea am avut multe ºanse

sã ne batem un trofeu, este a doua
oarã când se întâmplã acest lucru.
Întâlnim o echipã puternicã, moti-
vatã, cu obiective diferite faþã de
noi. Cred cã stãm mai bine la capi-
tolul omogenitate, ele au schimbat
multe jucãtoare ºi cred cã nu au
apãrarea la parametri maximi. Vom
încerca sã evoluãm cât mai bine ºi
dacã va ºansa de partea noastrã
vom fi extrem de fericiþi. Dacã
avem o ºansã la un milion ne vom
agãþa de ea ºi vom lupta pentru
acest trifeu. În caz contrar ne vom
focusa pe meciurile din campionat.
Consider cã arãtãm mai bine ca
anul trecut ºi sunt convins cã vom
fi pe podium. Ar fi fost mult mai
bine pentru noi dacã am fi jucat aca-
sã, dar ne vom face datoria ºi vom
da tot ce e mai bun pentru a repre-
zenta bine Craiova” a spus Burcea.

„Nu cred cã trebuie sã spun
prea multe despre echipa din Bu-
cureºti, fiindcã ºtie toatã lumea ce
pretenþii are. Ne dorim sã facem o
partidã cât mai bunã, iar la finalul
meciului sã ieºim cu fruntea sus ºi
sã fie un spectacol handbalistic cât
mai frumos. ” a spus Cristina Flo-
rianu Zamfir, golgheterul campio-

natului trecut. „Va fi un meci foar-
te greu, însã ne pregãtim cât mai
bine ºi sper sã facem un joc bun.
Trebuie sã fim unite, sã dãm totul
pe teren ºi sper sã îmi ajut fetele
din apãrare. Orice sportiv îºi do-
reºte sã câºtige un trofeu, însã

vom vedea pe teren ce va fi” a de-
clarat portarul Yulia Dumanska.

Handbalistele Craiovei debutea-
zã în Liga Naþionalã miercuri, 6
septembrie, de la ora 18, în Sala
Polivalentã, contra formaþiei CSM
Bistriþa.

Francezul Barthe s-a transferat la ÞSKA Sofia
Universitatea Craiova i-a reziliat contractul

stoperului francez Alexandre Barthe, care s-
a întors în campionatul bulgar, semnând cu
ÞSKA Sofia. Francezul a mai evoluat în Bul-
garia între 2008 ºi 2015, la Litex Loveci ºi

Ludogoreþ Razgrad.
Venit la Universitatea Craiova în luna ia-

nuarie 2017 de la Grasshoppers Zurich,
fundaºul central în vârstã de 31 de ani a
evoluat în 16 meciuri în sezonul trecut ºi

în cel actual. Barthe îºi pierduse locul de
titular în ultima perioadã, în sistemul lui
Devis Mangia, cu 3 fundaºi, putând evo-
lua: Tiago Ferreira, Kelic, Spahija, Briceag,
Screciu sau Popov.

Grupa A: Luxemburg – Belarus
1-0 (Da Mota 61), Bulgaria – Suedia
3-2 (Manolev 12, Kostandinov 33,
Chochev 79 / Lustig 29, Berg 44),
Franþa – Olanda 4-0 (Griezmann 14,
Lemar 73, 84, Mbappe 89).

Duminicã: Belarus - Suedia, ora
19, Digi Sport 2, Olanda - Bulgaria,
ora 19, Digi Sport 1, Franþa - Lu-
xemburg, ora 21:45, Digi Sport 3.

Clasament: 1. Franþa 16p, 2.
Suedia 13p, 3. Bulgaria 12p,  4.
Olanda 10p, 5. Belarus 5p, 6. Lu-
xemburg 4p.

Grupa B: Ungaria – Letonia 3-1
(Kadar 6, Szalai 26, Bese 68 / Frei-
manis 40), Elveþia – Andorra 3-0
 (Seferovic 43, 63, Lichsteiner 68),
Portugalia – Insulele Feroe 5-1 (Ro-
naldo 3, 28 pen, 65, W. Carvalho
58, Nelson 84 / Baldvinsson 38)

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

Clasament: 1. Elveþia 21p, 2.
Portugalia 18p, 3. Ungaria 10p, 4.
Insulele Feroe 5p, 5. Andorra 4p,
6. Letonia 3p.

Preliminariile CM Rusia 2018 – zona Europa

Preliminariile CM – zona AmSud
Peru - Bolivia 2-1; Brazilia - Ecuador 2-0; Uruguay - Argentina 0-0;

Chile-Paraguay 0-3; Venezuela - Columbia 0-0. Clasament: 1. Brazilia -
36 p; 2. Columbia 25 p; 3. Uruguay 24 p; 4. Chile 23 p; 5. Argentina 23
p; 6. Peru 21 p; 7. Paraguay 21 p; 8. Ecuador 20 p; 9. Bolivia 10 p; 10.
Venezuela 7 p. Primele patru echipe se calificã direct, iar ocupanta locu-
lui 5 va susþine un baraj intercontinental cu reprezentanta Oceaniei.

Grupa C: Meciurile San Marino
- Irlanda de Nord, Norvegia - Azer-
baijan, Cehia – Germania s-au ju-
cat asearã.

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 (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: Meciurile Kazakhstan

- Muntenegru, Danemarca - Polo-
nia, România – Armenia s-au jucat
asearã.

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

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

Grupa F: Meciurile Malta - An-
glia, Lituania - Scoþia, Slovacia –
Slovenia s-au jucat asearã.

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

Clasament: 1. Anglia 14p, 2. Slo-
vacia 12p, 3. Slovenia 11p, 4. Sco-
þia 8p, 5. Lituania 5p, 6. Malta 0p.

Grupa G (sâmbãtã) Albania -
Liechtenstein, ora 19, Israel - Ma-
cedonia, 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. Albania 9p, 5.
Macedonia 3p, 6. Liechtenstein 0p.

Grupa H: Belgia – Gibraltar 9-0
(Mertens 16, Meunier 18, 61, 67,
Lukaku 21, 38, 84, Witsel 27, Ha-
zard 45), Cipru – Bosnia 3-2
(Christofi 65, Laban 67, Sotiriou
76 / Sunjic 33, Visca 44), Grecia –
Estonia 0-0.

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

Clasament: 1. Belgia 19p, 2. Gre-
cia 13p, 3. Bosnia 11p, 4. Cipru
10p, 5. Estonia 5p, 6. Gibraltar 0p.

Grupa I (sâmbãtã): Finlanda -
Islanda, ora 19, Digi Sport 2, Croa-
þia - 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. Is-
landa 13p, 3. Ucraina 11p, 4. Turcia
11p, 5. Finlanda 1p, 6. Kosovo 1p.

Duminicã, de la ora 10, în Craio-
va se organizeazã Campionatul Na-
þional de Semimaraton pentru seniori,
tineret ºi juniori 1., Sportivii vor aler-
ga pentru o medalie pe un traseu
amenajat între Sala Polivalentã – Bvd.
ªtirbei Vodã – Parcul Tineretului.
Clubul CSM Craiova va fi reprezen-

Craiova gãzduieºte
Naþionalele de Semimaraton

Într-o formulã schimbatã faþã
de sezonul trecut ºi cu un nou an-
trenor, israelianul Rami Hadar,
echipa de baschet SCMU Craiova
a început pregãtirile ºi a disputat
deja primul amical. Alb-albaºtrii au
cedat cu 78-65, la Kladovo, con-

tat de 14 atleþi, printre care se nu-
mãrã: Marius Ionescu, Alexandru
Corneschi, Marius Buºcã, Andrei
ªtefana, Ionuþ Betej, Mãdãlin Iones-
cu, Gabriel Scurtu, Bogdan Enea,
Ionela Puia, Alina Voiculescu, Elena
Moagã, Alina Bãþilã, Liliana Manola-
che, Ionela Olteanu.

Baschetbaliºtii au pierdut primul amicalBaschetbaliºtii au pierdut primul amicalBaschetbaliºtii au pierdut primul amicalBaschetbaliºtii au pierdut primul amicalBaschetbaliºtii au pierdut primul amical
tra ruºilor de la Spartak Primorye
Vladivostok, pe sferturi a fost: 16-
21, 21-12, 22-19, 19-13. Pentru
S.C.M. „U” Craiova au punctat:
Siriscevic (11 p.), Watson (8 p.),
Kikos (11 p.), Samuel (8 p.), Pa-
asoja (4 p.), Greene (5 p.), No-

vak (6 p.), Orbeanu (10 p.), Ber-
ceanu (2 p.). Rami Hadar a de-
clarat despre acest prim meci: „A
fost un test util, in care ne-a inte-
resat mai mult sã ne omogenizãm.
Rezultatul nu a contat, este doar
un prim amical.”
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