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- De ce spui Popescule cã
nu-þi place ce fac politicienii,
cã nu fac nimic.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Spitalul Clinic CFSpitalul Clinic CFSpitalul Clinic CFSpitalul Clinic CFSpitalul Clinic CF
Craiova, renãscutCraiova, renãscutCraiova, renãscutCraiova, renãscutCraiova, renãscut
graþie unei echipegraþie unei echipegraþie unei echipegraþie unei echipegraþie unei echipe
de sufletde sufletde sufletde sufletde suflet

Odinioarã, avea un renume, fi-
ind plasat în topul unitãþilor me-
dicale din judeþul Dolj, dar ºi din
þarã. E drept, la acea vreme, fi-
nanþarea nu era o problemã, me-
dicii erau respectaþi ºi îºi onorau
profesiunea cu multã responsa-
bilitate. În urmã cu nici trei ani,
Spitalul Clinic CF Craiova, cãci
despre acesta este vorba, a in-
trat în vrie, cum spun aviatorii,
când pierd controlul la manºã.
Datorii imense s-au strâns cu
concursul unor persoane, mai
mult sau mai puþin dedicate no-
bilei profesii de medic.
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Poliþiºtii din cadrul Secþiei
Regionale de Poliþie Transporturi
Craiova au fãcut, ieri, un control la
punctul de lucru al unei societãþi
comerciale din complexul Gãrii
Craiova ºi l-au depistat pe Ion
Bancã, de 47 de ani, din municipiul
Craiova, având la vânzare 12
pachete de þigãri, fãrã marcaj fiscal
românesc. Întrucât nu era prima
datã când îl prind cu þigãri de
contrabandã, poliþiºtii de la Trans-
porturi au extins verificãrile, iar în
autoturismul bãrbatului, un Opel
Astra parcat în apropiere, au gãsit
portbagajul plin. Craioveanul avea
acolo 2.990 pachete þigãri de diferite
mãrci, unele cu marcaj fiscal
ucrainian, iar celelalte fãrã marcaj
fiscal. Oamenii legii au confiscat
suma de 2.000 lei gãsitã asupra
craioveanului de 47 de ani, pe care
nu a putut-o justifica, autoturismul,
precum ºi cele 3.002 pachete þigãri
(60.040 þigarete) de contrabandã. În
cauzã a fost întocmit dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de contrabandã, iar în baza probato-
riului administrat, pe numele
bãrbatului a fost emisã ordonanþã
de reþinere pentru 24 de ore, acesta
fiind încarcerat în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al IPJ
Dolj, urmând sã fie prezentat
instanþei de judecatã cu propunere
de arestare preventivã.

CARMEN ZUICAN
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Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...
Miercuri, în incinta Stadio-

nului Olimpic, din Munchen,
în prezenþa preºedinþilor Ger-
maniei, Frank Walter Stein-
meier, ºi Israelului, Reuven
Rivlin, precum ºi a preºedin-
telui CIO, Thomas Bach ,  a
fost inaugurat un memorial,
dedicat celor 11 sportivi isra-
elieni uciºi pe 5 septembrie
1972, de un comando palesti-
nian, „Septembrie Negru”,
chiar în timpul desfãºurãrii
Olimpiadei de Varã, denumitã
a „pãcii ºi veseliei”. Ne aflam
în a doua sãptãmânã a mare-
lui eveniment sportiv ºi, deja,
înotãtorul Mark Spitz (7 me-
dalii de aur la ediþia respecti-
vã) ºi gimnasta Olga Korbut
atrãseserã atenþia.

actualitate / 2La Maglavit se deschide,
astãzi,     Serviciul Public
Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor
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Klaus Iohannis va merge
la New York, pentru Adunarea
Generalã a ONU, în perioada
18-23 septembrie

Preºedintele Klaus Iohannis va
participa, în perioada 18-23 septem-
brie, la Adunarea Generalã a ONU,
a anunþat joi purtãtorul de cuvânt al
Administraþiei Prezidenþiale, Mãdã-
lina Dobrovolschi. „În perioada 18-
23 septembrie, preºedintele Româ-
niei va participa la Adunarea Gene-
ralã ONU, care se va desfãºura la
New York. Este vorba despre sesi-
unea cu numãrul 72”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Administra-
þiei Prezidenþiale, Mãdãlina Dobro-
volschi. Aceasta a afirmat cã pe
agenda preºedintelui se aflã o serie
de întâlniri, o informare completã
în acest sens urmând a fi fãcutã
ulterior. „Sunt, evident, o serie de
acþiuni ºi întâlniri importante, care
se aflã în agenda preºedintelui cu
ocazia acestei deplasãri”, a mai spus
Dobrovolschi.

Permisele de conducere
ºi certificatele de înmatriculare
vor fi livrate la domiciliu
de Poºta Românã

Compania Naþionalã Poºta Româ-
nã a câºtigat un contract de peste
31 milioane de lei, fãrã TVA, cu Re-
gia Autonomã Administraþia Patrimo-
niului Protocolului de Stat Bucureºti
, în baza cãruia va livra, la domiciliul
titularilor, permisele de conducere ºi
certificatele de înmatriculare pentru
MAI-DRPCIV. Valoarea acordului-
cadru este estimatã la 31.020.000 de
lei, iar durata acestuia este de patru
ani. Pe toatã durata acordului-cadru
se va livra o cantitate minimã de
600.000 de plicuri ºi o cantitate ma-
ximã de 6.000.000 de plicuri. Livra-
rea documentelor este asiguratã în
toate localitãþile din România, iar be-
neficiarii vor primi documentele la
domiciliu, prin serviciul Prioripost,
divizia de curierat rapid a Poºtei Ro-
mâne. Pentru persoanele fizice, pre-
darea permiselor de conducere sau
a certificatelor de înmatriculare se
face pe baza actului de identitate, iar
pentru destinatarii persoane juridice,
corespondenþa se va preda numai
persoanei împuternicite.

Miercuri, în incinta Stadionului Olim-
pic, din Munchen, în prezenþa preºedinþi-
lor Germaniei, Frank Walter Steinme-
ier, ºi Israelului, Reuven Rivlin, precum
ºi a preºedintelui CIO, Thomas Bach, a
fost inaugurat un memorial, dedicat celor
11 sportivi israelieni uciºi pe 5 septem-
brie 1972, de un comando palestinian,
„Septembrie Negru”, chiar în timpul des-
fãºurãrii Olimpiadei de Varã, denumitã a
„pãcii ºi veseliei”. Ne aflam în a doua sãp-
tãmânã a marelui eveniment sportiv ºi,
deja, înotãtorul Mark Spitz (7 medalii de
aur la ediþia respectivã) ºi gimnasta Olga
Korbut atrãseserã atenþia. România, cu o
bunã reprezentare la majoritatea probelor
olimpice, avea sã facã o figurã frumoasã,
prin medaliile de aur cucerite de Ivan Pat-
zaichin (caiac-canoe), Gheorghe Bercea-
nu (lupte greco-romane 48 kg) ºi Nicolae
Marinescu (lupte greco-romane 100 kg).
Salba de medalii de aur era completatã cu
alte 6 medalii de argint ºi 8 medalii de
bronz. Era ediþia cu numãrul 20 a Jocuri-
lor Olimpice. Trecuserã peste 25 de ani,
cum remarca presa germanã, de la catas-
trofa celui de al Doilea Rãzboi Mondial,
provocat de naziºti, ºi gazda Jocurilor
Olimpice era, acum, o þarã democratã ºi
prosperã. La 5 septembrie 1972, ora 4:35,
opt membri ai grupãrii teroriste palesti-
niene „Septembrie Negru” cu feþele aco-
perite de mãºti de schi, înarmaþi,  au pã-
truns – extrem de uºor – în satul olimpic,
luând cu asalt locul unde era cazatã dele-
gaþia olimpicã israelianã, fiind luaþi osta-
tici 9 sportivi ºi 2 fiind uciºi. Teroriºtii
au cerut eliberarea a 232 de militanþi pa-

Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...Acum 45 de ani...
MIRCEA CANÞÃR

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop,
a declarat, ieri, la începutul ºedin-
þei de Guvern, cã a declanºat o
anchetã internã în minister, susþi-
nând cã anul trecut, cu o excepþie,
elevii din clasa a IV-a au primit
manuale auxiliare neacreditate.

„Pe zona manualelor auxiliare
am constatat cu surprindere cã
anul trecut s-au vândut în unitãþi-
le ºcolare auxiliare la copii de cla-
sa a IV-a neautorizate ºi neacredi-
tate de Ministerul Educaþiei, deci

Anchetã la Ministerul Educaþiei în cazulAnchetã la Ministerul Educaþiei în cazulAnchetã la Ministerul Educaþiei în cazulAnchetã la Ministerul Educaþiei în cazulAnchetã la Ministerul Educaþiei în cazul
manualelor auxiliare neacreditatemanualelor auxiliare neacreditatemanualelor auxiliare neacreditatemanualelor auxiliare neacreditatemanualelor auxiliare neacreditate

toþi copiii de clasa a IV-a, în sep-
tembrie, au primit manuale auxi-
liare neautorizate, adicã un singur
auxiliar a fost autorizat anul tre-
cut, la limba englezã. (...) Am de-
marat din punctul acesta de vede-
re o anchetã internã. Aºtept sãp-
tãmâna viitoare sã avem finaliza-
tã aceastã anchetã sã vedem care
sunt editurile care au vândut aceste
manuale care a fost circuitul, dacã
au fost eliberate chitanþe. Dacã
va fi nevoie vom sesiza ºi ale in-

stituþii ale statului”, a declarat
ministrul Educaþiei, Liviu Pop.

El a mai spus cã sãptãmâna ur-
mãtoare va supune aprobãrii Exe-
cutivului un proiect potrivit cãru-
ia manualele sã fie publicate de o
singurã editurã. „Actul normativ
prin care vrem sã punem capãt
acestei sarabande a manualelor
pentru învãþãmântul gimnazial
este în lucru la nivelul ministere-
lor, în aºa fel încât sãptãmâna
viitoare, dacã avem toate avize-

le, sã intre pe ordinea de zi mai
ales cã începe retipãrirea manua-
lelor pentru clasa I ºi clasa a II-
a. E, din punctul acesta de vede-
re, o mare problemã, încã mai
avem contestaþii nesoluþionate la
manualele de clasa a II-a de acum
trei ani de zile. Adicã soluþia le-
gislativã am propus-o: trecerea
Editurii Didactice ºi Pedagogice
în subordinea ministerului, iar
aceste manuale sã fie editate doar
de EDP”, a precizat Pop.

El a mai spus, în privinþa ma-
nualelor pentru elevii din clasa a
V-a, rãspunsurile primite de la Con-
siliul Naþional de Soluþionare a Con-
testaþiilor face posibil ca încã cinci
titluri sã intre în procedura de con-
tractare. „Adicã în maxim ºase
sãptãmâni sã ajungã la elevi. Spe-
rãm sã se finalizeze toate titlurile
în sãptãmâna imediat urmãtoare
în aºa fel încât, aºa cum am pre-
conizat, în opt sãptãmâni sã ajun-
gã toate manualele la copiii de
clasa a V-a care anul trecut au pri-
mit manualele fiind în clasa a IV-
a în 19 decembrie pe aceastã pro-
cedurã de licitaþie. 19 decembrie
a fost data în care au primit ma-
nualele de românã, matematicã,
istorie, geografie”, a conchis mi-
nistrul Educaþiei.

lestinieni reþinuþi în Israel. Au mai solici-
tat eliberarea teroriºtilor germani Andreas
Baader ºi Ulrike Meinhof ºi a radicalului
de stânga japonez Kozo Okamoto. Israe-
lul a respins orice compromis. Cum re-
acþia poliþiei germane s-a dovedit una di-
letantã, catastrofal executatã, ºi-au pier-
dut viaþa toþi sportivii israelieni luaþi os-
tateci, cinci teroriºti din opt ºi un poliþist
german. Dupã tragedie, ºeful Poliþiei din
Munchen, Manfred Schreiber, coordona-
torul dispozitivului de securitate al Jocu-
rilor Olimpice, recunoºtea totalã nepre-
gãtire pentru un asemenea eveniment. Deºi
fusese avertizat de serviciile de informa-
þii, inclusiv din SUA, cã se pregãteºte ceva
ºi, în lume, actele de terorism puse la cale
de extremiºti de dreapta ºi de stânga erau
frecvente. IRA în Irlanda de Nord, ETA
în Spania, „Brigãzile Roºii” în Italia se
fãceau frecvent resimþite. În Orientul
Apropiat, conflictul cunoscut generase te-
rorismul palestinian. Trei dintre sportivii
israelieni uciºi, Kehat Shorr, Yossef Gut-
ffreund ºi Anda Spitzer, erau nãscuþi în
România. Intervenþia poliþiei germane, sus-
þinutã de serviciile de securitate, la baza
militarã din Furtenferdbruck, situatã la 30
km de Munchen, a fost o mostrã de ama-
torism. Autoritãþile acceptaserã, de for-
mã, solicitarea teroriºtilor, ca aceºtia, în-
soþiþi de ostatici, sã plece pe calea aerului
la Cairo. Cu douã elicoptere au fost duºi
la avionul în aºteptare. Ce a urmat a fost
o nenorocire. Un terorist a detonat o gre-
nadã în elicopter, ucigând tot ce se afla
înãuntru. Comunicarea proastã, dotarea
necorespunzãtoare a lunetiºtilor, comen-

zile aiuritoare de la conducerea ministru-
lui bavarez de Interne au condus la un
dezastru, apreciat în prima fazã ca un...
succes. Când s-a aflat de uciderea tuturor
ostatecilor, tot ce s-a mai putut face a fost
pauza de o zi, ceremonia doliului ºi conti-
nuarea Jocurilor Olimpice, prin dispoziþia
preºedintelui CIO. Manfred Scherbet a rã-
mas în funcþie pânã în 1983, continuân-
du-ºi cariera în Ministerul de Interne. Pre-
ºedintele israelian, Reuven Rivlin, reamin-
tea, în alocuþiunea sa rostitã la Munchen,
cã multe dintre victime erau supravieþui-
tori ai Holocaustului ºi veniserã la Jocurile
Olimpice din dorinþa de reconciliere. Fil-
mul marelui regizor, producãtor ºi scena-
rist american Steven Spielberg, de trei ori
câºtigãtor al premiului Oscar, „Munchen”
(2005), rãmâne de maximã actualitate, prin
felul în care recreeazã drama de la Mun-
chen. O echipã de agenþi secreþi (Mossad)
urmãreºte ºi asasineazã 11 palestinieni aflaþi
în Europa (Geneva, Frankfurt, Roma, Pa-
ris, Londra) bãnuiþi a fi vinovaþi de masa-
crul sângeros de la Munchen. Rãzbunarea
ºi-a asumat-o personal prim-ministrul Gol-
da Meir. Existã în finalul filmului un mo-
ment în care tânãrul ofiþer israelian, inteli-
gent ºi devotat þãrii sale, Avner (Eric Bana),
are remuºcãri în aceastã vânãtoare de oa-
meni. „Pe cine omorâm noi de fapt? Se
justificã aceste asasinate? Vor opri ele te-
rorismul? În locul unuia ucis apar cinci”.
La câteva sãptãmâni dupã atentatul de la
Jocurilor Olimpice din Munchen, în Ger-
mania era creatã unitatea specialã antite-
ro, care cinci ani mai târziu elibera ostate-
cii dintr-o aeronavã deturnatã.
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Totodatã, Ion Prioteasa, preºe-
dintele CJ Dolj, a evidenþiat susþi-
nerea constantã pe care instituþia a
acordat-o pentru extinderea reþelei
judeþene de evidenþã a persoane-
lor, care ajunge la 48 de unitãþi,
serviciile fiind astfel aduse mai
aproape de cetãþeni. „Ne face plã-
cere sã putem anunþa cã de mâine,
chiar atunci când comunitatea din
Maglavit sãrbãtoreºte ziua comu-
nei, putem ºi noi sã venim în spri-
jinul celor peste 4.700 de doljeni
din aceastã localitate, prin deschi-
derea serviciului local de evidenþã
a persoanelor. Astfel, ei nu vor mai
fi nevoiþi sã se deplaseze la Calafat
pentru eliberarea actelor de identi-
tate, nu vor mai cheltui bani pen-
tru transport ºi, desigur, vor putea
obþine documentele într-un timp
mai scurt. Este o reuºitã însemna-
tã, iar meritele aparþin atât autori-
tãþilor locale din Maglavit ºi dom-
nului primar Ion Dinu, care au asi-
gurat spaþiul, dotãrile ºi personalul
necesar, cât ºi Direcþiei Publice
Comunitare de Evidenþã a Persoa-

În zilele de 15 ºi 16 septembrie a.c. se
va desfãºura în centrul oraºului eveni-
mentul „Craiova – OPEL Super Rally
2017”. La startul competiþiei sunt aºtep-
taþi piloþi din mai multe campionate naþi-
onale, precum cel de raliu, vitezã pe tra-
seu montan, karting ºi altele.

Conceptul de „Super Rally” vine din
celebra probã a Campionatelor de Raliu
din întreaga lume, desfãºuratã în centre-
le oraºelor, fiind cel mai spectaculos
moment al unui raliu, cu cea mai mare
audienþã de spectatori. Avantajul unei
competiþii tip Super Rally este cã pot lua
startul simultan doi piloþi din douã Cam-
pionate Naþionale diferite. Acest concept

Numeroºi credincioºi sunt aºteptaþi, ca
în fiecare an, la sãrbãtoarea hramului Mã-
nãstirii Maglavit din judeþul Dolj care are
loc astãzi, de praznicul „Naºterea Maicii
Domnului”, ocrotitoarea acestui sfânt
lãcaº monahal. Potrivit Biroului de presã
al Mitropoliei Olteniei, momentele liturgi-
ce au început asearã, când s-a sãvârºit
Vecernia unitã cu Litia ºi slujba Priveghe-
rii. Azi, în ziua praznicului, slujba Sfintei
Liturghii va fi oficiatã de ÎPS Irineu, Arhi-
episcopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei,
alãturi de un sobor de ierarhi, preoþi ºi dia-
coni, pe  podiumul special amenajat în
curtea sfântului aºezãmânt monahal.

Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor (SPCLEP)
Maglavit îºi începe activitatea astãzi,
evenimentul fiind salutat de preºedin-
tele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,

nelor (DPCEP) Dolj, sub coordo-
narea directã a cãreia s-au derulat
demersurile pentru deschiderea noii
structuri”, a precizat ºeful admi-
nistraþiei doljene, într-un comuni-
cat de presã.

„Rezultatele sunt vizibile...”

Demersul autoritãþilor locale din
Maglavit a fost sprijinit de Consi-
liul Judeþean Dolj, atât direct, prin
adoptarea actului administrativ de
modificare a arondãrii populaþiei,
cât ºi prin intermediul Direcþiei
Publice Comunitare de Evidenþã a
Persoanelor Dolj, instituþie care
coordoneazã ºi  controleazã meto-
dologic activitatea serviciilor pu-
blice comunitare locale de eviden-
þã a persoanelor din judeþ. „Adu-
cerea acestui tip de servicii mai
aproape de cetãþeni a fost în per-
manenþã un obiectiv al Consiliului
Judeþean Dolj ºi ne bucurãm cã,
având întreaga susþinere a plenului
CJ, am putut oferi direcþiei de spe-
cialitate din subordine sprijinul fi-
nanciar necesar pentru a materia-

liza aceastã strategie. Re-
zultatele sunt vizibile, dacã
ne gândim cã, în anul
2005, atunci când a înce-
put descentralizarea în
acest sector, existau 9
unitãþi care deserveau în-
treaga populaþie a judeþu-
lui, iar acum ajungem la
48, Doljul situându-se pe
primul loc la nivel naþio-
nal, din acest punct de
vedere”, a mai spus Ion
Prioteasa.

„Noua structurã înseamnã
acces mai facil la
obþinerea actelor”

La rândul sãu, directorul exe-
cutiv al Direcþiei Publice Comuni-
tare de Evidenþã a Persoanelor Dolj,
Ciprian Bobocicã, a precizat cã
deschiderea serviciului de eviden-
þã a persoanelor este, fãrã îndoia-
lã, un eveniment important pentru
comunitatea din Maglavit, un eve-
niment care genereazã ºi o serie de
beneficii. „În primul rând, pentru

cei peste 4.700 de locuitori ai co-
munei, noua structurã înseamnã
acces mai facil la obþinerea unui
nou act de identitate, reducerea
timpului de aºteptare pentru elibe-
rarea acestuia, dar ºi a cheltuieli-
lor, întrucât nu va mai fi necesar
ca solicitanþii sã ajungã la Calafat
pentru a-ºi înregistra cererile ºi,
ulterior, încã o datã pentru a ridica
documentele. De asemenea, se
contribuie ºi la diminuarea numã-
rului persoanelor care, din diverse
motive, pãstreazã acte de identita-
te a cãror perioadã de valabilitate a

expirat sau în care sunt înscrise
adrese de domiciliu care nu mai
concordã cu modificãrile adoptate
de autoritãþile locale. În acelaºi timp,
începerea activitãþii cu publicul la
SPCLEP Maglavit constituie ºi un
nou pas pe care îl facem în proce-
sul descentralizãrii serviciilor de
evidenþã a persoanelor, reconfirmân-
du-ne statutul de lider pe þarã, re-
cunoscut în acest an inclusiv prin
premiul acordat de Agenþia Naþio-
nalã a Funcþionarilor Publici...”, a
subliniat Ciprian Bobocicã.

MARGA BULUGEAN

Super RallySuper RallySuper RallySuper RallySuper Rally, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei, în centrul Craiovei

a fost creat cu scopul de a oferi piloþilor
amatori ºi profesioniºti ºansa de a con-
cura într-un eveniment de anvergurã, în
condiþii de maximã siguranþã, în prezen-
þa unui public numeros, de a promova
sportul automobilistic de tip super rally,
strict reglementat, în rândul locuitorilor,
dar ºi de a promova oraºele organizatoa-
re pe plan naþional ºi internaþional.

Startul festiv ºi prezentarea echipajelor
va avea loc vineri, 15 septembrie, cu în-
cepere de la ora 19.00, în Piaþa „Mihai Vi-
teazul”. Concursul propriu-zis este pro-
gramat pe 16 septembrie, cu începere de
la ora 10.00, în zona Pasajul Universitãþii.

RADU ILICEANU

Mãnãstirea Maglavit
îºi cinsteºte hramul

Existenþa Mânãstirii Maglavit este legatã
de numele lui Petrache Lupu, un locuitor al
Magalvitului, care, în perioada interbelicã
a avut mai multe teofanii în locurile unde
se aflã mânãstirea, în timp ce se afla cu
oile la pãscut. Piatra de temelie a sfântului
lãcaº a fost pusã la 14 septembrie 1935 de
Episcopul Râmnicului, Vartolomeu Stãnes-
cu. Lucrãrile de construire au fost suspen-
date din cauza rãzboiului ºi oprite definitiv
în timpul regimului comunist. Abia dupã
1989 acestea au fost reluate cu binecuvân-
tarea Mitropolitului Olteniei de la vremea
respectivã, Nestor Vornicescu.

MAGDA BRATU

Ion Prioteasa, potrivit cãruia deschi-
derea noii structuri reprezintã rezul-
tatul colaborãrii reuºite între primã-
ria comunei ºi direcþia de specialita-
te din subordinea CJ.
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Nu de puþine ori, a fi medic ºi,
în acelaºi timp, ºi manager al unei
unitãþi spitaliceºti, s-a dovedit a fi
un amestec fertil pentru interese de
grup; cã e greu sã sabotezi de unul
singur – îþi mai trebuie semnãturi-
le de la Economic, Achiziþii, etc. A
fost ºi cazul, pânã acum aproxi-
mativ doi-trei ani, al Spitalului Cli-
nic CF Craiova. Îngropat în dato-
rii incredibil de mari, acest spital a
reuºit în ultima vreme sã respire,
cu calmitate ºi într-o cadenþã nor-
malã a activitãþii medicale.

A fost nevoie de un nou mana-
gement, de o echipã dedicatã inte-
resului comun ºi mai puþin unor
mãrunte aspiraþii pecuniare. Odatã
cu venirea, în decembrie 2015, la
conducerea spitalului a dr. Lucre-
þiu Radu, cadru universitar al
U.M.F. Craiova, s-a simþit cã toa-
tã lumea trage la aceeaºi cãruþã.
Rezultatele nu au întârziat sã apa-
rã. La 2 august 2016, Spitalul Cli-
nic CF Craiova primeºte, pentru o
perioadã de 5 ani, acreditarea din

Ofiþerii din cadrul Centrului de Analizã
ºi Prevenire a Criminalitãþii din cadrul IPJ
Dolj împreunã cu poliþiºti de proximitate
din cadrul Secþiei 3 Poliþie Craiova au or-
ganizat, ieri, o acþiune informativ- preven-
tivã, lansând astfel campania de prevenire
a infracþiunilor de furt din locuinþã „Hoþii
sunt creativi. Fii preventiv!”. Iniþiativa se
înscrie în suita de acþiuni derulate în ca-
drul parteneriatului dintre Inspectoratul
General al Poliþiei Române ºi Groupama,
demarat în 2011, prin care se ur-
mãreºte prevenirea victimizãrii po-
pulaþiei pe zona de infracþiuni con-
tra patrimoniului ºi este al ºaselea
proiect derulat în aceastã formulã.

„Deºi în ultimii ani tendinþa a
fost una descrescãtoare, acest seg-
ment de criminalitate a reprezentat
un domeniu prioritar de prevenire,
întrucât fiecare cetãþean considerã
locuinþa spaþiul în care se simte în
siguranþã ºi orice pãtrundere neau-
torizatã creeazã o stare de discon-
fort, de multe ori fãrã legãturã cu
prejudiciul cauzat, ci doar cu încãl-
carea acestui spaþiu”, a precizat in-
spector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. 

Campania „Hoþii sunt creativi. Fii
preventiv!” îºi doreºte sã atragã
atenþia asupra condiþiilor care favo-
rizeazã furturile din locuinþe. Se va

Curtea de Apel Craiova ar fi tre-
buit sã judece, ieri, contestaþia for-
mulatã de Florentin Popa, craiovea-
nul de 31 de ani arestat duminicã,
3 septembrie a.c., pentru cã ºi-a
înjunghiat partenerului de pahar, un
tânãr de 27 de ani, în cartierul Braz-
da lui Novac. Inculpatul ºi-a retras,
însã, contestaþia, astfel cã hotãrâ-
rea Tribunalului Dolj prin care a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile
a rãmas definitivã: „Ia act de re-
tragerea contestaþiei. Obligã con-
testatorul inculpat la plata cheltu-
ielilor judiciare cãtre stat în sumã de 100
lei. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþa Ca-
merei de Consiliu azi, 07.09.2017”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, duminicã dimineaþa, în ju-
rul orei 3.00, în faþa unui magazin non-stop
din cartierul craiovean Brazda lui Novac („La
Robert”), autorul, Florentin Popa (31 de ani),
ºi victima, Felix Cristian Bîscã (27 de ani),
din Daneþi, zis Bimby, care se cunoºteau,
dupã ce au bãut împreunã, în faþa magazi-
nului, s-au apucat la ceartã, s-au lovit reci-
proc, iar Florentin Popa a scos un cuþit pe
care îl avea asupra sa ºi i-a aplicat lui Bîscã
o loviturã în piept, care s-a dovedit fatalã.

Tot ieri, Curtea de Apel Craiova a respins
contestaþia formulatã de Claudiu Vasile Stoi-
ca, autorul crimei de la Malu Mare, împotri-

Odinioarã, avea un renume, fiind plasat în
topul unitãþilor medicale din judeþul Dolj, dar
ºi din þarã. E drept, la acea vreme, finanþarea
nu era o problemã, medicii erau respectaþi ºi
îºi onorau profesiunea cu multã responsabili-
tate. În urmã cu nici trei ani, Spitalul Clinic CF
Craiova, cãci despre acesta este vorba, a in-
trat în vrie, cum spun aviatorii, când pierd con-
trolul la manºã. Datorii imense s-au strâns cu

concursul unor persoane, mai mult sau mai
puþin dedicate nobilei profesii de medic. În-
sãºi funcþionarea la stare de avarie a unitãþii
era pusã în discuþie, de vreme ce furnizorul de
energie electricã pregãtise „stingerea” la pro-
priu. Aºadar, vremuri întunecate, cu nori grei
deasupra spitalului. Dar, undeva, cineva a de-
cis cã s-a ajuns prea departe cu amatorismul.
ªi nu a greºit când a mizat pe o nouã echipã.
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partea Autoritãþii Naþionale de Ma-
nagement al Calitãþii în Sãnãtate!
„Aceastã acreditare reprezintã con-
firmarea faptului cã Spitalul Clinic
CF Craiova este în mãsurã sã asi-
gure, tuturor pacienþilor care se
adreseazã acestei unitãþii medica-
le, servicii medicale de
înaltã calitate!”, ne-a pre-
cizat la acea vreme ºef lu-
crãri dr. Lucreþiu Radu,
manager al Spitalului Cli-
nic CF Craiova.

În echipã stã toatã
performanþa

Au urmat investiþii
majore în dotãrile de spe-
cialitate, moment în care
a fost pus în funcþiune
cel de-al doilea ecograf
de înaltã performanþã
(GE Logiq S7). În ulti-
ma lunã a lui 2016, unitatea a fost
dotatã ºi cu o nouã staþie de steri-
lizare. Aºa se face cã, pentru
2017, „aparatura livratã Spitalului

Clinic CF Craiova vine sã com-
pleteze efortul investiþional major
din 2016 ºi care ne pune în postura
de a fi la dispoziþia pacienþilor
noºtri, în 2017, cu servicii de ra-
diologie digitalã, ecografie 4D cu
ºi fãrã substanþa de contrast,

având posibilitatea de a studia mo-
delele de comportament vascular
ale unor tumori în timp real, cu o
rezoluþie mult superioarã oricãrei

alte metode, incluzând aici chiar
ºi CT/RMN; cu sãli de operaþie do-
tate modern pentru intervenþii cla-
sice ºi laparoscopice, pentru in-
tervenþii artroscopice ortopedice
sau/ºi ghidate video endoscopic,

cu saloane cu mobilier
nou ºi confortabil”, a
mai punctat dr. Lucreþiu
Radu.

ªi lucrurile bune nu
s-au oprit aici. Începând
cu aceastã lunã, Spitalul
Clinic CF Craiova oferã
pacienþilor sãi servicii
medicale de calitate în
trei noi specialitãþi – Reu-
matologie (dr. Florea
Marius), Pneumologie
(dr. Mitran Mirela) ºi, nu
în ultimul rând, Oncolo-
gie Medicala (dr. Miron

Cristina). „Le urez succes noilor
noºtri colegi ºi asigur toþi pacien-
þii care vor apela la aceste specia-
litãþi de profesionalismul ºi dedi-

carea acestora pentru profesia de
medic ºi pentru cei bolnavi!”, a
precizat managerul Spitalului CF
Craiova, dr. Lucreþiu Radu.

Nu pot unii demola
cât pot alþii ridica!

Care este cel mai nou obiectiv
al echipei de aici? Nu mai departe
de ieri au fost demarate procedu-
rile preliminare în vederea acredi-
tãrii RENAR a Laboratorului de
Analize Medicale al Spitalului Cli-
nic CF Craiova. „Aceasta acredi-
tare nu este un proces simplu ºi
nici de scurtã duratã, dar sunt con-
vins cã, aºa cum, prin efortul tu-
turor angajaþilor acestui spital de
tradiþie am reuºit anul trecut acre-
ditarea ANMCS, ºi acum, echipa
din laboratorul spitalului condusã
de d-na dr. Militaru Dorelia ºi d-na
biolog Adriana Florea va duce la
bun sfârºit acest demers!”, a mai
precizat dr. Lucreþiu Radu.

VALENTIN CEAUªESCU

Criminalul din Brazdã
rãmâne dupã gratii

va hotãrârii prin care Tribunalul Dolj i-a pre-
lungit arestarea preventivã cu încã 30 de zile:
„Respinge contestaþia ca nefondatã. Obli-
gã contestatorul inculpat la plata cheltuie-
lilor judiciare cãtre stat în sumã de 100 lei.
Onorariul apãrãtorului desemnat din ofi-
ciu, în cuantum de 130 lei, se va achita din
fondurile Ministerului Justiþiei, rãmânând
în sarcina statului. Definitivã. Pronunþatã
în ºedinþa Camerei de Consiliu de la
07.09.2017”. Claudiu Vasile Stoica, de 38
de ani, din Craiova, consilier juridic la CET
II Craiova, este cel care l-a ucis cu mai multe
lovituri de cuþit ºi l-a aruncat în Jiu pe Ion
Lucian Dinulescu, de 42 de ani, cu care a
fost coleg la Complexul de Energie Termi-
cã, din cauza unei datorii.

CARMEN ZUICAN
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derula pânã pe 31 decembrie 2017, iar po-
liþiºtii craioveni vor distribui broºuri cu
mãsuri de prevenire a furturilor din locuin-
þe, vor participa la întâlniri cu membrii aso-
ciaþiilor de proprietari în vederea transmi-
terii de informaþii destinate prevenirii fur-
turilor din locuinþe ºi vor desfãºura acþiuni
de promovare a campaniei în locuri publi-
ce (parcuri, zone comerciale etc.) sau ºcoli
ºi vor distribui materialele tematice.

CARMEN ZUICAN
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 Dupã o sãptãmânã de activitãþi
juridice ºi de relaxare, petrecutã la
Cãlimãneºti (judeþul Vâlcea) ºi la

Reuniunea Teatrelor Naþionale
se va desfãºura în perioada 20 sep-
tembrie – 1 octombrie 2017, fiind
organizatã de Teatrul Naþi-
onal „Mihai Eminescu” din
Chiºinãu, cu sprijinul Mi-
nisterului Educaþiei, Cultu-
rii ºi Cercetãrii al Republi-
cii Moldova, Ministerului
Culturii ºi Identitãþii Naþio-
nale al României ºi Institu-
tului Cultural Român.

Vor participa Teatrul
Naþional „Ion Luca Cara-
giale” din Bucureºti, cu
spectacolele „Idolul ºi Ion
Anapoda” ºi „(D)efectul
Placebo”, Teatrul Naþio-

„ªcoala de varã” a Facultãþii de Drept„ªcoala de varã” a Facultãþii de Drept„ªcoala de varã” a Facultãþii de Drept„ªcoala de varã” a Facultãþii de Drept„ªcoala de varã” a Facultãþii de Drept
din cadrul Universitãþii din Craiova ºi-a premiat studenþii

Ieri, la sediul Facultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova, a avut loc premierea cursanþilor „ªcolii de varã”,
unde au participat studenþi ºi cadre didactice din Craiova
ºi Chiºinãu. Într-un cadru festiv, s-a recunoscut participa-
rea, prin primirea unor diplome, la manifestãrile organi-
zate, unui numãr de 11 de studenþi din Craiova ºi Chiºi-
nãu, într-o colaborare care se vrea perpetuatã, cu atât mai
mult cu cât vorbim de douã þãri surori – România ºi
Republica Moldova –, lucru remarcat ºi de cei premiaþi.

Craiova, în urma unor discuþii te-
oretice ºi analize practice, pe di-
verse module ale „dreptului”, cu un

stagiu concret de observare ale
tuturor procedurilor, studenþii Fa-
cultãþii de Drept a Universitãþii din
Craiova ºi cei ai Facultãþii de Drept
a Universitãþii de Stat din Chiºinãu
au avut posibilitatea sã împãrtã-
ºeascã din experienþa lor ºi colegi-
lor. Faptul s-a întâmplat, ieri, la
sediul Facultãþii de Drept a Univer-
sitãþii din Craiova. A fost vorba
despre festivitatea de premiere a
celor care au fost prezenþi, în aceste
zile, la „ªcoala de varã”.

Festivitatea înmânãrii diplomelor
a fost deschisã de prof. univ.dr.
Sevastian Cercel, decan al Facul-
tãþii de Drept din Craiova, cu parti-
ciparea decanului de onoare al in-
stituþiei, acad.prof.univ.dr. Ion Do-
garu, a decanului Baroului Dolj –
prof.univ.dr. Lucian Sãuleanu, a
prodecanului Facultãþii de Drept din
Craiova, prof.univ.dr.  Viorel Gãi-
nã, precum ºi prin prezenþa prof.u-
niv.dr. Sergiu Urs, prodecan al
Facultãþii de Drept din Chiºinãu.

«Nu existã un secret în obþine-
rea rezultatelor. Oricum ai încerca
sã explici, ajungi tot la muncã, im-
plicând ºi studiul în bibliotecã, a
noastrã fiind una performantã.

Într-o asemenea activitate, vorbim
de „ªcoala de varã”, studenþii se
pot desfãºura, au discuþii cu ºi pot
duce mai departe cunoºtinþele acu-
mulate. Sunt sigur cã dumnea-
voastrã, cei care aþi participat, nu
vã veþi opri aici, iar aceastã mani-
festare nu putea avea loc fãrã des-
chiderea arãtatã de domnul acade-
mician Ion Dogaru», a precizat
prof.univ.dr. Sevastian Cercel.

La rândul sãu, acad. Ion Doga-
ru a menþionat: «Avem o istorie în
spate, începutã în 1990, atunci
când s-au pus bazele acestei facul-
tãþi ºi, ulterior, ale cursurilor de
varã. Voi, cei tineri, trebuie sã du-
ceþi mai departe acest concept.
Dacã vorbim despre ceea ce este
acum, þin sã spun cã, din acest an,
ªcoala de varã se va numi „Nestor
Craiovescu”, în amintirea celui
care a pus bazele învãþãmântului
juridic, la începutul secolului XIX,
inspirat din Codurile Napoleniene,
el fiind descendent din vechea fa-
milie a Craioveºtilor».

Studenþi ºi profesori – la unison
Principali actori sunt ºi profeso-

rii Lucian Sãuleanu ºi Viorel Gãinã,
care au þinut sã menþioneze: „Este
o activitate la care Baroul Dolj par-
ticipã cu drag ºi ne îndreptãm aten-
þia spre tineri. Referitor la numele
pe care îl va purta ªcoala de Varã,
este unul prin care am vrut sã adu-
cem aminte de unul dintre fondato-
rii sistemului judiciar românesc” –
Lucian Sãuleanu; „Tot timpul ne
vom îndrepta atenþia cãtre aceºti ti-

neri, pe care îi vom încuraja, iar cei
mai buni dintre ei sunt convins cã
îºi vor gãsi locul în sistemul juri-
dic” – Viorel Gãinã. „Cuvintele sunt
prea puþine pentru a exprima senti-
mentele trãite în aceastã sãptãmânã
alãturi de colegii din Craiova. Vom
colabora ºi în viitor”– Sergiu Urs.

Din aceastã „ecuaþie” nu pot lipsi
datele cunoscute – studenþii. Ori,
în acest sens, având în vedere cã
ei sunt protagoniºti, am stat de
vorbã cu câþiva dintre premiaþi. „Le
mulþumesc atât colegilor mei din
Craiova, cât ºi profesorilor de aici,
care ne-au arãtat prietenie ºi ne-au
îndrumat. Am putut compara cele
douã sisteme de drept, din ambele
þãri. Pentru noi, cei din Basarabia,
România este acasã”–Augustina-
Prisacari; „Venim în þara mamã –
România. Sufletul meu este aici, la
voi. Am trãit ºi cu sârmã ghimpatã
de-a lungul Prutului ºi nu îmi mai
doresc. Am vãzut diferenþele ºi am
înþeles” –Cezara Palisca; «Sunt
student la Craiova, vin din Iaºi, dar
nu pot sã spun decât cã sunt foar-
te mulþumit. Nu pot uita prietenia
pe care am legat-o cu cei de la Chi-
ºinãu, la „Hexagon”. În cadrul ªco-
lii de Varã, am simþit competiþia
ideilor ºi argumentelor juridice»–
Rãzvan Marin.

Cei 11 cursanþi sunt: Marin Chi-
hai, Cezara Palisca, Augustina Prisa-
cari, Rãzvan Marian, Ana Maria Cîr-
stea, Maria Gheorghiºan, Titus Pã-
trulescu, Milena Popescu, Roxana
Stoica, Gabriela Pleºea, Roxana Popa.

CRISTI PÃTRU

TTTTTeatrul Naþional din Craiova participã laeatrul Naþional din Craiova participã laeatrul Naþional din Craiova participã laeatrul Naþional din Craiova participã laeatrul Naþional din Craiova participã la
Reuniunea TReuniunea TReuniunea TReuniunea TReuniunea Teatrelor Naþionale de la Chiºinãueatrelor Naþionale de la Chiºinãueatrelor Naþionale de la Chiºinãueatrelor Naþionale de la Chiºinãueatrelor Naþionale de la Chiºinãu

Pe 20 septembrie, Teatrul Naþional „Mihai Eminescu” din
Chiºinãu îºi va deschide cea de-a 96-a stagiune, gãzduind a III-a
ediþie a Reuniunii Teatrelor Naþionale – 12 zile de spectacol ale
teatrelor din Chiºinãu, Bucureºti, Târgu Mureº, Iaºi, Cahul,
Sibiu ºi Craiova. În cadrul acesteia vor fi prezentate producþii
recente ale teatrelor invitate de peste Prut, ale teatrului-gazdã ºi
ale teatrelor naþionale din Republica Moldova. Programul mai
cuprinde o secþiune aparte dedicatã teatrului radiofonic, precum
ºi ample discuþii în jurul fenomenului teatral în care vor fi
antrenaþi critici de teatru, dramaturgi, jurnaliºti, studenþi ai
facultãþilor cu profil teatral.

nal „Radu Stanca” din Sibiu, cu
„Familii” ºi „Oidip”, Teatrul
Naþional din Târgu Mureº, cu „O

scrisoare pierdutã. Prea multã vor-
bãrire” ºi „Patru piesuþe politice
despre duºmani”, Teatrul Naþional
„Vasile Alecsandri” din Iaºi, cu
„Goldberg Show” ºi „Seceta Ro-
ºie”. Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova aduce la Reu-
niunea Teatrelor Naþionale douã
spectacole: „Elefantul din came-
rã sau The Vibrator Play”, de Sa-
rah Ruhl, unul dintre dramaturgii
contemporani americani în vogã, o
comedie neagrã în regia lui Dragoº
Alexandru Muºoiu ºi scenografia de
Andreea Simona Negrilã, cu pre-

miera la 15 martie 2017, ºi
„Exploziv”, de Elise Wilk,
în regia lui Andrei Mãjeri ºi
scenografia Alexandrei
Panaite, cu premiera la 16
ianuarie 2016. Este pentru
a treia oarã când Naþionalul
craiovean este invitat la în-
tâlnirea de peste Prut.

Li se vor alãtura Teatrul
Naþional „Mihai Eminescu”
din Chiºinãu, cu „În ochii
tãi fermecãtori”, „Copiii
foametei. Mãrturii”, „The
Lucky Strike” ºi „Casa
Zoikãi”, Teatrul Naþional

„Satiricus – I. L. Caragiale” din
Chiºinãu, cu „Migraaaanþi sau
prea suntem mulþi pe nenorocita
asta de barcã”, Teatrul Muzical-
Dramatic „Bogdan Petriceicu Haº-
deu” din Cahul, cu „Se cautã un
mincinos”. O secþiune aparte a
evenimentului o vor constitui au-
diþiile publice ale spectacolelor de
teatru-document, realizate de Te-
atrul Naþional Radiofonic, Bucu-
reºti ºi Radio Moldova, Chiºinãu.

MAGDA BRATU
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Preºedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (EPP):

„„„„„Stabilitatea Uniunii este printre principalele
responsabilitãþi ale noastre”””””

Malta, martie - aprilie 2017
La finele lunii martie, mai exact pe 29,

Regatul Unit a declanºat articolul 50,
marcând începutul unor lungi negocieri
cu UE. Una dintre cele mai importante
chestiuni este situaþia britanicilor ce lo-
cuiesc în UE ºi cea a cetãþenilor UE care
locuiesc în Regatul Unit. Propunerea de

rezoluþie ce a fost deja votatã cere un
tratament corect al acestora ºi spune cã
interesele oamenilor ar trebui sã fie
prioritare în cadrul negocierilor. Statu-
tul ºi drepturile acestora trebuie sã se
supunã principiilor reciprocitãþii, echi-
tãþii ºi nediscriminãrii, mai aratã textul.

La sfârºitul lunii martie a
avut loc Congresul  PPE, în
Malta. Timp de douã zile, pe
faimoasa insulã maltezã, în lo-
calitatea Saint Julians, 2000 de
invitaþi din 40 de þãri, au dez-
bãtut viitorul Uniunii Europene.
Gazdele evenimentului au fost:
liderul Partit Nazzjonalista – Si-
mon Busuttil, preºedintele PPE
– Joseph Daul, secretarul ge-
neral al PPE – Antonio Lopez-
Isturiz ºi, nu în ultimul rând,
preºedintele Grupului PPE din
Parlamentul European – ger-

manul Manfred Weber. PPE
este cel mai mare ºi cel mai in-
fluent partid politic la nivel eu-
ropean, care include în prezent
79 de partide ºi parteneri din 41
de þãri.

Congresul de la Malta a fost
unul dedicat adoptãrii  unor
documente ce vizeazã poziþia
PPE cu privire la viitorul Eu-
ropei, cu accent pe politica
externã ºi de securitate pre-
cum ºi pe realitãþile economi-
ce º i  d igi ta le .  Deschiderea
Congresului  PPE a coincis cu

activarea Art. 50 privind
Brexit, pe 29 martie fi-
ind declanºat oficial pro-
cesul de pãrãsire a UE de
cã t r e  p r im-min i s t ru l
 Marii Britanii, Theresa
May. Drept urmare mulþi
dintre liderii prezenþi la
eveniment au vorbit de-
spre acest subiect.

Cancelarul Germa-
niei, Angela Merkel, a
subliniat, în intervenþia sa
cã PPE este cea mai im-
portantã forþã politicã din
Europa. Cancelarul a rei-
tera t  cã   valor i le  PPE
sunt soluþia pentru pro-
b lemele  complexe  cu
care se confruntã astãzi
Uniunea. Apãrarea liber-
tã þ i lor  fundamentale ,
solidaritatea ºi princi-
piul subsidiaritãþii tre-
buie sã ghideze rãspun-
surile la actualele provo-
cãri. Referitor la Schen-
gen ea a spus „Nu vrem
sã ne izolãm în timp ce
cãutam posibile soluþii la
integritatea noastrã teri-

torialã… Dacã vrem sã prote-
jãm graniþele noastre, avem ne-
voie de o forþã de poliþie co-
munã”.

Prim-ministrul  spaniol ,
Mariano Rajoy, a declarat cã
UE a vindecat rãnile celui de-
Al Doilea Rãzboi Mondial. El a
spus cã existã diverse provo-
cãri care au generat creºterea
populiºtilor, dar a avertizat cã
aceºtia aduc soluþii simpliste
pentru probleme complexe. As-
tãzi, prin PPE se subînþeleg
valorile europene, ale
democraþiei ºi ale sta-
tului de drept, iar ce-
tãþenii europeni trebu-
ie sa creadã in PPE
tocmai din acest mo-
tiv.  „Proiectul euro-
pean trebuie explicat ºi
promovat. Nimeni nu
trebuie sa se îndoias-
cã ca lucrând pentru
PPE, lucram pentru o
Europa mai bunã.”

Preºedintele Con-
s i l iu lu i  European,
Donald Tusk, a decla-
rat cã doar o „Europã
unitã poate fi o Euro-
pã suveranã… Brexit
ne-a fãcut mai hotãrâþi
ºi mai uniþi decât îna-

inte“. El a subliniat importanþa
unitãþii pentru viitor ºi a încu-
rajat delegaþii sã conteste po-
puliºtii: „Populismul este opu-
sul unitãþii moderne. Cuvinte
ca demnitate ºi mândrie trebu-
ie sã se întoarcã în dicþionarul
nostru politic”.

J e a n - C l a u d e  J u n c k e r,
preºedintele Comisiei  Eu-
ropene, a declarat cã Europa
nu a avut niciodatã mai multã
nevoie de unitate decât acum.
El a  spus cã Europa a fost
torturatã de conflicte, dar a
reuºit sã aibã o perioadã de 60
de ani de pace datoritã aces-
tei Uniuni: „Acum avem Bre-
xit, la câteva zile de la sãrbã-
torirea a 60 de ani de la în-
fiinþare. Acesta este un nou
început pentru ceva mai pu-
ternic ºi mai bun.  Acesta nu
este sfârºitul”.

Preºedintele Parlamentu-
lui European, Antonio Ta-

jani, a reiterat forþa PPE în
Europa reamintind victoria sa
ºi a colegilor Juncker ºi Tusk
în competiþia pentru conduce-
rea principalelor instituþii eu-
ropene. A mai precizat cã sta-
bilitatea Uniunii este printre
principalele responsabilitãþi

ale noastre, importantã pentru
soluþionarea provocãrilor pe
care le are de înfruntat UE.    

Manfred Weber, preºedin-
tele Grupului PPE din cadrul
Parlamentului European, a
subliniat importanþa proiectu-
lui european pentru menþine-
rea pãcii în Europa timp de 60
de ani, o dovada clarã a suc-
cesului acestui demers. Refe-
rindu-se la Turcia, Preºedinte-
le Weber a transmis un mesaj
clar: „Adevãrul este cã Turcia
nu va putea niciodatã sã devi-
nã membru plin al Uniunii Eu-
ropene”. Turcia ºi UE vor pu-
tea deveni „parteneri apropiaþi”.
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ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post Consilier juridic, grad profesional IA, studii superioare, pe duratã nedeter-
minatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie, în cadrul Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul
Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie  2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 03 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 09 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post vacant  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post Economist, grad profesional IA, studii superioare, pe duratã nedeterminatã,
cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Compartimentului Finaciar Contabil  al
Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
- 08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monito-
rul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie 2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017,  selecþia dosarelor de înscriere ºi afiºarea  rezultatelor în urma
finalizãrii selecþiei dosarelor pe baza îndeplinirii condiþiilor de participare;

- 02 Octombrie 2017, începând cu ora 10.00, probã scrisã  la sediul  Extindere  Istorie
al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 06 Octombrie 2017, începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie
al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de
înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post  Gestionar custode debutant, studii medii, pe duratã nedeterminatã, cu
normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Etnografie a Muzeului Olteniei
Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul
Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie  2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 02 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 06 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  2 posturi  Gestionar custode debutant, studii medii, pe duratã nedeterminatã, cu
normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a Muzeului
Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul
Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie  2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 02 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 06 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post  Gestionar custode debutant, studii medii, pe duratã nedeterminatã, cu
normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul
Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie  2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 02 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 06 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post Restaurator debutant, studii superioare, pe duratã nedeterminatã, cu normã
întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei
Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul
Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie  2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 02 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 06 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.
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Anunþul tãu!
ANTON MARIUS ºi ANTON

ELISABETA, cu domiciliul în ju-
deþul Dolj, municipiul Craiova,
strada Brestei, nr. 127, anunþã
elaborarea primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal „Ela-
borare Plan Urbanistic Zonal în
vederea reconstituirii funcþio-
nalitãþii zonei ºi a indicilor de
construibilitate ale zonei cuprin-
sã între strãzile Elena Farago ºi
Bulevardul Oltenia pentru con-
struire imobil P+2E cu destina-
þia spaþii comerciale la parter ºi
locuinþe colective la etaje, ge-
nerat de imobilul aflat în B-dul
Oltenia, nr. 17 A” -B-dul  Olte-
nia, nr 17 A, municipiul Craiova
ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei
versiuni a Planului Urbanistic
Zonal Zonal  „Elaborare Plan
Urbanistic Zonal în vederea re-
considerãrii funcþionalitãþii zo-
nei ºi a indicilor de construibili-
tate ale zonei cuprinsã între
strãzile Elena Farago ºi B-dul
Oltenia pentru construire imo-
bil P+2E cu destinaþia spaþii co-
merciale la parter ºi locuinþe
colective la etaje, generat de
imobilul aflat în B-dul Oltenia, nr
17 A” -B-dul  Oltenia, nr. 17A-
Municipiul Craiova, se poate
realiza la APM Dolj, Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, zilnic,
între orele 8,00-16,00.Comenta-
riile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj
(fax: 0251 1419035, e-mail: offi-
ce@aprmdj.anpm.ro) în termen
de 18 zile calendaristice de la
data apariþiei anunþului.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

1 post Conservator debutant, studii superioare, pe duratã nedeterminatã, cu normã
întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Serviciului Evidenþã, Conservare ºi Investigaþii
al Patrimoniului Cultural Naþional al Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul
Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie  2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 02 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 06 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  2 posturi  Muzeograf  debutant, studii superioare, pe duratã nedeterminatã, cu
normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Etnografie a Muzeului Olteniei
Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-  08 Septembrie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului

Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul
Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet
www.muzeulolteniei.ro.

-  08 Septembrie  2017 – 21 Septembrie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul
Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 22 Septembrie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 02 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 06 Octombrie 2017 începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de

înscriere vor fi afi,ate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

OFERTE DE SERVICIU
SC Megaconstruct
S.A angajeazã In-
giner exploatare cu
experienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cu-
noºtinþe de exploa-
tare reþea de distri-
buþie gaze natura-
le. Salariu atractiv.
CV-urile se depun
la adresa de email:
office@megacon-
struct.ro. Postul
este disponibil pen-
tru Comuna Pieleºti
- Jud. Dolj.

FIRMA Express
Kurier Europa, din
Austria, cautã cola-
boratori, firme de
transport cu sprin-
ter cu capacitate
de la 4 europaleþi,
pentru transport
marfã în UE. Tel.
004.3662.8797.7218,
t u b . a t @ e x s . d e ,
www.exs.de.

Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment în Craiova, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

Îngrijesc bâtrâni 5 ore
/ zi. Telefon: 0767/
655.690.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

VÂND garsonierã. Te-
lefon: 0745/463.294.

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
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 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 Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.
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Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi de naturã contractualã de execuþie vacante: 1 post
fiziokinetoterapeut, 4 posturi asistent medical, 2 posturi instructor educaþie ºi 4 posturi
instructor educaþie principal în data de 09 octombrie 2017, ora 10.00 -  proba scrisã ºi în
data de 11 octombrie 2017, ora 14:00 - interviul.

Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3 din Regulamen-

tul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ulterioare.

Condiþii specifice de participare la concurs:
· 1 post fiziokinetoterapeut
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã în domeniul fiziokinetoterapiei
· 4 posturi  asistent medical
            -  studii postliceale sanitare
            -  autorizaþie liberã practicã
· 2 posturi instructor educaþie
- studii medii  absolvite cu diplomã de bacalaureat
· 4 posturi  instructor educaþie principal
-  studii medii  absolvite cu diplomã de bacalaureat
    -  vechime  în muncã minimum 3 ani.
Concursul se organizeazã la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã  Socialã ºi Protecþia

Copilului Dolj  în data 09 octombrie 2017, ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data de 11 octom-
brie 2017, ora 14.00 (interviul).

Bibliografia ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosarul de înscriere se afiºeazã la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþa Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi pe site-ul Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj www.dgaspcdolj.ro.

 Dosarele de concurs se depun la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã  Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ,
respectiv pânã pe data de 22.09.2017.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Directiei solicitate candidaþilor pentru dosarul
de înscriere se afiºeaza la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã si Protecþia Copilului
Dolj, telefon 0251/407009, pagina de internet www.dgaspcdolj.ro

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/943.220.

Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit ,  asfal t ,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0722/579.773.
Vând 25 stupi cu
famil i i .  Telefon:
0748/145.050.

Vând struguri de vin
din zona Vrancea! La
cerere se oferã trans-
port, 0766/859.398 –
Bogdan.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând putinã de stejar
si stroºitoare metalicã.
Telefon: 0764/779.702.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, f r ig ider
Atctic, aragaz cu 4
ochiur i .  Telefon:
0770/687.578.
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, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.

Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchie-
toare noi. Telefon:
0351/809.908.

Vând maºinã de
cusut  e lect r icã
pentru piese. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 8 septembrie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocuparea a trei funcþii publice
de execþie vacante, pe perioadã nedeterminatã:

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

najarea Teritoriului

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine între-
þinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. 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 co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Tele-
fon:0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis
de Craioviþa Kau-
fland –Penny - lân-
gã piaþã, cu similar
Brazdã, Calea Bu-
cureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.



cuvântul libertãþii / 11vineri, 8 septembrie 2017 sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 8 6 1 1 16-5 19
2. Craiova 8 5 3 0 11-3 18
3. FCSB 8 5 3 0 12-6 18
4. Botoºani 8 5 1 2 13-7 16
5. Dinamo 8 5 0 3 12-6 15
6. Astra 8 4 3 1 10-5 15
7. ACS Poli 8 4 1 3 9-9 13
8. CSMP Iaºi 8 2 3 3 4-8 9
9. Sepsi 8 3 0 5 7-12 9
10. Viitorul 8 2 2 4 5-7 8
11. Voluntari 8 2 2 4 8-12 8
12. Mediaº 8 1 1 6 4-16 4
13. Chiajna 8 0 2 6 5-11 2
14. Juventus 8 0 2 6 4-13 2

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a IX-a
FC Botoºani  –  Astra,  astãzi ,  ora 20.30

Juventus – CSMP Iaºi ,  sâmbãtã,  ora 18
Viitorul – FCSB, sâmbãtã,  ora 20.30

Sepsi – FC Voluntari,  duminicã,  ora 18
CFR Cluj – „U” Craiova, duminicã,  ora 20.30

Gaz Metan – Chiajna,  luni,  ora 18
Dinamo – ACS Poli ,  luni ,  ora 20.30

Sunt ºanse ca arena din Bãnie
sã pãstreze numele celui mai re-
prezentativ jucãtor din istoria ªtiin-
þei, Ion Oblemenco, dupã ce fami-
lia acestuia a anunþat cã este dis-
pusã sã cedeze gratis Primãriei
Craiova dreptul de a folosi numele
„Tunarului”, pe care l-a înregistrat
a OSIM. Clara Pigulea, fiica lui Ion
Oblemenco ºi soþia fostului atacant
al ªtiinþei, Adrian Pigulea, a anun-
þat acest lucru într-un comunicat.

„Doamnelor si Domnilor, Dragi
prieteni ai Universitãþii Craiova, þin
sã vã asigur, de la bun început, de
bunele mele intenþii, aºa cum au
fost dintodeauna, faþã de Clubul
Universitatea Craiova, faþã de su-
porterii  acestei echipe, faþã de toþi
cei care au scris istoria “Campioa-
nei unei mari iubiri”. Tocmai de
aceea, vãzând ultimele declaraþii
apãrute în spaþiul public  referitoa-

SCM Craiova a început cu dreptul Liga Florilor
Handbalistele de la SCM Craio-

va au debutat cu o victorie fãrã
emoþii în noua ediþie a Ligii Flori-
lor, scor 25-19, la pauzã 13-9 con-
tra echipei CSM Bistriþa. Craioven-
cele au dominat partida de la înce-
put pânã la final, neoferind nicio
ºansã adversarei. Au evoluat pen-
tru SCM Craiova: Dumanska,
Stanciu, Lung (portari), Florianu
(8 goluri), Þicu (6 g.), Klikovac

(3 g.), Pricopi (2 g.), Nikolic (2
g.), Elisei (2 g.), Vizitiu (1 g.), Tri-
funovic, Rãdoi, Popescu. Antreno-
rul Bogdan Burcea a caracterizat
astfel prestaþia echipei sale: „Am
întâlnit o echipã incomodã, o for-
maþie cu pretenþii în acest sezon.
Am bãnuit cã vor fi emoþii în faþa
propriilor suporteri, dar am avut un
rezultat bun. Trebuie sã mai pu-
nem la punct anumite aspecte, atât

în apãrare, cât ºi în atac”.http://
www.scmcraiova.ro/2017/09/06/
baschetbalistii-continua-partidele-
amicale/ În etapa a doua, SCM
Craiova joacã în deplasare cu HCM
Rm. Vâlcea, formaþie anternatã de
Aurelian Roºca, duminicã, de la ora
16, în Sala „Traian”. Alb-albastre-
le revin în Bãnie pentru partida cu
CSM Slatina, din etapa a 3-a, pe
17 septembrie.

Juniorii ªtiinþei au câºtigat derby-urileJuniorii ªtiinþei au câºtigat derby-urileJuniorii ªtiinþei au câºtigat derby-urileJuniorii ªtiinþei au câºtigat derby-urileJuniorii ªtiinþei au câºtigat derby-urile
cu Academia GPcu Academia GPcu Academia GPcu Academia GPcu Academia GP

Derby-urile Craiovei la juniori
under 19 ºi under 17 s-au dis-
putat la Depou ºi au fost adju-
decate de Universitatea în faþa
celor de la Academia Gicã Po-
pescu. În tribune s-au aflat glo-
riile Craiovei Maxima, Lung,

Negrilã, Tilihoi ºi Ungureanu ºi
Silviu Lung, dar ºi antrenorul
echipei mari, Devis Mangia. La
under 19, Universitatea s-a im-
pus cu 5-1, deºi cei de la Gicã
Popescu au deschis scorul din
penalty. Gunie a egalat pânã la

pauzã, iar Mihãilã, Cârlig, Zbo-
na ºi Albãstroiu au punctat în
partea secundã. La under 17,
Universitatea s-a impus cu 7-0,
goluri înscrise de: Moldovan
(2),  Cojocaru, Niþã,  Dobre,
Boºtinã ºi Sârbu.

„Ar fi o onoare ca noul stadion„Ar fi o onoare ca noul stadion„Ar fi o onoare ca noul stadion„Ar fi o onoare ca noul stadion„Ar fi o onoare ca noul stadion
sã se numeascã Ion Oblemenco”sã se numeascã Ion Oblemenco”sã se numeascã Ion Oblemenco”sã se numeascã Ion Oblemenco”sã se numeascã Ion Oblemenco”

Familia „Tunarului” este dispusã sã cedeze gratis
Primãriei Craiova dreptul de a folosi numele

„Ion Oblemenco” pentru noua arenã

re  la numele pe care urmeazã sã-l
poarte noua arena de fotbal din
Craiova, trebuie sã precizez cã ar
fi o onoare ºi o bucurie imensã pen-
tru noi, cei din familie, ca stadio-
nul cel nou sã poarte numele “Ion
Oblemenco”. E adevãrat, am înre-
gistrat noi, ce din familie, numele
” Ion Oblemenco” la OSIM pen-
tru a-l proteja ºi a-l feri de even-
tuale ºi nedorite situaþii ºi contex-
te  publice, care sã-i  fi daunat ima-
ginii ºi memoriei tatãlui meu. Dar
asta nu înseamnã sub nicio formã
cã noi, cei din familie, am pretinde
bani sau orice altã recompensã 
materialã din partea Primariei Mu-
nicipiului Craiova, în cazul în care
aceasta instituþie ar decide sã pãs-
treze numele „Ion Oblemenco”.
Nu pretindem nimic, în afarã de
respectul faþã de numele “ Ion
Oblemenco”. Aºa cum suntem si- guri cã îl vom avea ºi în cazul în

care alta ar fi alegerea oficialitãþi-
lor Oraºului Craiova. Iubirea faþã
de o mare legendã nu are preþ ºi
noi ºtim asta ºi o ºtiu  mai bine decât
noi suporterii ªtiinþei, cei care l-au
iubit ºi preþuit pe “Tunarul” din Bã-
nie, indiferent dacã oamenii zilelor
noastre nu au poate întotdeauna
timp sã-ºi aducã aminte de cei care
au construit istoria, la fel de fru-
moasã ca noul stadion. ªi poate
chiar mai frumoasã” este comuni-
catul semnat de Clara Pigulea   

De 4 ori golgheter al campiona-
tului în tricoul alb-albastru, Ion
Oblemenco este simbolul ªtiinþei,
statuia sa tronând în faþa stadio-
nului din Bãnie. „Tunarul” a înce-
tat din viaþã în urmã cu 21 de ani,
în timpul unui meci al Hassaniei

Agadâr, echipa din Maroc pe care
o antrena în acel moment, numele
sãu fiind purtat din acel moment
de fostul „Central”. Nelu Oblemen-
co a câºtigat titlul ºi Cupa Româ-
niei atât ca jucãtor, cât ºi ca antre-
nor al ªtiinþei.

Fostul primar al Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, a lansat ipoteza
ca noua arenã din Bãnie sã poarte
numele unui sponsor care sã achi-
te utilitãþile arenei. „Nu s-a stabilit
ce nume va purta noul stadion de
fotbal din Craiova, este o decizie
pe care trebuie sã o ia primãria.
Dacã ar fi dupã mine, aº organiza
o licitaþie pentru denumirea stadio-

nului cu firmele mari, exact cum
este în Occident. Cine vrea sã dea
denumirea acestui stadion, sã plã-
teascã cheltuielile cu utilitãþile. Ar
fi un ajutor foarte mare ºi pentru
primãrie, mai ales cã numele de
Oblemenco este înregistrat deja la
OSIM de cãtre familie” a spus Ol-
guþa Vasilescu.

În 2014, CS Universitatea Cra-
iova a organizat prima ediþie a Me-
morialului „Ion Oblemenco”, invi-
tate fiind formaþiile Dunav Ruse,
din Bulgaria ºi Sloga Petrovac, din
Serbia. Ediþia inauguralã a rãmas
singura, în condiþiile în care sta-
dionul din Bãnie a fost demolat.
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