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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Ministerul Sãnãtãþii va soli-
cita Guvernului majorarea ci-
frei de ºcolarizare la reziden-
þiat pe baza necesitãþilor exis-
tente în unitãþile sanitare din
teritoriu, dar ºi þinând cont de
capacitatea de pregãtire dispo-
nibilã din universitãþile de me-
dicinã ºi farmacie. Anul aces-
ta, concursul va fi organizat
duminicã, 19 noiembrie ºi, la
fel ca în anii trecuþi, acesta se
va desfãºura în ºase centre
universitare: Bucureºti, Cluj-
Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu
Mureº ºi Timiºoara.
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Discuþiile concrete,
în cunoºtiinþã de cau-
zã, despre fondul cine-
getic al Doljului sunt
rare ºi de regulã lega-
te – cel mult – de acte-
le de braconaj, sensibil
diminuate, faþã de o
perioadã deloc îndepãr-
tatã. ªi nu a fost deloc uºor sã
se treacã de la forme macabre,
de-a dreptul, de decimare, re-
almente, a unor specii de vâ-
nat, greu încercate (cãpriorul
ºi iepurele în special) la o re-
vigorare timidã a efectivelor,
prin aportul conjugat, dar
competent ºi consistent, al
conducerii AJVPS Dolj care

gestioneazã 33 de fonduri ci-
negetice – cele mai multe din
þarã – dar ºi al IPJ Dolj, prin
compartimentul sãu de „Arme
ºi Muniþii”, Inspectoratul Ju-
deþean de Jandarmi. Nu a fost
deloc uºor, aºadar, cum spu-
neam, sã se intre într-o „nor-
malitate”, fãrã teama de a ne
hazarda, deºi persistã, încã, fe-
nomene anacronice la care ne
vom referi.
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Reprezentanþii
Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj spun
cã nu sunt probleme
grave în învãþãmântul
preuniversitar din judeþ

Anul ºcolar a
debutat, la Colegiul
Naþional „Elena Cuza”,
plin de speranþe

ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari
pentru noul an ºcolar

În prima zi de ºcoalã,

„Bobocii”
de la Colegiul Militar
au citit legãmântul

Liceul „Voltaire”
ºi-a primit elevii
cu muzicã ºi poezie

Zi specialã pentru elevii
ºi profesorii de la ªcoala
Gimnazialã Podari

„Se impune ca
educaþia sã fie întotdeauna
pe primul loc”
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Suprafaþa ocupatã de Parcul Industrial din
Craiova este de 24 de hectare. Conducerea
acestuia apreciazã cã, în viitorul apropiat, pe
lângã cele zece companii care ºi-au deschis
locaþii de lucru în High-Tech Industry Park
Craiova, alte cinci plãnuiesc sã investeascã aici.
Luând în considerare aportul celor zece so-

Concert aniversar
Eugen Doga,
astã-searã,
la Filarmonica
„Oltenia”

La împlinirea a 80 de ani de via-
þã, celebrul compozitor – totoda-
tã, pianist ºi dirijor – Eugen Do-
gaeste aniversat de Filarmonica
„Oltenia” printr-un concert extra-
ordinar, care are loc astã-searã, de
la ora 19.00. Evenimentul se des-
fãºoarã cu participarea Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii craiove-
ne, condusã de Alexandru Iosub.
De asemenea, îºi dau concursul
soliºti vocali ºi instrumentiºti din
cadrul Coralei Academice ºi Or-
chestrei Simfonice ale instituþiei.
În program: muzicã din filme
(„ªatra”, „Dulcea ºi tandra mea
fiarã”), muzicã pe versuri de Mi-
hai Eminescu, Veronica Micle,
Grigore Vieru, muzicã uºoarã (val-
suri, tangouri) º.a. Biletele se gã-
sesc la Agenþia Filarmonicii „Ol-
tenia”, la preþul de 50 lei (cu re-
ducere la 30 lei pentru elevi, stu-
denþi, pensionari).

Eugen Doga s-a nãscut la 1
martie 1937, în satul Mocra din
Transnistria, ºi este recunoscut la
nivel internaþional, alãturi de Geor-
ge Enescu, ca unul dintre numele
mari ale muzicii clasice. În Româ-
nia comunistã, numele sãu a deve-
nit cunoscut mai mult odatã cu fil-
mele „Lãutarii” ºi „ªatra”, regi-
zate de alt basarabean, Emil Lo-
teanu, însã creaþiile sale însumea-
zã lucrãri de balet, cvartete, melo-
dii lirice, muzicã pentru piese de
teatru ºi peste 200 de filme. Tot el
a compus coloana sonorã a filmu-
lui de animaþie „Maria Mirabela”,
realizat de Ion Popescu Gopo.

Valsul care l-a fãcut celebru a
fost ales de ruºi, iarna anului
2014, la ceremonia de deschidere
a Jocurilor Olimpice de la Soci.
Talentul incontestabil al lui Eu-
gen Doga a fost recunoscut ºi de
UNESCO, care a numit valsul in-
clus în coloana sonorã a filmului
„Gingaºa ºi tandra mea fiarã” a
patra capodoperã muzicalã a se-
colului XX.

MAGDA BRATU

Conform calendarului acþiunilor
necesare pentru organizarea con-
cursului, în a doua decadã a lunii
octombrie a.c., Ministerul Sãnãtã-
þii va publica pe site-ul oficial
www.rezidenþiat.ro, toate amãnun-
tele privind numãrul locurilor ºi
posturilor, metodologia ºi condiþii-
le de participare. Tot în aceastã
perioadã s-a prevãzut demararea
înscrierilor candidaþilor la concurs.

Întâlnire între rectorii
universitãþilor de medicinã
ºi ministrul Sãnãtãþii

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bo-
dog, a discutat sãptãmâna trecutã
împreunã cu reprezentanþii univer-
sitãþilor de medicinã ºi farmacie,
calendarul de desfãºurare a con-
cursului de intrare în Rezidenþiat
în domeniile medicinã, medicinã
dentarã ºi farmacie.

În premierã, Ministerul Sãnã-
tãþii va solicita Guvernului Româ-
niei majorarea cifrei de ºcolariza-

Un plus de 2.000 de noi locuri de muncã. Consiliul Judetean Dolj, principalul investitor în Dolj
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cietãþi se estimeazã cã in-
vestiþiile vor depãºi 6 mili-
oane de euro, iar ceea ce
este cu siguranþã cel mai
important este cã doar
acestea vor genera crearea
a 625 de noi locuri de mun-
cã. Însã estimãrile merg,
dupã intrarea în activitate
a celor 15 companii, spre
cifra de 2.000 de noi locuri
de muncã.

Managerul general al
High-Tech Industry Park
Craiova, Dan Daºoveanu,
apreciazã cã majoritatea
companiilor de aici se aflã
în plin proces de elaborare
a documentaþiei tehnice,

care va sta la baza emiterii autorizaþiei de con-
strucþie. Planul investiþional al High Tech In-
dustry Park Craiova, pentru urmatorii 2 ani, va
acoperi valoarea de 19 milioane de lei. Finanþa-
rea necesarã va fi asiguratã de acþionarul majo-
ritar al parcului, Consiliul Judetean Dolj, sau
din fonduri europene.

Numai pânã la sfârºitul anului 2017 se vor
face investiþii pentru asigurarea reþelei de uti-
litãþi în valoare de 2,2 milioane de lei din bu-
getul administrat de High-Tech Industry Park
Craiova. De asemenea, la finele anul viitor se
estimeazã cã întreg perimetrul parcului indus-
trial va fi complet. Mai mult, Consiliul Jude-
þean Dolj a demarat procedura de licitaþie pen-
tru asigurarea reþelelor de utilitãþi publice ex-
terne, investiþie de peste 20 de milioane lei.
În prezent, High Tech Industry Park Craiova
deruleazã procedurile legale pentru a adãuga
alte 6 ha de teren.

 „În rândul companiilor care vor investi pe
raza High-Tech Industry Park Craiova inclu-
dem: Onerom Impex SRL, AA Tehnic SRL,
Demimuma Comimpex SRL, Printgolden Me-
dia Design SRL, Fred Online SRL, Craipack
commercial SRL, Softrom Grup SRL, Medi-
caconcept SRL, Divers Eco Tech SRL, Cedy
Liquids Logistcs SRL. Aceste companii au în-
chiriat 11 parcele de teren, totalizând aproxi-
mativ 7 hectare”, a mai precizat Dan Daºo-
veanu, manager general al High Tech Indus-
try Park Craiova.

VALENTIN CEAUªESCU

Mai multe locuri la rezidenþiat, începând de anul viitor
Ministerul Sãnãtãþii va solicita Guvernului majorarea cifrei de

ºcolarizare la rezidenþiat pe baza necesitãþilor existente în unitãþile
sanitare din teritoriu, dar ºi þinând cont de capacitatea de pregãtire
disponibilã din universitãþile de medicinã ºi farmacie. Anul acesta,
concursul va fi organizat duminicã, 19 noiembrie ºi, la fel ca în anii
trecuþi, acesta se va desfãºura în ºase centre universitare: Bucu-

reºti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara.

re pe baza necesitãþilor existente
în unitãþile sanitare din teritoriu,
dar ºi capacitatea de pregãtire dis-
ponibilã din universitãþile de me-
dicinã ºi farmacie.

 „Anul acesta vrem sã pregãtim
mai mulþi specialiºti, pentru cã rea-
litatea din sistem ne aratã cã este
nevoie de medici specialiºti tineri în
spitale. Voi propune primului minis-
tru suplimentarea locurilor la rezi-
denþiat, pe baza solicitãrilor realiza-
te de universitãþi ºi studenþi, dar ºi
în baza experienþei din ultimii ani”,
a declarat ministrul Bodog.

ªi pentru sesiunea 2016, Mi-
nisterul Sãnãtãþii a majorat numã-
rul de locuri/posturi. De aseme-
nea, au fost introduse specialitãþi
noi – cardiologie pediatricã, gas-
troenterologie pediatricã, nefrolo-
gie pediatricã, oncologie ºi hema-
tologie pediatricã, pneumologie
pediatricã, microbiologie clinicã ºi
pedodonþie, iar o serie de specia-
litãþi a cãror duratã a fost redusã

în anul 2010 au fost aduse la stan-
darde europene.

Sistemul de pregãtire ar urma
sã se îndrepte cãtre
o autonomie universitarã

Mai mult, începând de anul vii-
tor, Ministerul Sãnãtãþii intenþionea-
zã regândirea ºi modificarea, în
profunzime, a politicilor de pregã-
tire prin Rezidenþiat.

„Am propus rectorilor ca, de
anul viitor, sã descentralizãm total
rezidenþiatul, astfel încât fiecare
instituþie de învãþãmânt superior
medical publicã sã poatã organiza
concursul de rezidenþiat, pe baza
numãrului de locuri repartizate de
minister ºi a metodologiei de con-
curs care probabil va rãmâne ela-
boratã la nivel central. De aseme-
nea, vrem sã începem sã pregãtim
tineri în spitale judeþene, motiv pen-
tru care vom aronda centrelor uni-
versitare mai multe spitale judeþe-
ne unde se vor face stagii de pre-
gãtire a rezidenþilor la diferite ni-
vele. Tinerii trebuie sã vadã ºi sã
se confrunte cu realitãþile unitãþi-
lor medicale ºi, sperãm cã, dupã

3-4 ani petrecuþi într-o astfel de
unitate vor fi determinaþi sã rãmâ-
nã sã lucreze acolo”, a declarat
ministrul Florian Bodog.

Ministrul Sãnãtãþii a declarat
cã sistemul de pregãtire a tineri-
lor specialiºti ar trebui sã se în-
drepte în viitor cãtre o autono-
mie universitarã, în sensul în care
ºi metodologia ºi subiectele de
concurs sã fie stabilite la nivel de
centru universitar.

Reprezentanþii Ministerului Sã-
nãtãþii au precizat cã vor decide
asupra acestor modificãri numai
dupã consultarea în permanenþã a
reprezentanþilor universitãþilor de
medicinã ºi farmacie, a instituþii-
lor de învãþãmânt de profil, a co-
legiilor profesionale ºi a organiza-
þiilor studenþilor mediciniºti.

Anul trecut, din totalul de 576
de candidaþi înscriºi la centrul uni-
versitar Craiova, 454 au fost pen-
tru domeniul medicinã, 62 pentru
medicinã dentarã ºi 60 la farmacie.
UMF a fost centru de examinare
pentru locurile publicate în centrele
universitare Craiova ºi Braºov.

RADU ILICEANU
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Un sezon
de vânãtoare
fãrã preambul

Existã o serie de specii de inte-
res vânãtoresc, la care sezonul de
recoltare este mai larg. De pildã,
la mistreþ (1 august-15 februarie),
la vulpe (tot anul), ºacal (15 mai
– 31 martie). La altele – raþa ºi
gâsca sãlbaticã (1 septembrie – 28
februarie); fazan (1 octombrie –
28 februarie); prepeliþã (15 august
– 31 decembrie); iepure (1 noiem-
brie – 31 ianuarie); cãprioare (1
septembrie – 15 februarie), cã-
priorul (15 mai – 15 octombrie)
º.a.m.d.. Evident cã AJVPS Dolj
ºtie „cum stã” la fiecare specie ºi
în funcþie de evaluãrile din teren
îºi fixeazã ºi cotele de recoltare
aferente, eliberând autorizaþiile de
circumstanþã. Ca o pãrere, peste
optim, relevã statisticile, la porcul
mistreþ ºi fazan. Mai bine ca în
anii trecuþi, se înregistreazã spo-
ruri naturale la iepuri, prin com-
baterea eficientã a ºacalului, spe-
cie excesiv de prolificã, aciuitã în
Lunca Dunãrii, dar, mai nou, ºi în
zona colinarã. De fapt, revigora-

Discuþiile aplecate despre fondul cinegetic al
Doljului sunt rare ºi de regulã legate – cel mult
– de actele de braconaj, sensibil diminuate, faþã
de o perioadã deloc îndepãrtatã. ªi nu a fost de-
loc uºor sã se treacã de la forme macabre, de-a
dreptul, de decimare, realmente, a unor specii de
vânat, greu încercate (cãpriorul ºi iepurele în spe-
cial) la o revigorare timidã a efectivelor, prin apor-
tul conjugat, dar competent ºi consistent, al con-
ducerii AJVPS Dolj care gestioneazã 33 de fon-
duri cinegetice – cele mai multe din þarã – dar ºi
al IPJ Dolj, prin compartimentul sãu de „Arme
ºi Muniþii”, Inspectoratul Judeþean de Jandarmi.
Nu a fost deloc uºor, aºadar, cum spuneam, sã se
intre într-o „normalitate”, sã-i spunem aºa, fãrã
teama de a ne hazarda, fiindcã persistã, încã, fe-
nomene anacronice la care ne vom referi. Sã con-
semnãm, în context, ºi existenþa altor asociaþii
mãrunte – Diana, Artemis, Lunca Dunãrii, Trei
stejari, Zorile, Cocoºarul, Jderul Argeº (?) Olte-
þul, Coca, Mehedinþi (?) Jiul, Zorile – cu preo-
cupãri neconcludente, cel puþin în planul discu-
þiei de faþã, care gestioneazã câte un fond, ma-
ximum douã, de vânãtoare, dupã principiul „câte
bordeie, atâtea obiceie”. Direcþia Silvicã Dolj ad-
ministrând pãdurile proprietate de stat, are pro-
priul contract de gestionare a faunei cinegetice.

Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR

Chiar dacã toate asociaþiile de vânãtoare men-
þionate sunt obligate prin lege sã-ºi circumscrie,
deplin, activitatea AGVPS, recunoscutã interna-
þional, inclusiv de Federaþia Asociaþiilor de Vâ-
nãtoare ºi Conservare a faunei sãlbatice din Co-
munitatea Europeanã (FACE) din 2000, fiecare o
face cum gãseºte de cuviinþã prin politici indivi-
dualizate, centrate precumpãnitor pe extragerea
vânatului, nu buna gestionare a acestuia. Dar asta
este o altã discuþie. Universitarul Marin ªtefan,
titularul cursului de „Cultura vânatului” la facul-
tatea de Agriculturã-Horticulturã din Craiova, di-
rectorul AJVPS Dolj – gestionar consacrat -, opi-
neazã astfel: „Ne preocupãm de ani buni de opti-
mizarea unor specii de vânat dupã dezechilibrele
majore care au existat. Avem contracte cu Garda
Forestierã pentru fiecare fond cinegetic. Acþio-
nãm asiduu pentru asigurarea stocurilor de fu-
raje în vederea anotimpului rece, pentru fiecare
specie de vânat în parte. Este în tradiþia vânã-
torilor veritabili – dedicaþi – sã-ºi îngrijeascã
vânatul pentru a-l avea. Fiecare fond cinegetic
are o alocare optimã de vânãtori (150 hectare/
vânãtor) pentru a evita, în primul rând, o su-
praîncãrcare, care ar avea drept consecinþã dez-
echilibre nedorite. A fi vânãtor înseamnã a in-
tra în rândul oamenilor deosebiþi”.

rea efectivelor de iepuri a fost o
constantã, ne spune acelaºi uni-
versitar Marin ªtefan, în activita-
tea Consiliului AJVPS Dolj, în
mandatele preºedintelui Cornel
Panait, care a schimbat simþitor
starea de lucruri. Moºtenind din
familie aceastã pasiune, Cornel
Panait a adus un plus de rigoare,
în sensul cã etica vânãtoreascã a
fost ºtearsã de ruginã, s-ar putea
spune, deºi mai corect este sã
afirmãm cã s-a aplicat Legea or-
ganicã 406/2006 cu toate modifi-
cãrile ºi completãrile ei ulterioare.
Deloc puþine. ªacalul a fãcut ra-

vagii, este adevãrat, la concuren-
þã cu vulpea, pisica sãlbaticã, di-
horul, viezurele, coþofenele, pisi-
cii ºi câinii hoinari, dar mai ales
braconajul sub cele mai nãstruº-
nice forme (laþuri, vânãtori la far,
folosirea ogarilor º.a.m.d.). O ob-
servaþie: regimul scãzut de preci-
pitaþii, din aceastã varã, a condus
la reducerea suprafeþelor de luciu
de apã ºi se resimt întârzieri la so-
sirea vânatului de pasaj.

Atenþie, trece
cãprioara!

Nu prea se mai zãreºte semnul
de circulaþie care atenþiona parti-
cipanþii în traficul rutier, la traver-
sarea unor fonduri silvice de po-
sibila ivire a cãprioarei. Au fost
vremuri când s-a þinut seama de
simbolistica semnului respectiv.
Cu peste 3.000 de cãpriori ºi cã-
prioare, inventariate pe fondurile
gestionate de AJVPS Dolj, s-ar
putea spune cã s-a depãºit un im-
pas. Un punct critic. În multe lo-
curi, mai liniºtite, „se vãd” ziua în
amiaza mare, grupate în familii, o
raporteazã paznici de vânãtoare,
fiindcã nu existã nicio îndoialã,
dacã ar fi doar statistica, vânãtoa-
rea nu ar avea niciun haz. Sunt

prevãzute cote de recoltate, prin
selecþie, dar, deocamdatã, grijile
imperative sunt legate de asigura-
rea stocului de furaje, cât mai în-
destulãtoare în vederea iernii, ºi
apoi se vor decide numãrul de
exemplare care vor fi recoltate.
Conservarea biodiversitãþii ºi pro-
tecþia unor specii cu spor natural
redus rãmâne o constantã, fãrã a
fi deloc o vorbã în vânt.

Vânatul –
proprietatea statului

Cornel Panait, preºedintele
AJVPS Dolj, este un vânãtor spor-
tiv autentic. Nu face o pasiune exa-
cerbatã din a trage cu puºca. Îi
place natura ºi iubeºte vânãtoarea
sportivã. A schimbat într-un fel fi-
losofia la nivelul AJVPS Dolj, care
are peste 1.200 de membri. Satis-
facþii: toate vânãtorile organizate
în grup – la mistreþi ºi fazani – au
fost reuºite, în sezonul trecut, în
sensul cã participanþii ºi-au etalat
mãiestria, având ce povesti ulte-
rior. Cornel Panait, Ion Gro-
za, Marin ªtefan, dr. Dragoº
Niculescu, Rãzvan Canþãr,

Emilian Zuican, care asigurã –
graþie votului vânãtorilor – con-
ducerea AJVPS Dolj, nu spun po-
veºti vânãtoreºti când vorbesc de
fondul cinegetic al Doljului. O
mare bogãþie, dar ºi un noian de
probleme. Ei cred – cu argumen-
te – cã se vede ceva în activitatea
lor. Poate exagereazã, poate nu.
ªi mai degrabã nu exagereazã, fi-
indcã AJVPS Dolj are ºi probleme
cu daunele privind culturile agri-
cole, provocate de porcii mistreþi,
care chiar s-au înmulþit. ªi de ar
fi numai asta. Sã mai inserãm o
afirmaþie a universitarului Marin
ªtefan: „Noi ne miºcãm în limite-
le unor cote stabilite pe criterii
ºtiinþifice. Dacã vânatul este pro-
prietatea statului român, adminis-
trarea fondurilor cinegetice se
face prin noi, una din asociaþiile
de profil”. Sezonul de vânãtoare
n-are preambul. Ca altãdatã. Asta
neînsemnând însã cã „bãtãlia” cu
braconieri, care acþioneazã la lu-
mina hoþeascã a farurilor, nu a în-
ceput. Mai degrabã, n-a încetat,
vreodatã. Deºi sancþiunile legii s-
au înãsprit, nãravul n-are lecuire.
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A început anul ºcolar 2017-
2018, entuziasmul este mare, dar
rãmân, încã, probleme nerezol-
vate, în învãþãmântul doljean –
adevãrat, nu foarte multe greu-
tãþi. „Am vrut sã fim cu toþii
aproape, la acest început, unul
plin de speranþã. Rezultatele
muncii noastre o reprezintã cele
obþinute de copii, cadre didacti-
ce ºi pãrinþi. Mai sunt probleme
ºi nu le ascundem. Din cele 549
de clãdiri care aparþin unitãþilor
de învãþãmânt, 115 nu au autori-
zaþie sanitarã. Am luat legãtura cu
primãriile ºi cu autoritãþi în drept,
pentru a intra în legalitate.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Peste 93.000 de elevi din Dolj au înce-
put, ieri, cursurile, în unitãþile de învã-
þãmânt preuniversitar din teritoriu.
Într-o conferinþã de presã, conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,

alãturi de întreg aparatul inspectorilor
de specialitate, a prezentat starea de fapt
a învãþãmântului doljean, recunoscând
cã mai sunt probleme de rezolvat, dar nu
insurmontabile.

Dupã controalele efectuate,
având ºi sprijinul Prefecturii ºi al
celorlalte instituþii implicate, pu-
tem vorbi, mai ales în mediul ru-
ral, de un procentaj de 8, con-
form cãruia nu este apã potabilã
centralizatã. În ceea ce priveºte
autorizaþiile eliberate de cãtre In-
spectoratul pentru Situaþii de Ur-
genþã, mai multe vã poate spune
colegul meu, prof.  Florin Bã-
loi, responsabil de acest seg-
ment”, a precizat prof.  Monica
Leontina Sunã, inspector gene-
ral al ISJ Dolj.

Cel amintit a precizat: „Sunt 55
de clãdiri care nu au autorizaþie

pentru securitate la incendiu.
Modificãrile sunt diverse, dar
toate vor fi rezolvate. Directorii
sunt ajutaþi sã obþinã aceste au-
torizaþii, pe 14 septembrie având
loc instruirea pe ISU”.

La rândul sãu, prof.  Nicuºor
Cotescu, inspector general ad-
junct al ISJ Dolj, adeclarat:
„Avem peste 93.000 de elevi în
învãþãmântul preuniversitar, cu
mai bine de 5.000 în învãþãmân-
tul preºcolar ºi primar. Încercãm
sã eliminãm frecvenþa redusã ºi
abandonul ºcolar. În acest mo-
ment, putem vorbi de aproxima-
tiv 90% din numãrul total de

elevi absolvenþi de gimnaziu, în-
matriculaþi în liceu. Vom vedea,
zilele urmãtoare, dupã centrali-
zarea tuturor datelor, care este
realizarea planului de ºcolariza-
re ºi vom adopta mãsurile co-

respunzãtoare”. În altã ordine de
idei, dar tot legatã de acest nou
an ºcolar,  Monica Leontina
Sunã a menþionat cã nu sunt
probleme, în Dolj, cu repartiþia
manualelor ºcolare.

Peste tot, ieri, s-a mers cu mic,
cu mare, copii, pãrinþi ºi cadre di-
dactice, la inaugurarea noului an
ºcolar. La ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova, o
curte, foarte îngrijitã, îºi aºtepta
oaspeþii. La intrare, manageriatul
unitãþii, dupã cuvintele de „Bun ve-
nit!”, i-a îndrumat pe copii, însoþiþi
de profesorii coordonatori, cãtre
sãlile de clasã. Cei mici au fost în-
tâmpinaþi de douã tinere frumoase

Manifestãrile de ieri au fost
deschise de prof.  Liviu Cotfa-
sã, director al Colegiului Naþio-

Ieri, clopoþelul s-a auzit, prima datã, în anul
ºcolar 2017 – 2018. În toate ºcolile din Dolj s-a
dat startul noului an de învãþãmânt. În câteva
dintre acestea am mers ºi noi, iar entuziasmul –
atât cel afiºat de copii, cât ºi de cadrele didactice

– a fost la cote maxime. Din toate pãrþile a rãzbã-
tut dorinþa de mai bine ºi s-a mers pe linia unui
nou an ºcolar, care sã nu aibã foarte multe difi-
cultãþi. Inclusiv oficialitãþile au mers pe aceeaºi
linie, cea a normalitãþii.

ºi deºtepte, care au interpretat rolul
unor „mascote”, venite, cu largul
concurs al conducerii unitãþii de
învãþãmânt, de la o firmã cu speci-
fic de dezvoltare a evenimentelor.

„Sunt copiii mei, pe care i-am
avut ºi în clasa pregãtitoare. Îmi
doresc ca noul an ºcolar sã vinã
cu liniºte, cu pace, sãnãtate ºi
cu o organizare în aºa fel încât
eficienþa sistemului educaþional
sã-ºi spunã cuvântul. La noi, este

o continuitate, de aceea ne dorim
sã-i învãþãm pe aceºti copii tot
ceea ce este bun ºi frumos. Îi ve-
deþi, în clasa I, sunt foarte dor-
nici de a învãþa ºi sunt convinsã
cã rezultatele nu vor întârzia sã
aparã”, a precizat prof. pentru
învãþãmântul primar, cea care îi
are în grijã pe micuþi, Lucia De-
levedova.

La rândul sãu, prof. Cerasela
Cremene, manager al ªcolii „Gh.
Þiþeica”, a menþionat: «Avem, în
acest an ºcolar, 1.085 de elevi în-
scriºi, patru clase fiind la „pregã-
titoare”. M-aþi întrebat ce-mi do-
resc de la acest an ºcolar ºi nu pot
avea decât rãspunsuri concrete:

intrarea în primele 100 de ºcoli gim-
naziale din România, fiind foarte
aproape, ºi ocuparea, în Dolj, a lo-

cului al treilea la Evaluarea naþio-
nalã, în 2017, fiind pe prima pozi-
þie sub podium».

Anul ºcolar a debutat, la Colegiul Naþional „Elena Cuza”, plin de speranþe
Curtea Colegiului Naþional „Elena Cuza” a fost, ieri, arhiplinã. Copii, pãrinþi ºi cadre

didactice au participat la deschiderea oficialã a anului ºcolar 2017-2018, la care au fost
prezente ºi oficialitãþi. A rãzbãtut un singur crez – cã va fi mai bine.

nal „Elena Cuza”: „Nu existã o
profesie mai frumoasã ca a noas-
trã, una în care, an de an, sã o

luãm de la început, în care sã-i
facem pe copii sã înveþe. Sunt
bucuros cã, astãzi, am lângã
mine, pe lângã conducerea liceu-
lui, elevi, pãrinþi ºi profesori, in-
vitaþi de marcã. Voi, cei tineri,
trebuie sã duceþi mai departe
aceastã tradiþie. Este o obligaþie,
astfel încât sã faceþi mai mult de-
cât înaintaºii voºtri”.

Primul invitat a fost Mihail
Genoiu, primar al Craiovei: „Sper
cã elevii revin cu emoþie pe bãn-
cile ºcolii, pentru cã fiecare an
ºcolar aduce cu sine momente de
neuitat. Pentru urmãtoarele luni,
ºcoala va fi a doua casã pentru

copii, unde vor descoperi lucruri
interesante ºi vor lega amintiri pen-
tru o viaþã. Nouã, reprezentanþii
autoritãþilor locale, ne revine în-
treaga responsabilitate de a face
tot ce ne stã în putinþã ca elevii sã
beneficieze de un învãþãmânt de
calitate. Pentru Primãrie ºi Con-
siliul Local Craiova învãþãmântul
este o prioritate. În ceea ce pri-
veºte acest colegiu, îmi doresc sã
intraþi în Top 100 al liceelor din
þarã”.

Din partea Instituþiei Prefec-
tului a vorbit Loredana Filiºa-
nu: «Este o onoare sã particip la
aceastã manifestare ºi, atât din

partea mea, cât ºi a domnului pre-
fect, Dan Narcis Purcãrescu,
transmit un mesaj de continuare
a tradiþiei de 184 de ani a Cole-
giului „Elena Cuza”. Siguranþa
copiilor ºi cadrelor didactice va
fi mereu pe primul plan».

La rândul sãu, inspectorul ge-
neral al Inspectoratului ªcolar ju-
deþean Dolj,  prof.  Monica
Leontina Sunã, a declarat: „Este
un an plin de speranþe ºi am în-
credere în valoarea elevilor ºi ca-
drelor didactice. Voi, copii, tre-
buie sã fiþi receptivi, sã ascultaþi
sfaturile pãrinþilor ºi profesorilor,
sã fiþi motivaþi ºi sã învãþaþi”.

ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”
are planuri mari pentru noul an ºcolar

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ

Reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spunReprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj spun
cã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt problecã nu sunt probleme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmme grave în învãþãmântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþântul preuniversitar din judeþ



cuvântul libertãþii / 5marþi, 12 septembrie 2017 educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

În garnizoana Craiova, la data
de 1 iulie 2016, s-a înfiinþat Cole-
giul Naþional Militar ,,Tudor Vla-
dimirescu”, unitate de învãþãmânt
de filierã vocaþionalã, profil militar
ºi cu specializarea matematicã-in-
formaticã. Colegiul are ca misiune
formarea competenþelor specifice
profilului militar ºi dezvoltarea ºi
diversificarea competenþelor che-

În prima zi de ºcoalã,

Ieri, într-o atmosferã sobrã, distinsã, la sediul
Colegiului Naþional Militar „Tudor Vladimirescu”
din Craiova s-a desfãºurat festivitatea deschide-
rii anului ºcolar 2017-2018. ªi anul acesta, un
numãr de 120 de “boboci” au decis sã urmeze
cariera militarã ºi au pãºit timizi, dar încrezã-
tori, pe porþile acestei unitãþi de învãþãmânt, alã-
turi de pãrinþi ºi prieteni.  În cadrul festivitãþii,

pe lângã legãmântul elevilor, au avut loc ºi alo-
cuþiuni de încurajare a elevilor ºi de ambiþiona-
rea a acestora în vederea obþinerii de rezultate
bune la învãþãturã. Discursurile bine articulate
ale general-locotenent dr. Adrian Tonea, locþiito-
rul ªefului Statului Major General, ºi locotenent-
colonel Ovidiu Plopan, comandantul Colegiului,
au fost bine receptate de elevi ºi profesori.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ie adecvate profilului militar ºi spe-
cializãrii matematicã – informati-
cã, în paralel cu specializarea mi-
litarã primarã a resursei umane,
în perspectiva accederii în insti-
tuþiile militare de învãþãmânt uni-
versitar sau preuniversitar. În ca-
drul manifestãrilor au susþinut
discursuri ºi reprezentanþii elevi-
lor. Din partea clasei a XII-a, plu-

tonier adjutant Valentin Ionescu,
iar elevii de clasa a IX-a au fost
reprezentaþi de eleva Teodora Cu-
rea, eleva care a intrat la Colegiu
cu cea mai mare notã.

Asigurarea unei solide pregãtiri
ºtiinþifice a elevilor

De asemenea, Colegiul Naþio-
nal Militar ,,Tudor Vladimirescu”
din Craiova urmãreºte  descope-
rirea ºi punerea în valoare a cali-
tãþilor personale ale fiecãrui elev
ºi oferã  oportunitãþi diversificate
de educaþie ºi instruire de excep-
þie a tinerilor din zona Olteniei ºi
din alte zone ale þãrii.  Colegiul
Naþional Militar „Tudor Vladimi-
rescu” din Craiova, ca furnizor de
servicii educaþionale,  îºi propu-
ne asigurarea unei solide pregãtiri
ºtiinþifice a elevilor, precum reali-
zarea standardelor de educaþie la
cel mai înalt nivel ºi orientarea
profesionalã competentã pentru ca

aceºtia sã urmeze o carierã mili-
tarã de succes, în concordanþã cu
nevoile Armatei României.

Ieri, alãturi de cei 315 elevi în-
matriculaþi în Colegiul Naþional
Militar „Tudor Vladimirescu” din
Craiova, la ceremonie au fost in-
vitaþi sã participe pãrinþii elevilor,

reprezentanþi ai eºaloanelor supe-
rioare, comandanþi ai unitãþilor mi-
litare din garnizoanã ºi din regiu-
nea Olteniei, reprezentanþi ai In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
cadre militare în activitate, repre-
zentanþi ai autoritãþilor publice lo-
cale ºi ai cultelor religioase.

Lt. col. Ovidiu Plopan: „Festivitatea de deschidere a anului ºcolar 2017-
2018 ne permite sã transmitem cã, dupã un an, instituþia noastrã onoreazã
prin reuºite ºi realizãri prezenþa în cadrul uneia dintre cele mai apreciate
familii, cea a Colegiilor Naþionale Militare. Pe parcursul anului trecut, 200 de
tineri plini de speranþe ºi încredere ºi-au asumat rolul de continuatori ai tradi-
þiilor istorice a ºcolii fiilor de militari, înfiinþatã aici, la Craiova, în anul 1881”.

Gen. lt. dr. Adrian Tonea: „Rolul vostru, aºa cum se precizeazã ºi în
legãmântul pe care l-ai fãcut, este sã învãþaþi ºi sã vã pregãtiþi pentru
admiterea în Academiile categoriilor de forþe. Rolul nostru este sã vã
asigurãm condiþiile, logistica ºi un corp profesoral cum este cel pe care
îl aveþi, adicã, unul de excepþie...”.

„Îmi face o deosebitã plãcere sã fiu as-
tãzi la Podari, alãturi de dumneavoastrã –
pãrinþi, elevi ºi profesori – ºi sã vã vorbesc
despre unul dintre marile atuuri pe care le
avem: învãþãmântul de calitate din Dolj. De-
a lungul timpului, judeþul nostru a oferit þãrii
personalitãþi marcante ºi cred cã este de ajuns
sã menþionãm nume precum Petrache Poe-
naru, Constantin Brâncuºi, Nicolae Titules-
cu, Marin Sorescu sau, în prezent, profe-
sorul ºi academicianul Irinel Popescu”, a
spus ºeful administraþiei doljene.

Ion Prioteasa s-a adresat elevilor, aºa cum
o face de ani buni, ºi a transmis acestora
cã învãþãtura reprezintã cel mai bun instru-
ment pentru ca elevii de astãzi sã-ºi poatã
construi cu adevãrat viitorul. „Se impune
ca educaþia sã fie întotdeauna pe primul loc,

Discursurile emoþionante ale invitaþilor au
fost presãrate cu muzicã, scenete ºi poezie
de calitate. Limba lui Balzac a rãsunat pes-
te tot  în somptuoasa Aula Magna a Facul-
tãþii de Drept. A fost un adevãrat regal de
muzicã ºi poezie de bunã calitate.  Elevii de
clasa a IX-a au fost primiþi cu deschidere,
cu amabilitate ºi cu multã rãbdare de ini-
moºii profesori ai acestei unitãþi de învãþã-
mânt doljean.

Prof. dr. Dorina Popi, directorul  Li-
ceul Internaþional cu predare în Limba Fran-
cezã “Voltaire”, s-a dovedit a fi o gazdã ex-
cepþionalã, ºi-a primit elevii ºi invitaþii cu
multã cãldurã ºi a spus cã ºi pentru domnia
sa este un nou început, dar ºi un punct de
la care va continua. Un început în calitate

„Se impune ca educaþia sã fie
întotdeauna pe primul loc”

Zi specialã pentru elevii ºi profesorii de la ªcoala Gimnazialã Podari. Un nou
început. Micuþii ºi-au reîntâlnit dascãlii, iar acestora din urmã li s-au umplut ochii de
lacrimi. Cu braþele pline de flori, cu hãinuþe noi, cu ghiozdãnele multicolore, ºcolarii
din Podari au umplut curtea unitãþii de învãþãmânt, iar glãscioarele lor cristaline se

auzeau peste tot. Au avut ºi oaspeþi de seamã. Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a participat alãturi de deputatul Ion Cãlin la evenimentul ocazio-

nat de începerea noului an de învãþãmânt, context în care a fost evidenþiat rolul
autoritãþilor locale în dezvoltarea comunei ºi în susþinerea actului educaþional.

iar dumneavoastrã trebuie
sã perseveraþi în efortul pe
care îl faceþi ºi care, aºa
cum am vãzut, aduce pen-
tru aceastã ºcoalã rezulta-
te remarcabile, an dupã an.
O ºcoalã a cãrei evoluþie
se înscrie în parcursul
amplu de modernizare a
comunei Podari – oficial,
o localitate din mediul ru-
ral, dar una care oferã ace-
leaºi condiþii pe care le re-
gãseºti în oraºe”, a subli-
niat preºedintele CJ Dolj.

Ion Prioteasa nu a ratat
momentul sã facã câteva

aprecieri ºi vizavi de modul în care se ra-
porteazã primarul localitãþii Podari, Constan-
tin Gheorghiþã la ceea ce înseamnã învãþã-
mânt de calitate. „Îl felicit pe domnul pri-
mar pentru faptul cã, aºa cum ne-a obiº-
nuit, îºi orienteazã în continuare toatã aten-
þia în direcþia atragerii de fonduri nerambur-
sabile pentru a rezolva prioritãþi ale comuni-
tãþii, multe dintre ele chiar în domeniul în-
vãþãmântului. În încheiere, permiteþi-mi sã
adresez sincere gânduri de sãnãtate ºi pute-
re de muncã întregului colectiv profesoral,
iar elevilor ªcolii Gimnaziale Podari sã le urez
mult succes în noul an de învãþãmânt, an
care înseamnã ºi un nou pas important fã-
cut pe drumul reuºitei în viaþã”, a declarat
preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Liceul „Voltaire” ºi-a primit
elevii cu muzicã ºi poezie

Liceul Internaþional cu
predare în Limba Francezã
“Voltaire” ºi-a primit, ieri,
elevii într-un mod diferit, de
altfel aºa cum ne-a obiºnuit
deja. Stilul relaxat, deschis,
inovativ de la acest liceu a
devenit deja cartea de vizitã
a elevilor ºi profesorilor care
vor sã implementeze aici un
alt stil de a face educaþie, vor
sã facã din Voltaire o unita-
te de învãþãmânt modernã
care sã concureze pe bunã
dreptate colegiile din Fran-
þa, Belgia sau Elveþia.

Prof Janina Ivaºcu: „Ziua de 11 sep-
tembrie pentru noi are o altã semnificaþie.
ªi în sfârºit una  frumoasã – începe ºcoa-
lã. Este un nou început, dar ºi un sfârºit,
sfârºitul vacanþei. Vreau sã vã urez succes
ºi vreau sã vã creaþi relaþii. Sunteþi o pepi-
nierã pentru Universitatea din Craiova”.

Prof. univ. dr. Nicolae Panea: „Pânã
acum am trãit în mitologia lui 15 septem-
brie. De astãzi (n.r. – ieri) trãim în mitologia
lui 11 septembrie ºi nu putem sã nu ne gân-
dim cã, acum 16 ani, omenirea s-a schim-
bat. S-a schimbat într-o lume a confruntãri-
lor. Este o lume în care veþi trãiþi, pregãtiþi
sau nu, este o lume pe care trebuie sã o dre-
geþi, pentru cã noi reuºim sã o stricãm pe zi
ce trece. Este o lume care nu ºtiu cât vã
oferã, în afarã de violenþã. Dar, dincolo de
aceste aspect, lumea este totuºi foarte fru-
moasã ºi voi aþi optat pentru unul din instru-
mentele de cunoaºtere ale acestei lumi, o
culturã strãinã, una dintre cele mai frumoa-
se culturi ale lumii, cultura francezã”.

de manager, ºi un punct de la care va con-
tinua, în calitate de profesor, fiind printre
primele cadre didactice care au  pus piatra
de temelie la acest liceu. Invitaþii speciali ai
Liceului “Voltaire” au fost prof. Janina
Ivaºcu, inspector ºcolar adjunct, ºi prof.
univ. dr. Nicolae Panea, prorectorul Uni-
versitãþii din Craiova.
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Este al treilea an la rând când
autoritãþile locale din comuna dol-
jeanã Afumaþi fac eforturi pentru
ca oamenii sã aibã parte de o sãr-
bãtoare frumoasã, de ziua lor. Bu-
curos cã, de la an la an, numãrul
localnicilor care participã la acest
eveniment important al comunitã-
þii a crescut, primarul comunei
Afumaþi, Titel Stoenescu, a spus
cã acest lucru dã încredere ºi în-
tãreºte convingerea autoritãþilor
locale cã trebuie sã continue ºi în
anii urmãtori.

Investiþii de peste
300 milioane lei
în infrastructurã

De la ediþia precedentã, de anul
trecut, s-au realizat o serie de ob-
iective, comuna Afumaþi reuºind sã
obþinã fonduri de peste 300 mili-
oane lei, care s-au investit în in-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ziua Comunei AfumaþiZiua Comunei AfumaþiZiua Comunei AfumaþiZiua Comunei AfumaþiZiua Comunei Afumaþi, prilej de sãrbãtoare, prilej de sãrbãtoare, prilej de sãrbãtoare, prilej de sãrbãtoare, prilej de sãrbãtoare
ºi de bilanþ al investiþiilor pentru comunitateºi de bilanþ al investiþiilor pentru comunitateºi de bilanþ al investiþiilor pentru comunitateºi de bilanþ al investiþiilor pentru comunitateºi de bilanþ al investiþiilor pentru comunitate
Localnicii din Afumaþi au sãrbãtorit,

în acest week-end, ziua comunei, acti-
vitãþile pregãtite de autoritãþile locale
fiind pentru toate gusturile. Manifestã-
rile au început cu un meci de fotbal de-
monstrativ, pe stadionul din Boureni,
apoi artiºti consacraþi de muzicã popu-
larã i-au scos la joc pe localnici, seara
fiind încheiatã cu un recital al lui An-

drei Pãunescu ºi, bineînþeles, un foc de
artificii care a luminat cerul minute
bune. Iar motive de bucurie pentru lo-
calnici chiar sunt, pentru cã, de la pre-
cedenta ediþie a Zilei Comunei Afumaþi,
adicã în ultimul an, s-au fãcut investiþii
în infrastructura localitãþii de peste 300
milioane de lei, multe alte proiecte fiind
depuse ºi aºteptând finanþare.

frastructurã. „A trecut un an greu,
un an în care s-a muncit mult, dar
ºi un an în care realizãrile sunt pe
mãsurã. În aceastã perioadã, Afu-
maþiul a reuºit sã implementeze  ºi
sã obþinã finanþãri de peste 300
milioane lei. Acest fapt ne situea-
zã între  primele comune la capi-
tolul absorbþiei de fonduri pentru
investiþii în infrastructura locali-
tãþii. Vã promiteam, înainte de
alegeri, cã vom avea în comunã
apã curentã ºi canalizare, cã vom
asfalta strãzile ºi cã vom face tot
ceea ce este posibil pentru ca Afu-
maþiul sã revinã acolo unde îi este
locul, între localitãþile emblema-
tice ale judeþului. La nici un an
de când fãceam aceste promisiuni,
pot sã vã spun cã a fost obþinutã
finanþarea pentru reþeaua de apã
ºi canalizare, urmând ca pânã la
sfârºitul acestui an sã înceapã lu-

crãrile de execuþie. Tot în acest an
a fost obþinutã ºi finanþarea pen-
tru asfaltarea unor strãzi,proiect
prin care vom asfalta aproape 9 km,
din toate cele trei sale ale comu-
nei. ªi asta nu e tot!”, a spus pri-
marul comunei, Titel Stoenescu.

Au fost depuse ºi alte proiecte,
vizând modernizarea cãminelor
culturale, dar ºi modernizarea ºi
dotarea ºcolilor, proiecte aflate în
faza de evaluare ºi pentru care sunt
speranþe cã se va obþine finanþare
pânã la sfârºitul anului. „Sã ºtiþi
cã aceste rezultate nu s-au obþinut
uºor. Ele au fost realizate cu mul-
tã muncã ºi implicare ºi este meri-
tul tuturor angajaþilor Primãrie
Afumaþi, de la femeia de serviciu
la primar, cu toþii am pus umãrul.
Lucrurile nu se schimbã peste
noapte, unele proiecte dureazã ani,
însã important este sã avem rãb-
dare ºi sã ne dorim cu toþii ca Afu-
maþiul sã revinã acolo unde îi este
locul, în rândul comunelor dezvol-
tate, iar noi toþi sã fim mândri cã
locuim în Afumaþi”, a adãugat pri-
marul comunei, invitându-i pe toþi
cei prezenþi în curtea Primãriei,
unde a fost amplasatã scena, sã
rãmânã pânã la finalul spectacolu-
lui, pentru a se bucura de surpri-
zele pregãtite cu sprijinul Consiliu-
lui Local ºi al unor sponsori, cãro-
ra le-a mulþumit pentru implicare.

De la fotbal... la hore
Astfel, sâmbãtã, 9 septembrie

a.c., Ziua Comunei Afumaþi a în-

ceput cu o competiþie dedicatã
microbiºtilor, care nu sunt puþini
în localitate, un meci demonstra-
tiv de fotbal între echipa locali-
tãþii ºi o selecþionatã a Craiovei,
din care au fãcut parte Silviu
Lung (acesta intrând pe teren
chiar dacã a fost ziua lui de naº-
tere), Adrian Popescu, Cãtãlin
Gîrleºteanu ºi alþi foºti mari ju-
cãtori din Bãnie, desfãºurat pe
stadionul din satul Boureni. A în-
ceput apoi petrecerea, cu soliºti
de muzicã popularã, etno ºi folk,
astfel încât sã fie muzicã pe toa-
te gusturile. Pentru a întreþine at-
mosfera ºi-au dat concursul So-
riana Mihaela Mitre ºi Giulia Ga-
briela, acompaniate de prof.
Gheorghe Petriºor, Ansamblul
„Hora Desnãþuiului” al Casei de
Culturã „Adrian Pãunescu” Bâr-
ca, Ansamblul Folcloric „Bobo-
cica” al Casei de Culturã „Amza
Pellea” Bãileºti, Iliescu Irina Ana
Maria ºi Untaru Claudiu ªtefãnuþ.
ªi-au fãcut apariþia pe scenã mai
apoi, ridicându-i pe oameni la

horã, interpreþi consacraþi, spre
bucuria celor prezenþi. Petricã
Mâþu Stoian, Sanda Argint, Livia
Celea Streaþã, Paula Butuºinã,
Mihaela Sultan Streaþã, Radu Ille,
iar concertul de final l-a susþinut
un prieten al localnicilor, având
în vedere cã revine cu drag aici,
de fiecare datã când este invitat,
Andrei Pãunescu. Focul de arti-
ficii pregãtit de autoritãþi i-a þi-
nut pe oameni minute în ºir cu
ochii spre cer, promisiunea fiind
cã anul viitor manifestãrile sã fie
cel puþin la fel de plãcute.

Localnicilor li s-au alãturat, la
manifestãrile organizate de Ziua
Comunei Afumaþi, invitaþi de sea-
mã, senatorul Mario Ovidiu
Oprea, deputatul Nicolae Giugea,
consilierii judeþeni Daniel Drîg-
nei, Cosmin Cãlin, Dorin Mãrgã-
rit, Mihai Sdrealã ºi Dorel Luicã,
dar ºi primari cu care Titel Stoe-
nescu are o relaþie deosebitã, din
comunele Siliºtea Crucii, Catane
ºi Urzicuþa, care s-au bucurat de
spectacol.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
INFORMARE În conformitate

cu prevederile Legii Apelor nr.107/
1996, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, Titularul Comuna
Pleºoi, judeþul Dolj, cod poºtal
207481, Telefon/fax  0251-454246,
intenþioneazã sã solicite  de la A.N.
“Apele Romane” - Direcþia Ape-
lor Jiu, aviz de gospodãrire a ape-
lor pentru realizarea lucrãrilor
“Modernizare strada Hanului în
comuna Pleºoi, judeþul Dolj”, am-
plasate în Comuna Pleºoi, jude-
þul Dolj. Aceasta investiþie este
nouã. Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã. Persoanele care do-
resc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adre-
sa solicitantului dupã data de
12.09.2017 (data estimatã la care
se va transmite solicitarea de aviz).

SC DRAGPITAR SRL repre-
zentatã prin Aron Mihaita titular al
Certificatului de Urbanism nr. 27
din 18.07.2017, emis de Primãria
Melineºti, anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „CONSTRUIRE SPA-
ÞIU COMERCIAL P+1,AMPLASA-
RE FIRMÃ LUMINOASÃ ªI TO-
TEM-ÎMPREJMUIRE TEREN ” pro-
pus a fi amplasat în comuna Meli-
neºti ,sat Melineºti,str. Principalã
nr. 65, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, in zilele luni pânã joi, între
orele 8:00-16:00 ºi vineri între ore-
le 8:00-14:00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1., fax 0251/ 419 035, e-mail offi-
ce@apmdj.anpm.ro.

MARINESCU RODICA MARIA
titular al  Certificatului de Urba-
nism nr. 1258/03.07.2017, emis de
Primãria Craiova, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „CON-
STRUIRE IMOBIL D+P+4E +M CU
DESTINAÞIA LOCUINÞE COLEC-
TIVE” propus a fi amplasat în
municipiul  Craiova,  B-dul Dacia
nr.157B, jud. Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni pânã
joi, între orele 8:00-16:00 ºi vineri
între orele 8:00-14:00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj din Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1., fax 0251/ 419 035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

ANUNÞ PUBLIC PRIVIND EMI-
TREA AVIZULUI DE GOSPODÃRI-
RE A APELOR PRIVIND INVENSTI-
ÞIA ,,CONSTRUIRE POD PESTE
PARAUL TERPEZIÞA, STRADA
PRIMÃRIEI, SAT CARPEN, COMU-
NA CARPEN, JUDEÞUL DOLJ”
COMUNA CARPEN ANUNÞÃ PU-
BLICUL INTERESAT ASUPRA DE-
PUNERII SOLICITÃRII DE EMITE-
RE A AVIZULUI DE GOSPODÃRI-
RE A APELOR PENTRU PROIEC-
TUL ,,CONSTRUIRE POD PESTE
PARAUL TERPEZIÞA, STRADA
PRIMÃRIEI, SAT CARPEN, COMU-
NA CARPEN, JUDEÞUL DOLJ”.
INFORMAÞIILE PRIVIND PROIEC-
TUL PROPUS POT FI CONSULTA-
TE LA SEDIUL ABA JIU, BLD. NI-
COLAE ROMANESCU NR. 54, ªI LA
SEDIUL PRIMÃRIEI CARPEN DIN
COMUNA CARPEN, STR. TÂRNA-
VEI, NR. 1, IN ZILELE DE L – V, IN-
TRE ORELE 9 – 14. OBSERVAÞII-
LE PUBLICULUI SE PRIMESC ZIL-
NIC LA SEDIUL ABA JIU, BLD. NI-
COLAE ROMANESCU  NR. 54 .

ANUNT PUBLIC Titularul COL-
CEA PETRE ªI COLCEA ANA
CLAUDIA anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul CONSTRUIRE ANEXÃ
GOSPODÃREASCÃ FAMILIALÃ
MAGAZIA CEREALE ºi IMPREJ-
MUIRE TEREN. propus a fi ampla-
sat în Com. CETATE, str. COLONEL
BLEJOIU nr. 1, jud. Dolj. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul.
Com. CETATE, str. COLONEL  BLE-
JOIU nr. 1, jud. Dolj. în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, fax: 0251419035
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

ANUNT PUBLIC. Titularul S.C.
SCHRETLEN SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul CONSTRUIRE   ªI
AMENAJARE  CORT EVENIMEN-
TE SCHIMBARE DESTINAÞIE ªI
AMENAJARE DIN MAGAZIE ÎN
SALÃ EVENIMENTE ªI BUCÃTÃ-
RIE – CU FUNCÞIONARE SEZONI-
ERÃ- INTRARE ÎN LEGALITATE.
propus a fi amplasat în Municipiul
Bãileºti, str. Cilieni, nr. 6B, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la
sediul. Com. Drãnic, str. Câmpului
nr. 1, jud. Dolj. în zilele de luni pânã
joi, între orele   8.00-14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax: 0251419035 e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea urmãtoarelor posturi de naturã
contractualã de execuþie vacante:
1 post logoped, 2 posturi psiholog
practicant, 1 post psiholog princi-
pal, 1 post psiholog specialist, 2
posturi inspector specialitate debu-
tant ºi 1 post inspector specialita-
te gr.II,  în data de 11 octombrie 2017,
ora 10.00 - proba scrisã ºi în data de
13 octombrie 2017, ora 14:00 - inter-
viul. Condiþii generale de participa-
re la concurs: Candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile generale
prevãzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post
vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011
cu modificãrile ulterioare. Condiþii
specifice de participare la concurs:
· 1 post logoped - studii universita-
re de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lun-
gã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã în domeniul ºtiinþelor uma-
niste; -curs în domeniul logopediei
sau studii de specialitate. · 2 posturi
psiholog practicant. - studii univer-
sitare absolvite cu diplomã de licen-
þã în domeniul psihologiei; - atestat
de liberã practicã în specialitatea
Psihologie clinicã. · 1 post  psiho-
log principal. - studii universitare
absolvite cu diplomã de licenþã în
domeniul psihologiei; - atestat  grad
principal; - atestat de liberã practi-
cã în specialitatea Psihologie clini-
cã. · 1 post  psiholog specialist. -
studii universitare absolvite cu di-
plomã de licenþã în domeniul psi-
hologiei; - atestat  grad specialist; -
atestat de liberã practicã în specia-
litatea Psihologie clinicã. · 1 post
inspector specialitate debutant. -
studii universitare absolvite cu di-
plomã de licenþã în domeniul ºtiin-
þelor juridice. · 1 post inspector spe-
cialitate gr.II. -studii universitare

absolvite cu diplomã de licenþã în do-
meniul ºtiinþelor economice; -vechi-
me în muncã minimum 3 ani. · 1 post
inspector specialitate debutant. -stu-
dii universitare absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul psihologiei; -
atestat de liberã practicã în speciali-
tatea Psihologie clinicã. Concursul
se organizeazã la sediul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã  Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj  în data 11 oc-
tombrie 2017, ora 10.00 (proba scri-
sã) ºi în data de 13 octombrie 2017,
ora 14.00 (interviul). Bibliografia ºi ac-
tele solicitate candidaþilor pentru do-
sarul de înscriere se afiºeazã la se-
diul Direcþiei Generale de Asistenþa
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi
pe site-ul Direcþiei Generale de Asis-
tenta Sociala 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 publicã-
rii prezentului anunþ, respectiv pânã
pe data de 26.09.2017. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

ANUNÞ prealabil privind afiºa-
rea publicã a documentelor tehni-
ce ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorialã Bãileºti, din ju-
deþul Dolj, anunþã publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.4 înce-
pând cu data de 18.09.2017, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul
Municipiului Bãileºti, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului
ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

ANTON MARIUS ºi ANTON ELISA-
BETA cu domiciliul în judeþul Dolj, mu-
nicipiul Craiova, strada Brestei, nr. 127,
anunþã elaborarea primei versiuni a Pla-
nului Urbanistic Zonal “Elaborare Plan
Urbanistic Zonal în vederea reconside-
rãrii funcþionalitãþii zonei ºi a indicilor
de construibilitate ale zonei cuprinsã
între strãzile Elena Farago si B-dul Ol-
tenia pentru construire imobil P+2E cu
destinaþia spaþii comerciale la parter ºi
locuinþe colective la etaje, generat de
imobilul aflat în B-dul Oltenia, nr. 17A”
– B-dul Oltenia, nr.17 A ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea primei
versiuni a Planului Urbanistic Zonal
“Elaborare Plan Urbanistic Zonal în ve-
derea reconsiderãrii funcþionalitãþii zo-
nei ºi a  indicilor de construibilitate ale
zonei cuprinsã între strãzile Elena Fa-
rago ºi B-dul Oltenia pentru construi-
re imobil P+2E cu destinaþia spaþii co-
merciale la parter ºi locuinþe colective
la etaje, generat de imobilul aflat în B-
dul Oltenia, nr. 17A” – B-dul Oltenia,
nr. 17 A - se poate realiza la APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº nr.1, zil-
nic, între orele 8 - 16. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj (FAX: 0251 1419035,
e-mail office@aprmdj.anpm.ro) în ter-
men de 15 zile calendaristice de la data
apariþiei anuntului.

ANUNÞ prealabil privind afiºarea
publicã a documentelor tehnice ale ca-
dastrului. Unitatea administrativ-terito-
rialã Amãrãºtii de Jos, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor teh-
nice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.2 ºi 3 începând cu data
de 18.09.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Amãrãºtii de Jos,
conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC PRIVIND EMI-

TREA AVIZULUI DE GOSPODÃRI-
RE A APELOR PRIVIND INVENSTI-
ÞIA ,,CONSTRUIRE POD PESTE
RAUL DESNÃÞUI, DC 61, SAT CAR-
PEN, COMUNA CARPEN, JUDE-
ÞUL DOLJ”. COMUNA CARPEN
ANUNÞÃ PUBLICUL INTERESAT
ASUPRA DEPUNERII SOLICITÃRII
DE EMITERE A AVIZULUI DE GOS-
PODÃRIRE A APELOR PENTRU
PROIECTUL ,,CONSTRUIRE POD
PESTE RAUL DESNÃÞUI, DC 61,
SAT CARPEN, COMUNA CARPEN,
JUDEÞUL DOLJ”. INFORMAÞIILE
PRIVIND PROIECTUL PROPUS
POT FI CONSULTATE LA SEDIUL
ABA JIU, BLD. NICOLAE ROMA-
NESCU  NR. 54, SI LA SEDIUL PRI-
MÃRIEI CARPEN DIN COMUNA
CARPEN, STR. TÂRNAVEI, NR. 1,
IN ZILELE DE L – V, INTRE ORELE
9 – 14. OBSERVAÞIILE PUBLICU-
LUI SE PRIMESC ZILNIC LA SE-
DIUL ABA JIU, BLD. NICOLAE RO-
MANESCU NR. 54.

CONSTANTIN NICU titular al
Certificatului de Urbanism nr. 1035
din 09.06.2017, emis de Primaria
Craiova, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul „CONSTRUIRE  LOCUIN-
TE COLECTIVE P+2 CU SPATIU
COMERCIAL LA PARTER SI ÎM-
PREJMUIRE TEREN” propus a fi
amplasat în municipiul Craiova,
str. Constantin Brâncoveanu, nr.
38F, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, in zilele luni pânã joi,
între orele 8:00-16:00 ºi vineri în-
tre orele 8:00-14:00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj din Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1., fax 0251/ 419 035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

CREZI ÎN TINE, CREZI ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA!

În perioada 04.09 – 22.09. 2017, Universitatea din Craiova organi-
zeazã admiterea pentru anul universitar 2017-2018 la Master. Cel mai
mare centru universitar din sud-vestul României pune la dispoziþie stu-
denþilor o infrastructurã de pregãtire ºi cercetare de ultimã generaþie,
precum ºi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic ºi
cu cel academic internaþional – Universitatea din Craiova este partener
academic strategic pentru mai bine de 200 de universitãþi din lume.

Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 42 domenii
de master.

FACULTATEA DE AGRONOMIE: 30 de locuri taxã
FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE  ªI

ELECTRONICÃ: 18 locuri la buget ºi 90 de locuri taxã.
FACULTATEA DE DREPT: 48 de locuri la taxã.
FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFA-

CERILOR: 280 de locuri la buget ºi 497 de locuri la taxã
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT: 63 locuri

la buget
FACULTATEA DE HORTICULTURÃ: 134  de locuri la taxa
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ: 127 de locuri

la buget ºi 10 locuri la taxã
FACULTATEA DE LITERE: 47 de locuri la buget ºi 190 de

locuri la taxã
FACULTATEA DE MECANICÃ: 8 locuri la buget ºi 293 locuri

la taxã
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ: 25 locuri la

buget ºi 75 locuri la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE : 12 locuri la buget ºi 42 de locuri

la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE: 88 locuri la buget ºi

212 locuri la taxã

Toate informaþiile despre admitere pe www.ucv.ro; facebook.com/
ucvro; youtube.com/user/UniversitateCraiova.

OFERTE DE SERVICIU
ASOCIAÞIA de proprietari Arieº
nr. 1, cu sediul în Craiova, str.
Arieº, nr. 1, angajeazã adminis-
trator, studii superioare. Dorito-
rii sã depunã CV-urile în data de
12.09.2017 la sediul asociaþiei.

SC Megaconstruct S.A anga-
jeazã Inginer exploatare cu ex-
perienþã, Gradul EGIU, EGD.
Cunoºtinþe de exploatare re-
þea de distribuþie gaze natura-
le. Salariu atractiv. CV-urile se
depun la adresa de email: of-
f ice@megaconstruct.ro.
Postul este disponibil pentru
Comuna Pieleºti - Jud. Dolj.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

Efectuãm transport mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 camere, foar-
te spaþios, proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decomandat - zona 1
Mai, Târg Pelendava – Kaufland.
Telefon: 0762/622.136.

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

Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti - Cela-
ru, cadastru, carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.

Vând casã în comuna Apele
Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de teraco-
tã, parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi posibilitate
de racordare la reþeaua pu-
blicã de alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.

Vând casã neterminatã în Câr-
cea, Aleea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând casã modestã 1300
mp, Leamna de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/ 153.669.

Vând casã Craiova, 5 camere,
2 bãi, izolatã termic, încãlzire
centralã, 570 mp sau schimb cu
apartament minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã Goieºti. Telefon:
0763/675.342.

Vând sau schimb cu aparta-
ment Craiova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren intravi-
lan,cadastru fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

Vând 10 ha pãdure stejar 100-
110 ani comuna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/943.220.

Vând teren agricol spatele
Metro ºi teren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.

Proprietar vând teren 3000
cartier Bordei strada Carpe-
nului cu gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure de salcâm 7800
mp în comuna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.

Proprietar vând  1000 mp Cîr-
cea lângã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de termopane
Q Fort. Telefon: 0752/641.487.

Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp ne-
gociabl ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 12 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.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând maºinã de cusut Casni-
ca, în funcþiune. Preþ 250 lei.
Telefon: 0770/687.578.

Vând frigider Arctic, funcþiona-
bil, ladã frigorificã cu trei ser-
tare funcþionabilã, ambele 400
lei. Telefon:0770/687.578.

VÂND loc de veci, Cimitirul
Ungureni. Telefon: 0722/
579.773.

Vând struguri de vin din zona Vran-
cea! La cerere se oferã transport,
0766/859.398 – Bogdan.

APARATURÃ sudurã, butoi
vin. Telefon: 0749/012.505.

Vând putinã de stejar si stro-
ºitoare metalicã. Telefon:
0764/779.702.

Vând 25 stupi cu familii. Tele-
fon: 0748/145.050.

Ladã frigorificã cu 3 sertare, fri-
gider Atctic, aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0770/687.578.

Vând televizor color cu tele-
comandã D 70 cm în stare bunã
- 100 lei, sãpun de casã cu 5
lei/kg, covor persan 2.20/2 – 80
lei. Telefon: 0770/303.445.

Vând Titlu de proprietate –
pãdure 2,6 ha comuna Brã-
deºti- Dolj. Telefon: 0770/
245.289.

Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând maºinã de cusut elec-
tricã pentru piese. Telefon:
0351/181.202; 0770/970.204.

Vând prosoape ºi batiste cu-
sute manual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoare), diver-
se scule aºchietoare noi. Te-
lefon: 0351/809.908.

Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine între-
þinutã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/464.043.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular, (flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de rezer-
vã nouã, discuri cu muzicã di-
versã Telefon: 0251/427.583.

Vând mobilier magazin 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. Telefon: 0770/
687.430.

Vând maºinã de scris electri-
cã, transformator 12 ºi 24 Volþi,
calorifere fontã, piese

Vând aragaz 4 ochiuri, televi-
zor color 100 lei bucata, ma-
ºinã de cusut Ileana, 4 gropi
fãcute noi cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã extensi-
bilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un) calori-
fer tablã 1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb cu un
calorifer de fontã folosit. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând þuicã de prunã. Telefon:
0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând avantajos, lãmâi, canis-
trã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând vin vechi butoi stejar
300-400 l, putinã stejar, 150-
200 l, premergãtor. Tele-
fon:0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 came-
re, et. 1, îmbunãtãþit, vis-a-vis
de Craioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu similar
Brazdã, Calea Bucureºti, Cen-
tru. Telefon: 0723/692.884

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în gazdã. Tele-
fon: 0723/623.717.

Închiriez camerã la casã zona
Bordei. Telefon: 0752/ 641.487.

Primesc fatã în gazdã -  zona
Ciupercã. Telefon: 0351/441.276.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 9 7 1 1 18-6 22
2. Astra 9 5 3 1 13-6 18
3. Craiova 9 5 3 1 12-5 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. Voluntari 9 3 2 4 11-12 11
9. Viitorul 9 3 2 4 6-7 11
10. CSMP Iaºi 9 2 4 3 6-10 10
11. Sepsi 9 3 0 6 7-15 9
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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

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.

Sepsi – FC Voluntari 0-3
A marcat: Tudorie 63, 85, 90.
CFR Cluj – „U” Craiova 2-1

Au marcat: Culio 40 – pen., Balde 64 / Gustavo 81 – pen.
Meciurile Gaz Metan – Chiajna ºi Dinamo – ACS Poli

s-au jucat asearã.

Au marcat: Culio 40 – pen.,  Balde 64 /  Gustavo 81 – pen.
Stadion „Dr.  Constantin Rãdulescu”,  spectatori:  5.000.
CFR Cluj: Arlauskis 7 – Cr. Manea 7, Vinicius 7, A. Mureºan

7, Camora 7 – Hoban 6, Culio 7 - Nistor 7, Deac 7 (66 Pãun) 6,
Nouvier 5 – Vera 5 (Balde 46) 7 (90 Omrani). Antrenor: Dan
Petrescu.

Universitatea Craiova: Calancea 5 – Screciu 5 (68 Burla-
cu) 7, Kelic 6, Tiago Ferreira 5 – Martic 4, Zlatinski 6, Rossi
6, Bancu 7 – Gustavo 5, Bãluþã 5 (68 Popov) 6, Mitriþã 7 (78
Roman) 5.  Antrenor: Devis Mangia.

Cartonaº roºu: Tiago Ferreira 37.
Arbitru: Adrian Comãnescu (Râmnicu Vâlcea) 4.

CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-1

În duelul primelor clasate,
CFR ºi Craiova s-au evitat în pri-
ma jumãtate de orã. Mai mult fe-
roviarii s-au ferit de un joc „care
pe care”, cedând posesia. Ca toa-
te echipele lui Dan Petrescu, CFR
s-a grupat în jumãtatea proprie,
cu intenþia de a specula contraa-
tacurile, fazele fixe ºi deja clasi-
cã „lungã ºi pe-a doua”. Astfel au
avut ºi prima ocazie, deviatã de
Calancea peste barã. Pe margi-
ne, „Bursucul” a simþit cã arbi-
trul e depãºit ºi a început sã joa-
ce ºah. A sacrificat „nebunul”
pentru a lua regina ºi de aici s-a
apropiat de mat. A protestat ve-
hement, a pus presiune pe un ar-
bitru pe care l-a simþit nesigur ºi
i-a aruncat momeala. S-a autoe-
liminat prin vociferãri caracteris-
tice la niºte faze fãrã importanþã
ºi l-a obligat pe Comãnescu sã se
revanºeze dictând penalty la o
luptã egalã pentru minge. La fel
de inteligent a fost ºi Deac în
duelul aprig cu Tiago Ferreira,
intrând practic sub portughez ºi
oferind impresia cã a avut prim-
planul, deºi n-a controlat nicio
clipã mingea. Pentru a stinge con-
flictul artificial cu gazdele, Co-
mãnescu a dat penalty, pentru a
nu oferi impresia de japcã, i-a dat
numai galben lui Ferreira. I-a stri-
cat socoteala asistentul, care i-a
indicat eliminarea portughezului.
Colegul de la linie l-a simþit ºi el
depãºit pe Comãnescu ºi i-a dat
sugestii, iar centralul vâlcean s-a
conformat ºi ªtiinþa avea sã joa-
ce aproape o orã în inferioritate,
contra unei echipe focusate pe
defensivã. Comãnescu nu a fu-
rat, a fost doar sub meci. Un
„ecuson FIFA” gen Kovacs ar fi
„lucrat” profesionist, Comãnes-
cu a fost doar depãºit de situaþie.
Dacã nu ar fi intervenit aiurea
Comãnescu, meciul din Gruia s-
ar fi îndreptat spre un 0-0 îm-
brãþiºat de ambele echipe.

Fãrã sã ajungã în prima reprizã
în careul gazdelor, Craiova putea
egala totuºi, dar lovitura liberã de
la 25 de metri a lui Mitriþã s-a iz-
bit de transversalã. A fost semnul
cã pe Mangia îl pãrãsise norocul
de care avusese parte în acest
campionat. ªi acum un an Craio-
va putea trece pe primul loc cu
ocazia meciului din Gruia, iar
atunci a avut ea a fost cea care a
avut superioritate mai multe de o

Oltenii, naivi pe teren „minat”Oltenii, naivi pe teren „minat”Oltenii, naivi pe teren „minat”Oltenii, naivi pe teren „minat”Oltenii, naivi pe teren „minat”
Universitatea Craiova a pierdut primul meci din acest
campionat, în faþa liderului, CFR Cluj, care a benefi-
ciat de tradiþionala „protecþie” din partea arbitrilor

reprizã, însã n-a scos decât un
punct, pe care bãieþii lui Miriuþã l-
au apãrat eroic. De aceastã datã,
eliminarea a fost însoþitã de pe-
nalty ºi Calancea n-a avut antidot
la execuþia lui Culio.

CFR aborda repriza a doua într-
o situaþie idealã pentru cel care este
în pole position sã devinã selecþio-
ner al României: în avantaj nume-
ric ºi pe tabelã. Craiova trebuia sã
fie o pradã uºoarã pentru mingile
aruncate pe Balde, trimis sã dea
lovitura decisivã. ªi a aºa a fost,
dar nu cum se aºtepta. Calancea l-
a blocat pe senegalez, dar apoi par-
cã i-a pãrut rãu ºi i-a oferit o min-
ge cu poarta goalã, pe care Balde a
avut timp sã o bage în poartã chiar
ºi dupã ce luftase. Craiova n-a ju-
cat mare lucru. Martic, înlocuito-
rul lui Dimitrov, e mai slab decât
Achim, Screciu a fost pierdut pe
teren ºi nu pentru cã Mureºan i-a
spart capul la un corner, în timp
ce Bãluþã, dar mai ales Gustavo,
n-au fost nici mãcar replicile lui
Insigne ºi Callejon. Mangia a fãcut
schimbãrile dupã aproape 70 de
minute, timp în care ai sãi n-au dat
nãvalã în careul advers. Burlacu a
intrat cu tupeu ºi a bruiat blocada
ceferistã, ajutat ºi de învãluirile lui
Bancu. La una dintre incursiuni,
Comãnescu a mai luat o decizie în
compensaþie ºi a „pus-o pe var”. A
ezitat puþin, dar probabil s-a gân-
dit cã la 2-0 cu 10 minute înainte
de final, oltenii nu mai pot reveni.
Dacã nu alunecã, Gustavo nu poa-
te rata de la 11 metri, deºi trans-
formarea penalty-ului a fost singu-
rul lucru bun pe care l-a fãcut în
Gruia. Finalul a fost aprins, chiar
echipa lui Mangia nu dãdea impre-
sia cã-l poate aþâþa. Burlacu ºi Ban-
cu au creat panicã în stânga, dar
Arlauskis a închis bine „scurtul”
ºi pe respingere Gustavo n-a gãsit
breºa prin desiºul ceferiºilor. La
ultima fazã, Kelic n-a avut reacþie
la o minge pe care Rossi i-a arun-
cat-o din prima pe 6 metri ºi din
care Craiova putea smulge remi-
za. A venit însã prima înfrângere
din campionat, una pe care trebuie
ªtiinþa trebuie sã o gestioneze in-
teligent, fiindcã mai degrabã a fost
victima propriilor naivitãþi, decât a
erorilor de arbitraj.

Crãciunescu ºi Porumboiu:
„Penalty ºi eliminare, gratuite”

Doi foºti mari arbitri, Ion Crã-

ciunescu ºi Adrian Porumboiu,
s-au pronunþat asupra fazei în
urma cãreia CFR a deschis sco-
rul ºi Universitatea a rãmas în
inferioritate numericã. Cei doi au
convenit cã nu trebuia dictatã lo-
viturã de pedeapsã ºi implicit nici
eliminare la Tiago Ferreira. “Este
o fazã în care doi jucãtori se þin
reciproc ºi dau o luptã corp la
corp. Dacã accepþi asta ºi nu flu-
ieri din prima, o laºi pânã la ca-
pãt. Atacantul se duce cu cor-
pul, se aºazã în faþa adversaru-
lui ºi este pe cãdere. E normal
ca adversarul sã se împiedice de
el. Ori fluieri de la început fault
în afara careului, ori, dacã ai lã-
sat faza, o laºi pânã la capãt.
Eu nu pot sã dau penalty la aºa
ceva. Am vorbit cu Porumbo-
iu, el zice la fel. Cum poþi da la
un asemenea derby un arbitru
care nu e pe lista FIFA? Ori-
cum, dacã a dat penalty, trebu-
ia sã dea doar cartonaº galben!”,
a spus Crãciunescu.

Antrenorul gazdelor, Dan Pe-
trescu, a avut un discurs asemã-
nãtor cu cel al lui Gigi Mulþescu,
spunând cã echipa sa a avut 5
ocazii de gol înainte de a se dicta
penalty, deºi numai Urko Vera a
pus o datã în pericol poarta lui
Calancea: „A fost un meci foarte
greu. Am abordat meciul mai
ofensiv, sã jucãm pe contraatac,
sã nu le dãm spaþiu celor trei ju-
cãtori de la Craiova, din faþã, pe
care-i asemãn cu cei de al Na-
poli. Cred cã în prima reprizã am
avut cinci ocazii ºi ei niciuna. A
venit faza penalty-ului, eu am vã-
zut cã a fost penalty. Ãla al lor
nu a fost penalty. Am riscat sã
pierdem puncte importante. 2-0
e cel mai periculos rezultat, era
sã pierdem puncte. În a doua re-
prizã m-a deranjat puþin echipe,
pentru cã nu am jucat. Craiova
nu a avut probleme ºi nici azi nu

a avut, pentru cã penalty-ul a fost
foarte foarte clar. I-a luat faþa.
Crãciunescu a spus altfel, pen-
tru cã aºa a vrut dânsul. De când
am venit la CFR, o datã nu ne-a
dat dreptate”.

Dupã meci, Devis Mangia a
refuzat sã comenteze arbitrajul,
deºi a mãrturisit cã nu a înþeles
deciziile lui Comãnescu. „Sunt
mulþumit de jucãtorii mei, fazele
de arbitraj le puteþi analiza voi.

Lui Comãnescu nu i-am spus
decât cã regulamentul e acelaºi
pentru toatã lumea. În prima re-
prizã, CFR se retrãgea foarte
mult ºi noi aveam iniþiativa, dar
nu gãseam soluþii. Meciul a fost
unul strâns, ei au retras foarte
mult jucãtorii din bandã pentru
a-i bloca pe ai noºtri. Voi conti-
nua cu acest sistem, cu trei ata-
canþi scunzi, pentru cã ne-a adus
rezultate” a comentat Mangia.
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