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- Popescu, când era mic, era
ultimul din clasã la ºcoalã, când a
ajuns mare, e primul în politicã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Craiova Jazz Festival:
11 concerte ºi douã
workshop-uri,
sãptãmâna aceasta!
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Deschiderea anului de învãþãmânt reprezintã un eve-
niment cu o rezonanþã aparte în judeþul Dolj, pentru care
domeniul educaþional, cu bogatul sãu palmares, a fost ºi
rãmâne unul dintre elementele definitorii pe care îºi înte-
meiazã prestigiul, fiind unul dintre cei mai buni emisari
ai acestei zone, în interiorul ºi în afara graniþelor þãrii.

De-a lungul timpului, ºcoala doljeanã a format per-
sonalitãþi ilustre – oameni de stat, inventatori, oameni
de ºtiinþã, artiºti ºi scriitori, ale cãror destine au marcat
istoria ºi au schimbat lumea. O tradiþie strãlucitã în edu-
caþie este continuatã astãzi prin eforturile elevilor, susþi-
nuþi de pãrinþi, prin implicarea cadrelor didactice ºi con-
tribuþia unui management eficient; prin munca asiduã,
dãruirea ºi – de cele mai multe ori – sacrificiile care stau
în spatele rezultatelor de excepþie la olimpiade ºi concur-
suri ºcolare, rezultate care consolideazã buna reputaþie
a judeþului nostru.

În calitate de preºedinte al Consiliului Judeþean, vã
asigur de aprecierea noastrã deplinã pentru performan-
þele sistemului ºcolar doljean, precum ºi de faptul cã ne
onoreazã sã putem veni în sprijinul actului de învãþã-
mânt. Sunt 12 ani de când am lansat iniþiativa de re-
compensare a excelenþei în educaþie ºi rãmânem fideli
acestei politici de stimulare a performanþei, dupã cum
continuãm ºi sã susþinem activitatea unitãþilor de învã-
þãmânt special din Dolj.

Cu aceastã ocazie, doresc sã adresez tuturor profe-
sorilor, învãþãtorilor ºi elevilor cele mai bune gânduri
ºi urãri de succes în tot ceea ce îºi propun sã realizeze
în noul an ºcolar, încredinþându-i de întreaga dispo-
nibilitate a Consiliului Judeþean Dolj pentru colabo-
rare în iniþiative ºi proiecte benefice educaþiei.

Cu aleasã consideraþie,
Ion PRIOTEASA

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj

OstroveniulOstroveniulOstroveniulOstroveniulOstroveniul
a sãrbãtorit,a sãrbãtorit,a sãrbãtorit,a sãrbãtorit,a sãrbãtorit,
pentru prima datã,pentru prima datã,pentru prima datã,pentru prima datã,pentru prima datã,
Ziua comuneiZiua comuneiZiua comuneiZiua comuneiZiua comunei

Vineri, de Sfânta Maria Micã,
locuitorii din Ostroveni, una din-
tre cele mai frumoase aºezãri ale
Doljului, au sãrbãtorit Ziua comu-
nei. Muzicã, grãtare încinse, voie
bune, petrecere câmpeneascã
pânã târziu în noapte, au fost doar
câteva din trãsãturile unui eveni-
ment de succes. Edilul Silviu Pre-
duº, aflat la primul sãu mandat, a
organizat totul impecabil. Poate ºi
de aceea, colegii sãi social-demo-
craþi au þinut sã-i fie alãturi. Par-
lamentari, primari ai altor locali-
tãþi doljene, oficialitãþi din codu-
cerea Consiliului Judeþean Dolj...

reportaj / 6

Daniel Popescu, directorul OJFR Dolj:

“Eu cred cã“Eu cred cã“Eu cred cã“Eu cred cã“Eu cred cã
agricultura poateagricultura poateagricultura poateagricultura poateagricultura poate
sã fie salvareasã fie salvareasã fie salvareasã fie salvareasã fie salvarea
RomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei
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Când hackeriiCând hackeriiCând hackeriiCând hackeriiCând hackerii
germani atraggermani atraggermani atraggermani atraggermani atrag
atenþiaatenþiaatenþiaatenþiaatenþia

Un colectiv de hackeri ger-
mani (CCC) a dat publicitãþii un
raport în format PDF, prin care
demonstreazã existenþa a nu-
meroase falii de securitate în
programul „PC – Wahl” utili-
zat de mai multe landuri, în con-
tabilizarea voturilor ºi determi-
narea rezultatelor alegerilor le-
gislative prevãzute pentru 24
septembrie a.c. În timp ce au-
toritãþile germane, menþionea-
zã „Le Monde”, evocã de mai
multe luni riscul atacurilor in-
formatice din partea Rusiei, le-
gate de campania electoralã în
curs, CCC constatã cã exploa-
tarea faliilor amintite
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Parlamentari, despre ipoteza
unui atac sau incident nuclear:
Posibilitatea este redusã

ªansele ca România sã fie
ameninþatã de un posibil atac
sau incident nuclear sunt
destul de mici, iar þara noastrã
dispune de capabilitãþi pentru a
preîntâmpina un astfel de
incident, cred senatorii ºi
deputaþii români, membri ai
comisiilor de apãrare din cele
douã camere ale Legislativului.
”Gradul de mobilitate ºi de
tehnologie la care s-a ajuns în
momentul de faþã în domeniul
armelor nucleare fac ca
acestea sã constituie un pericol
pentru toatã lumea. Diferenþa
dintre þintã ºi victimã colatera-
lã este foarte micã. În ceea ce
priveºte România, ne-am
asumat, ne asumãm în cadrul
unor parteneriate strategice
partea noastrã de sistem
defensiv, care nu ne este
dedicat numai nouã, ci ºi
partenerilor noºtri. Vorbim de
Deveselu ºi de programul de
înzestrare a armatei, care este
în momentul de faþã în derula-
re”, a declarat vicepreºedintele
Comisiei de apãrare din
Camera Deputaþilor Bogdan
Rodeanu, deputat USR, între-
bat dacã un incident nuclear ar
putea fi o ameninþare realã
pentru România. La rândul
sãu, senatorul PSD Viorel
Salan, membru al Comisiei de
apãrare din Senat, a subliniat
faptul cã România este o þarã
sigurã din acest punct de
vedere. ”Nu cred cã trebuie sã
ne punem astfel de întrebãri,
dat fiind faptul cã suntem o
þarã sigurã prin mãsurile care
sunt luate la nivelul României.
Categoric, la toate aceste
probleme trebuie sã avem un
rãspuns ºi trebuie sã verificãm
mãsurile care le avem procedu-
ral. Mãsurile gestionate de
IGSU, pentru asemenea
situaþii - în caz de cutremur, de
incident nuclear - toate sunt
foarte bine procedurate…”,
a afirmat Salan.

Conferinþa a fost susþinutã de
senatorul Mario Ovidiu Oprea,
preºedintele PNL Dolj – ªtefan
Stoica ºi consilierul judeþean  Da-
niel Drîgnei. În acest context, re-
prezentanþii PNL Dolj au anunþat
cã mâine, PNL va depune moþiu-
nea simplã pe Educaþie – “Româ-
nia fãrã educaþie de calitate este o
Românie sãracã”. Prim-vicepre-
ºedintele PNL, senatorul Mario
Oprea a spus cã anul ºcolar înce-
pe fãrã manuale, cã un numãr
foarte mare de unitãþi ºcolare nu
au autorizaþie de funcþionare ºi
nici autorizaþie de la ISU, cã lip-
seºte o legislaþie în domeniu care
sã încurajeze tinerii sã rãmânã în
þarã. “Se înregistreazã un aban-
don ºcolar îngrijorãtor, care este

Un colectiv de hackeri germani (CCC) a
dat publicitãþii un raport în format PDF, prin
care demonstreazã existenþa a numeroase
falii de securitate în programul „PC – Wahl”
utilizat de mai multe landuri, în contabiliza-
rea voturilor ºi determinarea rezultatelor ale-
gerilor legislative prevãzute pentru 24 sep-
tembrie a.c. În timp ce autoritãþile germa-
ne, menþioneazã „Le Monde”, evocã de mai
multe luni riscul atacurilor informatice din
partea Rusiei, legate de campania electora-
lã în curs, CCC constatã cã exploatarea fa-
liilor amintite „nu necesitã intervenþia unor
echipe de piraterie”, fiindcã mecanismul
folosit de „PC – Wahl” rãmâne vulnerabil
atacurilor foarte simple. Cancelarul Angela
Merkel este dat favorit în sondaje, înaintea
alegerilor legislative, ceea ce înseamnã cã
orice tentativã de manipulare este lipsitã de
logicã. Dar faptul cã sistemele actuale, uti-
lizate în Germania sau Olanda, sunt vulne-
rabile, în abordarea hackerilor, nu poate
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decât sã îngrijoreze. Nu demult, potrivit pu-
blicaþiei „Le Libre Belgique”, grupul Paron
Storm, legat de Rusia, s-a aflat la originea
a numeroase cyber-atacuri, în Europa ºi
SUA. Mai mult, mesageriile electronice pri-
vate ale unor funcþionari NATO, cu sediul
la Bruxelles, au fost piratate. Aºa s-a spus.
Legislativul european a adoptat în urmã cu
un an (6 iulie 2016) o directivã UE (2016 /
1148) referitoare la mãsurile destinate asi-
gurãrii unui nivel ridicat de securitate în re-
þeaua sistemelor proprii de informaþii. Ne-
îndoielnic, preocupãrile în materia protejã-
rii infrastructurilor existente sunt mari, chiar
deosebite, dar, dupã toate semnalele, când
hackerii germani atrag atenþia asupra unor
vulnerabilitãþi decriptate, îngrijorarea e chiar
justificatã. ªi dacã în Germania se insinu-
eazã de Chaos Computer Club, cã se pot
modifica decontãrile totale de voturi, în lan-
durile care utilizeazã sistemul „PC – Wahl”,
ce garanþii pot exista în alte þãri europene

în privinþa unor alegeri democratice ºi co-
recte. Mai ales cã se recunoaºte deja cã,
momentan, cooperarea internaþionalã în ma-
terie de cyber-securitate est insuficientã. Pa-
radoxal, victime ale cyber-atacurilor sunt
ºi antreprize din Ucraina ºi Rusia, potrivit
societãþii specializate în securitate informa-
ticã Group IB, ºi printre ele, Rosneft – unul
dintre marii producãtori de petrol, combi-
natul siderurgic Evraz º.a.m.d. Vulnerabil
este ºi Bundestagul ºi, de la începutul lunii
mai, serviciul informatic al parlamentului
german a devenit þinta cyber-atacurilor re-
petate, fiind imposibil de ºtiut ce documen-
te confidenþiale au fost violate. „Calul tro-
ian” utilizat de hackeri n-a fost neutralizat.
Rezultatele anchetelor, încheiate sau în curs
de desfãºurare, rãmân ambigue. ªi se spu-
ne doar cã singura pistã cunoscutã condu-
ce spre Europa de Est, unde s-ar afla ser-
verele care s-au infiltrat în calculatoarele
Bundestagului.
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Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a anunþat, ieri, la Þe-
bea, cã, mâine, PSD va propune
un nou ministru pentru Apãrare,
dupã consultãrile ce vor avea loc
în cadrul Biroului Permanent Na-
þional, subliniind cã nu se poate
vorbi despre o crizã la Ministe-
rul Apãrãrii Naþionale, ”nici mã-
car financiarã”.

”Nu cred ºi nu vãd ce crizã
e. La Armatã este un ministru. E
interimar, are toate competenþe-
le. Marþi va fi propus un minis-
tru plin. Nu poate sã fie nicio
crizã. Nici mãcar crizã financia-
rã, pentru cã bani sunt suficienþi
la Ministerul Apãrãrii. Joi-vineri
deja ar trebui sã fie pregãtiþi sã
facã plãþile cãtre angajaþi”, a de-

clarat preºedintele PSD Liviu
Dragnea, acesta fiind întrebat
dacã faptul cã preºedintele a
convocat ºedinþa CSAT joi are
legãturã cu situaþia de la Minis-
terul Apãrãrii.

Acesta a mai afirmat cã nu a
discutat despre propunerea pen-
tru Ministerul Apãrãrii cu amba-
sadorul SUA în România, Hans

Klemm, subliniind cã nu trebuie
”sã ia vizã” de la niciun ambasa-
dor pentru propunerile pe care
le înainteazã. Dragnea a spus, în
schimb, cã îl va anunþa pe par-
tenerul sãu de coaliþie, Cãlin Po-
pescu-Tãriceanu, în legãturã cu
propunerea care va fi fãcutã de
PSD, înainte de Biroul Perma-
nent Naþional al partidului.

Ieri, liberalii doljeni au susþinut o conferinþã de presã,
având ca temã principalã începerea anului ºcolar,
deficienþe ºi probleme majore în sistemul de educaþie.
Pe ordinea se zi s-au mai aflat ºi alte subiecte, cum ar fi:
stadiul implementãrii masterplanului de transporturi,
al 13-lea ºi al 14-lea salariu în mediul privat, susþinerea
votului electronic, dar ºi un proiect pe care PNL vrea sã-l
iniþieze în vederea interzicerii traseismului politic ºi la
nivel parlamentar, deºi, cel de la nivelul autoritãþilor
locale nu pare a fi unul de succes.

urmat de un exod al românilor în
afara graniþelor, statistica ne de-
monstreazã cã 9 români pãrãsesc
România la fiecare orã, în acest
fel România se va depopula în
curând. Este o situaþie grea, iar
PSD nu are soluþii”, a spus sena-
torul Mario Ovidiu Oprea.

Al 13-lea salariu…ºi la privat
Preºedintele PNL Dolj, ªtefan

Stoica a analizat stadiul imple-
mentãrii proiectelor de infrastruc-
turã ºi a subliniat faptul, cã dupã
rectificarea bugetarã, este foarte
clar cã nu se intenþioneazã sã se
facã nicio autostradã, ºi cã toate
proiectele au rãmas, ca de altfel
de ani buni, doar la nivel de lici-
taþii. Iniþiativa legislativã a PNL

pentru acordarea celui de-al 13-
lea ºi al 14-lea salariu în mediul
privat a fost de asemenea expli-
cate în detaliu de liberalii doljeni,
aceºtia spunând cã angajatorii vor
fi interesaþi sã foloseascã acesa-
tã pârghie pentru a-ºi recompen-
se angajaþii, aceste. “Aceste chel-
tuieli sunt deductibile, adicã sunt
scãzute din impozitul pe profit
datorat statului, ºi este dreptul
societãþilor comerciale private de
a folosi acest instrument în cuan-
tumul stabilit de lege. Mãsura nu
este o impunere, nu va afecta in-

teresele angajatorului, întrucât
nu-I micºoreazã acestuia marja
de profit, ea rãmânând supusã
aceleiaºi cote de impozitare…”,
a subliniat ªtefan Stoica, preºe-
dintele PNL Dolj

Daniel Drîgnei, consilier jude-
þean, a anunþat tot în cadrul aces-
tei conferinþe de presã cã consi-
lierii judeþeni PNL vor iniþia un pro-
iect de hotãrâre prin care se soli-
citã Consiliului Judeþean Dolj în-
fiinþarea de perdele forestiere de
protecþie împotriva înzãpezirii.

MARGA BULUGEAN
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Timp de douã zile consecutive,
mai exact 9 ºi 10 septembrie a.c.,
Iºalniþa, una dintre localitãþile cele mai
dezvoltate ale Doljului, a cunoscut
efervescenþa ºi bunã-dispoziþia. Ca
în fiecare an, de altfel, cu ocazia Zi-
lelor comunei! Olguþa Berbec, Con-
stantin Enceanu, Camelia Balmau,
Marcela Fota, Sanda Argint, Paula
Butuºinã, Manuela Motocu, Cristian
Bãnãþeanu, Valentin Andrei, Ansam-
blul „Ion ªerban” din Iºalniþa, Elena
Gheorghe, Nicoleta Boabã, Frances-
ca Wettenghel, Raluca Mãlãescu,
Loredana Calotã, Alexandra Ene, ªte-
fania Stomlega au încântat publicul.

Concursuri cu premii, foc de arti-
ficii ºi multã veselie au fost ingredien-
tele de succes ale sãrbãtorii. Nici nu
putea fi altfel, mai ales cã edilul din
Iºalniþa are experienþa multor ani, în
care a excelat ca un bun organizator.

„Locuitorii comunei Iºalniþa me-
ritã sã aibã parte de o sãrbãtoare fru-
moasã, cu tot ceea ce trebuie. A fost un
an cu investiþii, iar locuitorii vor beneficia
de tot ce s-a fãcut pentru ei. Îi aºtept pe
toþi sã vinã la Zilele comunei, sã se relaxe-
ze, sã se simtã bine ºi sã se bucure de
aceastã sãrbãtoare, care este a lor”, a spus
primarul comunei Iºalniþa, Ovidiu Flori,
în deschiderea evenimentului. Într-adevãr,
sã amintim cã pe raza comunei Iºalniþa,
ultima infuzie de capital se va realiza prin

Plata parcãrii se realizeazã prin
trimiterea unui SMS la numãrul
scurt 7420 în care este menþionat
codul aferent opþiunii de platã ºi
numãrul de înmatricula-
re al maºinii, astfel: 385
NR. ÎNMATRICULARE
(ex: 385 DJ00ABC) –
pentru o orã de parcare
– cost 0.50 •+ TVA.
Dupã expedierea SMS-
ului, utilizatorii primesc
un mesaj care confirmã
cã parcarea a fost acti-
vatã. De exemplu:
DJ00ABC e parcat pen-
tru 1h în Craiova, par-
carea cu plata. Plata ex-
pirã la 17/08/2017 14:35.
Cost 0.50EUR+TVA/
SMS. Lipsa SMS-ului de
rãspuns indicã faptul cã

Proiectul este aprobat prin Ordinul
M.E.C.T.S. nr. 6139/2012 ºi se adreseazã
cadrelor didactice din învãþãmântul preu-
niversitar , care „au diplomã de licenþã , ºi
va fi finalizat prin examen de absolvire, în
urma cãruia se va obþine „Diploma de con-
versie profesionalã în Limba ºi literatura en-
glezã”. Actul obþinut atestã
obþinerea unei noi speciali-
zãri ºi conferã titularului
dreptul de a ocupa posturi
de  profesor de limba ºi li-
teratura englezã. Înscrie-
rea candidaþilor va avea loc
în perioada 11 – 15 septem-
brie, taxa de ºcolarizare fi-
ind de 1.400 de lei/semes-
tru, fiind necesare mai mul-
te documente, de la dosar –
mapã, pânã la Diplomã de
Bacalaureat, Diplomã de li-
cenþã sau adeverinþã în acest
sens (numai pentru absol-
venþii din 2017), acte de
identitate, chitanþa dovedi-

PPPPParcare prin SMS, de astãzi,arcare prin SMS, de astãzi,arcare prin SMS, de astãzi,arcare prin SMS, de astãzi,arcare prin SMS, de astãzi,
în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!în centrul Craiovei!

Odatã finalizate lucrãrile de reabilitare a strãzii „A.I.
Cuza” ºi reluatã circulaþia rutierã, începând de ieri-
dimineaþã, Primãria Municipiului Craiova instituie în zona
centralã parcarea prin SMS. Sistemul TPARK® de platã a
parcãrii cu telefonul mobil este disponibil de astãzi pentru
utilizatorii reþelelor de telefonie DIGI, Orange, Telekom
ºi Vodafone, cu menþiunea cã  SMS-ul trimis în reþeaua
Orange este taxat suplimentar cu 0,05•+TVA. Orarul
parcãrii publice cu platã din centrul Craiovei este de luni
pânã duminicã, în intervalul 00.00-24.00.

parcarea nu a fost plãtitã. Douã
sau mai multe SMS-uri consecu-
tive însumeazã timpul de parcare.

Pentru a simplifica modalitatea

de expediere a SMS-urilor de par-
care, conducãtorii auto au la dis-
poziþie aplicaþia mobilã gratuitã
TPARK pentru Android, iOS ºi
Windows Phone, prin intermediul
cãreia pot realiza plata parcãrii prin
SMS, fãrã a mai memora nume-
rele scurte sau codurile aferente
duratelor de parcare, în 29 de ora-
ºe din România. Sistemul
TPARK® de platã a parcãrii cu
telefonul mobil este disponibil pen-
tru utilizatorii reþelelor de telefo-
nie DIGI, Orange, Telekom ºi Vo-
dafone. SMS-ul trimis în reþeaua
Orange este taxat suplimentar cu

0,05•+TVA.
Parcãrile publice cu

platã prin SMS semna-
lizate în mod corespun-
zãtor sunt pe strada
„Romul” (28 de locuri),
strada „A. I. Cuza” –
sectorul cuprins între
intersecþia cu strada
„Unirii” ºi intersecþia cu
strada „Arieº” (94 de
locuri), strada „C.S. Ni-
colaescu Plopºor” –
sectorul cuprins între
intersecþia cu strada
„A.I. Cuza” ºi intersec-
þia cu strada „Olteþ” (17
locuri).

Universitatea din CraiovaUniversitatea din CraiovaUniversitatea din CraiovaUniversitatea din CraiovaUniversitatea din Craiova
pregãteºte noi profesori de englezãpregãteºte noi profesori de englezãpregãteºte noi profesori de englezãpregãteºte noi profesori de englezãpregãteºte noi profesori de englezã

Universitatea din Craiova,
prin Facultatea de Litere –
Departamentul de Studii Anglo –
Americane ºi Germane organizea-
zã Programul de coversieprofesio-
nalã în „Limba ºi literatura
englezã”, cu durata de patru
semestre (120 de credite).
Pe data de 15septembrie 2017 se
va încheia înscrierea candidaþilor.

toare a achitãrii taxei de înscriere la exa-
menul de admitere, adeverinþa medicalã ge-
neralã, actul de salariat care dovedeºte sta-
tutul de cadru didactic, pânã la procura no-
tarialã pentru împuternicire (în cazul în care
candidatul nu se prezintã personal la înscrie-
re)”, a precizat conf.univ.dr. Anamaria
Magdalena Preda, decan al mFacultãþii de
Litere a Universitãþii din Craiova. La rândul
sãu, Lect.univ.dr.  Sorin Cazacu, Direc-
tor de Departament a  menþionat: „Absol-
venþii vor obþine o nouã specializare ºi drep-
tul de a ocupa posturi de profesor în do-
meniul programului de conversie ales. În
cadrul Facultãþii de Litere funcþioneazã deja
alte douã programe de conversie: „Limba
ºi literatura românã”, respectiv „Pedago-
gia Învãþãmântului primar ºi preºcolar”. Aº-
teptãm cât mai mulþi candidaþi, fiind în be-
neficiul întregului învãþãmânt românesc”.

CRISTI PÃTRU

Zilele comunei Iºalniþa:
un spectacol fermecãtor,

ca întotdeauna!

compania AdePlast, care va construi o
fabricã de mortare ºi una de polistiren. De
altfel, 20 de hectare de teren au fost achi-
ziþionate ºi se lucreazã la ridicarea con-
strucþiilor. ªi nu doar partea de sud a Ro-
mâniei va fi deservitã de producþia de aici,
ci ºi Bulgaria, Serbia, cât ºi celelalte þãri
din fosta Iugoslavie. Se estimeazã cã li-
vrãrile vor începe în luna mai 2018.

VAENTIN CEAUªESCU
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Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, în cursul zilei
de vineri, 8 septembrie a.c., în tim-
pul executãrii unei misiuni specifi-
ce pentru combaterea migraþiei ile-
gale în zona de competenþã, poli-
þiºtii de frontierã doljeni au obser-
vat douã autoturisme care se de-
plasau de la malul Dunãrii, pe di-
recþia km. fl. 796, spre drumul
Calafat-Craiova. Poliþiºtii de fron-
tierã au încercat sã opreascã auto-
turismele în trafic, dar conducã-
torii auto au ignorat semnalele re-

Peste 100 poliþiºti din cadrul formaþiunilor de ordi-
ne publicã, poliþie rutierã, investigaþii criminale, dar
ºi „mascaþi” ai Serviciului de Acþiuni Speciale, au par-
ticipat la razia organizatã în noaptea de vineri spre
sâmbãtã, în municipiul Craiova. Acþiunea s-a desfã-
ºurat în sistem intergrat împreunã cu jandarmi din
cadrul Grupãrii de Jandarmi Mobile Craiova. Astfel,
potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în Craiova poliþiºtii
au instituit ºi au acþionat în 27 filtre rutiere, astfel
fiind verificate în trafic peste 500 autovehicule. Con-
troale s-au fãcut ºi la 57 de agenþi economici (baruri
ºi cluburi), unde peste 750 persoane au fost legitima-

Poliþiºtii doljeni au descins, sâmbãtã, 9 septembrie a.c.,
în 10 locaþii din municipiul Bãileºti, la locuinþele unor per-
soane bãnuite cã ar deþine arme ºi muniþii, introduse ilegal
pe teritoriul þãrii. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, acþiu-
nea poliþiºtilor a urmãrit ºi asigurarea unui climat de ordine
ºi siguranþã civicã, dar ºi prevenirea unor fapte comise cu
violenþã. Peste 50 de poliþiºti de la Serviciul de Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase, Poliþia Municipiului Bãi-
leºti, Serviciului de Acþiuni Speciale, Investigaþii Crimina-
le, Serviciul Criminalistic au participat la acþiune. În urma
percheziþiilor, poliþiºtii au identificat mai multe bunuri, aces-
tea fiind ridicate în vederea continuãrii cercetãrilor, între
acestea fiind o armã airsoft, 4 sãbii, 3 baionete, 6 cuþite ºi
alte obiecte contondente. Astfel de acþiuni ale poliþiºtilor
doljeni vor fi continuate ºi în zilele urmãtoare, dupã cum
au mai precizat reprezentanþii Poliþiei doljene.

Nouãsprezece irakieni prinºi de poliþiºtii de frontierã doljeniNouãsprezece irakieni prinºi de poliþiºtii de frontierã doljeniNouãsprezece irakieni prinºi de poliþiºtii de frontierã doljeniNouãsprezece irakieni prinºi de poliþiºtii de frontierã doljeniNouãsprezece irakieni prinºi de poliþiºtii de frontierã doljeni
încercând sã intre ilegal în þarãîncercând sã intre ilegal în þarãîncercând sã intre ilegal în þarãîncercând sã intre ilegal în þarãîncercând sã intre ilegal în þarã

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj, în
cooperare cu lucrãtori ai Poliþiei Municipiului
Calafat, au depistat nouãsprezece cetãþeni ira-
kieni (ºase dintre ei minori) care, dupã ce au tre-
cut fluviul Dunãrea cu barca, au fost preluaþi de

trei cetãþeni bulgari, care i-au înghesuit în douã
autoturisme, încercând astfel sã intre ilegal în
România. Oamenii legii i-au prins, chiar dacã au
încercat sã fugã pe jos, abandonând maºinile, iar
la finalizarea cercetãrilor au fost predaþi, atât ira-
kienii cât ºi cãlãuzele, autoritãþilor bulgare.

gulamentare, continuându-si de-
plasarea cu vitezã. S-a trecut la
urmãrirea autoturismelor în cauzã,
iar dupã aproximativ 12 km unul
dintre autoturisme a fost blocat.
ªoferul a abandonat mijlocul de
transport ºi a fugit spre vegetaþia
din zonã, fiind reþinut imediat de
cãtre poliþiºtii de frontierã. La con-
trolul autoturismului, înmatriculat
în Bulgaria, au fost depistaþi în in-
terior ºi în portbagaj 12 cetãþeni ira-
kieni (7 adulþi ºi 5 copii). În ace-
laºi timp, poliþiºtii de frontierã din
cadrul Sectorului Poliþiei de Fron-

tierã Calafat, cu sprijinul lucrãtori-
lor Poliþiei Municipiului Calafat au
reuºit sã opreascã, în Calafat, ºi al
doilea autoturism, marca Audi, cu
numere de înmatriculare bulgãreºti.
La vederea autoritãþilor, ocupanþii
autovehiculului, respectiv 2 cetã-
þeni bulgari ºi 7 cetãþeni irakieni (5
bãrbaþi, o femeie ºi un minor), au
abandonat autoturismul ºi au încer-
cat sã fugã, fiind, însã prinºi de
poliþiºti. „În cadrul cercetãrilor
preliminare s-a stabilit ca întregul
grup de migranþi, format din 19
cetãþeni irakieni, a traversat flu-

viul Dunãrea cu barca ºi a fost pre-
luat de cei trei cetãþeni bulgari, cu
intenþia de a ajunge într-un stat din
spaþiul Schengen, plãtind pentru
aceastã cãlãtorie suma de 19.000
de euro. Poliþiºtii de frontierã dol-
jeni efectueazã cercetãri în acest caz
sub aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de trecere frauduloasã a fron-
tierei de stat, respectiv complicitate
la trecerea frauduloasã a frontierei

de stat a României, cetãþenii bul-
gari ºi irakieni fiind predaþi Poli-
þiei de Frontierã Bulgare conform
protocolului româno-bulgar, în ve-
derea continuãrii cercetãrilor ºi dis-
punerii mãsurilor legale ce se im-
pun. Cele douã autoturisme au fost
indisponibilizate la sediul STPF
Dolj”, ne-a declarat comisar Dã-
nuþ Rudãreanu, purtãtorul de cuvânt
al STPF Dolj.

Razie de noapte pe strãzile Craiovei O armã, sãbii ºi baionete
ridicate în urma unor
descinderi în Bãileºti

O razie de amploare a fost organizatã, în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, în municipiul
Craiova, oamenii legii acþionând pentru asigu-
rarea unui climat de ordine ºi siguranþã publicã,
dar ºi pentru creºterea gradului de siguranþã a
traficului rutier. Pe parcursul acestor activitãþi
au fost constatate ºapte fapte de naturã penalã
ºi 126 de contravenþii pentru care s-au aplicat
amenzi de peste 46.500 lei.

te, iar dintre acestea 130 au fost controlate sumar de
arme albe. „Pe parcursul acestor activitãþi au fost
constatate 7 fapte de naturã penalã, cauze în care
poliþiºtii craioveni au întocmit dosare de cercetare pe-
nalã în conformitate cu prevederile legale, iar ca ur-
mare a abaterilor de naturã contravenþionalã con-
statate, au fost aplicate 126 sancþiuni, în valoare de
peste 46.500 lei. În plus, în 8 situaþii poliþiºtii au
luat mãsura complementarã a reþinerii permisului de
conducere în vederea suspendãrii dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile publice, 3 dintre aces-
tea fiind reþinute pentru conducere sub influenþa bã-
uturilor alcoolice. Au fost retrase ºi 7 certificate de
înmatriculare”, ne-a declarat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Astfel, în timpul raziei, oamenii legii l-au depistat,
pe strada Doljului, la o terasã, pe Constantin D., de
19 ani, din comuna ªimnicu de Sus, iar în incinta
unei sãli de jocuri, situatã pe strada George Enescu,
din municipiu, a fost gãsit P.P., de 17 ani, din Craio-
va, având asupra sa, într-o borsetã, un cuþit. Ambii
s-au ales cu dosare penale pentru port fãrã drept de
obiecte periculoase. Ca în fiecare week-end, oame-
nii legii au dat ºi peste ºoferi bãuþi la volan: pe  Ca-
lea Bucureºti din Craiova a fost depistat Ionel ª., de
47 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un
autoturism deºi se afla sub influenþa bãuturilor alco-
olice, bãrbatul refuzând sã fie testat cu aparatul al-
cooltest dar ºi recoltarea de probe biologice. În plus,
a fost depistat ºi L.G., de 17 ani, din comuna Robã-
neºti, în timp ce conducea o autoutilitarã fãrã a po-
seda permis de conducere ºi aflându-se sub influen-
þa alcoolului, la testarea cu etilotestul rezultând 0,82
mg/l alcool pur în aerul expirat. În ambele cazuri s-
au întocmit dosare penale. În plus, pe bulevardul 1
Mai, a fost depistat Mircea B., de 19 ani, din comu-
na Ostroveni, în timp ce conducea un autoturism fãrã
a poseda permis de conducere pentru nici o catego-
rie de autovehicule, motiv pentru care ºi el s-a ales
cu dosar penal.
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D-le director, în aceastã pe-
rioadã fermierii doljeni în ce do-
menii mai depun proiecte, adicã,
mai exact pe ce mãsuri?! ªi pânã
când?

În primul rând pe Mãsura 4.1
A, ceea ce înseamnã activitatea de
pomiculturã, Mãsura 6.3 pentru
fermele mici ºi se mai depun pro-
iecte în cadrul Grupurilor de Ac-
þiune Localã (GAL). Avem foarte
multe proiecte depuse, zilele tre-
cute am fost la o întâlnire la Mi-
nisterul Agriculturii ºi judeþul Dolj,
în luna august, a fost  numãrul
unu pe þarã în ceea ce priveºte ab-
sorbþia de la Comisia Europeanã.
Adicã, în afarã de cofinanþarea pe
care o oferã statul român, în luna
august, am avut o absorbþie de
7,37 milioane de euro în judeþul
Dolj. Aceste plãþi au fost fãcute
în special pe mãsurile de investiþii
în exploataþiile agricole, adicã pe
Mãsura 4.1 sau pe Mãsura 6.1 –
“Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri”, pe Mãsura 6.2 – “Spri-
jin pentru înfiinþarea de activitãþi
neagricole în zonele rurale”; Mã-
sura 6.4 – “Investiþii în crearea ºi
dezvoltarea de activitãþi neagrico-
le”. Acestea, aºadar, au fost pon-
derea plãþilor care s-au fãcut în
luna august.

Sã înþelegem cã luna august a
fost o lunã foarte bunã pentru
OJFIR Dolj, v-aþi atins targetul-
…Acum, care este targetul pentru
luna septembrie ºi câte proiecte
aveþi în prezent în evaluare?

Urmeazã luna septembrie, unde
avem un target iarãºi foarte mare
de 6 milioane de euro. Targetul
este stabilit pe trimestru, de exem-
plu, pe trimestrul III, care þine pânã
la jumãtatea lunii octombrie, avem
stabilit 16 milioane de euro. Avem
în evaluare acum proiecte pe Mã-
surile 4.1, un numãr de 15 pro-
iecte, care sunt în investiþii agri-
cole, proiecte foarte mari, de sute
de mii de euro. Pe Mãsura 6.1,
avem 300 de proiecte în evaluare,
pe 6.3 avem în jur de 130 de pro-
iecte, mai exact, în total  avem
446 de proiecte în evaluare. Aº
vrea sã vã spun cã este o mare
presiune în evaluarea acestor pro-
iecte ºi desigur, în a face plãþile.

“România ºi-a asumat un target
de 1,5 miliarde de euro”

Vream sã vorbim puþin ºi de-

Daniel Popescu, directorul OJFR Dolj:

“Eu cred cã agricultura poate sã fie salvarea României”“Eu cred cã agricultura poate sã fie salvarea României”“Eu cred cã agricultura poate sã fie salvarea României”“Eu cred cã agricultura poate sã fie salvarea României”“Eu cred cã agricultura poate sã fie salvarea României”
Agenþia pentru Finanþarea Investiþii-

lor Rurale (AFIR) asigurã implementa-
rea tehnicã ºi financiarã a proiectelor de
investiþii derulate în România prin inter-
mediul submãsurilor de finanþare din
PNDR 2020 ºi finanþate de Fondul Euro-
pean Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR). Dovadã a interesului major pe
care agricultorii îl au pentru fondurile
europene este valoarea proiectelor de-
puse numai în acest an. Vorbim de 36.000
de proiecte de investiþii, la nivel natio-
nal, în valoare totalã de 2,16 miliarde
euro. Plãþile la zi fãcute de Agenþia pen-
tru Finanþarea Investiþiilor Rurale pen-
tru mãsurile de investiþii, dar ºi pentru
cele compensatorii de mediu ºi climã din
cadrul PNDR 2020 prin Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã, însu-

spre personal. Proiecte vedem cã
aveþi foarte multe, dar angajaþi
care pot sã facã faþã acestui nu-
mãr impresionant de proiecte în
evaluare aveþi?

România ºi-a asumat un tar-
get de 1,5 miliarde de euro cã îl
va plãti anul acesta numai pe
agriculturã ºi suntem foarte pre-
saþi, lucrãm ºi în weekend, avem
personal foarte puþin. Aici avem
o mare problemã în ceea ce pri-
veºte lipsa de personal ºi am
solicitat sã se facã ceva în acest
sens. Pentru cã sunt judeþe care
au target de 200 mii de euro ºi
personal exact cât avem noi, aici,
în Dolj. Eu am target de 6 mili-
oane de euro ºi acelaºi numãr de
personal implementeazã ºi eva-
lueazã proiectele. Ceea ce este o
mare problemã. Pot sã spun cã
este singura noastrã problemã.
Avem beneficiari foarte mulþi ºi
salariaþi foarte puþini. Am fãcut
deja solicitare cãtre conducerea
Agenþiei. Am avut la un moment
dat personal, dar unii s-au pen-
sionat, alþii s-au transferat la Bu-
cureºti, iar douã colege au câº-
tigat concursul la Curtea de Con-
turi ºi au plecat acolo. ªi nu am
mai angajat nimic în locul aces-
tor colegi. Avem în total, în acest
moment 20 de persoane. ªi ne-
ar trebui cam 30 de experþi. Cred
cã am face faþã cu 30 de ex-
perþi... Pentru cã neputând sã ne
înscriem cu evaluãrile la timp,
ne vedem nevoiþi sã dãm în eva-
luare aceste proiecte la alte ju-
deþe, care nu au proiecte ºi  vã
daþi seama cã se înregistreazã
dânºii cu aceastã activitate, în
loc sã o facem noi, care facem
promovarea programului, care
alergãm dupã beneficiari, stãm
de vorbã cu ei…

Sã înþelegem dupã tot ceea ce
ne spuneþi dumneavoastrã, cã ju-
deþul Dolj chiar conteazã când
vorbim despre agriculturã…

Judeþul Dolj este un judeþ cu
pondere. De exemplu, judeþul Har-
ghita a avut un target de 500 de
mii de euro ºi a fãcut 100 de mii
de euro, iar noi, am avut 3,5 mi-
lioane de euro target ºi am fãcut
7,37 milioane de euro. Desigur,
ponderea judeþului nostru nu se
comparã cu Harghita, dar vreau
sã evidenþiez efortul celor care
lucreazã aici. Cei mai mulþi bani

au intrat în acest judeþ. Cred cã
avem cei mai mulþi beneficiari,
este un judeþ mare. Sunt foarte
multe achiziþii de utilaje agricole,
s-au achiziþionat combine agrico-
le performante prin AFIR. Sunt
mii de astfel de beneficiari. Sunt
foarte multe proiecte depuse pe
Desa, o zonã extrem de activã,
mai ales proiecte pe tânãrul fer-
mier. Achiziþii de utilaje s-au fã-
cut aproape peste tot în judeþ, nu
pute sã evidenþiem o anumitã zonã
sau o anumitã localitate.

“Proiectele pe activitãþi non-
agricole, foarte atractive”
În Desa avem, aºadar, multe

proiecte…
Da. Copiii au preluat exploa-

taþiile agricole de la pãrinþi, de la
bãtrâni ºi au depus proiecte. Pro-
iecte pe care le ºi dezvoltã. În felul
acesta bãtrânii îi determinã pe ti-
neri sã nu mai plece ºi sã conti-
nue tradiþia, aceia de agricultor.
Avem foarte multe proiecte ºi pe
activitãþi non-agricole, foarte
atractive. Si aici sunt cuprinse
orice fel de activitate non-agri-
colã, adicã, un sevice auto, un
atelier, cabinet medicale, produc-
þie, frizerie.

Potenþial agricol, e clar avem-
…dar turistic ? Am putea sã vor-
bim de Doljul turistic, cu tot ce
þine de mâncare tradiþionalã, sa-
tul oltenesc, obiceiurile ºi tradi-
þiile de prin partea locului. Pu-
teþi sã ne daþi exemplu de un pro-
iect de success, de pensiune tu-
risticã care atrage turiºtii de prin
zona noatsrã?

Specificul judeþului nu este unul
prielnic agroturismului. Sunt foar-
te puþine proiecte pe pensiuni tu-
ristice. Pe SAPARD aº fi putut sã
vã spun imediat, pentru cã toatã
lumea ar fi de accord cu mine.
Sunt cele douã pensiuni de la Be-
harca. O pensiune agroturisticã de
succes ar fi acum ºi cea de la Pe-
riºor - I. Florica Simona, sunt
douã pensiuni de fapt, dar aceºtia
au în prezent o modernizare, o
extindere aprobatã pe PNDR 2014
2020, proiectul vede construirea
de piscine, terenuri de fotbal, etc,
ceea ce înseamnã cã le merge des-
tul de bine.

Cam câte proiecte s-au depus
pe activitãþi non-agricole în
2017?

Au fost depuse cam 270, iar
din acestea un numãr de 50 de
proiecte au fost selectate ºi con-
tractate, vreo 46 sunt proiecte
mici iar 4 sunt proiecte mari. O
bunã parte din aceste proiecte
sunt viabile. Dar trebuie sã pre-
cizem cã un beneficiar care este
pe pierdere nu va mai putea ac-
cesa fonduri europene pentru o
altã afacere cu firma respective.

S-au depus proiecte înainte
de a se face acreditarea
Dar ce ar trebui schimbat în

partea de legislaþie ? De ce se
plâng beneficiarii?

Accesul uºor la cofinanþare în
relaþia cu bãncile comerciale. Asta
e o mare problemã. Deºi au fost
foarte multe întâlniri, protocoale
din partea conducerii noastre de
la Bucureºti cu bãncile comercia-
le, acestea au rãmas tot reticente
în continuare. Este o mare dife-
renþã între un beneficiar care a
obþinut o finanþare de la Uniunea
Europeanã ºi un beneficiar care
se duce sã obþinã un credit. Aici
este asiguratã banca cã banii exis-
tã. Aceste proiecte pe fonduri eu-
ropene sunt proiecte care au deja
în spate un studio de fezabilitate,
un plan de afaceri, verificat deja
de AFIR. Existã un contract în
spate, care-o oferã bãncii din start
o siguranþã.

Cum vi se pare exerciþiul fi-
nanciar 2014-2020, comparati-
ve cu 2007-2013?

În primul rând, s-au depus
proiecte înainte de a se face acre-
ditarea de cãtre Uniunea Euro-
peanã. Atunci era ministru dom-
nul Daniel Constantin. El a luat
decizia curajoasã sã se demare-
ze, sã se evalueze proiectele iar
când s-a acreditat Agenþia,  foar-
te multe proiecte erau erau pre-
gãtite. A fost o decizie asumatã,
dar foarte bunã. Aºadar, s-a de-
marat treaba din timp, iar inten-
þia actualã a conducerii Ministe-
rului Agriculturii este de a chel-
tui pânã la ultimul cent cele 8 mi-
liarde de euro alocate în acest
exerciþiu financiar.

“Una dintre problemele
fermierilor ar fi cã toþi produc

acelaºi lucru”
Este un slogan “agricultura

poate salva România ?” sau
dumneavoastrã chiar credeþi în
aceastã filosofie?

Eu cred cã agricultura poate
sã fie salvarea României. Pentru
cã potenþialul agricol al Româ-
niei este pentru a hrãni 80 de mi-
lioane de locuitori. Ce poate sã
ofere România în afarã de agri-
culturã ºi turism ??!! Acestea
sunt cele douã domenii care pot
sã dezvolte þara. Avem fermieri
în România care au un business
la nivel European, super-perfor-
mant. Mã refer în primul rând la
cei din judeþul Dolj.  Nu  neapã-
rat  domnul Anghel ( n.r Mihai
Anghel), care este un colos, dar
mã refer ºi la ceilalþi. Nu existã
niciun fel de diferenþã între ex-
ploatãrile agricole din Franþa ºi
cele din þara noastrã, ca randa-
ment, ca producþie.

În Oltenia, credeþi cã fermie-
rul ar trebui sã-ºi diversifice afa-
cerea, sã meargã ºi pe altceva?

Da, în zona asta, una dintre
problemele fermierilor ar fi cã toþi
produc acelaºi lucru. Nu existã
o strategie, nu existã niºte aso-
ciaþii ale agricultorilor, sã se zba-
tã pentru ei. De cele mai multe
ori, produc toþi grâu, rãmâne în
stoc, deºi fac producþii foarte
mari, preþul este mic. Dacã ar
cultiva diverse culture, de exem-
plu, soia, rapiþã, mai multã floa-
rea soarelui. Sau cum avem la
culturile legumicole, toþi produ-
cãtorii cultivã numai roºii ºi cas-
traveþi, iar pe piaþã preþul este ex-
traordinar de mic, foarte bun pen-
tru noi cumpãrãtorii. Au proble-
me cu pãstrarea acestor legume..

De acord, dar nu se pot face pe
fonduri europene depozite frigori-
fice, stiu cã în Franþa, în Belgia
este chiar o tradiþie în implemen-
tarea acestor tipuri de proiecte.

Ba da, desigur, se pot face
proiecte pe finanþare europeanã,
este o investiþie mare, se cere ºi
o cofinanþare. Cred cã soluþia
este sã se asocieze mai mulþi,
nici noi nu înþelegem de ce pro-
ducãtorii din Desa, Poiana Mare,
etc nu fac un astfel de proiecte,
pentru cã li se stricã producþia
ºi sunt nevoiþi sã o arunce, ceea
ce este un mare pãcat pentru
munca lor…

Sã sperãm cã totuºi se va re-
zolva ºi aceastã problemã…

meazã în acest moment peste 1,755 mi-
liarde euro. De asemenea, valoarea plã-
þilor efectuate de AFIR în luna august
cãtre beneficiarii proiectelor de investi-
þii finanþate prin PNDR 2020 se ridicã la
147,97 milioane euro, în marja þintei de
absorbþie propuse pentru august. La
acest target a contribuit foarte mult ºi ju-
deþul Dolj, care a absorbit o sumã con-
sistentã de la Uniunea Europeanã. ªi fer-
mierii doljeni nu se opresc aici… Despre
cele mai cãutate domenii, despre proiec-
tele de succes, dar ºi despre probleme-
le cu care se confruntã astãzi, fermierul
român, am stat de vorbã cu  Daniel Po-
pescu, directorul Oficiului Judeþean pen-
tru Finanþarea Investiþiilor Rurale, în ca-
drul unui amplu interviu despre agricul-
tura româneascã.
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Pentru prima datã, comuna
Ostroveni a reuºit sã organi-
zeze în condiþii minunate „Ziua
comunei” .  O sãrbãtoare  pe
care toþi localnicii ºi-o doreau,
de ceva vreme. A fost, poate,
ºi un semn de realã autonomie,
þinând cont cã, pânã la data de
8 septembrie a.c., cei din Os-
troveni îºi serbau Ziua locali-
tãþii împreunã cu vecinii lor
din Gighera. A fost nevoie doar
de implicare ºi bunã-credinþã
pentru a reda centrului comu-
nei un aer de poveste. Teatrul
de Varã din Ostroveni, situat
în chiar faþa Primãriei, a fost
arhipl in ,  oameni i  savurând
spectacolul de muzicã ºi dan-
suri populare. Cum nu existã
prea multe localitãþi rurale care
sã dispunã de un teatru  de
varã, am putea spune cã ma-
nifestarea publicã a  avut  o
notã aparte de frumuseþe ºi
savoare.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi VALENTIN CEAUªESCU
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Vineri, de Sfânta Maria Micã, locuitorii
din Ostroveni, una dintre cele mai frumoa-
se aºezãri ale Doljului, au sãrbãtorit Ziua
comunei. Muzicã, grãtare încinse, voie bune,
petrecere câmpeneascã pânã târziu în noap-
te, au fost doar câteva din trãsãturile unui
eveniment de succes. Edilul Silviu Preduº,
aflat la primul sãu mandat, a organizat to-

tul impecabil. Poate ºi de aceea, colegii sãi
social-democraþi au þinut sã-i fie alãturi. Par-
lamentari, primari ai altor localitãþi dolje-
ne, oficialitãþi din coducerea Consiliului Ju-
deþean Dolj au format aceeaºi echipã de
succes, ºi aici, la Ostroveni, semn bun pen-
tru localnici, ale cãror aspiraþii edilitare
devin din ce în ce mai exigente.

De la mic, la mare,
toatã lumea a petrecut
Desprea viaþa la sat se pot

spune multe. Mai cu seamã cã
nu este una prea uºoarã. Mun-
ca la câmp, iernile reci, grijile
cotidiene, oful pentru copiii ºi
nepoþii plecaþi prin lumea largã
sunt parte din tabloul sufletesc
zilnic al celor din Ostroveni.
Localitate bine aºezatã, în ex-
tremitatea Doljului, o zonã de
câmpie dunãreanã, unde crivã-
þul ºi austrul miºcã nisipul de
colo-colo, comuna Ostroveni
ºi-a onorat generaþiile care îi
duc destinul pe mai departe.

Ce poate fi mai frumos sã
vezi sclipirea din privirile co-
piilor atunci când urcã în to-
bogane, când trag cu arma la
þintã ºi câºtigã vreun cadou;
când bãrbaþii ºi femeilor lor
stau alãturi de familiile vecine,
cot la cot, la mese, mustind de

râsete ºi ciocnind o sticlã cu
bere rece! Vârstnicii ,  deloc
neglijaþi, poate mai iscoditori
decât toþi ceilalþi, s-au bucurat
de spectacolul muzical. Anii ce
au trecut peste umerii lor i-au
fãcut sã devinã mai calmi, mai
atenþi cu cuvintele ºi, adesea,
mai plini de îngãduinþã. Poate
cã ar trebui sã mai învãþãm de
la ei exerciþiul cumpãtãrii ºi al
împãcãrii cu noi înºine.

Invitaþii au încântat
participanþii

Niculina Stoican, Sanda Ar-
gint, Cristian Bãnãþeanu, Liviu
Dicã, Cornelia Ticã, Paula Bu-
tuºinã, Valentin Andrei, Cristi-
na Olteanu au readus bucuria
pe chipul celor din Ostroveni.

Pentru tineri, Reyna Vox a cre-
a t  a tmosfe ra  p rop ice  unde
zâmbetele, aplauzele ºi emoþii-
le au întregit atmosfera.

„Este o bucurie deplinã pen-
tru noi, cei din Ostroveni, cã
putem sãrbãtori împreunã, în
aceastã zi minunatã. Localitatea
noastrã meritã sã-ºi aniverseze
Ziua comunei, alãturi de invitaþi
pe mãsurã. Dupã cum vedeþi,
încrederea pe care o au colegii
mei social-democraþi în localni-
cii din Ostroveni este ºi semnul
cã proiectele de dezvoltare a lo-
calitãþii vor fi ample, vor conti-
nua, iar populaþia va fi cea care
ne va evalua pe noi toþi. Mulþu-
mesc pe aceastã cale tuturor
celor care s-au implicat în or-
ganizarea ºi buna desfãºurare a
acestei manifestãri. În spatele
întregului spectacol a stat o
muncã de echipã ºi îi felicit pe
toþi pentru eforturile depuse”,

ne-a precizat Silviu Preduº,
primarul comunei Ostroveni.

La final, un spectaculos foc
de artificii

Dacã programul artistic a
fost deschis de trupa de dans
„Patricia Dans - Ostroveni”,
continuând cu evoluþia Ansam-
blului Folcloric „Bordeiaºul”,
începând cu ora 11:00 s-au des-

fãºurat trei concursuri.  Pri-
mul, concurs de biciclete pe
ruta Primãrie – Grãdiniþa Orã-
ºani – Biserica Veche – Maga-

zin Biciu – Primãrie. Al doilea
concurs a fost „Fuga în sac”.
Iar cel de-al treilea, „Cãþãrarea
pe stâlp”.

Dupã ore întregi de petrece-
re, la 21:00, participanþii au pu-
tut privi un spectaculos foc de
artificii.

Investiþiile continuã
Primãria Ostroveni are pla-

nuri de dezvoltare a localitãþii,
o þintã imediatã fiind renovarea
instituþiilor de învãþãmânt din
cele douã sate. Un prim pas s-
a fãcut deja, cele 450.000 de
lei pentru reabilitarea ºi moder-
nizarea a celor douã grãdiniþe
cu program normal din locali-
tate au intrat în cont. „Avem
450 de elevi înscriºi în cele
patru instituþii de învãþãmânt –
douã ºcoli ºi douã grãdiniþe.
Odatã cu reabilitarea grãdiniþei
din satul Liºteava vom moder-
niza ºi cãminul cultural. De ase-
menea dispensarul uman va
putea deservi toþi locuitorii din
comunã. Stãm bine la capitolul
colectarea taxelor ºi impozite-
lor locale, chiar suntem cu 20-
30% mai mult la aceastã datã
decât am avut la finele anului
trecut. Mai exact, am colectat
cu peste 1 miliard de lei vechi
în plus”, a declarat primarul
Silviu Dorel Preduº.
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Craiova Jazz Festival va avea
trei trupe invitate în fiecare searã,
cu excepþia ultimei zile, iar progra-
mul include ºi evenimente conexe:
workshop-ul „Influenþe geografi-
ce în muzica de jazz” ºi o expune-
re despre virtuozitate în jazz-ul
autohton ºi mondial, cu participa-
rea extraordinarã a trupelor Lucian
Nagy Balkumba Tribe ºi Trio Pe-
tricã Andrei, Decebal Bãdilã, Vlad
Popescu. „Intenþia organizatorilor
este sã transforme Craiova Jazz
Festival în cel mai important eve-
niment de jazz al Olteniei, integrat
în contextul naþional ºi mondial, o
platformã pentru explorarea celor
mai noi direcþii din jazz-ul contem-

Dupã ce, la începutul anului trecut, a
prezentat aici expoziþia „Craiova, mon
amour”, artistul craiovean Aurel Petrescu
revine cu o nouã personalã în Sala Rondã
a Cercului Militar Naþional, din Bucureºti.
Expoziþia „Florile mãrii” – „o îndrãznea-
þã grãdinã din cele mai tumultoase valuri
de apã, pãmânt ºi culoare, aºa cum îºi
realizeazã artistul picturile sale”, dupã
cum noteazã criticul de artã Marius Tiþa –
va fi vernisatã astãzi, ora 18.00.

«Dacã existã o picturã care dã numele
expoziþiei, atunci „Marea varã” ar putea fi
lozinca sa. Pentru cã în pictura lui Aurel
Petrescu este vorba de o intensã trãire,
exoticã ºi vibrantã, a anotimpului solar,

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Biletele pentru Craiova Jazz Festival s-au pus în vânzare, la sediul Filarmo-
nicii „Oltenia”, programul agenþiei fiind de luni pânã vineri, orele 11.00-15.00.
Preþul biletelor este de 50 de lei / searã la concertele din 14 ºi 15 septembrie ºi
10 lei la workshop-urile din 15 ºi 16 septembrie, ora 11.00. Concertele de la
Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu” sunt cu intrare liberã.

Patru zile cu muzicã de calitate ºi banduri
de certã valoare, pornind de la swing-ul ani-
lor ’20 ºi ajungând la influenþe africane, cu-
baneze ºi sud-americane, sunt propuse craio-
venilor în perioada 14-17 septembrie. Craiova
Jazz Festival – ediþia I – organizatã de Filar-
monica „Oltenia”, în parteneriat cu Primãria
Municipiului Craiova, cuprinde 11 concerte,

susþinute de nume consacrate ale jazz-ului na-
þional ºi internaþional, din Germania, Cuba ºi
Chile, dar ºi de tinere talente, precum ºi douã
workshop-uri. Evenimentele vor avea loc pe
scena Filarmonicii „Oltenia” ºi cea a Teatru-
lui de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu”,
iar amfitrioni vor fi reputaþii promotori de jazz
Florian Lungu ºi Alexandru ªipa.

poran”, precizeazã reprezentanþii
Filarmonicii „Oltenia”.

Lucian Nagy & Balkumba Tribe,
vineri seara, pe scena Filarmonicii

Festivalul se va deschide joi, 14
septembrie, când pe scena institu-
þiei vor urca grupul vocal Jazzap-
pella (ora 19.00) – un proiect ini-
þiat de Zoltan Andras, solistul trupei
rock „Sarmalele reci”, compozitor
ºi pianist de jazz, Ethnotic Project
(ora 20.15) – cinci instrumentiºti
ºi o voce femininã care combinã
inspirat frumuseþea folclorului ro-
mânesc autentic cu libertatea jazz-
ului de dincolo de ocean, apoi Trio
Petricã Andrei (pian), Decebal Bã-

dilã (chitarã bas), Vlad Popescu
(percuþie), ce activeazã pe scenele
de jazz din România ºi Europa de
peste 20 de ani (ora 21.30).

Concertele din cea de-a doua
zi, 15 septembrie, vor avea loc tot
la Filarmonica „Oltenia”. Publicul
îi va putea asculta pe artiºtii de la
Casual Band & Friends (ora
19.00) – formaþie ce îmbinã într-
o manierã profesionistã stilurile
pop, funk, gospel, latino sau jazz,
Cico’s Jazz Orchestra (Germa-
nia) feat. Oltenia Big Band (ora
20.00), dirijor fiind un maestru al
jazz-ului, Horia Dinu Nicolaescu,
originar din Craiova, stabilit în
Germania din 1971, cu rãsunãtoa-
re succese în plan naþional ºi in-
ternaþional, ºi Lucian Nagy &
Balkumba Tribe (ora 21.30) –
fuziunea perfectã de stiluri muzi-
cale, afro-indiene cu jazz.

Cinci recitaluri în weekend, în
aer liber, la Teatrul de Varã
Din cea de-a treia zi de festi-

val, concertele se vor muta în aer
liber, pe scena Teatrului de Varã
din Parcul „Nicolae Romanescu”,
ºi vor fi cu intrare liberã pentru
public. Astfel, sâmbãtã, 16 sep-
tembrie, vor evolua Alex Pãdu-
reanu (ora 19.00), într-un reci-
tal de pian cu lucrãri ale regreta-
tului pianist canadian Oscar Pe-
terson, mai puþin cunoscut în
ipostaza de compozitor (ora
19.00), ºi Ekue Band (ora
20.00) – un cvartet alcãtuit din
muzicieni de elitã din Cuba (bate-
ristul Gilberto Acen Ortega este
stabilit în România de 10 ani), in-
vitat special fiind percuþionistul
ATI din Chile. De la ora 21.30:

Marius Mihalache Band, într-un
concert în care piese celebre din
zilele noastre (Lady Gaga, Britney
Spears, Delia) sunt trecute prin
filtrul timpului cu ajutorul þamba-
lului ºi al sound-ului propus de
Marius Mihalache.

Craiova Jazz Festival se va în-
cheia duminicã, 17 septembrie, cu
recitalul susþinut de Flavius Teo-
dosiu – stabilit în Germania de pes-
te 30 de ani, iubitor ºi pasionat al
jazz-ului funk, ºi talentata lui fiicã,
Linda Teodosiu, una dintre cele
mai bune voci din Germania, de
douã ori prezentã în Top Ten Hits
Germany (ora 19.30), urmat de
Sorin Zlat Quintet (ora 21.00).
Sorin Zlat Jr. are în palmares 18
premii la concursuri internaþiona-
le, fiind un nume de referinþã în
muzica de jazz din România.

Pe lângã cele 11 concerte concentrate în doar patru
zile, Festivalul de Jazz de la Craiova propune tinerilor
craioveni douã întâlniri, la superlativ, cu jazz-ul pe înþe-
lesul tuturor. „Este o ocazie unicã de a intra în povestea
captivantã a jazz-ului alãturi de Florian Lungu, un îm-
pãtimit al genului ºi o istorie vie. Vor face demonstraþii
live de virtuozitate Decebal Bãdilã, cel mai mare inter-
pret de jazz la chitarã bass pe care l-a dat România, ºi
poli-instrumentistul Lucian Nagy, care va cânta la sa-
xofon, flaut, kaval bulgar, duduk & alte instrumente
etnice. Vom afla cum influenþeazã geografia muzica de
jazz, creând diferite stiluri”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al Filarmonicii „Oltenia”. Preþul bile-
telor este unul modic, 10 lei, pentru fiecare eveniment.

Prelegerea „Performanþe de virtuozitate în jazz-ul

autohton ºi mondial” va fi susþinutã de Florian Lungu
vineri, 15 septembrie, de la ora 11.00, în sala Filar-
monicii „Oltenia”. „Florian Lungu este pasionat de
muzica jazz, pentru care îndeplineºte rolul avut de Iosif
Sava în muzica clasicã ºi de Florian Pittiº în rock. O
enciclopedie vie de informaþii ºi de istorii, realizator a
mii de emisiuni de radio ºi de televiziune, Florian Lungu
a deschis multor români calea spre muzica de jazz, i-a
fãcut sã o cunoascã, sã vadã cã nu este atât de compli-
catã precum se spune ºi sã o îndrãgeascã”, îl prezintã
organizatorii.

Workshop-ul „Influenþe geografice în muzica de
jazz” va fi susþinut de Lucian Nagy & Balkumba
Tribe sâmbãtã, 16 septembrie, de la ora 11.00, tot
în sala Filarmonicii craiovene.

Expoziþie a artistului craiovean Aurel Petrescu la Cercul Militar din BucureºtiExpoziþie a artistului craiovean Aurel Petrescu la Cercul Militar din BucureºtiExpoziþie a artistului craiovean Aurel Petrescu la Cercul Militar din BucureºtiExpoziþie a artistului craiovean Aurel Petrescu la Cercul Militar din BucureºtiExpoziþie a artistului craiovean Aurel Petrescu la Cercul Militar din Bucureºti
cel în care ne trecem timpul ºi visele,
descoperind, contemplând, admirând.
Publicul bucureºtean recunoaºte tuºa
tumultoasã ºi construcþia plinã a picturii
lui Aurel Petrescu. La o expoziþie de cu
ani înainte am afirmat cã artistul picteazã
cu lavã, incandescent, viu, dens ºi amplu.
Retrãiesc aceastã senzaþie la aceastã
continuare a picturalelor  impresii medite-
raneene care este grãdinã de la þãrmul
mãrii. Culorile vii ºi calde, în plinã pastã,
dau contur unor vortexuri de-a dreptul
energetice, care ne apropie de filosofia
grãdinii ca spaþiu ales, esenþã a Edenului,
unde tot ce este minunat este ºi posibil»,
mai spune Marius Tiþa.

Licenþiat al Facultãþii de Automaticã ºi
Calculatoare din cadrul Universitãþii din
Craiova, promoþia 1983, Aurel Petrescu
este angajat la SC ELPRECO SA Craiova ºi
profesor asociat la Facultatea de Automati-
zãri ºi Calculatoare încã din 2004. ªi-a
obþinut doctoratul cu o tezã în domeniul
conducerii cu calculator a proceselor
industriale, la Facultatea de Inginerie
Industrialã a Universitãþii din Petroºani.
Este cunoscut ca pictor de publicul iubitor
de artã datoritã nu puþinelor expoziþii
deschise încã de la începutul anilor 2000
la Craiova, Calafat, Slatina, Dr. Tr. Seve-
rin, Târgu Jiu, Piteºti, Bucureºti, Constan-
þa ºi la Galeria de Artã din Vidin (Bulgaria).
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Anunþul tãu!
S.C. BAS4LUCK S.R.L. anun-

ta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“Construire locuinte colective
S+P+6 si refacere imprejmuire te-
ren” propus a fi amplasat in Craio-
va, bld. Dacia, nr.60M. Informatiile
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rares, nr. 1 si la sediul S.C.
BAS4LUCK, str. Caracal, nr. 79, in
zilele de luni pana joi, intre orele
8,00-16,00 si vineri intre orele 8,00-
14,00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rares, nr. 1.

SC HELIN TRADING SRL
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM DOLJ - nu este necesa-
rã efectuarea evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu este necesa-
rã efectuarea evaluãrii adecvate -
în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiec-
tul ,, MODIFICARE FORMA SAR-
PANTA SI AMENAJARE MANSAR-
DA IN POD EXISTENT - LA CORP
C2 HOTEL HELIN’ S – INTRARE IN
LEGALITATE ’’ propus a fi ampla-
sat în municipiul Craiova, str. A.I.-
CUZA, nr.12 A, judeþul Dolj, titular:
SC HELIN TRADING SRL.Proiectul
deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi con-
sultate la sediul APM DOLJ, strada
Petru Rares, nr.1, în zilele de luni -
vineri, între orele 9 - 14 , precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro.Publicul inte-
resat poate înainta comentarii / ob-
servatii la proiectul deciziei de în-
cadrare pana la data de 16.09.2017
(in termen de 5 zile de la afisare).

Anunþul tãu!
RADULEAN DANIEL si RA-

DULEAN CAMELIA  anunta publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “CON-
STRUIRE BLOC LOCUINTE CO-
LECTIVE P+2 SI IMPREJMUIRE
TEREN“, propus a fi amplasat in
MUNICIPIUL CRAIOVA , STRADA
TOPORASI, NR. 23, JUDETUL
DOLJ. Informatiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj , strada Petru Rares,
nr. 1 , si la amplasamentul investi-
tiei beneficiarilor RADULEAN DA-
NIEL si RADULEAN CAMELIA,
Municipiul CRAIOVA, strada TO-
PORASI, nr.  23, in zilele de luni - joi
intre orele 8 - 16 si vineri intre ore-
le 8 - 14. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rares, nr.1,
fax 0251/419 035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICIU
SC Megaconstruct S.A
angajeazã Inginer ex-
ploatare cu experienþã,
Gradul EGIU, EGD. Cu-
noºtinþe de exploatare
reþea de distribuþie
gaze naturale. Salariu
atractiv. CV-urile se de-
pun la adresa de email:
office@megaconstruc-
t.ro. Postul este dispo-
nibil pentru Comuna
Pieleºti - Jud. Dolj.
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
în Craiova, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.
Îngrijesc bâtrâni 5 ore
/ zi. Telefon: 0767/
655.690.

PRESTÃRI SERVICII
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu ve-
dere trilateralã, 2 bãi, 2
balcoane, decomandat -
zona 1 Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland. Tele-
fon: 0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

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 Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã  cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0722/579.773.
APARATURÃ sudurã,
butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
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În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþii-
lor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014,
Directia Judeteana de Paza si Servicii Dolj  organizeazã concurs la sediul din Craiova, str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea a unui post vacant in regim contractual, pe
perioadã nedeterminatã de „arhivar”, tr.prof.IA, in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate
– Compartiment „Servicii Deservire”.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:

- selectia dosarelor de înscriere – 26.09.2017 ora 1200;

- proba scrisã  - 03.10.2017 ora 10,oo;
- interviul – 06.10.2017 ora 10,oo.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participãrii la concurs, candidatul
trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:

Condiþii generale:
a) are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
 b) cunoaste limba românã, scris si vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exercitiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii,

contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a
intervenit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
-    studii medii absolvite, cu diploma de bacalaureat;
-    atestat/certificat de specialitate - arhivar;
-    vechime in specialitate: 3 ani;
-    notiuni operare pe calculator – nivel mediu.
            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 25.09.2017,

orele 15.30 la sediul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj  din Craiova, str. Constantin
Lecca, nr. 32.

      Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt disponibile la avi-
zierul Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj si Compartiment Resurse Umane-
persoanã de contact, Brailoiu Lenuta sau Berceanu Florentina Laura, la telefon
0251/415841.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi de naturã contractualã de execuþie vacante: 2
posturi farmacist, 1 post administrator tr.II, 2 posturi muncitor calificat tr.I, 2
posturi îngrijitor, 2 posturi infirmierã ºi 1 post ºofer,  în data de 10 octombrie
2017, ora 10.00 -  proba scrisã ºi în data de 12 octombrie 2017, ora 14:00 - interviul.

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

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

Condiþii specifice de participare la concurs:
· 2 posturi farmacist
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul farmaciei.
· 1 post administrator tr.II
-studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
-vechime în muncã minimum 3 ani.
· 2 posturi  muncitor calificat tr.I
            -studii minim generale;
            -certificat/diplomã care sã ateste nivelul de pregãtire profesionalã;
            -vechime în muncã minimum 5 ani.

· 2 posturi  îngrijitor
            -studii minim generale
· 2 posturi infirmierã
             -studii minim generale
- 1 post ºofer
-studii minim medii
-permis de conducere categoria B
Concursul se organizeazã la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã  Socialã ºi Protec-

þia Copilului Dolj  în data 10 octombrie 2017, ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data de 12
octombrie 2017, ora 14.00 (interviul).

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

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului
anunþ, respectiv pânã pe data de 25.09.2017.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, telefon 0251/407009, pagina de internet www.dgaspcdolj.ro.

Vând struguri de vin
din zona Vrancea! La
cerere se oferã trans-
port, 0766/859.398 –
Bogdan.
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-
t ic,  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, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchietoa-
re noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon:
0 3 5 1 / 1 8 1 . 2 0 2 ;
0770/970.204.

Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând 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 folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
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, 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.

PIERDERI
Pierdut carnet student
eliberat de Universita-
tea de Medicinã ºi
Farmacie Craiova, pe
numele de SAIZU
ALEXANDRA MARIA.
Se declarã nul.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 11 septembrie 2017

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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

najarea Teritoriului

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

ANUNT

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” cu sediul in
Localitatea Craiova, Str. Calea Bucuresti nr. 126, Jud. Dolj, organizeazã concurs  la data de
03.10.2017, ora 09.00 –proba scrisa, respectiv respectiv 06.10.2017 proba interviu,  la
sediul unitãþii, pentru ocuparea urmatorului  post vacant de:

- 1 post vacant de asistent medical laborator generalist (PL) in cadrul Labora-
torului de Analize Medicale;

Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG  286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare care specifica urmatoarele:

In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze, trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:

a)are cetatenia romana;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe

baza adeverintei medicale / fisei de aptitudine eliberate de medicina muncii ;
f)indeplineste conditiile de studii si de vechime si, dupa caz, de vechime  si conditiile

specifice pentru postul respectiv ;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,

contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea;

Conditiile solicitate privind  pregatirea profesionala vor fi urmatoarele: - Conditii specifice:
- Asistent Medical Laborator  Generalist(PL): Diploma de Bacalureat, Diploma

de absolvire postliceala asistent medical laborator/Diploma de absolvire postliceala
asistent medicala + curs specializare asistent laborator, certificat membru OAM-
GMAMR vizat la zi, vechime in specialitatea de asistent medical 6 luni;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura spitalului pânã la data de
25.09.2017 ora 15.30 , zilnic de luni – joi intre orele : 08.00-15.30 si vineri : 08.00 – 13.00

  Relatii suplimentare se pot obtine la Secretaritul concursului, asigurat de  Biroul Resurse
Umane al unitatii, telefon 0742253333 , la avizierul unitatii(cladirea TESA) , pe site-ul unitatii:
www.vbabes-cv.ro (sectiunea Concursuri) sau pe portalul  posturi.gov.ro
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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. Astra 9 5 3 1 13-6 18
4. FCSB 9 5 3 1 12-7 18
5. Botoºani 9 5 1 3 14-10 16
6. Dinamo 8 5 0 3 12-6 15
7. ACS Poli 8 4 1 3 9-9 13
8. Viitorul 9 3 2 4 6-7 11
9. CSMP Iaºi 9 2 4 3 6-10 10
10. Sepsi 8 3 0 5 7-12 9
11. Voluntari 8 2 2 4 8-12 8
12. Mediaº 8 1 1 6 4-16 4
13. Juventus 9 0 3 6 6-15 3
14. Chiajna 8 0 2 6 5-11 2
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Liga I - etapa a IX-a
FC Botoºani – Astra 1-3

Au marcat: L. Buº 31 / Moise 44, Belu 71, Balaure 88.
Juventus – CSMP Iaºi 2-2

Au marcat: Dzalamidze 3, Zaharia 33 / Platini 19, Cristea 28.
Viitorul – FCSB 1-0
A marcat: Eric 32.

Meciurile Sepsi – FC Voluntari ºi CFR Cluj – „U” Craiova
s-au jucat asearã.

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

Handbalistele de la SCM Craio-
va s-au impus în primul dintre cele
douã derby-uri olteneºti, programa-
te consecutiv în Liga Florilor. Echi-

Rezultate: Flacãra Moþãþei –
Tractorul Cetate 3-2, Jiul Po-
dari – Ajax Dobroteºti 2-1, Pro-
gresul Bãileºti – Viitorul Cârcea

0-2, Ucv SA – UT Dãbuleni 14-
0, Progresul Segarcea – Recol-
ta Ostroveni 6-0, Metropolitan
Iºalniþa – Dunãrea Calafat 1-3.

Meciul Victoria Pleniþa – Danu-
bius Bechet s-a jucat ieri. Ma-
ximum de puncte au Jiul Podari
ºi Ucv SA.

Liga a IVLiga a IVLiga a IVLiga a IVLiga a IV-a Dolj, etapa a 5-a-a Dolj, etapa a 5-a-a Dolj, etapa a 5-a-a Dolj, etapa a 5-a-a Dolj, etapa a 5-a

32 de secunde, suficiente pentru victoria „satelitului”32 de secunde, suficiente pentru victoria „satelitului”32 de secunde, suficiente pentru victoria „satelitului”32 de secunde, suficiente pentru victoria „satelitului”32 de secunde, suficiente pentru victoria „satelitului”
Universitatea II Craiova s-a impus cu 1-0 în faþa

echipei arãdene Gloria Lunca Teuz Cermei,
gol marcat de Mihãilã în primul minut de joc

Puºtiul Vali Mihãilã, campion de
juniori în primãvarã cu echipa un-
der 17 a ªtiinþei, a adus victoria
echipei secunde a Universitãþii în
meciul cu Gloria Lunca Teuz Cer-
mei, prin golul marcat în secunda
32. A fost o acþiune prin care jucã-
torul de 17 ani a strãpuns defensi-
va adversã aºa cum o fãcuse în
douã rânduri ºi cu o altã echipã
arãdeanã, UTA, în turul semifina-
lei campionatului naþional, tot pe
Extensiv. Alex Popescu a strecu-
rat ºi el un „cãlcâi” în faza respec-
tivã, ajutându-ºi colegul. Deºi de-
butul jocului le-a mai aus câteva
ocazi, n-a fost o victorie facilã pen-
tru puºtii lui Cornel Papurã, porta-
rul Dicã având câteva intervenþii
importante în faþa arãdenilor, care
au jucat ultima jumãtate de orã în
inferioritate numericã, Cotoc fiind
eliminat. Cornel Papurã a primit
victorie drept cadou de la elevii sãi
în sãptãmâna în care a împlinit 44
de ani. Satelitul ªtiinþei este pe lo-
cul 2 dupã 3 etape, cu 7 puncte,

iar în runda viitoare joacã în de-
plasare cu Hermanstadt II. Urmã-
torul meci acasã va fi cu Naþional
Sebiº. Au evoluat pentru Universi-
tatea II:  Dicã – Borþa (76 Dinu),
C. Ion, Hreniuc, Trocan – Iuga,
V. Constantin, R. Petre – Frãsinea-
nu (71 Trancã), Alex Popescu (90
Gunie), Mihãilã (56 Þoiu).

Pentru oaspeþi au jucat: Bodea
– Bogojan, Cotoc, Nistor, Sus-
lak, Varga (43 Aldan), Diarra (67
Schroder), Mager, Moraru (39
Bondor), ªulea, Buia (72 Brân-
duºe). „Am fost luaþi tare ºi am
riscat sã primim rapid 2-3 goluri,
fiindcã ne-au surprins din punct
de vedere tactic în zoja fundaºi-
lor centrali, dar, ne-am corectat
din mers ºi am jucat de la egal la
egal cu cei mai talentaþi copii ai
Craiovei, fotbaliºti serioºi, bine
pregãtiþi. Am avut ocaziile noas-
tre, dar episoadele nu ne-au aju-
tat, nu a fost ziua noastrã” a spus
Radu Anca, antrenorul principal
al oaspeþilor.

Filiaºiul a remizat
la Deva

CSO Filiaºi s-a
întors cu un punct
din deplasarea de la
Deva, unde a întâl-
nit formaþia localã,
Cetate. Elevii lui Vic-
tor Naicu au avut
câteva ºanse mari
de a marca ºi a ob-
þine victoria, ei evo-
luând în formula:
Nedeianu – C. Calu,
Borhot, Borneci (74
Moraru), Geanimu
(83 N. Chivu), Te-
reche, F. Cruºovea-
nu, Cr. Preda, C.
Dinu (90 Lupu), I.
Badea (80 S. Papa),
Cr. Tudor. Urmãto-
rul meci al CSO Fi-
liaºi are loc mâine,
de la ora 16.30, în faza a treia a
Cupei României, pe stadionul „Chi-
mia“ din Iºalniþa, contra lui Spor-
ting Roºiori. În campionat, Filia-
ºiul va susþine primul meci acasã
abia în etapa urmãtoare, întâlnind
ultima clasatã, Nuova Mamma Mia
Becicherecul Mic.

1. ªirineasa 3 3 0 0 7-1 9
2. Craiova II 3 2 1 0 4-1 7
3. Reºiþa 3 2 0 0 9-1 6
4. Deva 3 1 2 0 7-6 5
5. Ghiroda 3 1 1 1 8-5 4
6. Cermei 3 1 1 1 5-3 4
7. Sebiº 3 1 1 1 6-5 4
8. Filiaºi 3 1 1 0 1-0 4
9. Lipova 3 1 1 1 5-5 4
10. Lugoj 3 0 3 0 5-5 3
11. CNP Tm. 3 1 0 2 3-5 3
12. Herm. II 3 1 0 2 3-7 3
13. Giarmata 3 0 1 2 3-7 1
14. Bãleºti 3 0 0 3 3-7 0
15. Becicherec 3 0 0 2 1-12 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  seria C4

Echipele  de junior i  a le  Univers i tãþ i iEchipele  de junior i  a le  Univers i tãþ i iEchipele  de junior i  a le  Univers i tãþ i iEchipele  de junior i  a le  Univers i tãþ i iEchipele  de junior i  a le  Univers i tãþ i i
au câºt igat  cu 5-1au câºt igat  cu 5-1au câºt igat  cu 5-1au câºt igat  cu 5-1au câºt igat  cu 5-1

Pe stadionul „Depou CFR” s-
a disputat cea de a ºasea etapã
preliminarã a seriei a X-a. Ast-
fel, juniorii Under-17 ºi Under-
19 conduºi de Dragoº Bon, res-
pectiv Mugurel Guºatu, au în-
vins CSS Craiova cu acelaºi scor

5-1. La under 17 au marcat: Boº-
tinã (douã), Moldovan, Niþuicã
ºi Simon, iar echipa a fost Ma-
nea - Dobre, Pãtulea, Sârbu, Io-
nescu - Cojocaru, Negrea, Moga
- Moldovan, Niþu, Boºtinã. Pen-
tru juniorii under 19 au marcat:

Vulpe, Nichifor, Ciuticã, Cercel
ºi ªerban. Antrenorul Mugurel
Guºatu a ales urmãtorul prim
„11”: Marc - Vadasis, Albãstro-
iu, Vlãdulescu, Baciu - Dobre,
ªerban, Vulpe - Cârlig, Ciuticã,
Stãiculescu.

SCM Craiova a câºtigat
derby-ul cu Vâlcea

pa antrenatã de Bogdan Burcea a
câºtigat cu 28-24, la pauzã 15-11,
în deplasare cu HCM Rm. Vâlcea,
formaþie pregãtitã de un alt antre-

nor craiovean, Aurelian Roºca. Au
evoluat pentru formaþia din Bãnie:
 Dumanska, Stanciu, Lung
(portari), Florianu 8, Þicu 5, Ni-
kolic 4, Pricopi 4, Klikovac 3, Vi-
zitiu 3, Elisei 1, Tudor, Trifuno-
vic.

Dupã 2 etape, SCM Craiova are
maximum de puncte, ºase, ºi con-
duce în clasament, alãturi de Co-
rona Braºov, campioana CSM Bu-
cureºti disputând miercuri ultimul
meci al etapei, cu HC Roman. Ur-
mãtorul meci al craiovencelor va
fi cu CSM Slatina, duminicã, de la
ora 11, în Sala Polivalentã, în di-
rect la TVR2. În celelalte meciuri
ale etapei a doua: Brãila – Bistriþa
30-31, Slatina – Braºov 22-25, U
Cluj – Rapid Bucureºti 37-29, Za-
lãu – Cisnãdie 28-27, Galaþi – Slo-
bozia 20-21.
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