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- Politicienii noºtrii, Popescu-
le, fac mereu “mese rotunde”, dar
ideile lor, sunt pãtrate.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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O atmosferã încãrcatã de
solemnitate ºi respect, aºa
cum meritã toþi cei care au
luptat pe fronturile rãzboaie-
lor mondiale, am întâlnit,
ieri, în comuna Cãlãraºi.
Locul unde, prin grija prima-
rului Vergicã ªovãilã, s-a
sfinþit un monument închi-
nat tuturor celor cãzuþi pe
frontul celui de al Doilea
Rãzboi Mondial. Cum sãgea-
ta timpului curge nemilos,
din cei 170 de veterani de
rãzboi pe care îi avea odi-
nioarã localitatea Cãlãraºi,
ieri, numai doi, Þecan Ion ºi
Iliescu Nicolae, ambii nãscuþi
în 1923, au mai primit
onorurile cuvenite din partea
autoritãþilor locale. Genera-
þia celor doi veterani în viaþã
merita cu prisosinþã un
onorabil gest de recunoaºtere
a curajului ºi sacrificiului, la
fel cum ºi cei 88 de eroi
cãzuþi pe frontul de luptã îºi
au, de ieri, numele sculptat
adânc pe
granitul
monumentu-
lui comemora-
tiv ridicat în
centrul
localitãþii.
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Începe,  luni ,  un nou an
ºcolar, eveniment cu simbo-
listica lui specificã, de când
ne ºtim, pentru elevi, cadre
didactice, pãrinþi, rude apro-
piate, reprezentanþi ai admi-
nistraþiei publice, judeþene
ºi locale. Pregãtirile preala-
bile sunt aºa cum sunt, nu
mult deosebite faþã de anii
precedenþi,  dar regãsim în
nu puþine localitãþi doljene
ºi poate chiar la nivelul ISJ
Dolj, unde febrilitatea chiar
are cote ridicate în aceste
zile, un plus de interes. Sã-i
spunem aºa.  S-a trecut  în
revistã, în temeiul unui or-
din al prefectului de Dolj…
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SC Termo Craiova
SRL a anunþat, ieri,
cã Sucursala CET 2
din cadrul Complexu-
lui Energetic Oltenia
va relua furnizarea
agentului termic în-
cepând de duminicã,
10 septembrie, în
avans faþã de terme-
nul asumat anterior.
Excepþie vor face
PT10 Brazdã ºi PT 6, 7, 8 Rovi-
ne, unde lucrãrile de reparaþie
nu au fost finalizate. Pentru
aceste puncte termice, furniza-
rea agentului termic va fi re-
luatã pânã în data de 15 sep-
tembrie. În perioada 4 septem-
brie, ora 0.00, ºi 15 septembrie,
ora 18.00, SC Termo Craiova

SRL a anunþat cã va fi sistatã
furnizarea apei calde menaje-
re întrucât S.C. CEO S.A. –
Sucursala Electrocentrale Cra-
iova II intrã în revizia anualã,
ceea ce implicã oprirea furni-
zãrii de agent termic primar
pentru prepararea apei calde
menajere.
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Tãriceanu: Nu se poate ca
persoanele numite la Inspecþia
Judiciarã sã fie controlate tot
de CSM

Cãlin Popescu-Tãriceanu a
afirmat, joi, la Antena 3, cã
CSM trebuie sã înþeleagã cã nu
poate fi “ºi jucãtor ºi arbitru” în
sistemul judiciar, astfel cã
persoanele numite la Inspecþia
Judiciarã nu ar trebui controlate
tot de cãtre cei care i-au numit,
pentru cã ar fi ”la mâna lor”.”
Popescu-Tãriceanu ºi-a expri-
mat dubiile legate de modul în
care Consiliul Superior al
Magistraturii ºi-a îndeplinit
menirea de a asigura indepen-
denþa justiþiei. ”Episodul de
sãptãmâna trecutã, ºedinþa
CSM în care era o reglare de
conturi între Inspecþia Judiciarã
ºi Consiliul Superior al Magis-
traturii, când s-a încercat
decapitarea IJ în aºa fel de a nu
putea prezenta raportul solicitat
de ministrul Justiþiei pe funcþio-
narea DNA, cu judecãtorii care
au boicotat ºedinþa... E ceva de
care depãºeºte puterea de
înþelegere”, a comentat preºe-
dintele Senatului. Referindu-se
la modificãrile propuse de cãtre
ministrul Tudorel Toader,
Tãriceanu a apreciat cã soluþia
intrãrii Inspecþiei Judiciare în
subordinea Ministerului Justiþiei
este una de luat în calcul. ”E o
chestiune simplã: nu poþi în
acelaºi timp jucãtor, cum este
CSM-ul, ºi arbitru. Nu se poate
ca cei numiþi în Inspecþia
Judiciarã sã fie controlaþi de cei
care i-au numit pentru cã sunt
la mâna lor”, a apreciat liderul
ALDE. De asemenea, Tãriceanu
a apãrat propunerea creãrii unei
structuri speciale pentru
cercetarea magistraþilor. ”Cei de
la DNA au sãrit în sus cã de ce
sã fie luatã de la DNA pentru cã
ei au un serviciu. Aici e tot
problema evocatã înainte,
anume disperarea cã pierd din
insturmentele de putere. Dar de
ce sã fie la DNA?...” a spus
Cãlin Popescu-Tãriceanu.

Andreea Pãstîrnac este acuzatã
de Orban cã nu a reacþionat cu
forþã astfel încât partea ucrainea-
nã sã respecte reciprocitatea din-
tre minoritãþile românã din Ucrai-
na ºi cea ucraineanã din România.
În plus, noua versiune a legii edu-
caþiei a fost adoptatã de Parlamen-
tul ucrainean la puþin timp dupã
vizita în Ucraina a ministrului pen-
tru Românii de Pretutindeni. ”Ce-
rem demisia doamnei Pãstîrnac de
la Ministerul pentru Românii de
Pretudindeni, care a fost în vizitã
oficialã în Ucraina ºi s-a declarat
mulþumitã de modul de respectare
a drepturilor românilor în Ucraia-
na, în condiþiile în care de douã
luni fusese înaintatã în Rada Su-
premã ucaineanã acest proiect de
lege care interzice practic învãþã-
mântul în limbile minoritãþile naþi-
onale. Guvernul are obligaþia sã
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Primul-ministru Mihai Tudose a declarat, ieri, dupã vizita fãcutã
la Ministerul Apãrãrii Naþionale, cã nu se pune problema lipsei
fondurilor pentru drepturile salariale ale angajaþilor ministerului,
din moment ce rectificarea bugetarã va fi una pozitivã.

”Rectificarea pe care domnul
ministru de Finanþe Miºa o va
prezenta este pozitivã. Când ai

ºi trecerea Institutului Cantacu-
zino de la Ministerul Sãnãtãþii,
la cel al Apãrãrii Naþionale ºi
atragerea de 100 de milioane de
euro din fonduri europene pen-
tru dotarea institutului.

Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat miercuri decretul de va-
cantare a funcþiei de ministru al
Apãrãrii prin demisia lui Adrian
Þuþuianu ºi cel de desemnare a lui
Marcel Ciolacu în funcþia de mi-
nistru interimar al Apãrãrii Naþio-
nale. Þuþuianu a demisionat marþi
din funcþia de ministru, dupã si-
tuaþia privind plata normelor de
hranã ºi chirie din Apãrare.
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Premierul Mihai Tudose s-a în-
tâlnit ieri, la Palatul Victoria, cu o
delegaþie a companiei Ford con-
dusã de vicepreºedintele Andrew
McCall. Potrivit unui comunicat
de presã remis MEDIAFAX, vi-
cepreºedintele Ford a discutat de-
spre stadiul implementãrii inves-
tiþiei Ford de la Craiova, inclusiv
despre crearea celor aproape 1700
de noi locuri de muncã, anunþate

o rectificare pozitivã nu pote fi
vorba de lipsã de bani pentru
lefuri, pensii º.a.m.d. A fost o

alarmã falsã. Am mai spus-o, o
mai spun încã o datã: am vor-
bit, sunt bani”, a declarat Tu-
dose. Premierul Mihai Tudose
a mers vineri dimineaþa la Mi-
nisterul Apãrãrii, într-o vizitã
surprizã, la doar câteva zile
dupã ce Adrian Þuþuianu a de-
misionat din funcþia de minis-
tru, iar în locul sãu a fost nu-
mit interimar vicepremierul
Marcel Ciolacu.

Premierul Mihai Tudose a
ajuns la Ministerul Apãrãrii în
jurul orei 12.00. Potrivit unor
surse oficiale, premierul discu-
tã despre industria de Apãrare

Preºedintele PNL Ludovic Orban îi cere ministrului pentru
Românii de Pretutindeni, Andreea Pãstîrnac, sã demisioneze,
din cauza situaþiei din Ucraina. Rada Supremã a Ucrainei a
adoptat o nouã versiune a legii educaþiei ºi va fi introdusã
interzicerea ºcolilor ruse, ungare ºi române.

efectueze toate demersurile dim-
plomatice, atât cãtre Ucraina, cât
ºi cãtre partenerii noºtri, sã nu ui-
tãm cã Ucraina este într-un pro-
ces de aderare la UE”, a declarat,
vineri, la Galaþi, Ludovic Orban.

Preºedintele PNL cere Guver-
nului sã reacþioneze ºi sã-i oblige
pe vecinii ucrainieni sã respecte
normele europene în ceea ce pri-
veºte drepturile minoritãþilor. ”Gu-
vernul are obligaþia de a se angaja
într-o ofensivã diplomaticã pentru
a arãta Ucrainei, ºi prin interme-
diul partenerilor noºtri, cã drumul
european trece printr-o haltã care
se numeºte drepturile minoritãþilor
naþionale ºi cã dreptul de a învãþa
în limba maternã este unul consa-
crat ºi recunoscut. Nu cerem
Ucrainei privilegii pentru cetãþenii
români, ci doar sã se aplice acelaºi
tratament pe care ºi noi îl oferim

ca stat cetãþenilor români de naþi-
onalitate ucraineanã care trãiesc în
România”, a spus liderul liberal.

Rada Supremã a Ucrainei a ad-
optat o nouã versiune a legii în pri-
vinþa educaþiei, potrivit cãreia va
fi introdusã interzicerea ºcolilor
ruse, ungare ºi române. Minoritã-
þile naþionale li se va permite sã
studieze la ºcoalã doar o serie de

materii în limbile native. Cu toate
acestea concesii considerabile au
fost fãcute pentru tãtarii crimeni.
Conform noului program educa-
þional, doar una sau mai multe
materii pot fi studiate în instituþii-
le educaþionale în douã sau mai
multe limbi, limba statalã, engleza
sau altã limbã oficialã a UE, in-
formeaza dninews.
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Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri, în timpul unei întâl-
niri cu reprezentanþii Ford, cã România este ”un mediu favora-
bil pentru creºterea investiþiilor”, iar dezvoltarea fabricii Ford
de la Craiova confirmã acest lucru.

deja de companie.
Conform sursei citate,

prim-ministrul Mihai Tudose a
subliniat importanþa industriei
auto pentru economia româ-
neascã, atât din perspectiva
ponderii sale în dezvoltarea
PIB, cât ºi din socialã, prin
crearea de noi locuri de mun-
cã atât în mod direct, cât ºi
prin efectul de angrenare eco-

nomicã. “România este un mediu
favorabil pentru creºterea inves-
tiþiilor, iar dezvoltarea fabricii Ford
de la Craiova confirmã acest lu-

cru. Investiþii mai multe înseam-
nã mai multe locuri de muncã ºi
mai bine plãtite”, a afirmat ºeful
Executivului.

Un alt punct atins în timpul
întrevederii s-a referit la in-
frastructurã. În acest context,
premierul Tudose a menþionat
cã Autostrada Piteºti-Sibiu ºi
legãtura între Piteºti ºi Craio-
va sunt prioritãþi ale Guvernu-
lui, urmând sã fie finalizate
pânã la sfârºitul mandatului. La
întâlnire au mai participat, din
partea Guvernului, consilierii de
stat Marius Nica, Gabriel An-
dronache ºi Felix Rache.
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Începe, luni, un nou an ºcolar, eve-
niment cu simbolistica lui specificã, de
când ne ºtim, pentru elevi, cadre di-
dactice, pãrinþi, rude apropiate, repre-
zentanþi ai administraþiei publice, jude-
þene ºi locale. Pregãtirile prealabile sunt
aºa cum sunt, nu mult deosebite faþã
de anii precedenþi, dar regãsim în nu
puþine localitãþi doljene ºi poate chiar
la nivelul ISJ Dolj, unde febrilitatea
chiar are cote ridicate în aceste zile,
un plus de interes. Sã-i spunem aºa. S-
a trecut în revistã, în temeiul unui or-
din al prefectului de Dolj, Dan Narcis
Purcãrescu, stadiul pregãtirilor aferente
deschiderii noului an ºcolar la aproape
toate unitãþile de învãþãmânt din terito-
riu, prin echipele de control instituite,
s-a luat act de concluziile reprezentan-
þilor Direcþiei de Sãnãtate Publicã ºi,
oricum, dupã toate aparenþele, nu s-a
mimat în demersurile menþionate. Pânã
la urmã, nimic ieºit din matca unor pre-
ocupãri fireºti. S-a mai întâmplat un

Ceva despre care se uitãCeva despre care se uitãCeva despre care se uitãCeva despre care se uitãCeva despre care se uitã
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lucru – adiacent – circumscris creºte-
rii gradului de siguranþã în unitãþile ºco-
lare de pe raza judeþului Dolj, în con-
formitate cu prevederile legale în vigoa-
re (Legea 35/2007, modificatã ºi com-
pletatã prin Legea 29/2010). Fiindcã,
dincolo de festivitãþile specifice înce-
perii unui nou an ºcolar, emoþiile de ri-
goare, reale sau confecþionate, noianul
de griji de tot felul, pe care nu le mai
enumerãm, existã o preocupare majo-
rã, deplin responsabilã, cuplatã pregã-
tirilor de care vorbeam. Miercuri, 6
septembrie a.c., la sediul IPJ Dolj, într-
o reuniune de lucru, cu participarea pre-
fectului de Dolj, inspectorului ºcolar ge-
neral, prof. Leontina Monica Sunã, a
factorilor decizionali din Poliþia jude-
þeanã, Inspectoratul Judeþean de Jan-
darmi, Gruparea Mobilã de Jandarmi
Craiova, s-a discutat detaliat despre
ceea ce se numeºte Planul teritorial
comun de acþiune pentru creºterea gra-
dului de siguranþã a elevilor ºi perso-

nalului didactic, prevenirea delincven-
þei juvenile, cu luarea unor mãsuri con-
crete, inserate în planul amintit. Nu le
enumerãm în acest context, dar menþi-
onãm evenimentul, altminteri unul de
rutinã, pentru a demonstra complexi-
tatea pe care o incumbã începerea unui
nou an ºcolar ºi pe care îl privim, cum
poate e firesc, numai dintr-o anumitã
perspectivã. Existã destule motive de
îngrijorare: numai 181 de unitãþi de în-
vãþãmânt, dintr-un total de 592 (178 în
mediul urban ºi 414 în mediul rural)
sunt prevãzute cu sisteme de suprave-
ghere video; 128 de unitãþi ºcolare nu
au pazã umanã sau sisteme de supra-
veghere; 7 unitãþi ºcolare au doar pazã
umanã; 11 unitãþi ºcolare nu au gard
împrejmuitor, iar 22 sunt amplasate în
zone necorespunzãtor iluminate. ªi nu
democraþia a anemiat spiritul gospodã-
resc, deloc ereditar. Numai când îþi
propui ca ºcoala sã scoatã analfabeþi,
o laºi fãrã  gard împrejmuitor, cu in-

stalaþii sanitare rãtãcite prin cotloanele
curþii. Sunã straniu. Dar asta e realita-
tea. Prin Autoritatea Teritorialã de Ordi-
ne Publicã (ATOP), Consiliul Judeþean
Dolj a demarat deja o campanie de pre-
venire a violenþei, sub sloganul „Fii in-
teligent, nu fi violent!”. La începutul
fiecãrui an ºcolar, starea de spirit nu poa-
te fi decât una tonicã. În pofida atâtor
ºi atâtor lipsuri. ªi departe de noi gân-
dul de a o deteriora: dar nu putem sã nu
reamintim exigenþe imperative ale legii
privind creºterea siguranþei în unitãþile
de învãþãmânt ºi una „neplãcutã” pre-
vede stabilirea de semne distinctive –
ecuson, uniformã, eºarfã – pentru elevi,
prin consultarea reprezentanþilor aces-
tora, a consiliilor de pãrinþi ºi a consilii-
lor profesorale. Pentru a nu se ajunge la
nici o concluzie. Consecinþele unei ase-
menea indecizii sunt riscante, deºi tot
prin lege sunt prevãzute regulamente de
ordine interioarã cu precizãri clare, la
care sunt admise... mereu derogãri.

Proiectele-pilot lansate anul
acesta vor oferi, pentru 238 de
ucenici, un stagiu într-o altã þarã
din UE pe o perioadã cuprinsã în-
tre 6 ºi 12 luni, cu scopul de a iden-
tifica bunele practici ºi obstacolele
în calea unor stagii de ucenicie de
lungã duratã în strãinãtate. Mari-
anne Thyssen, comisarul pentru
ocuparea forþei de muncã, afaceri
sociale, competenþe ºi mobilitatea
forþei de muncã, a declarant cã
dovezile existente aratã cã experi-
enþa mobilitãþii de lungã duratã spo-
reºte competenþele sociale, profe-
sionale ºi lingvistice –
mult mai mult decât pe-
rioadele scurte petrecute
în strãinãtate. “Totuºi,
spre deosebire de studen-
þii care participã la progra-
me cu durata de un an,
precum Erasmus, marea
majoritate a cursanþilor
din învãþãmântul profesi-
onal ºi tehnic au tendinþa
de a studia în strãinãtate
pentru perioade mai de-
grabã scurte. Acesta este

Luni, 11 septembrie, de la ora
08.45, la sediul Colegiului Naþi-
onal Militar „Tudor Vladimires-
cu” din Craiova se va desfãºura
festivitatea deschiderii anului
ºcolar 2017-2018. În cadrul fes-
tivitãþii, pe lângã legãmântul ele-
vilor, reprezentanþii acestora ºi
ai invitaþilor vor susþine alocuþi-
uni. “Alãturi de cei 315 elevi în-
matriculaþi în Colegiul Naþional
Militar „Tudor Vladimirescu” din
Craiova, la ceremonie sunt invi-
taþi sã participe pãrinþii elevilor,
reprezentanþi ai eºaloanelor su-
perioare, comandanþi ai unitãþi-
lor militare din garnizoanã ºi din
regiunea Olteniei, reprezentanþi
ai Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj, cadre militare în acti-
vitate, reprezentanþi ai autoritã-
þilor publice locale ºi ai cultelor

Colegiul Naþional MilitarColegiul Naþional MilitarColegiul Naþional MilitarColegiul Naþional MilitarColegiul Naþional Militar
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îºi aºteptã eleviiîºi aºteptã eleviiîºi aºteptã eleviiîºi aºteptã eleviiîºi aºteptã elevii
religioase”, a precizat Ioana Lã-
daru, purtãtorul de cuvânt al
Colegiului Militar. În garnizoana
Craiova, la data de 01.07.2016,
s-a înfiinþat Colegiul Naþional
Militar ,,Tudor Vladimirescu”,
unitate de învãþãmânt de filierã
vocaþionalã, profil militar ºi cu
specializarea matematicã-infor-
maticã. Colegiul Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu” din Cra-
iova, ca furnizor de servicii edu-
caþionale,  îºi propune asigura-
rea unei solide pregãtiri ºtiinþifi-
ce a elevilor, precum realizarea
standardelor de educaþie la cel
mai înalt nivel ºi orientarea pro-
fesionalã competentã pentru ca
aceºtia sã urmeze o carierã mili-
tarã de succes, în concordanþã
cu nevoile Armatei României.

CRISTI PÃTRU

Comisia Europeanã susþine
stagiile de ucenicie de

lungã duratã în strãinãtate
Comisia Europeanã susþine

stagiile de ucenicie de lungã duratã
în strãinãtate, prin prefinanþarea a
ºapte proiecte-pilot, având ca scop
testarea unor astfel de stagii cu
durate de cel puþin 6 luni de zile.
De asemenea, ea a propus iniþiativa
ErasmusPro, care va deveni operaþi-
onalã în 2018, axatã pe îmbunãtãþi-
rea mobilitãþii pe termen lung a
cursanþilor din învãþãmântul profe-
sional ºi tehnic (VET). Ambele
mãsuri reprezintã primele etape
dintr-un cadru european dedicat
mobilitãþii ucenicilor.

motivul pentru care creãm mai
multe oportunitãþi de lungã duratã,
ceea ce, în cele din urmã, le va
spori ºansele pe piaþa muncii. Cu
aceste proiecte-pilot ºi cu noua
noastrã iniþiativã ErasmusPro, es-
timãm cã pânã în 2020 vom oferi
pânã la 50 000 de oportunitãþi de
mobilitate de lungã duratã pentru
cursanþii din învãþãmântul profe-
sional ºi tehnic.”

Iniþiativa ErasmusPro
Aceste proiecte pilor au ca scop

pe de o parte, evaluarea cererii ºi a
capacitãþii în materie de scheme de

mobilitate transnaþionalã de lungã
duratã a ucenicilor; pe de altã par-
te, identificarea blocajelor în calea
mobilitãþii de lungã duratã ºi iden-
tificarea ºi diseminarea bunelor
practici ºi a factorilor de succes
pentru stagiile de lungã duratã des-
tinate ucenicilor. Acestea se vor
desfãºura pânã la sfârºitul anului
2018 ºi începutul anului 2019. În
ceea ce priveºte iniþiativa Erasmus-
Pro, aceasta a fost propusã în de-
cembrie 2016 ºi va permite unui
numãr suplimentar de 50.000 de
tineri sã petreacã între 3 ºi 12 luni

într-un alt stat membru, în
calitate de cursant VET.
Comisia urmãreºte sã spo-
reascã oportunitãþile de
mobilitate de duratã mai lun-
gã ºi, prin urmare, sã faci-
liteze experienþe mai apro-
fundate pentru cursanþii
VET ºi pentru ucenici, pen-
tru a-i ajuta sã realizeze o
parte mai semnificativã a
formãrii lor profesionale
într-o altã þarã europeanã.

MARGA BULUGEAN
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Procurorul Cristina Fota
Bãrbulescu a lãsat DNA
Craiova pentru Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj

Secþia pentru procurori
a Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM) a
hotãrât, în ºedinþa de joi,
7 septembrie a.c., sã ad-
mitã cererea de „încetare
a activitãþii la Direcþia
Naþionalã Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Cra-
iova, a doamnei procuror
Cristina Maria Fota Bãr-
bulescu, începând cu data
de 18.09.2017 ºi reveni-
rea acesteia la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj (unitate de parchet de la care provi-
ne), începând cu aceeaºi datã”, dupã cum se aratã în soluþia pu-
blicatã de CSM.

În aceeaºi ºedinþã, secþia pentru procurori a CSM a mai decis
numirea în funcþia de procuror ºef al Secþiei urmãrire penalã, din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, a doamnei procu-
ror Carmen Mihaela Florea, pe o perioadã de 3 ani, începând cu
data de 08.09.2017.

Craiovenii, invitaþi la
prezentarea tehnicii ISU Dolj

Pompierii Inspectora-
tului pentru Situaþii de Ur-
genþã (ISU) Dolj sãrbãto-
resc, sãptãmâna viitoare,
169 de ani de la istorica
bãtãlie din Dealul Spirii, de
la 13 septembrie 1848
când, pompierii militari,
sub comanda cãpitanului
Pavel Zãgãnescu, au dat
dovadã de spirit de sacri-
ficiu ºi de un legendar
eroism. Pentru a marca
acest moment, în perioada 11– 12 septembrie, în intervalul orar
10.00 – 14.00, în Piaþa Mihai Viteazul din municipiul Craiova, cra-
iovenii sunt invitaþi la ateliere de prezentare a tehnicii din dotarea
ISU Dolj, unde vor putea vedea echipamente pirotehnice, C.B.R.N.,
o autospecialã de decontaminare personal, tehnica de cãutare –
salvare din medii ostile vieþii; autospeciala Centrul Mobil de Co-
mandã ºi Conducere ºi sirena mobilã; autospecialã de salvare ºi 
intervenþie la înãlþime, etc. În plus, va fi asigurat un punct mobil
de informare ºi conºtientizare a populaþiei privind principalele ris-
curi generatoare de situaþii de urgenþã precum ºi modul corect de
comportare în cazul producerii acestora. Totodatã se vor distribui
pliante, flyere cu mesajele campaniilor de prevenire în diferite si-
tuaþii de urgenþã, dupã cum anunþã reprezentanþii ISU Dolj.

ªoferii ºi pietonii
indisciplinaþi în atenþia
poliþiºtilor de la Rutierã

Potrivit IPJ Dolj, efec-
tivele Biroului Rutier Cra-
iova au acþionat, joi, pe
principalele artere de cir-
culaþie din municipiu,
pentru combaterea neres-
pectãrii dispoziþiilor lega-
le privind acordarea prio-
ritãþii de trecere pietonilor
angajaþi regulamentar în
traversarea drumului pu-
blic ºi pentru nerespecta-
rea de cãtre pietoni a nor-
melor privind circulaþia pe drumurile publice. Pe parcursul  activi-
tãþilor desfãºurate, poliþiºtii craioveni au aplicat 91 de sancþiuni
contravenþionale, din care 13 pentru neacordarea prioritãþii de tre-
cere pietonilor, 25 pentru traversãri neregulamentare ale pietoni-
lor, iar restul de 53 de sancþiuni au fost aplicate de poliþiºti pentru
comiterea unor alte abateri la regimul circulaþiei pe drumurile pu-
blice. Valoarea sancþiunilor aplicate de oamenii legii este de 10.450
lei, totodatã fiind reþinute 13 permise de conducere ºi au fost re-
trase 4 certificate de înmatriculare.

Reamintim cã Samuel David
Parra, în vârstã de 48 de ani, din
Paris, a venit în România pe 6
aprilie a.c., în comuna Bârca, la
domiciliul Doinei A., cu care a
mers la Segarcea, unde a achi-
tat o datorie, apoi au revenit la
locuinþa din Bârca, unde îi aº-
teptau Ulis Ghiusi Ioniþã, de 22
de ani, ºi Daniel Andrei, acesta
din urmã recomandându-se a fi
soþul Doinei, iar celãlalt o cunoº-
tinþã. Între francez ºi cei prezenþi
s-au iscat o serie de discuþii le-
gate atât de relaþiile fiecãruia cu
Doina, cât ºi de faptul cã fran-
cezul ar fi oprit din banii pe care
femeia îi câºtiga în Paris din ac-
tivitatea practicatã. Vãzând cã
discuþiile se aprind, Parra a com-

Francezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în cap
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ºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratii

Cetãþeanul francez de 48 de ani acuzat de tentativã de
omor, dupã ce a împuºcat un doljean în cap, a fost trimis în
judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Dosarul s-a înregistrat la Tribunalului Dolj, unde
este analizat de judecãtorul de camerã preliminarã, iar
instanþa l-a menþinut, joi, pe inculpat, în arest preventiv.
Francezul, venit în vizitã la „iubita sa”, pe care o cunoscu-
se ca prostituatã în Paris, a împuºcat, la începutul lunii
aprilie, un tânãr de 22 de ani, amic de-al femeii, pe margi-
nea drumului, în satul Gura Vãii, comuna Podari.

pletat douã file CEC, în valoare
de 20.000 euro fiecare, pe nu-
mele presupusului soþ ºi pe cel
al cumnatei Doinei. Le-a decla-
rat, ulterior, anchetatorilor, cã a
înþeles cã doljenii vor sã-l lase
fãrã bani, însã a completat CEC-
urile ºtiind cã banii nu pot fi în-
casaþi de la nici o bancã din Ro-
mânia. Au venit în Craiova, însã
bãncile erau închise aºa cã, dupã
ora 23.00, au pornit înapoi spre
Bârca. Pe drum, pe DJ 561, pe
raza satului Gura Vãii, comuna
Podari, francezul a oprit autotu-
rismul pe partea dreaptã a caro-
sabilului, ºi le-a spus însoþitori-
lor sãi cã doreºte sã-ºi facã ne-
voile. A coborât din maºinã îm-
preunã cu Andrei Daniel ºi Ioni-

þã Ulis Ghiusi, dar înainte sã co-
boare, fãrã ca nimeni sã-l obser-
ve, ºi-a pus la centurã un pistol
pe care îl þinea în autoturism.

A îngropat pistolul

La întoarcerea cãtre maºinã,
francezul a scos pistolul ºi l-a în-
dreptat cãtre Ioniþã Ulis Ghiusi,
care era chiar în faþa sa ºi a tras
un foc în direcþia acestuia, îm-
puºcându-l în cap, în zona occi-
pitalã. A vrut sã-l împuºte ºi pe
Andrei Daniel, dar potrivit decla-
raþiei sale, pistolul s-a blocat. Dol-
jenii au urcat rãnitul în maºinã ºi
au plecat spre spital, iar france-
zul a rãmas la faþa locului ºi s-a
ascuns în zona verde din laterala
drumului, unde a fost gãsit a doua
zi, vineri, 7 aprilie a.c., în jurul
prânzului, de poliþiºti. Francezul
a îngropat pistolul lângã un co-
pac, oamenii legii reuºind destul
de greu sã-l descopere. A fost
reþinut pentru 24 de ore, iar o zi
mai târziu, pe 8 aprilie a.c., a fost
arestat preventiv, de atunci fiind
în spatele gratiilor.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finali-
zat cercetãrile ºi l-au trimis în
judecatã pe cetãþeanul francez,
dosarul înregistrându-se la Tri-
bunalul Dolj, unde este acum
analizat de judecãtorul de came-
rã preliminarã. Joi, 7 septembrie
a.c., judecãtorii craioveni au
menþinut mãsura arestãrii pre-
ventive faþã de inculpat: „men-
þine arestarea preventivã a in-
culpatului PARRA SAMUEL
DAVID. În baza art.275 alin.6
C.pr.pen onorariul apãrãtorului
din oficiu rãmâne în sarcina sta-
tului. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în camera de
consiliu, de la 07 septembrie
2017”, se aratã în hotãrârea Tri-
bunalului Dolj.
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Într-o localitate bine organiza-
tã, curatã, care respirã o dezvolta-
re fireascã potrivit vremurilor, cum
este comuna Cãlãraºi, evenimen-
tul de ieri, prin care ultimilor doi
veterani de rãzboi în viaþã li s-a adus
un omagiu binemeritat, iar imnul
naþional a fost intonat într-o depli-
nã solemnitatea a momentului, nu

pare surprinzãtor. Din contrã. Vine
sã confirme cã un primar cu o vas-
tã experienþã ca Vergicã ªovãilã are
profunzimea de a redescoperi va-
lorile comunitãþii pe care o condu-
ce de multã vreme. „Ne plecãm
fruntea în memoria eroilor care-ºi
dorm în glorie somnul de veci ºi
ne înclinãm, noi, toþi – copiii strã-
bunilor noºtri martiri – cu adâncã
emoþie ºi respect , în faþa jertfei
celor care au fãurit poporul român
ºi au apãrat cu preþul vieþii lor gra-
niþele patriei ºi presãrãm pe mor-
mintele  ºi la monumentele eroilor
lacrimile recunpºtinþei, aprinzând,
totdatã, o lumânare care sã le lu-
mineze calea în veºnicie. Cultul
eroilor la români, acordarea respec-
tului cuvenit ºi pomenirea din ge-
neraþie în generaþie a celor cãzuþi
jertfã pe câmpurile de luptã pentru
apãrarea þãrii fac parte din conºtiin-
þa, sufletul ºi credinþa româneas-
cã”,  a rostit în discursul sãu Ver-
gicã ªovãilã, primarul comunei
Cãlãraºi.

Monumente pentru eroii celor
douã rãzboaie mondiale

În anii de dupã cele douã rãz-
boaie mondiale, pentru cinstirea
celor cãzuþi ºi comemorarea glo-
rioaselor acte de eroism naþional,
în centrul comunei Cãlãraºi au fost
ridicate douã monumente. Unul,
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O atmosferã încãrcatã de solemnitate ºi
respect, aºa cum meritã toþi cei care au lup-
tat pe fronturile rãzboaielor mondiale, am
întâlnit, ieri, în comuna Cãlãraºi. Locul unde,
prin grija primarului Vergicã ªovãilã, s-a
sfiinþit un monument închinat tuturor celor
cãzuþi pe frontul celui de al Doilea Rãzboi
Mondial. Cum sãgeata timpului curge ne-
milos, din cei 170 de veterani de rãzboi pe
care îi avea odinioarã localitatea Cãlãraºi,

ieri, numai doi, Þecan Ion ºi Iliescu Nico-
lae, ambii nãscuþi în 1923, au mai primit
onorurile cuvenite din partea autoritãþilor
locale. Generaþia celor doi veterani în via-
þã merita cu prisosinþã un onorabil gest de
recunoaºtere a curajului ºi sacrificiului, la
fel cum ºi cei 88 de eroi cãzuþi pe frontul de
luptã îºi au, de ieri, numele sculptat adânc
pe granitul monumentului comemorativ ri-
dicat în centrul localitãþii.

între anii 1922-1924 de cãtre sculp-
torul N. Karagheorghe, dedicat
memoriei eroilor cãzuþi în rãzboiul
pentru întregirea neamului dintre
anii 1916-1918, construit din pia-
trã, având pe partea centralã o cru-
ce înconjuratã de o coroanã de la-
uri ºi gravate numele ºi prenumele
a peste 200 de eroi cãzuþi la dato-

rie. Un al doilea monument a fost
ridicat în anul 1997 de cãtre auto-
ritãþile locale, Primãria ºi Consiliul
Local ºi refãcut acum. Acesta este
dedicat memoriei eroilor cãzuþi în
Cel De-Al Doilea Rãzboi Mondial
dintre anii 1941-1945 ºi a fost con-
struit din blocuri de granit ºi be-
ton, având inscripþionat pe una din
feþele laterale mesajul: „Spuneþi
generaþiilor viitoare cã noi am fã-
cut suprema jertfã pe câmpul de
luptã!”. Tot ca un gest de recu-
noºtinþã pentru cei care au trãit
ororile rãzboiului pentru a-ºi apãra

þara, începând cu anul 1994, la ni-
velul comunei Cãlãraºi a fost or-
ganizatã anual „Ziua veteranilor ºi
a vãduvelor de rãzboi”.

Din ce în ce mai puþini...
Dezvelirea monumentului pe ale

cãrui laterale sunt încrustate adânc
numele a 88 de eroi ai neamului
românesc, plecaþi de pe meleagu-
rile acestor locuri frumoase, repre-
zintã o trainicã legãturã a genera-
þiilor ºi o recunoaºtere a sacrifi-
ciului suprem, de care înaintaºii
noºtri au fost capabili. „În memo-
ria eroilor comunei cãzuþi la dato-
rie pentru întregirea neamului în cel
de al Doilea Rãzboi Mondial - Iu-
nie 1941- Mai 1945”, este inscrip-
þia care va rãmâne permanent vie
în mintea oricãrui trecãtor prin
centrul comunei Cãlãraºi.

Potrivit declaraþiilor primarului
ªovãilã, localitatea Cãlãraºi avea,
odinioarã, 170 de veterani de rãz-
boi. Dar, ieri, din tot acest numãr
impresionant, erau prezenþi la ce-
remonie doar Ion Þecan ºi Nico-
lae Iliescu, ambii nãscuþi în anul
1923. Cu o structurã robustã, pri-
viri calde, îmbrãcaþi ca pentru un
eveniment public, cei doi veterani
de rãzboi au trãit cu emoþie întrea-
ga manifestare. Bucuria celor doi
a fost ºi mai puternicã, atunci când
primarul ªovãilã le-a înmânat câte
o plachetã ºi o statuetã care îi re-
prezenta pe fiecare în parte. Gest
inedit! Mai cu seamã cã aceste
obiecte, cu un puternic mesaj emo-
þional, vor putea fi apreciate, peste
ani ºi ani, de toþi urmaºii celor doi
veterani.

„Aflaþi în viaþã, tot mai puþini ºi
mai ºubreziþi de anii ºi greutãþile
vremurilor veteranii noºtri rememo-
reazã cu durere ororile prin care au
trecut, dramaticele lupte cu duºma-
nii ºi faptele de arme sãvârºite pe
câmpurile de bãtãlie. Ei doresc ºi
sperã sã se bucure mereu de o re-
cunoaºtere, o preþuire mai aproape
de meritele lor în istorie din partea

societãþii. Cea mai de preþ recunoº-
tinþã pe care o putem exprima faþã
de sacrificiul generaþiei Marii nosa-
tre Uniri este de a ne asuma, la rân-
dul nostru, cu responsabilitate, atin-
gerea adevãratului potenþial la care
n-au visat înaintaºii noºtri”, a pre-
cizat primarul comunei Cãlãraºi.

Trei generaþii, reunite pentru o zi
de sãrbãtoare

Comuna Cãlãraºi mai are în pa-
trimoniul sãu sufletesc ºi zece vã-
duve ale veteranilor de rãzboi, ºapte
cu domiciliul în Cãlãraºi ºi alte trei
în satul Sãrata. Aflãm de la vecinii
lui Þecan Ion, cã în pofida senectu-
þii, veteranul octogenar a dorit sã
meargã neînsoþit spre locul manifes-
tãrii, într-o probare a puterilor pro-
prii ºi a respectului pe care a înþeles
sã-l întoarcã întregii comunitãþi, ce
i-a fost alãturi. Fãrã sã greºim, am
putea spune cã am trãit o lecþie de

istorie predatã pe viu. În semn de
recunoºtinþã a meritelor foºtilor com-
batanþi pe câmpurile de luptã pentru
apãrarea independenþei, suveranitã-
þii teritoriale ºi a intereselor þãrii, în
luna decembrie a anului 2001 a fost
conferit titlul de „Cetãþean de Onoa-
re” post –mortem unui numãr de 90
de cetãþeni ai comunei cãzuþi pe
câmpurile de luptã.

Alãturi de localnici a dorit sã fie
prezent ºi deputatul PSD Florinel
Stancu. „Vã spun ºi eu bine v-am
gãsit. Vã urez La Mulþi Ani, pentru
cã astãzi sãrbãtorim pe toþi cei ce
poartã numele Maria. Îl felicit pe
primarul ªovãilã, unul dintre marii
primari ai Doljului. Este un moment
emoþionant pentru noi toþi cei pre-
zenþi aici, mai cu seamã cã, prin
comemorarea eroilor cãzuþi la da-
torie în cel de-al doilea Rãzboi Mon-
dial ºi prin respectul pe care îl arã-
tãm celor doi veterani aflaþi în faþa
noastrã ne respectãm pe noi înºi-
ne ºi readucem laolatã mai multe
generaþii”, a declarat deputatul Flo-
rinel Stancu.

Nu s-a plecat acasã ºi, pentru
cã tot era Sfânta Marie Micã, lo-
calnicii au putut urmãri la Cãminul
Cultural un spectacol de muzicã
popularã, în compania Ansamblu-
lui „Bordeiaºul” din localitate.
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Cristinel Trancã (1948-1998)
este unul dintre cei mai cunoscuþi
fotografi din Oltenia anilor 1970-
1990. A absolvit, în anul 1976,
ªcoala de Artã „Cornetti”, la cla-
sa profesorului Dima Burcã, cu-
noscut operator al Televiziunii Ro-
mane. De numele sãu ºi de activi-
tatea sa de fotograf documenta-
rist se leagã cea importantã arhi-
vã legatã de arhitecturã veche ºi
mai nouã a Craiovei. Aceastã ar-

Inaugurate în anul 2015 cu scopul decla-
rat de a îmbunãtãþi experienþa cãlãtoriei pen-
tru cei care aleg avionul sau trenul ca mijloc
de transport, proiectele “Flying Books” ºi
“Books on tracks” au fost bine receptate de
cãlãtori, dovedindu-ºi, într-un interval de timp
scurt, utilitatea. Atât Aeroportul Internaþional
din Craiova cât ºi trenurile Hyperion au deve-
nit gazde pentru rafturile pe care Biblioteca
Aman le-a amenajat. De-a lungul timpului, mii
de cãrþi, din diverse domenii, au fost transfe-
rate cãtre cele douã biblioteci.

Sute de cãrþi au fost transportate în cur-
sul acestei sãptãmâni cãtre douã spaþii spe-
ciale de lecturã inaugurate de Biblioteca Ju-
deþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman în ulti-
mii ani. Cãrþile disponibile în bibliotecile din
Aeroportul Internaþional Craiova ºi din tre-
nurile Hyperion au fost înnoite, întreaga
colecþie fiind suplimentatã considerabil. Ast-

Cu ocazia evenimentului cultu-
ral european „Journees Europeen-
nes du Patrimoine – Zilele Europe-
ne ale Patrimoniului (ZEP)”, Mu-
zeul Olteniei îi invitã pe craioveni
sã descopere aspecte ine-
dite despre monumente is-
torice ºi situri/zone naturale
protejate, din zona Olteniei,
mai puþin cunoscute sau
neaccesibile publicului larg.
«Întrucât tematica reco-
mandatã de Consiliul Eu-
ropei pentru ediþia 2017 se
referã la „Patrimoniu cul-
tural – Natura – Armo-
nii”, specialiºtii instituþiei
muzeale vor valorifica ob-
iective importante din pei-
sajul cultural local, rele-
vând contribuþia activã a
comunitãþii ºi administra-
þiilor locale/judeþene la buna admi-
nistrare, gestionare ºi valorificare a
patrimoniului material/imaterial în
raport cu mediul natural», se preci-
zeazã într-un comunicat de presã
al instituþiei.

Publicul este aºteptat sâmbãtã,

Fanfara militarã revine, la acest
sfârºit de sãptãmânã, în foiºorul
din Parcul „Nicolae Romanescu”,
pentru un nou concert de muzicã
de promenadã. Craiovenii sunt aº-
teptaþi astãzi, 9 septembrie, cu în-
cepere de la ora 11.00, sã asculte
marºuri militare, polka, muzicã de
promenadã ºi valsuri cântate de
Fanfara Militarã din subordinea
Comandamentului Brigãzii Multi-
naþionale Sud-Est. Potrivit Birou-
lui de Presã al Primãriei Craiova,

CCCCConcert de muzicã deoncert de muzicã deoncert de muzicã deoncert de muzicã deoncert de muzicã de
promenadã, în parcpromenadã, în parcpromenadã, în parcpromenadã, în parcpromenadã, în parc

Zilele Europene ale PatrimoniuluiZilele Europene ale PatrimoniuluiZilele Europene ale PatrimoniuluiZilele Europene ale PatrimoniuluiZilele Europene ale Patrimoniului,,,,,
sãrbãtorite de Muzeul Oltenieisãrbãtorite de Muzeul Oltenieisãrbãtorite de Muzeul Oltenieisãrbãtorite de Muzeul Oltenieisãrbãtorite de Muzeul Olteniei

16 septembrie, începând cu ora
11.00, la Secþia de ªtiinþele Natu-
rii, la comunicãri interactive axate
pe tematica „monumentelor/situri-
lor naturale din Oltenia” în cadrul

unor vizite ghidate, în regim de gra-
tuitate, în spaþiile expoziþionale ale
secþiei. Secþia de Etnografie (Casa
Bãniei) va marca evenimentul prin
realizarea unei prezentãri inedite cu
privire la istoricul clãdirii – vechi
monument de arhitecturã brânco-

veneascã ºi cea mai veche con-
strucþie civilã din Craiova, eviden-
þierea eroilor ºi evenimentelor is-
torice ce au marcat transformarea
sa pânã la momentul în care, în

anul 1966, a devenit mu-
zeu, gãzduind Secþia de
Etnografie.

Lansate în 1985, Zile-
le Europene ale Patri-
moniului au fost organi-
zate începând din 1999, ca
iniþiativã comunã a Uniu-
nii Europene ºi a Consi-
liului Europei. Cele 50 de
state semnatare ale Con-
venþiei culturale europene
iau parte la Zilele Europe-
ne ale Patrimoniului ofe-
rind vizite la noi comori
culturale ºi deschizând
clãdiri istorice care sunt în

mod normal închise publicului.
Evenimentele culturale scot în evi-
denþã aptitudini ºi tradiþii locale, ar-
hitectura ºi operele de artã, însã
scopul mai larg este de a promova
înþelegerea reciprocã între cetãþeni.

MAGDA BRATU

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.

MAGDA BRATU

Expoziþie de fotografie Expoziþie de fotografie Expoziþie de fotografie Expoziþie de fotografie Expoziþie de fotografie „Cristinel T„Cristinel T„Cristinel T„Cristinel T„Cristinel Trancã.rancã.rancã.rancã.rancã.
De pe peliculã în lumea digitalã”De pe peliculã în lumea digitalã”De pe peliculã în lumea digitalã”De pe peliculã în lumea digitalã”De pe peliculã în lumea digitalã”

O ineditã expoziþie de fotografie, intitulatã „Cristinel Trancã.
De pe peliculã în lumea digitalã”, se va deschide luni, 11 septem-
brie, ora 18.30, la Craiova, în cadrul Bucharest Photo Week.
Evenimentul este organizat de OMNIA PHOTO ºi Fotoclubul
„Mircea Faria” ºi va fi gãzduit de Biblioteca „Omnia” (strada
„Mihail Kogãlniceanu” nr. 21). Expoziþia reuneºte fotografii
realizate de Cristinel Trancã în anii ‘70-’80-’90 în tehnica
„gelatin silver print”, precum ºi scanãri ºi printuri digitale ale
unor negative ºi diapozitive color datând din aceeaºi perioadã.

hivã reprezintã efortul a peste 25
de ani, timp în care a lucrat la In-
stitutul de Proiectare Dolj. A avut,
de asemenea, o bunã ºi îndelungã
colaborare cu Muzeul de Artã din
Craiova, în perioada 1980-1990,
colecþia sa fiind donatã de mama
sa, Maria, instituþiei. De altfel, în
anul 2012 muzeul craiovean i-a
organizat o expoziþie retrospecti-
vã cu o selecþie de 80 fotografii ºi
150 diapozitive color.

Expoziþia „Cristinel Trancã. De
pe peliculã în lumea digitalã”
prezintã publicului o serie de foto-
grafii ale autorului care au fost de
curând recondiþionate ºi intrate
într-un proces de digitizare deru-
lat de Dorian Delureanu. „Prin
aceastã expoziþie organizatorii îºi
doresc a face cunoscute primele
rezultate ale demersului de digiti-
zare, dar ºi sã implice publicul iu-
bitor de Craiova ºi de fotografie
semnatã Cristinel Trancã, într-o
iniþiativã de re-cunoaºtere a locu-
rilor fotografiate de autor, cât ºi de
re-cunoaºtere a autorului însuºi
prin amintirile celor care l-au cu-
noscut”, precizeazã organizatorii.

Pe durata expoziþiei vor fi puse
la dispoziþia publicului ºi douã albu-
me de impresii despre autor ºi liste
ale fotografiilor expuse, pe care vi-

zitatorii le vor putea completa cu
informaþii despre Cristinel Trancã,
respectiv detalii, informaþii de iden-
tificare a fotografiilor expuse. Toa-

te vor fi parte a demersului de re-
constituire a lumii lui Cristinel Trancã
lansat de cele douã asociaþii.

MAGDA BRATU

Cãrþi noi pentru proiectele „Flying Books” ºi „Books on tracks”
fel, toþi cei care aleg transportul aerian sau
pe ºine vor avea parte de o surprizã plãcutã
ºi o experienþã relaxantã pe parcursul cãlã-
toriei. La fel ca în trecut, cãrþile pot fi con-
sultate sau împrumutate fãrã a fi necesarã
vreo formalitate. De asemenea, cãlãtorii pot
aºeza titluri noi pe rafturile bibliotecilor rea-
lizându-se, în acest sens, un flux constant
de cãrþi în beneficiul tuturor.

„Manifestãm un interes deosebit faþã de
bibliotecile din aeroport ºi din trenurile
Hyperion. Practic, cei care vin sau pleacã
din Craiova trec prin “filtrul lecturii”. Acest
lucru, departe de a reprezenta o corvoadã,
este o bunã oportunitate de a ne îmbunãtãþi
timpul de aºteptare sau de cãlãtorie. ªtim
cu toþii faptul cã în cãrþi se pot identifica
cei mai buni tovarãºi de drum. Tocmai de
aceea am lansat aceste proiecte ºi special
pentru ele am decis, în mod regulat, sã com-

pletãm ºi înnoim fondul de carte. Reacþiile
pe care le-au determinat cele douã proiecte
ne-au demonstrat faptul cã oamenii, în nu-
mãr tot mai mare, aleg sã cãlãtoreascã în
compania cãrþilor”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

Proiectele “Flying Books” ºi “Books on
tracks” au fost inaugurate în 2015, repre-
zentând o premierã absolutã în materie de
iniþiative de profil implementate de o biblio-
tecã publicã în România. Bibliotecile insti-
tuite în Aeroportul Internaþional Craiova ºi
în trenurile Hyperion au fost amenajate ºi
înzestrate în mod regulat de iniþiatorul pro-
iectului – Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman”.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”
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“Mesajul nostru este clar: noi
negociem mai întâi divorþul, apoi
vorbim despre viitorul Tratat; Tre-
buie sã punem capãt nesiguranþei
în care trãiesc cetãþenii în cauzã.
În cele din urmã, problema Irlan-
dei de Nord este importantã “, a
declarat Manfred Weber, deputat
european, preºedintele Grupului
PPE în Parlamentul European,
în cadrul dezbaterii privind Brexit
în Parlamentul European de astãzi.
“Vrem ca Marea Britanie sã rãmâ-
nã partener ºi prieten, dar nego-
cierile vor fi dure”.

Brexit: interesele cetãþenilor UEBrexit: interesele cetãþenilor UEBrexit: interesele cetãþenilor UEBrexit: interesele cetãþenilor UEBrexit: interesele cetãþenilor UE
sunt prioritatea noastrãsunt prioritatea noastrãsunt prioritatea noastrãsunt prioritatea noastrãsunt prioritatea noastrã

Strasbourg, 29 martie 2017

“Declanºarea articolului 50 de cãtre guvernul
britanic în cele din urmã pune capãt unei perioade de
incertitudine de 9 luni dupã referendumul Brexit.
Acum, negocierile pot începe rapid ºi fãrã întârziere”,
a declarat Manfred Weber, deputat european,
preºedintele Grupului PPE în Parlamentul European.

“Istoria va arãta cã Brexit este
o greºealã extraordinarã, care va
crea multe daune pentru ambele
pãrþi, dar din moment ce alegã-
torii britanici au decis sã plece,
trebuie sã le respectãm alegerea.”
Pentru Grupul PPE, negocierile
ar trebui sã urmeze douã etape:
Mai întâi trebuie sã convenim
asupra soluþionãrii divorþului,
atunci vom vorbi despre noua
relaþie “, a spus Weber.

“Parlamentul European este
parlamentul consimþãmântului ºi

va trebui sã aprobe tratatul de
concediu la sfârºitul negocierilor.
Toþi negociatorii ar trebui sã þinã
cont de acest lucru: un lucru este
clar pentru noi: alegerea cireºe-
lor sa încheiat pentru Regatul
Unit ºi vom Apãra interesele ce-
lor 440 de milioane de cetãþeni ai
UE atunci când negociazã cu
Regatul Unit “.

“Trei elemente sunt esenþiale
pentru grupul PPE: în primul rând,
situaþia celor 3,2 milioane de ce-
tãþeni UE care trãiesc în Regatul

Unit ºi 1,2 milioane de cetãþeni
britanici care trãiesc în UE tre-

buie clarificatã cât mai curând
posibil. În al treilea rând, nu vom

permite ca pacea din Irlanda de
Nord sã fie pusã în pericol “.

În ciuda lui Brexit, PE sprijinã sprijinul
de solidaritate în Marea Britanie

Bruxelles, 4 aprilie 2017

“Uniunea Europeanã mobilizea-
zã 60 de milioane de euro în ajutor

autoritãþile Regatului Unit au subli-
niat cã evaluarea daunelor era in-
completã ºi cã cifrele relevante erau
doar provizorii. La 22 septembrie
2016, au prezentat dosarul final.
“Când un stat membru are o pro-
blemã, alþii colaboreazã ºi ajutã în
mod activ. Marea Britanie va bene-
ficia de solidaritatea UE, în ciuda
Brexit ºi de declanºarea articolului
50 “, a concluzionat raportoarea.

Fondul de Solidaritate al Uniu-
nii Europene vizeazã sã permitã
Uniunii sã rãspundã rapid, eficient
ºi flexibil la situaþiile de urgenþã ºi
sã manifeste solidaritate cu popu-
laþia regiunilor afectate de dezas-
tre. Parlamentul European va vota
în favoarea ajutorului de 60 de mi-
lioane de euro pentru Marea Brita-
nie, mâine dupã-amiazã.

Brexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara UniuniiBrexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara UniuniiBrexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara UniuniiBrexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara UniuniiBrexit: nu puteþi avea o afacere mai bunã în afara Uniunii
Bruxelles, 5.04.2017

“Mã tem cã Londra vrea sã ia
punctele pozitive de a fi membru
al Uniunii Europene ºi sã lase pe
de o parte pe cele negative. Acest
lucru nu va funcþiona. Dar ce în-
seamnã sã pãrãsiþi Uniunea Euro-
peanã? “, A întrebat el. “Aceasta
înseamnã cã o þarã care a decis sã
pãrãseascã Uniunea Europeanã nu
poate avea o înþelegere mai bunã
decât un stat membru al Uniunii
Europene. În ceea ce priveºte se-
curitatea, nu puteþi face parte din
Europol ºi nu beneficiaþi de siste-
mul de informaþii Schengen. În

ceea ce priveºte cercetarea, nu
puteþi participa la programe de co-
operare între universitãþi finanþate
de UE. Cu privire la comerþ, nu
puteþi beneficia de piaþa unicã. Crã-
ciunul nu se va întâmpla.

“Pentru prietenii noºtri irlandezi
ºi spanioli, vreau sã spun: nu sunteþi
singuri. Veþi beneficia de faptul cã
UE27 se va lipi împreunã ca o fami-
lie europeanã care vã va ajuta sã vã
ocupaþi de Londra. Suntem gata,
putem începe negocierile. Sper cã
dupã vot putem spune cã suntem
uniþi “, a conchis Manfred Weber.

pentru pagubele provocate de inun-
daþiile din Marea Britanie. Acest lu-

cru confirmã solidaritatea UE prin
intermediul bugetului sãu “, a de-

clarat José Manuel Fernandes,
deputat în Parlamentul European,
purtãtor de cuvânt al Grupului PPE
în cadrul Comitetului pentru buge-
te, ºi raportor pentru mobilizarea
Fondului de Solidaritate al Uniunii
Europene pentru a acorda asisten-
þã Regatului Unit.

În decembrie 2015-ianuarie
2016, precipitaþii puternice ºi vân-
turi puternice au lovit 11 regiuni din
Regatul Unit, ceea ce a dus la inun-
daþii ºi daune infrastructurii. Aceas-
ta a provocat distrugerea infras-
tructurii publice ºi private, a lo-
cuinþelor private ºi a devastãrii în
agriculturã.

La 26 februarie 2016, Regatul
Unit a prezentat o cerere de mobili-
zare a Fondului de solidaritate al
Uniunii Europene. În cererea lor,
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Anunþul tãu!
Titular SC GATES INDOS-

TRIES SA, cu sediul în Comuna
Podari, strada Dunãrii, nr 31 B,
anunþã publicul interesat asupra
elaborãrii primei versiuni a PUZ RE-
ALIZARE ANSAMBLU REZIDEN-
ÞIAL „FUTURE HOMES RESI-
DENCE” în localitatea Craiova,
Calea Severinului, nr. 107 E ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
DOLJ, strada Petru Rareº, nr. 1,
Craiova, judeþul Dolj, site-ul APM
Dolj, http//apmdj.anpm.ro. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Dolj, în ter-
men de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.

Titular STAICU IONEL DA-
NIEL, cu domiciliul în sat Cârcea
(comuna Câîrcea), strada Mihai Vi-
teazu, nr 1 A, anunþã publicul in-
teresat asupra elaborãrii primei
versiuni a PUZ RECONSIDERA-
REA INDICILOR URBANISTICI ªI
SPAÞIALI ZONA BULEVARDUL
DACIA ªI STRADA DECENEU” în
localitatea Craiova, Bulevard Da-
cia, nr. 107B ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM DOLJ, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, Craiova, ju-
deþul Dolj, site-ul APM Dolj, http//
apmdj.anpm.ro. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj, în termen de
18 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
SC FEROPLAST SRL anun-

þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, in cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru  proiec-
tul “ Construire halã parter pen-
tru debitare, fasonare ºi sigilare
geamuri “  propus a fi amplasat în
comuna Cârcea,  str. Aeroportu-
lui, nr.195, jud. Dolj. Proiectul de-
ciziei de incadrare si motivele care
o fundamenteaza pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Pe-
tru Rares, nr.1, în zilele de L-V, în-
tre orele 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observa-
tii la proiectul deciziei de incadra-
re (in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt), pana
la data de 15.09.2017.

ANUNÞ prealabil privind afi-
ºarea publicã a documentelor teh-
nice ale cadastrului. Unitatea ad-
ministrativ-teritorialã Gogoºu, din
judeþul Dolj, anunþã publicarea do-
cumentelor tehnice ale cadastru-
lui pentru sector cadastral nr.8 în-
cepând cu data de 18.09.2017, pe
o perioadã de 60 de zile, la sediul
Comunei Gogoºu, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastru-
lui ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/
1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Cereri-
le de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la se-
diul primãriei ºi pe site-ul Agen-
þiei Naþionale de Cadastru ºi Pu-
blicitate Imobiliarã.

Anunþul tãu!
SC VIGIL OIL CONSTRUCT

SRL prin DORIN VARCAN, anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“Extindere Carmangerie- Punct
Sacrificare”, propus a fi amplasat
în oraºul Dãbuleni, str. Dunãrii, nr.
46, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, la sediul SC VIGIL
OIL CONSTRUCT SRL, sat Cãlã-
raºi, com. Cãlãraºi, str.Petre Ba-
niþã, nr. 234, jud.Dolj, în zilele de
L-V, între orele 9.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net: www.arpmdj.anpm.ro. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str.Petru
Rareº nr. 1, fax 0251.419.036, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro

SC Salubritate Craiova SRL desfã-
ºoarã, în perioada 09.09-10.09.2017,
a ºaptea etapã a dezinsecþiei pe dome-
niul public din acest an, intervenþie ce
se va realiza prin pulverizare aeria-
nã dimineaþa, în intervalul orar 06.00-
12.00. Vor fi vizate lacurile de pe teri-
toriul municipiului (lacul din Parcul
Nicolae Romanescu, Lacul Tanchiºti-
lor, Lacul Valea Fetii, Lac Fãcãi, lacul
din Grãdina Botanicã, Lac Valea ªar-
pelui ºi cel de la Hanul Doctorului),
parcurile, grãdinile publice ºi zonele
verzi din cartierele oraºului.

Suprafaþa totalã pe care va avea loc
dezinsecþia este de 800 hectare, gra-
ficul intervenþiei putând suferi mo-
dificãri în funcþie de condiþiile me-
teorologice existente.

Produsul folosit în cadrul acestei
intervenþii este Aqua K-othrine, sub-
stanþã din grupa a treia de toxicitate,
avizatã de Ministerul Sãnãtãii.
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Colectivul RAADPFL Craiova

regretã dispariþia colegului
FLORENTIN ANDREI ºi transmi-
te sincere condoleanþe familiei în-
doliate. Un coleg de nãdejde, o
persoanã extrem de muncitoare
care a lucrat la RAADPFL CRA-
IOVA în ultimii 12 ani. Cu gândul
ºi cu sufletul suntem alãturi de fa-
milia îndoliatã ºi îi transmitem mul-
tã putere sã treacã peste aceastã
grea încercare. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace! 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.
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
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.

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 po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
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 teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon:0770/687.578

Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã  cu trei ser-
tare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Te-
lefon:0770/687.578
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0722/579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea!
La cerere se oferã
transport, 0766/
859.398 – Bogdan.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând putinã de ste-
jar si stroºitoare me-
talicã. Telefon: 0764/
779.702.
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color
cu telecomandã D
70 cm în stare bunã
- 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti- Dolj.
Telefon: 0770/245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi batis-
te cusute manual vechi
60-80 ani (artizanat de
valoare), diverse scule
aºchietoare noi. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
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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, 9 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 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. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12 ºi
24 Volþi, calorifere
fontã, piese
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Tele-
fon:0745/602.201

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. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Singer -100 lei.-
Lichidare:electroni-
ce, cataloage, apa-
rat mãsurã, dami-
gene sticlã 10 l, par-
chet melaminat fo-
losit, uºi, teracotã,
reºouri, aspiratoa-
re, sape, lopeþi, târ-
nãcop, ciocane,
dãlþi, chei, pânze fe-
restrãu, pietre poli-
zor, ferodouri. Tele-
fon: 0760/521.340.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Cra-
ioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Calea
Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.

SPAÞII COMERCIALE

BARIERA VÂLCII.-
SPAÞIU DEPOZI-
TARE. TELEFON:
0760/521.340.
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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
Meciul  FC Botoºani  –  Astra s-a jucat  asearã.

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

Cluj, stadion: „Dr. Constantin Rãdulescu”, duminicã, ora 20.30
CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Vinicius, Boli, Camora – Nistor,

Hoban - Deac, Culio, Omrani - Balde. Antrenor: Dan Petrescu.
Rezerve: Duka – Luchin, L. Rus,  Yasin Hamed, Moutinho, Urko
Vera, Nouvier.

Universitatea Craiova: Calancea – Screciu, Kelic, Tiago Fer-
reira – Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Mitriþã, Bãluþã, Gus-
tavo. Antrenor. Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Briceag, Rossi,
Burlacu, Roman, Bãrbuþ, Al. Popescu.

CFR Cluj – Universitatea Craiova

Pentru Universitatea Craiova
urmeazã cel mai greu meci din
acest campionat, þinând cont cã
derby-ul cu FCSB gãsea cele
douã echipe înaintea unor exame-
ne europene. Cu excepþia junio-
rului obligatoriu, Cristi Manea, ºi
el internaþional de tineret, CFR
Cluj posedã jucãtori cu mare ex-
perienþã, care au câºtigat trofee
în carierã, aduºi de Dan Petres-
cu pentru un scop evident, deºi
nedeclarat: titlul. ªi pânã acum
formaþia din Gruia a confirmat
pretenþiile fanilor ºi previziunile
specialiºtilor. Pânã la ora groaz-
nicã de pe Bega, în care a primit
4 goluri, decisive pentru eºec,
„feroviarii” nu pierduserã niciun
meci ºi încasaserã numai un gol.
CFR s-a întãrit în fiecare sãptã-
mânã ºi pentru meciul cu ªtiinþa
are douã noutãþi : portarul Arlaus-
kis, campion în cele douã sezoa-
ne petrecute pânã acum în Ro-
mânia, cu Unirea Urziceni ºi
FCSB, primul chinez din Româ-
nia, Lu Yuefeng, dar ºi stoperul
Boli, cãruia i-a provocat ceva
coºmaruri Mitriþã în partida de
acum o lunã, de la Ovidiu. Boli
este al 20-lea jucãtor adus în vara
aceasta în Gruia, CFR fiind a
doua cea mai activã echipã în
mercato din Europa, dupã TSV
Munchen. Universitatea este una
dintre cele douã echipe neînvin-
se în primele 8 runde ºi vine dupã
3 victorii consecutive, fãrã gol
primit. Spahija este suspendat,
dar lotul lui Mangia este ticsit cu
fundaºi. Ultimul meci direct s-a
disputat în Gruia ºi a fost ajude-
cat cu 3-0 de ªtiinþa, prin dubla
lui Ivan ºi golul lui Bãluþã.

Mangia: „Vom da totul pentru
cele 3 puncte”

Devis Mangia a prefaþat der-
by-ul astfel: „Jucãm cu echipa
care se aflã pe primul loc în cla-
sament, aºa cã ne aºteaptã un
meci complicat. CFR este una
dintre cele douã echipe care au
cheltuit mult în vara aceasta pen-
tru a face transferuri. Noi vom
da totul duminicã searã pentru a
obþine toate punctele puse în joc.
Întâlnim o echipã care vrea sã
câºtige mereu, dar noi vom lup-
ta. CFR Cluj are jucãtori cu cali-
tate, ca Deac sau Culio, ceea ce
mã intereseazã este sã jucãm
bine. CFR Cluj este o echipã aten-
tã pe faza defensive, a primit
cinci goluri, dar 4 într-un singur
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duminicã, în Gruia

meci, a fost un accident, aºa cã
apãrarea lor este una foarte bine
pusã la punct. Speranþa mea este
ca meciul de duminicã sã fie un
spectacol frumos”.

Antrenorul Craiovei s-a plâns
de programul aglomerat al echi-
pei sale în urmãtoarea perioadã,
dupã meciul de la Cluj urmând nu
mai puþin de 3 partide în decurs
de 7 zile: „Craiova, ca echipã,
oraº ºi suporteri meritã mai mult
respect. Uitându-ne la calendarul
competiþional pentru urmãtoare-
le 4 meciuri, suntem singurii care
avem doar 2 zile pentru repaus,
celelalte au mai multe. E dificil
pentru orice formaþie sã joace din
douã în douã zile. Când se stabi-
leºte calendarul ar sã se acorde
mai multã atenþie. Suntem singu-
rii care avem 2 zile de a ne refa-
ce, cu Dinamo jucãm sâmbãtã,
cu Sepsi marþi ºi apoi vineri cu
Voluntari. Cred cã era necesar sã
subliniez lucrul acesta, fiindcã e
nevoie de puþinã atenþie ºi faþã de
Craiova, este singura echipã din
fruntea clasamentului care joacã
atât de des”.

Antrenorul italian i-a transmis
„La mulþi ani” lui Ilie Balaci cu
prilejul zilei de naºtere: „Normal
cã ºtiu cine este Minunea Blon-
dã. Balaci este un jucãtor mare,
nu doar al Craiovei, ci al Euro-
pei. Cel mai important lucru este
sã-I urãm la mulþi ani ºi un alt
lucru de evidenþiat: Balaci a cres-
cut la echipele de copii ºi juniori
ale ªtiinþei, fiind un semnal pozi-
tiv pentru proiectul pe care îl în-
cercãm acum”.

Stoperul portughez Tiago Fer-
reira a spus: „Dupã clasament,
noi ºi CFR suntem cele mai bune
echipe în acest moment. Va fi un
meci dificil pentru noi, dar cu
siguranþã va fi unul dificil ºi pen-
tru ei. Noi sperãm sã câºtigãm,
sã venim cu toate punctele puse
în joc ºi sã continuãm pe ace-
eaºi panta ascendentã. Mã simt
foarte bine la Craiova ºi recu-
nosc cã am visul de câºtiga ti-
tlul cu aceastã echipã. Îmi do-
resc ca meci de meci sã jucãm
bine, sã îmi ajut colegii ºi impli-
cit sã îi facem pe suporterii ªtiin-
þei fericiþi meci de meci. Eu voi
da totul pentru echipa mea.”

Datkovic ºi Martic au fost
prezentaþi

Clubul din Bãnie ºi-a prezentat
ultimele douã achiziþii, fundaºii

Ivan Martic ºi Niko Datkovic.
Primul, venit de la Rijeka, a sem-
nat un contract pe doi ani, cu po-
sibilitate de prelungire, iar Datko-
vic este împrumutat pe un sezon
de la Spezia. „Am venit la o echi-
pã bunã, cu jucãtori de valoare ºi
voi da tot ce am mai bun pentru a
realiza lucruri bune în aceste cu-
lori. Am auzit lucruri frumoase
despre Craiova ºi s-au dovedit
deja  adevãrate, voi face tot ce þine
de mine sã ajut aceastã echipã. Îi
mulþumesc lui Devis Mangia ºi
domnului Marcel Popescu pentru
ºansa de a fi aici. O vom lua pas
cu pas ºi sper sã ajung sã joc în
preliminariile Champions League
ºi cu Universitatea Craiova. Aº fi
bucuros sã se întâmple acest lu-
cru cât mai curând” a spus Ivan
Martic. Niko Datkovic a adãugat:
„Avem un grup foarte bun de ju-
cãtori ºi sunt convins cã putem
realiza multe lucruri pozitive. Eu
sunt pregãtit, totul depinde de
domnul antrenor. Dacã nu voi fi
pe teren, voi încuraja echipa sã
câºtige. Au fost niºte speculaþii în
aceastã varã cu venirea la CFR
Cluj, însã eu nu ºtiu mai mult de
atât. Suntem cu toþii profesioniºti,
prieteni ºi e normal bãtãlia pentru
locul de titular. Este descrierea
job-ului pe care noi îl avem”.

Marcel Popescu propune
„Arena Leilor” ca nume

pentru stadion
Managerul general al Craiovei,

Marcel Popescu, a evitat sã dea
un rãspuns din partea clubului în
privinþa numelui noului stadion
din Bãnie ºi nici nu a precizat
dacã va fi invitatã o echipã anu-
me pentru inaugurare, dar ca o
pãrere personalã spune cã „Are-
na Leilor” ar fi un nume potrivit:
„Sperãm sã se termine cât mai
repede naveta la Severin ºi bãie-
þii sã se exprime pe noul stadion
în faþa a 30.000 de oameni. Ne
întoarcem în casã noastrã dupã
o perioadã de timp. Universitatea
are o istorie pe care o respectã,

pentru cã memoria marilor jucã-
tori nu poate sã o ºteargã nimeni.
Nimeni nu îl poate uita pe Ion
Oblemenco. Numele unui stadion
nu-l duce în uitare pe cel care are
statuie. Speculaþiile le putem face
cu altã ocazie, stadionul, sufle-
tele noastre, 32.000 de oameni
vor scanda „ªtiinþa, ªtiinþa”. Per-
sonal, eu aº vrea sã se numeascã
Arena Leilor, pentru cã este sim-
bolul care se aflã pe steagul nos-
tru ºi astfel recunoaºtem ºi me-
ritele celorlalþi, dispãruþi sau încã
în viaþã, care au merite extraor-
dinare la numele acestui club.
Meciul de deschidere aparþine
clubului, data aparþine primãriei.
Nu putem spune cã invitãm un
adversar, pentru cã ar fi în plin

campionat, dar fiþi convinºi pe
lângã dorinþa noastrã va fi ºi cu
un fast specific familiei noastre”.

„Satelitul” joacã azi pe
„Extensiv”

Satelitul ªtiinþei are 4 puncte
dupã primele 2 etape ºi joacã
sâmbãtã, de la ora 17, pe arena
„Extensiv” contra formaþiei CS
Gloria Lunca Teuz Cermei, care
are tot 4 puncte. Formaþia lui
Cornel Papurã a câºtigat în pri-
ma etapã cu Centrul de Pregãti-
re Timiºoara ºi a remizat în run-
da a doua, la CSM Lugoj. Cea-
laltã formaþie doljeanã din seria
a 4-a a Ligii a III-a, CSO Filiaºi,
a jucat asearã în deplasare cu
Cetate Deva.
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