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- Te întreb, Popescule, Petru
Cercel a fost rudã cu Grigore
Ureche?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Consilierii judeþeni Olt au
votat, în ºedinþa extraordinarã
din 12 septembrie a.c., un pro-
iect de hotãrâre privind organi-
zarea unui referendum pentru
schimbarea denumirii actuale a
judeþului, prin adãugarea sub-
stantivului propriu al judeþului
„abuziv desfiinþat” Romanaþi.
Iniþial, data consultãrii publice
urma sã fie 15 octombrie a.c.,
aceasta fiind prorogatã, ulterior,
pentru a se cupla cu un alt refe-
rendum, preconizat la nivel na-
þional, cel pentru redefinirea
noþiunii de familie.

Programul de dezvoltare
comunitarã World Vision, la final
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Timp de 17 ani, World Vision
a sprijinit peste 8.000 de copii din
judeþul Dolj prin proiecte de
educaþie, sãnãtate, bunãstare
economicã a familiei, formare
spiritualã ºi civicã a cetãþenilor.
Ieri, în sala de spectacol a Tea-
trului pentru copii ºi tineret
„Colibri”, printr-un spectacol
aniversar oferit de grupuri de
copii din comunitãþile partene-
re, a fost marcat finalul celui
mai longeviv ºi mai complex pro-
gram de dezvoltare comunitarã
derulat în judeþul Dolj.
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Aproape fiecare plim-
bare pe aleile bãtrânului
Parc „Nicolae Romanes-
cu” din Craiova se înche-
ie cu un popas, fie la te-
rasa „Ciobãnaºul”, fie
peste lac, la Debarcader.
Acesta din urmã a fost,
însã, mult timp în topul
preferinþelor, datoritã
amplasamentului sãu în-
cântãtor. Debarcaderul
din parc a început, din
pãcate, sã-ºi piardã, în
ani, farmecul acesta. Nu
a durat mult pânã când
lipsa investiþiilor a înce-
put sã se vadã cu ochiul
liber. Povestea juridicã a
Debarcaderului este una
încâlcitã, fapt care con-
tribuie din plin la starea
de degradare la care a
ajuns acum.33333 AC
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Alertã meteo de furtuni
în aproape toatã þara

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie a emis o informare de
ploi torenþiale, valabilã de marþi de
la ora 17.00 pânã joi la ora 23.00,
în aproape toatã þara. Meteorologii
avertizeazã cã la munte, în Mara-
mureº, nordul Moldovei ºi al Tran-
silvaniei, local în Oltenia, Muntenia
ºi Banat, marþi seara ºi în noaptea
de marþi spre miercuri, vor fi pe-
rioade în care vremea va fi instabi-
lã. Vor fi averse torenþiale, descãr-
cãri electrice ºi, pe arii restrânse,
grindinã. Începând de miercuri
dupã-amiazã, furtunile se vor ex-
tinde în cea mai mare parte a þãrii.
Potrivit ANM, se vor înregistra can-
titãþi de apã ce vor depãºi local 20 l/
mp ºi izolat 40 l/mp, iar în majori-
tatea regiunilor vor fi intensificãri
temporare ale vântului, ce vor lua
ºi aspect de vijelie, cu viteze la ra-
falã ce vor depãºi 50...60 km/h.

Majorarea alocaþiei la 200
de lei, respinsã de Camera
Deputaþilor

Camera Deputaþilor a respins,
ieri, în calitate de for decizional,
majorare alocaþiei pentru copii la
200 de lei, propusã de PNL, lide-
rul PSD Liviu Dragnea argumen-
tând cã proiectul nu a indicat sur-
sa de finanþare ºi cã în perioada
urmãtoare se va veni cu un pro-
iect „bine fãcut”. „ªi noi am spus,
ºi USR a spus, cã vom veni cu un
proiect de lege bine fãcut. A fost
un proiect de lege care, din pãca-
te, nu a respectat tehnica legislati-
vã, nu a indicat sursa financiarã”,
a explicat Dragnea motivul respin-
gerii. „În perioada imediat urmã-
toare vom veni cu un proiect de
lege care sã atingã acest obiectiv –
adicã alocaþii mai mari pentru co-
pii. Va fi un proiect puþin mai com-
plex care sã ajute ºi copii, dar ºi
pãrinþii”, a adãugat Dragnea. Co-
misia pentru Muncã a Camerei a
dat Raport de respingerea a pro-
punerii legislative a PNL, argumen-
tând cã mãsurile implicã cheltuieli
bugetare suplimentare, iar iniþiato-
rii nu precizeazã sursele financiare
necesare. Propunerea legislativã a
fost respinsã anterior ºi de Senat.
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Ministrul Finanþelor, Ionuþ Miºa, a
declarat, ieri, cã Guvernul intenþionea-
zã sã ”îngheþe” salariile brute pentru o
perioadã, în timpul cãreia asigurãrile
sociale vor fi transferate din sarcina an-
gajatorului în cea a angajatului.

„Va fi o lege prin care aceste con-
tribuþii vor fi transferate angajatului,
iar angajatorul va trebui sã pãstreze
un anumit nivel al salariului brut (...)
Am fãcut menþiunea cã ºi astãzi anga-
jatorul din mediul privat poate decide
sã modifice contractul de muncã ºi sã
diminueze sau sã creascã, dupã pro-
pria negociere cu angajatul aceastã
valoare salarialã. Totodatã, am fãcut
menþiunea cã, dupã ce se va realiza
aceastã mãsurã legislativã, va fi in-
trodusã ºi o mãsurã tranzitorie care
va obliga, practic, angajatorul, chiar
ºi cel din mediul privat, sã menþinã un
anumit nivel al salariului brut”, a declarat Ionuþ
Miºa, dupã audierea sa în cadrul Comisiei econo-
mice a Senatului.

Întrebat cum poate fi obligat un agent privat sã
menþinã nivelul salariului brut, el a mai spus cã va
fi o dispoziþie legislativã prin care se va stabili ce
va include salariul brut, inclusiv cã va cuprinde
celelalte sarcini fiscale pe care le plãteºte în pre-
zent un angajator pentru un angajat. „Vreau sã
fac menþiunea foarte clarã cã nu îi va creºte (an-

Situaþia generatã de noua lege a învãþãmântului
adoptatã în Ucraina se va afla în discuþie la ºedinþa
de plen reunit, de astãzi, a Camerei Deputaþilor ºi
Senatului, în cadrul cãreia se va supune votului o
declaraþie comunã a celor douã Camere. ”Mâine avem
o ºedinþã de plen comun Camera Deputaþilor ºi Se-
nat între altele consacratã adoptãrii unei Declaraþii
privind situaþia creatã în Ucraina în urma adoptãrii
de cãtre Dumã a unei legi a învãþãmântului. O situa-
þie mult mai gravã o au românii din Valea Timocului.
ªi e vorba de români. În Valea Timocului, sunt între
250.000 ºi 300.000 de români. România este un par-
tener al Republicii Serbia, dar nu necondiþionat ºi
acest „nu” necondiþionat, având în primul rând în
vedere recunoaºterea românilor din Valea Timocu-
lui, cu toate drepturile recunoscute la standardele
europene”, a transmis, de la pupitrul Senatului, se-
natorul PSD, ªerban Nicolae.

Rada Supremã a Ucrainei a adoptat o nouã ver-
siune a legii în privinþa educaþiei, potrivit cãreia va
fi introdusã interzicerea ºcolilor ruse, ungare ºi

Comisia Europeanã a propus, ieri,
un set de mãsuri, printre care insti-
tuirea unei Agenþii UE pentru Secu-
ritate Ciberneticã, care sã sprijine
statele în cazul atacurilor ciberneti-
ce, ºi un nou sistem de certificare,
ce va asigura utilizarea produselor
sau serviciilor online. Pachetul le-
gislativ propune crearea Agenþiei
Uniunii Europene pentru Securitate
Ciberneticã, pe bazele deja existen-
te ale Agenþiei pentru Securitatea
Reþelelor ºi a Informaþiilor (ENISA)

Guvernul vrea sã “îngheþe” salariile brut ºi sã oblige angajatorul sã le menþinã la un anumitGuvernul vrea sã “îngheþe” salariile brut ºi sã oblige angajatorul sã le menþinã la un anumitGuvernul vrea sã “îngheþe” salariile brut ºi sã oblige angajatorul sã le menþinã la un anumitGuvernul vrea sã “îngheþe” salariile brut ºi sã oblige angajatorul sã le menþinã la un anumitGuvernul vrea sã “îngheþe” salariile brut ºi sã oblige angajatorul sã le menþinã la un anumit
nivel. Asigurãrile vor fi transferate din sarcina angajatorului în cea a angajatuluinivel. Asigurãrile vor fi transferate din sarcina angajatorului în cea a angajatuluinivel. Asigurãrile vor fi transferate din sarcina angajatorului în cea a angajatuluinivel. Asigurãrile vor fi transferate din sarcina angajatorului în cea a angajatuluinivel. Asigurãrile vor fi transferate din sarcina angajatorului în cea a angajatului

gajatorului – n. red.) costul cu forþa de muncã
absolut deloc. Deci pentru toþi angajatorii, atât
din sectorul privat, cât ºi din cel de stat, sarcina
fiscalã practic costul pe care el îl are cu un an-
gajat în relaþia cu statul va fi exact aceeaºi. Va fi
o decizie a lui ulterioarã dacã, aºa cum am mai
spus, poate sã renegocieze contractul ºi sã deci-
dã sã dea mai puþin sau mai mult. Angajatorul nu
va plãti niciun leu în plus pentru un angajat”, a
adãugat ministrul Finanþelor.

De la 1 ianuarie 2018, contribuþiile de
asigurãri sociale (CAS) „vor fi datorate
de cãtre angajat, însã obligaþia stabilirii,
reþinerii ºi plãþii acestora cãtre bugetele
de asigurãri sociale va reveni, în conti-
nuare, angajatorului”, potrivit unui co-
municat remis de Ministerul Finanþelor,
la sfârºitul lunii iulie. „Nivelul contri-
buþiilor sociale obligatorii urmeazã sã
se diminueze cu 4,25 puncte procen-
tuale, respectiv de la 39,25% la 35%.
De asemenea, cu aceeaºi datã de 1 ia-
nuarie 2018, se are în vedere ºi redu-
cerea cotei impozitului pe venit de la
16% la 10%. Aceste contribuþii vor fi
datorate de cãtre angajat, însã obli-
gaþia stabilirii, reþinerii ºi plãþii aces-
tora cãtre bugetele de asigurãri so-
ciale va reveni, în continuare, angaja-
torului”, preciza Ministerul Finanþelor
Publice (MFP).

În acest sens, „sumele reprezentând CAS ºi
CASS, care în prezent sunt datorate de angajator
în nume propriu vor fi preluate de cãtre angajat.
Aceastã mãsurã va asigura angajatului creºterea
punctajului luat în calcul la stabilirea pensiei ºi
implicit o pensie mai mare”. Potrivit MFP, mãsurile
„nu vor implica creºterea cheltuielilor salariale pen-
tru angajator”. Totodatã, „având în vedere ºi scã-
derea cotei de impozit pe venit, nici venitul net al
angajatului nu va fi afectat”.

Comisia Europeanã a propus crearea unei noi agenþii
europene care sã se ocupe de Securitatea Ciberneticã

ºi având un mandat permanent de a
oferi sprijin statelor membre pentru
a preveni ºi a aborda în mod eficace
atacurile cibernetice, potrivit unui
comunicat al Reprezentanþei Comi-
siei Europene în România.

Pachetul include consolidarea
capacitãþii UE în domeniu prin: in-
stituirea unui Centru european de
cercetare ºi competenþã în materie
de securitate ciberneticã, urmând a
fi înfiinþat ca proiect-pilot în 2018;
un plan de acþiune privind modul în

care UE ºi statele membre pot rãs-
punde rapid, operaþional ºi la uni-
son, în cazul unui atac cibernetic de
mare amploare; mai multã solidarita-
te, prin posibilitatea de activare a
unui nou Fond de intervenþie de ur-
genþã în materie de securitate ciber-
neticã; consolidarea capacitãþilor de
apãrare ciberneticã, prin posibila in-
cludere a acesteia în cadrul coope-
rãrii structurate permanente dintre
statele membre ºi în Fondul euro-
pean de apãrare, pentru a sprijini
proiectele în domeniu; sporirea co-
operãrii internaþionale, prin punerea
în aplicare a Cadrului pentru un rãs-
puns diplomatic comun al UE la ac-
tivitãþi informatice rãuvoitoare.

CE a mai propus crearea unui rãs-
puns în materie de drept penal, prin
noi mãsuri de combatere a fraudei ºi a
falsificãrii mijloacelor de platã altele
decât numerarul. „UE va avea o politi-
cã ciberneticã internaþionalã care va
promova un spaþiu cibernetic deschis,
liber ºi sigur, va sprijini eforturile de
elaborare a unor norme de comporta-

ment responsabil al statelor, va aplica
normele de drept internaþional ºi va
lua mãsuri de consolidare a încrederii
în securitatea ciberneticã”, a afirmat
Federica Mogherini, care ocupã func-
þia de Înalt Reprezentant ºi vicepreºe-
dinte a Comisiei.

„Nicio þarã nu poate face faþã sin-
gurã provocãrilor legate de securi-
tatea ciberneticã. Iniþiativele noas-
tre consolideazã cooperarea, astfel
încât þãrile UE sã poatã aborda aces-
te provocãri împreunã. Propunem,
de asemenea, noi mãsuri menite sã
stimuleze investiþiile în inovare ºi sã
promoveze igiena ciberneticã”, a
spus vicepreºedintele Andrus An-
sip, responsabil pentru piaþa unicã
digitalã.

Agenda europeanã privind secu-
ritatea ºi evaluarea la jumãtatea pe-
rioadei a Strategiei privind piaþa uni-
cã digitalã ghideazã activitatea Co-
misiei în domeniul securitãþii ciber-
netice, stabilind principalele acþiuni
care trebuie întreprinse pentru con-
solidarea acesteia.

Noua lege a educaþiei din Ucraina, pe ordinea de zi
a plenului reunit al Parlamentului României

române. Minoritãþile naþionale li se va permite sã
studieze la ºcoalã doar o serie de materii în limbile
native. Cu toate acestea, concesii considerabile
au fost fãcute pentru tãtarii crimeni.

Ungaria vrea ca ONU sã punã presiune
pe Ucraina pentru a retrage noua lege

a învãþãmântului
Ungaria se va adresa ONU în semn de protest

faþã de noua lege a învãþãmântului din Ucraina,
prin care se interzice predarea limbii materne în
ºcolile ucrainene, iar ministrul maghiar de Externe,
Peter Szijjarto, afirmã cã noua lege încalcã normele
ONU privind minoritãþile naþionale, relateazã MTI.

Prezent la Adunarea Generalã a ONU, Szijjarto a
precizat cã a cerut Organizaþiei sã punã presiune
pe Ucraina pentru a retrage noua lege a învãþã-
mântului, despre care ministrul maghiar de Externe
spune cã „încalcã angajamentele internaþionale ale
þãrii, precum ºi normele europene ºi ONU”.

În plus, Ungaria a adresat o scrisoare Înaltului
Comisar pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al
Hussein, cerându-i sã analizeze aceastã situaþie.
Szijjarto a adãugat cã a avut consultãri în aceastã
privinþã ºi cu Sebastian Kurz, ministrul austriac de
Externe, care asigurã preºedinþia rotativã a OSCE.
”Amendamentul, care este contrar valorilor ºi nor-
melor europene, vine într-un moment în care Ucrai-
na vrea sã-ºi întãreascã legãturile cu UE”, a afir-
mat Szijjarto.

Recent, Rada Supremã a Ucrainei a adoptat o
nouã versiune a legii în privinþa educaþiei, potrivit
cãreia va fi introdusã interzicerea ºcolilor ruse,
ungare ºi române. Minoritãþile naþionale li se va
permite sã studieze la ºcoalã doar o serie de mate-
rii în limbile native. Cu toate acestea concesii con-
siderabile au fost fãcute pentru tãtarii crimeni.
Conform noului program educaþional, doar una sau
mai multe materii pot fi studiate în instituþiile edu-
caþionale în douã sau mai multe limbi, limba stata-
lã, engleza sau altã limbã oficialã a UE.
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MIRCEA CANÞÃR

Consilierii judeþeni Olt au votat, în
ºedinþa extraordinarã din 12 septembrie
a.c., un proiect de hotãrâre privind orga-
nizarea unui referendum pentru schimba-
rea denumirii actuale a judeþului, prin adã-
ugarea substantivului propriu al judeþului
„abuziv desfiinþat” Romanaþi. Iniþial, data
consultãrii publice urma sã fie 15 octom-
brie a.c., aceasta fiind prorogatã, ulterior,
pentru a se cupla cu un alt referendum,
preconizat la nivel naþional, cel pentru re-
definirea noþiunii de familie. Proiectul de
hotãrâre, potrivit presei locale, era argu-
mentat printr-o expunere de motive de
naturã istoricã ºi culturalã. Se spune cã la
lansarea proiectului respectiv au partici-
pat toþi parlamentarii de Olt, deºi în ºedinþa
extraordinarã a Consiliului Judeþean,  din
12 septembrie a.c., au votat „pentru”,
conform minutei, doar consilierii PSD ºi
ALDE (21 la numãr), nu ºi grupul consi-
lierilor liberali (10 la numãr) care a ab-
sentat. S-a mai înregistrat un vot împo-
trivã ºi o abþinere, din rândul celor pre-
zenþi. Liberalii au invocat raþiuni financia-

re. „Prin acest referendum, noi încer-
cãm sã facem o reparaþie moralã” a de-
clarat presei preºedintele Consiliului Ju-
deþean Olt, Marius Oprescu. Dacã senti-
mental admitem cã preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Olt are parþialã dreptate când
vorbeºte de o „reparaþie istoricã”, dar ºi
de una „moralã”, nu înseamnã cã aºa stau
lucrurile. Reînfiinþarea judeþelor „abuziv
desfiinþate”, prin reforma administrativã din
1968, precedatã de cea din 1950, a fost
îndelung clamatã, în primii ani dupã 1990.
Orice reformã de aceastã facturã, deºi cea
din 1968 a fost îndelung preparatã, nu
mulþumeºte, pentru nimic în lume, pe toþi
locuitorii unei entitãþi administrative. ªi
avem multe exemple la îndemânã. ªi, deºi
preºedintele Consiliului Judeþean Olt a adã-
ugat cã schimbarea denumirii judeþului, de
fapt completarea acesteia, nu-i va afecta
pe cetãþeni, în sensul cã aceºtia nu vor fi
nevoiþi sã-ºi schimbe actele de identitate
sau numerele de înmatriculare ale autotu-
rismelor, decât în momentul expirãrii vala-
bilitãþii documentelor în vigoare, discuþia

este mai largã ºi complexã. Din punct de
vedere constituþional n-ar exista impedi-
mente, a afirmat parlamentarul Paul Stã-
nescu. Nu asupra acestei chestiuni vom
zãbovi. Ci asupra alteia, deocamdatã ne-
mãrturisitã. Ce înseamnã „o reparaþie is-
toricã”? Configuraþia actualã geograficã
a judeþului Olt rãmâne identicã sau se re-
vendicã, ulterior, ºi teritoriul pierdut, pen-
dinte de fostul judeþ Romanaþi, pe linia lo-
calitãþilor Drãgoteºti, Leu, Zãnoaga, Cas-
tranova, Celaru, Amãrãºti, Dobroteºti,
Dãbuleni, în prezent pãrþi componente ale
Doljului? Sã mergem mai departe, accep-
tând chiar validarea referendumului în dis-
cuþie, prin participarea a cel puþin 30% din
alegãtorii înscriºi pe listele electorale per-
manente, din care 50 plus 1 se declarã pen-
tru atribuirea denumirii de Olt-Romanaþi.
Povestea nu se terminã aici. La votul din
Parlament, fiindcã trebuie datã o lege, nu
s-ar putea deschide “o cutie a Pandorei”?
De-a dreptul riscantã. Nu mai evocãm, în
context, ce se întâmplã momentan în Ca-
talonia, unde tensiunea creºte de la o zi la

alta. Am putea vorbi chiar de o apropiere a
punctului de fierbere. Fireºte, sã nu ne pri-
pim, prin comparaþi nedorite. În prezenta-
rea uºor idilicã a fostului judeþ Romanaþi
s-a spus cã acesta reprezenta portretul Ro-
mâniei interbelice. Interesant. Istoricul
american Keith Hitchins, în excepþionala sa
lucrare „România. 1866-1947” (Ed. Hu-
manitas), ne prezintã un tablou... cenuºiu.
De-a dreptul. ªi o face cu argumente in-
failibile, din postura de universitar la Illi-
nois, bun cunoscãtor al realitãþilor din es-
tul Europei. Sã conchidem. ªi Doljul, ºi Ol-
tul, ºi Mehedinþiul, ºi Gorjul, ºi Vâlcea –
judeþe aidoma degetelor de la o mânã – se
vor regãsi împreunã, nu peste multã vre-
me, din punct de vedere administrativ, într-
o regiune a Olteniei, cum cere Uniunea
Europeanã. Adãugarea substantivului pro-
priu Romanaþi la actuala denumire a jude-
þului Olt, dacã n-ar ascunde ºi potenþiale
riscuri, n-ar însemna altceva decât cãuta-
rea unui timp pierdut, ºi nostalgiile de
aceastã facturã nu îºi au rostul. Fiindcã
viaþa de zi cu zi nu se schimbã cu nimic.

Aproape fiecare plimbare pe
aleile bãtrânului Parc „Nicolae Ro-
manescu” din Craiova se încheie
cu un popas, fie la terasa „Ciobã-
naºul”, fie, peste lac, la Debarca-
der. Acesta din urmã a fost, însã,
mult timp în topul preferinþelor,
datoritã amplasamentului sãu în-
cântãtor. Aºezatã pe piloni solizi ºi
strãjuitã de câþiva copaci seculari,
terasa Debarcaderului îi atrãgea ca
un magnet pe vizitatorii parcului,
care îi cãlcau pragul pentru berea
rece la halbã ºi tãviþa cu mititei ºi
muºtar, dar, în primul rând, pen-
tru perspectiva deosebitã pe care
o are asupra luciului de apã. Pe
timp de iarnã, terasa se închidea ºi
era disponibil numai restaurantul.
Incinta, una destul de mare, era un
spaþiu primitor pentru vizitatorii
îngheþaþi dupã plimbarea pe alei,
care intrau aici pentru a se dez-
morþi la o canã cu ceai parfumat
sau vin fiert.

Parfumul de tãmâie
a stins grãtarele

Debarcaderul din parc a înce-
put, din pãcate, sã-ºi piardã, în ani,
farmecul acesta. Cu toate cã nu s-
a schimbat absolut nimic, vechea
locaþie rãmânând aceeaºi, locul a
cãpãtat treptat un aspect neîngri-
jit, care a început sã se accentue-
ze odatã cu trecerea timpului. Nu
a durat mult pânã când lipsa in-
vestiþiilor a început sã se vadã cu
ochiul liber. Sub freamãtul copa-
cilor, care o strãjuiesc pe una din-
tre laturi, terasa îmbietoare de al-

Parcul „Nicolae Romanescu” impresio-
neazã, înainte de toate, prin frumuseþea na-
turalã a copacilor seculari, frumuseþe pe care
vizitatorii o cautã în fiecare anotimp: primã-
vara, pentru verdele crud al copacilor, vara
pentru rãcoarea plãcutã a copacilor, toam-
na pentru spectacolul de culori pe care îl

oferã desiºul frunzelor, iar iarna, pentru dan-
telãria troienelor sau lacul îngheþat bocnã
ºi colorat în gri. În acest peisaj de-a drep-
tul feeric, Debarcaderul, cu terasa, cofetã-
ria ºi restaurantul sãu, amenajate toate pe
lacul principal al parcului, a avut dintotdeau-
na un loc al sãu, aparte.

tãdatã a început sã scârþâie la fie-
care pas, lemnãria ºubredã spunân-
du-ºi cuvântul. Vizitatorii s-au rã-
rit ºi ei, iar grãtarele nu au mai sfâ-
râit parcã nici ele cu atâta înver-
ºunare. Cu toate cã nu a fost în-
chis definitiv, restaurantul a înce-
put sã aibã clienþi din ce în ce mai
puþini. Pentru a scoate, totuºi, o
brumã de venituri, deþinãtorii spa-
þiului au pus un afiº mare pe gea-
muri, anunþând cã organizeazã
mese de pomenire pentru suflete-
le celor decedaþi, la niºte preþuri
avantajoase.

O poveste juridicã încâlcitã
Povestea juridicã a Debarcade-

rului este una încâlcitã, fapt care
contribuie din plin la starea de de-
gradare la care a ajuns acum. SC
Corealis SA este proprietarul, în
acte, a ceea ce se cheamã com-

plexul Debarcader – spaþiul co-
mercial Restaurant, Cofetãria ºi
Terasa. Potrivit documentaþiei
puse la dispoziþie de Primãria Cra-
iova, încã din anul 1963, imobilul
menþionat mai sus a fãcut parte din
patrimoniul Sfatului Popular al re-
giunii Oltenia – Trustul Alimenta-
þiei Locale Craiova. În 1976 a tre-
cut în patrimoniul Întreprinderii
comerciale de stat pentru alimen-
taþie publicã Craiova, respectiv
ICS Alimentaþia Publicã Craiova.
În 1990, ICS ºi-a încetat activita-
tea, activul ºi pasivul acesteia fi-
ind preluate în totalitate de socie-
tatea comercialã nou înfiinþatã cu
denumirea SC Coreal SA. În anul
2000, s-a produs divizarea SC
Coreal SA ºi înfiinþarea SC Corea-
lis SA, care, prin protocol, a pri-
mit toate activele din componenþa
Complexului Debarcader.

Terenul a rãmas al parcului
SC Corealis SA are în proprie-

tate, aºadar, doar construcþiile.
Proprietarul terenului pe care
funcþioneazã atât restaurantul, dar
ºi cofetãria ºi terasa, este Primãria
Craiova. SC Corealis a încercat,
în 2014, invocând dreptul de uzu-
capiune, sã obþinã terenul în pro-
prietate, dar instanþa a stabilit cã
rãmâne domeniu public, fãcând
parte integrantã din incinta parcu-
lui. Dupã ce s-a încheiat procesul,
în anul 2015, SC Corealis a fost
nevoit sã concesioneze terenul, de
peste 2.000 de metri pãtraþi, de la
Primãria Craiova. Fiind vorba de
proprietarul unui clãdiri deja exis-
tente, s-a mers pe negociere directã
ºi s-a convenit la o concesiune pe
20 de ani, în condiþiile în care ma-
ximum prevãzut de lege, în acest
caz este de 49 de ani. Proiectul de
hotãrâre a intrat în ºedinþa Consi-
liului Local Municipal Craiova, din
luna noiembrie 2015, ºi a fost vo-
tat ca atare, dar cu menþiunea cã
valoarea redevenþei urma sã fie sta-
bilitã ulterior, dupã ce va fi evaluat
terenul.

Redevenþã modicã, de 0,44
de euro pe metru pãtrat

Evaluarea terenului s-a fãcut abia
la mijlocul acestui an. Mai precis,
în luna iulie, când Primãria Craiova
a comandat un raport de evaluare

asupra terenului de 2.166 de metri
pãtraþi, pe care funcþioneazã tot
complexul Debarcaderului. PFA
Iulian Cosmin Androniu, cu sediul
în localitatea Brãila, a primit con-
tractul de servicii. Dupã ce a luat
în calcul toþi factorii de situare a te-
renului, evaluatorul i-a stabilit o va-
loare de 341.000 de euro. Pornind
de la aceastã sumã, redevenþa pe
care trebuie sã o plãteascã SC Co-
realis pentru teren este de 11.458 de
euro pe an, iar lunar – de 955 de
euro. Din calcule, reiese cã proprie-
tarul clãdirilor a concesionat terenul
de sub ele la preþul de... 0,44 euro
pe metru pãtrat! Cuantumul rede-
venþei, stabilit în urma evaluãrii, a
fost votat ca atare de consilierii mu-
nicipali, în ºedinþa din luna august.

***
Deºi nici un consilier municipal

nu a ridicat problema stãrii de negli-
jenþã în care proprietarul þine Debar-
caderul, singura raþiune pentru per-
ceperea unei redevenþe modice asu-
pra terenului ar putea fi ca sã îi lase
astfel proprietarului posibilitatea sã-
ºi investeascã profitul în lucrãri de
amenajare ºi modernizare. Putem
doar bãnui acest lucru, fiindcã, în
contractul de concesiune, nu s-a
fãcut referire în nici un fel la modul
cum ar trebui sã arate, totuºi, com-
plexul Debarcaderului pentru a nu
strica imaginea parcului.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În urmãtoarele zile vom afla noua echi-
pã de conducere a Direcþiei pentru Agri-
culturã Dolj. ªi aceasta pentru cã ministe-
rul de resort a decis sã desfãºoare prin
A.N.F.P. concursul pentru ocuparea postu-
rilor vacante de director executiv ºi direc-
tor executiv adjunct. Ing. Liliana Sãvulea,
actualul director executiv al D.A.J. Dolj
nu ºi-a manifestat intenþia de a se înscrie
la concurs, motiv pentru care devine evi-
dent cã locul sãu va fi ocupat în scurt timp
de altcineva.

Concurs dupã concurs
Pentru postul de director executiv s-au

înscris, iniþial, ºase candidaþi: Ion Gavri-
lescu, Cãlugãru Stelicã Cristinel, Filimon
Delia Alexandra, Roºu Viorica, Popa Adri-
an, Sãvulea ªtefan. Cãlugãru Stelica Cris-
tinel s-a retras din competiþie ºi rãmâne sã
concureze, mâine, pentru director execu-
tiv adjunct, iar Filimon Delia Alexandra,

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale a
scos la concurs postul de director executiv al Di-
recþiei pentru Agriculturã din 12 judeþe, inclusiv
Bucureºtiul. Printre acestea ºi D.A.J. Dolj. Con-
cursul este organizat de Agenþia Naþionalã a
Funcþionarilor Publici, pentru cã este vorba de
funcþii publice de conducere vacante în cadrul
unor instituþii publice subordonate MADR. Ieri,
începând cu ora 10.00, s-a susþinut proba scrisã.
Pentru conducerea D.A.J. Dolj au mai rãmas în
luptã trei candidaþi, dintre aceºtia doar unul pro-
venind din interiorul D.A.J. Dolj. Mâine, 21 sep-
tembrie a.c., se va desfãºura concursul pentru

actualmente director economic al D.A.J.
Dolj, nu s-a mai prezentat, ieri, la proba
scrisã. Lupta se va da, aºadar, între Ion
Gavrilescu, Roºu Viorica ºi Sãvulea ªtefan
–  acesta din urmã fiind soþul Lilianei Sã-
vulea, cea care conduce, în prezent, D.A.J.
Dolj.

Pentru director executiv adjunct la
D.A.J. Dolj vor intra, mâine, în concurs:
Cãlugãru Stelicã Cristinel ºi Gavrilescu Ion,
ambii având funcþia de consilier superior
în cadrul D.A.J. Dolj. ªi unul, ºi celãlalt
au o experienþã bogatã în activitatea D.A.J.
Dolj. Indiferent cine va ieºi, aici, câºtigã-
tor, devine plauzibil cã ritmul de lucru va
rãmâne ridicat.

Competenþele D.A.J.-urilor,
sporite în ultimul an

Prin ultima modificare a legislaþiei în
materie, Hotãrârea nr. 860/2016 privind or-
ganizarea, funcþionarea ºi stabilirea atri-

buþiilor direcþiilor pentru agriculturã jude-
þene ºi a municipiului Bucureºti, direcþii-
lor pentru agriculturã judeþene li se trec în
sarcinã nu mai puþin de 36 de atribuþii,
unele cu un volum de muncã ridicat. ªi,
ca sã ne referim numai la câteva dintre
aceste prerogative, realizãm cã directorul
executiv al D.A.J. Dolj va avea nevoie de
nervi de oþel: realizeazã consultanþã ºi asis-
tenþã tehnicã de specialitate pentru întoc-
mirea documentaþiei în vederea accesãrii
de fonduri europene ºi naþionale, cu res-
pectarea prevederilor legale în materie în
vigoare; autorizeazã spaþiile de depozitare
pentru produsele agricole, monitorizeazã
modul de recepþionare, depozitare ºi pãs-
trare în spaþiile cu aceastã destinaþie; în-
deplineºte atribuþii de verificare, analiza-
re, avizare ºi înaintare cãtre MADR, dupã
caz, a documentaþiilor întocmite în vede-
rea eliberãrii avizelor pentru schimbarea
categoriei de folosinþã a terenurilor agri-

cole, scoaterii definitive/temporare a tere-
nurilor din circuitul agricol, avizului prea-
labil sau activitãþilor subsecvente acestor
proceduri, potrivit legislaþiei în vigoare.

Or, în acest context se poate pune în-
trebarea dacã D.A.J. este sau nu este for
metodologic? În absenþa funcþionãrii unei
camere agricole, pentru care s-au fãcut
niºte alegeri, potrivit legii în vigoare, sin-
gurul organism din subordinea directã a
M.A.D.R., care poate centraliza niºte date
despre starea agriculturii doljene rãmâne
Direcþia pentru Agriculturã Judeþeanã Dolj.
Schimbãrile periodice de directori execu-
tivi, aproape fãrã nicio noimã, chiar prin
concurs, nu rezolvã mare lucru. Mai ales
acum, când, potrivit Comisiei Naþionale de
Prognozã, industria ºi agricultura vor ac-
celera creºterea economiei, agricultura es-
timându-se cã va avansa cu 3%, faþã de
prognoza anterioarã de 1,9%.

VALENTIN CEAUªESCU

A început procesul fraþilor Ga-
briel ºi Luigi Teodorescu, de 23,
respectiv 20 din Craiova, acuzaþi cã
l-au omorât pe Antoni-Ionuþ Fiera-
ru zis „Mârlici”, de 20 de ani, tot
din municipiu, iar judecãtorii de la
Tribunalul Dolj i-au menþinut în
arest preventiv pe inculpaþi: „Men-
þine mãsura arestului preventiv cu
privire la inculpaþii Teodorescu
Luigi ºi Teodorescu Gabriel, mã-
surã dispusã prin încheierea nr. 305
din data de 07.12.2016 a judecã-
torului de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj. Cheltu-
ielile judiciare rãmân în sarcina sta-
tului. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 ore de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din
data de 18.09.2017”, se aratã în
hotãrârea instanþei. Pe fond, pro-
cesul a fost amânat pentru 27 sep-
tembrie a.c.

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, ieri, un echipaj din ca-
drul Biroului Rutier Craiova a oprit
pentru control un autoturism BMW
care circula pe porþiunea de drum
situatã între intersecþia cu strada
Spania, cãtre intersecþia cu strada
Sãrarilor. Conducãtorul autoturis-
mului a fost legitimat de poliþiºtii
craioveni, stabilindu-se cã este
vorba despre Rãzvan Vasile, de 37
de ani, din Craiova.

postul de director executiv adjunct, proba scri-
sã, Doljul figurând în graficul de competiþie. Pen-
tru acest post s-au înscris doar doi candidaþi,
ambii din interiorul D.A.J. Dolj. Cu atribuþii cres-
cute, prin noua reglementare juridicã a direcþii-
lor pentru agriculturã judeþene, ºi cu presiunea
tot mai mare de la conducerea MADR – rapor-
tãri în timp limitã, monitorizãri producþii, colec-
tarea de informaþii lor contabile de la exploataþii-
le agricole de pe raza judeþului – viitoarea con-
ducere a D.A.J. Dolj va trebui sã facã faþã unui
volum de muncã tot mai ridicat, alãturi de o echi-
pã de angajaþi, numeric, insuficientã.

Fraþii care au ucis un craiovean
de 20 de ani rãmân în arest preventiv

Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodo-
rescu, de 23, respectiv 20 de ani,
din Craiova, acuzaþi de omor,
lovire ºi alte violenþe ºi tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice, în
cazul tânãrului înjunghiat mortal
în cartierul craiovean Craioviþa
Nouã, au fost menþinuþi, luni, 18
septembrie a.c., în arest preven-
tiv. Judecãtorii au amânat proce-
sul pentru 27 septembrie a.c.

Au abandonat victima
în stradã ºi au fugit

Reamintim cã pe 29 martie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj i-
au trimis în judecatã pe fraþii Luigi
ºi Gabriel Teodorescu, pentru cri-
ma din noaptea de 5 spre 6 decem-
brie 2016, din Craioviþa Nouã, în
sarcina fiecãruia fiind reþinutã in-
fracþiunea de omor, la care se adau-
gã lovire ºi alte violenþe ºi tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice, victima
fiind Antoni-Ionuþ Fieraru zis „Mâr-
lici”, în vârstã de 20 de ani. Cei doi,
împreunã cu „susþinãtori” s-au în-
tâlnit în zona Poºtei din Craioviþa
Nouã. Gabriel Teodorescu a lovit
un tânãr cu mânerul unui cuþit în
cap, dar ºi pe Antoni Ionuþ Fieraru,
care a fugit cãtre bulevardul Tine-
retului. Fraþii Teodorescu l-au prins

când a ajuns lângã gardul despãrþi-
tor dintre benzile de circulaþie ale
bulevardului Tineretului ºi au înce-
put sã-l loveascã simultan, Fieraru
apãrându-se cu braþele.

Anchetatorii au reþinut cã „profi-
tând de starea de vulnerabilitate ºi
imposibilitatea de ripostã în care se
afla acesta, fiind flancat ºi imobili-
zat de inculpatul Teodorescu Luigi,
inculpatul Teodorescu Gabriel i-a
aplicat victimei cel puþin douã lovi-
turi cu un al doilea cuþit pe care îl
avea asupra sa (având lama raba-
tabilã de aproximativ 18 cm lungi-
me ºi 3 cm lãþime), dintre care una
în zona cervicalã anterioarã, care i-
a secþionat douã artere sanguine
majore, cauzându-i leziuni trauma-
tice care i-au produs în scurt timp
decesul”. Cei doi fraþi au abandonat
victima în stradã, au plecat în Drã-
gãºani, judeþul Vâlcea, unde locuia o
rudã ºi au ascuns acolo cuþitul folo-
sit la uciderea lui Fieraru, însã la re-
venirea în Craiova au fost prinºi.

CARMEN ZUICAN

ªofer de BMW prins cu pistolul
deþinut ilegal în maºinã

Un craiovean de 37 de ani este cercetat penal pentru neres-
pectarea regimului armelor ºi muniþiilor dupã ce, ieri dupã-
amiazã, poliþiºtii rutieri i-au gãsit, în BMW-ul oprit pentru

control, un pistol ºi 11 cartuºe, deþinute ilegal.

În urma controlului efectuat în
interiorul autoturismului, poliþiºtii
rutieri au gãsit un pistol de culoare
neagrã ºi muniþia aferentã acestei
arme. Astfel, la faþa locului s-au
deplasat ºi poliþiºti din cadrul Ser-
viciului Arme, Explozivi ºi Substanþe
Periculoase Dolj care au stabilit, din
primele verificãri, cã arma gãsitã în
interiorul autoturismului este un pis-
tol neletal de autoapãrare, marca
Bruni, calibru 8 mm, prevãzut cu
încãrcãtor în care se aflau 11 car-
tuºe neletale cu efect acustic, de
acelaºi calibru, nepercutate.

Craioveanul a declarat cã le-a
cumpãrat în urmã cu 3 sau 4 luni,
contra sumei de 500 euro, din mu-
nicipiul Bucureºti, de la o persoanã
necunoscutã. De asemenea, în
urma verificãrilor ºi investigaþiilor
efectuate, poliþiºtii craioveni au sta-
bilit cã tânãrul de 37 de ani nu este
deþinãtor legal de arme ºi muniþii.
„În cauzã se continuã cercetãrile,
poliþiºtii întocmind dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de
nerespectarea regimului armelor ºi
muniþiilor. Arma ºi muniþia au fost
ridicate de oamenii legii pentru
continuarea verificãrilor”, a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Cãtãlin Dochia.

CARMEN ZUICAN 
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Cel mai complex program derulat
de organizaþia World Vision Interna-
tional, în peste o sutã de þãri, este
Programul de Dezvoltare Comunita-
rã. În judeþul Dolj, acesta s-a derulat
în perioada 2000-2017, pentru apro-
ximativ 8.000 de copii ºi pãrinþii aces-
tora, beneficiarii indirecþi fiind peste
34.000 – locuitori ai celor 13 comuni-
tãþi partenere: Argetoaia, Bucovãþ,
Brabova, Braloºtiþa, Breasta, Carpen,
Cernãteºti, Coþofenii din Dos, Pleºoi,
Predeºti, Scaeºti, Sopot ºi Vârvorul
de Jos.

Programul a adus schimbare în
viaþa copiilor din comunitãþile parte-

Programul de dezvoltare comunitarã World Vision, la final
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Timp de 17 ani, World Vision a spriji-

nit peste 8.000 de copii din judeþul Dolj
prin proiecte de educaþie, sãnãtate, bu-
nãstare economicã a familiei, formare
spiritualã ºi civicã a cetãþenilor. Ieri, în
sala de spectacol a Teatrului pentru co-

pii ºi tineret „Colibri”, printr-un spec-
tacol aniversar oferit de grupuri de co-
pii din comunitãþile partenere, a fost
marcat finalul celui mai longeviv ºi mai
complex program de dezvoltare comuni-
tarã derulat în judeþul Dolj.

nere, oferindu-le acestora nu doar
ºansa de a-ºi împlini visele ºi de a
avea speranþã într-un viitor mai bun,
ci ºi de a trãi într-un prezent în care
sã se simtã protejaþi ºi sã se bucure
de o educaþie de calitate, de o stare
bunã a sãnãtãþii, de oportunitãþi de
dezvoltare a unor afaceri generatoa-
re de venit pentru pãrinþii lor ºi un
spirit comunitar consolidat în comu-
nitãþile în care trãiesc ºi se dezvoltã.

42 de ºcoli ºi 45 de grãdiniþe
au fost renovate

La începutul programului, prin
proiectele de educaþie, 24 de ºcoli

primare, 18 ºcoli gimnaziale ºi 45 de
grãdiniþe partenere au fost reabilita-
te ºi renovate, dotate cu material di-
dactic, iar peste 300 de cadre didac-
tice au luat parte la cursuri de per-
fecþionare care sã le ajute sã desfã-
ºoare activitãþi extraºcolare cu copi-
ii. Pentru a-ºi petrece timpul liber,
World Vision a deschis 27 de cluburi
ale copiilor, unde aceºtia au luat par-
te la activitãþi distractive, educative
ºi s-au implicat în campanii de pro-
movare a drepturilor copilului.

Prin programele de burse ºcolare,
World Vision a susþinut 254 de elevi
din mediul rural sã-ºi continue stu-
diile la liceu. Dintre aceºtia, 70 au
mers mai departe la facultate.

Anual, 2.500 de copii au luat par-
te la campanii de igienã, nutriþie ºi
sãnãtate ºi au primit kituri de igienã
personalã. Având în vedere preocu-
parea la nivel global a organizaþiei
pentru sãnãtatea copilului sub 5 ani,
s-au organizat sesiuni informative
pentru peste 1.200 de mame pe teme
legate de nutriþie ºi dezvoltarea co-
pilului ºi s-au oferit training-uri pen-
tru peste 80 de cadre medicale.

Începând cu anul 2002, World Vi-
sion a depus eforturi susþinute pen-
tru a îmbunãtãþi viaþa persoanelor
cu dizabilitãþi. Peste 200 de copii cu
dizabilitãþi au beneficiat de servicii
de recuperare specializate ºi 300 de
adulþi au beneficiat de scaune ru-
lante potrivite ºi de instruirea nece-

sarã pentru o utilizare adecvatã.
Buna integrare a copiilor cu dizabi-
litãþi în învãþãmântul public s-a rea-
lizat prin campanii de conºtientiza-
re privind drepturile copiilor cu di-
zabilitãþi ºi educaþia incluzivã, trai-
ning-uri pentru pãrinþi ºi cadre di-
dactice, parteneriatul cu instituþiile
locale, networking.

Prin intervenþia World Vision, 25
de dispensare au fost reabilitate ºi
dotate, contribuind astfel la oferirea
de servicii de asistenþã medicalã pri-
marã pentru 34.000 de persoane. Tot-
odatã, World Vision a asigurat acce-
sul la apã curentã ºi potabilã pentru
7 dispensare ºi 19 ºcoli.

600 de persoane au participat
la cursuri de calificare

În cei 17 ani, World Vision a lu-
crat cu oamenii din comunitãþi, ofe-
rindu-le oportunitãþi antreprenoria-
le ºi profesionale care sã-i ajute sã

câºtige un venit stabil ºi sã poatã
avea grijã de copiii lor: 600 de per-
soane au participat la cursuri de
calificare ºi 400 de familii au primit
donaþii de stupi complet echipaþi,
solarii, pui, gãini, capre, oi.

 „Au trecut 17 ani ºi Programul de
dezvoltare comunitarã a ajuns la fi-
nal de drum. Lãsãm în urmã comuni-
tãþi care pun în centrul activitãþii lor
copilul, care au cãpãtat experienþã în
elaborarea strategiilor de dezvoltare
localã, care au învãþat sã acceseze
fonduri  ºi care au exerciþiul partene-
riatului. Copiii au crescut ºi au pla-
nuri ambiþioase pentru viitor, pãrinþii
au înþeles nevoia de a investi în edu-
caþia ºi protecþia copiilor, membrii
comunitãþii s-au organizat în asocia-
þii care continuã cu iniþiative noi  pro-
cesul de dezvoltare a comunitãþii lor”,
a spus Georgeta Ungureanu, mana-
ger interimar Biroul Zonal Dolj.

RADU ILICEANU

Reþelele informatice sunt coloana
vertebralã a societãþii moderne. Însã,
configurarea lor poate fi afectatã de
erori, greoaie ºi costisitoare. Reþelele
configurate defectuos au ca rezultat
întreruperi în funcþionare ce þin prima
paginã a ziarelor ºi afecteazã nenumã-
raþi utilizatori, precum ºi pierderi de
venituri de milioane de euro, fãrã sã
mai vorbim de breºele de securitate care

1,325 milioane de euro pentru
un proiect de cercetare românesc

“Fondurile pentru debut / Starting Grants” de la
Consiliul European de Cercetare sunt acordate cerce-
tãtorilor de orice naþionalitate, cu o experienþã profe-
sionalã de 2-7 ani de la obþinerea doctoratului (sau
unei diplome echivalente) ºi cu o experienþã promiþã-
toare în domeniul cercetãrii. Proiectul trebuie reali-
zat într-un institut de cercetare public sau privat din
unul din statele membre UE sau þãrile asociate. Finan-
þarea acordatã fiecãrui proiect este de maximum 1,5

milioane de euro. Dr. Costin Raiciu, de la Universita-
tea Politehnicã din Bucureºti, este unul dintre cei 406
cercetãtori de top la început de carierã, selectaþi pen-
tru a beneficia de finanþare în cadrul acestei competi-
þii. Proiectul sãu se axeazã pe securitatea reþelelor
informatice ºi va beneficia de fonduri  în valoare de
1,325 milioane de euro pe o perioadã de 5 ani de zile.
Dr. Raiciu este al 5-lea cercetãtor român care benefi-
ciazã de acest tip de finanþare.

sunt un pericol pentru siguranþa tutu-
ror. Toate acestea se datoreazã faptu-
lui cã nu existã garanþiile necesare cã
reþelele implementeazã corect politicile
operatorului. Talentele de top au ne-
voie de condiþii bune la momentul
potrivit pentru a se dezvolta. UE fur-
nizeazã cele mai bune condiþii posi-
bile la începutul carierei unui cerce-
tãtor prin fondurile CEC pentru de-

but. Acesta este motivul pentru care
ele sunt esenþiale pentru viitorul Eu-
ropei ca destinaþie pentru ºtiinþã ºi
cercetare: ele atrag ºi reþin tinerele
talente. De aceastã datã, CEC a atras
cercetãtori cu 48 de naþionalitãþi di-
ferite din 23 de þãri europene. Este o
investiþie care va aduce beneficii, im-
pulsionând dezvoltarea UE ºi inova-
rea”, a declarat Carlos Moedas, comi-
sarul european pentru cercetare, ºtiin-
þã ºi inovare, la anunþarea rezultatelor.

La nivel european, 13% dintre ce-
le 3.085 de proiecte depuse vor fi fi-
nanþate, suma totalã dedicatã acesto-
ra ajungând la aproximativ 605 milioa-
ne de euro. 40% dintre cercetãtorii ce
urmeazã sã obþinã finanþare sunt fe-
mei, ele având ºi o ratã mai mare de
succes în ce priveºte selectarea pro-
iectelor propuse (14,5%, comparativ
cu 12,7% în cazul cercetãtorilor bãr-
baþi). Þãrile ce conduc în topul numã-
rului de proiecte ce urmeazã sã fie puse
în practicã sunt: Marea Britanie -
(79), Germania (67) ºi Franþa (53).

MARGA BULUGEAN

La eveniment participã reprezen-
tanþi de seamã (rectori, directori IO-
SUD, directori de ºcoli doctorale) de
la mai mult de 40 de universitãþi din
þarã, precum ºi reprezentanþi ai Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale.

Conferinþa se doreºte un cadru pro-
pice de discuþie, în care se vor dezba-
te probleme de mare interes pentru
ciclul al treilea de învãþãmânt univer-

ªcolile doctorale din România,
reunite la Craiova

IOSUD-Universitatea din Craiova organizeazã, în 21-22
septembrie, prima Conferinþã Naþionalã a Instituþiilor Organiza-
toare de Studii Universitare de Doctorat. Deschiderea oficialã a
conferinþei va avea loc mâine, ora 9:30, la Centrul de Restaura-

re, Conservare, Patrimoniu ºi Vizualizare al Facultãþii de
Teologie Ortodoxã, în Amfiteatru (strada Brestei nr. 24).

sitar: cercetarea doctoralã a condu-
cãtorilor de doctorat, dar ºi a studen-
þilor doctoranzi, vizibilitatea sa naþio-
nalã ºi internaþionalã, legislaþia actua-
lã de acreditare ºi reacreditare a do-
meniilor de doctorat ºi a ºcolilor doc-
torale, legislaþia privind obþinerea ates-
tatului de abilitare ºi a calitãþii de con-
ducãtor de doctorat, armonizarea re-
laþiei dintre Ministerul Educaþiei Naþi-

onale ºi Instituþiile Orga-
nizatoare de Studii Univer-
sitare de Doctorat.

”IOSUD - Universita-
tea din Craiova îºi expri-
mã convingerea cã aceas-
tã primã Conferinþã Na-
þionalã a Instituþiilor
Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat
va contribui la gãsirea ce-
lor mai bune pârghii pen-
tru optimizarea activitãþii
doctorale din universitã-
þile româneºti, oferind un
cadru generos de dezba-
tere constructive”, se pre-
cizeazã într-un comunicat
de presã remis de Univer-
sitatea din Craiova.

MARGA BULUGEAN
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Cinefilii craioveni sunt
aºteptaþi sâmbãtã, 23 sep-
tembrie, ora 19.00, la ci-
nematograful „Patria”,
unde va avea loc premiera
lungmetrajului de ficþiune
„Octav”. Regizat de Serge
Ioan Celebidachi, filmul
este o coproducþie Româ-
nia – Marea Britanie, reali-
zatã cu sprijinul Centrului
Naþional al Cinematografiei.

Rolul principal, Octav,
este interpretat de Marcel
Iureº, care îl aprecia ca fi-
ind „o provocare actori-
ceascã”, „deoarece presu-
pune sã interpretez perso-
najul unui copil din per-
spectiva unui adult”, decla-
ra actorul român cu cele mai multe produc-
þii americane în filmografie („Piraþii din Ca-
raibe”, „Misiune imposibilã”, „Pacificato-
rul”). În distribuþia filmului se regãsesc ºi
alte nume importante ale cinematografiei ro-
mâneºti, între care Victor Rebengiuc, Andi
Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu,
Mihai Dinvale, Maria Obretin, Dana Rogoz,
Silviu Biriº, Codin Maticiuc, Vlad Rãdescu,
ªtefan Velniciuc, Cristian Bota, Alessia To-
fan, Eric Aradits. Filmãrile au avut loc în
martie-aprilie 2016 la Câmpulung Muscel,

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” des-
chide stagiunea 2017-2018 sâmbãtã, 30 sep-
tembrie, la ora 18.00, cu spectacolul „Zorro”
– scenariul ºi regia de Cristian Mitescu, sce-
nografia Oana Micu ºi Tiberiu Toitan, core-
grafia Ionuþ Sergiu Anghel, muzica Alexandru
Berehoi. În distribuþie, actorii Cosmin Dolea,
Geo Dinescu, Marin Fagu ºi Adriana Ioncu.

Noua stagiune artisticã va continua cu alte
titluri dragi publicului: „Gogoaºa ºi Nãzdrãva-
nul Petriºor” (duminicã, 1 octombrie, ora
11.00), „Vrãjitorul din Oz” (sâmbãtã, 7 oc-
tombrie, ora 18.00), „Povestea celor trei pur-
celuºi” (duminicã, 8 octombrie, ora 11.00),
„De-a capra cu trei iezi” (sâmbãtã, 14 oc-
tombrie, ora 18.00), „Alis în lumea pãpuºi-
lor” (duminicã, 15 octombrie, ora
11.00), „Punguþa cu doi bani” (sâm-
bãtã, 21 octombrie, ora 18.00 – pre-
mierã; duminicã, 22 octombrie, ora
11.00), „Ursul pãcãlit de vulpe” (sâm-
bãtã, 28 octombrie, ora 18.00), „Prie-
tenii Motanului Încãlþat” (duminicã,
29 octombrie, ora 11.00). Biletele se pot
procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”,
deschisã de luni pânã sâmbãtã, între
orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar
duminica, în intervalul 10.00-13.00.
Preþul biletului este 7 lei sau 10 lei, în
funcþie de categoria locului.

De asemenea, de luni, 2 octombrie,

Filmul „Octav”, cu Marcel Iureº ºi Victor Rebengiuc,
va avea premiera sâmbãtã, la Craiova

Teatrul „Colibri” va deschide
noua stagiune pe 30 septembrie

în judeþul Argeº, ºi în Stu-
diourile Buftea din Bucureºti.

Muzica filmului îi aparþi-
ne unui artist celebru în ci-
nematografia internaþionalã,
compozitorul român Vladi-
mir Cosma, câºtigãtor a douã
premii César pentru Cea mai
bunã muzicã de film
(„Diva”, în 1982, ºi „Le
Bal”, în 1984). Cât despre
regizorul Serge Ioan Celebi-
dachi, acesta este fiul renu-
mitului dirijor ºi compozitor
Sergiu Celibidache. A absol-
vit Universitatea de Teatru ºi
Artã Dramaticã din Indiana
(Bloomington) ºi a urmat un
master în film la ªcoala In-
ternaþionalã de Film din Lon-

dra. A scris mai multe scenarii ºi a regizat
documentarul „Grãdina lui Celibidache”, un
portret de suflet al Maestrului Sergiu Celibi-
dache.

Proiecþia filmului la cinema „Patria” din
Craiova este organizatã cu sprijinul Primã-
riei Craiova ºi Consiliului Local Municipal
Craiova. Accesul la premierã este liber ºi se
face pe bazã de invitaþie, care se poate pro-
cura de la sediul casieriei cinematografului,
în limita locurilor disponibile.

MAGDA BRATU

vor intra în lucru cele 13 ateliere din prima
serie a stagiunii 2017-2018: „Dincolo de po-
veste” (coord. Rodica Prisãcaru), „Labora-
torul creativ” (coord. Andreea Melinescu), „Ex-
periment scenografic” (coord. Iulia Goanþã),
„Primul pas pe scenã” (coord. Alis Ianoº),
„Puzzle Factory” (coord. Adriana Teodores-
cu), „Jocul de-a joaca” (coord. Oana Stan-
cu), „Poveºtile copilãriei”, „Construim cu bu-
curie” ºi „Lumea piticilor” (coord. Laura Pum-
nea), „Cine sunt eu” ºi „Dincolo de mascã”
(coord. Geo Dinescu), „Zece degete, nu doar
douã mâini” (coord. Marin Fagu), „Video Blog-
ger Colibri” (coord. Geo Dinescu, Marin Fagu,
Andreea Melinescu, Laura Pumnea).

MAGDA BRATU

Este vorba despre un
program unde vor lua parte
studenþii la training-uri de
specialitate, durata de desfã-
ºurare fiind 6 octombrie – 17
decembrie. „Become” este un
proiect de educaþie nonforma-
lã din ciclul de dezvoltare
pentru tineri ºi îi ajutã pe

AIESEC Craiova le oferã studenþilor posibilitatea de a aprofunda cunoºtinþe-
le dobândite la facultate, prin intermediul proiectului „Become”. Înscrierea a

început, deja, pe 18 septembrie, în mediul online.

participanþi sã exploreze o
varietate de drumuri în carie-
rã, sã înþeleagã care sunt
oportunitãþile reale de pe piaþa
muncii.

„Tinerii care aleg acest
proiect vor avea ocazia sã ia
parte la training-uri susþinute
de voluntari internaþionali ºi

companiile partenere. Durata
de desfãºurare este de ºase
sãptãmâni, perioadã în care
tinerii au ocazia sã înveþe  mai
multe din domenii precum
Marketing, Vânzãri, Resurse
Umane. Experienþa de care
vor avea parte participanþii va
fi una calitativã, deoarece

aceºtia vor primi îndrumare
de la voluntarii internaþionali ºi
trainerii companiilor partenere
ºi au posibilitatea de a intra în
contact cu persoane din
diferite colþuri ale þãrii ºi cel
mai important este cã vor ieºi
din zona de confort.

Înscrierile se pot face pe

www.aiesec.ro, iar începând
cu 16 octombrie membrii
AIESEC vor fi prezenþi la
Universitatea din Craiova,
pentru a le prezenta studenþilor
beneficiile proiectului”, a
precizat  Alexandra Stan, PR
– manager al AIESEC Craiova.

CRISTI PÃTRU

La iniþiativa Consiliului Euro-
pei, Ziua Europeanã a Limbilor
(ZEL) este celebratã, în fiecare
an, în data de 26 septembrie, în-
cepând din 2001, fiind marcatã
de un numãr din ce în ce mai
mare de evenimente ºi vizitatori,
pe site-ul dedicat acestei mani-
festãri. Existã numeroase moduri
de celebrare, în funcþie de tim-

La Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” are loc astãzi,
ora 17.00, vernisajul expoziþiei de
graficã intitulatã „Gânduri... nã-
valnice gânduri!”, realizatã de
Costel Lupu – sculptor, pictor, gra-
fician, epigramist, caricaturist,
modelator. Nãscut la 13 iunie
1951, în Alexandria, artistul ºi-a
început activitatea de timpuriu,
strângând în palmares numeroase
expoziþii personale, participãri la

pul ºi de mijloacele aflate la dis-
poziþie.

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj este implicat în acest feno-
men, trimiþând în teritoriu o notã
telefonicã adresatã atât cadrelor
didactice cât ºi elevilor. «Cadre-
le didactice care organizeazã ac-
tivitãþi cu prilejul ZEL îºi pot pro-
mova iniþiativele la nivel euro-

pean, înregistrându-le pe site-ul
dedicat ZEL, la adresa http://ed-
l.ecml.at/Events/EventsDataba-
se/tabid/1772/language/ro-RO/
Default.aspx. Acolo se aflã ºi in-
formaþii privind modul de parti-
cipare ºi de promovare a eveni-
mentului, precum ºi baza de date
a ZEL. În acest an, se doreºte
stabilirea unui record mondial, în
cadrul ZEL: se poate trimite un
scurt videoclip în care sã fie pre-
cizat motivul pentru care este plã-
cutã o anumitã limbã. Persoane,
grupuri ºi organizatori de eveni-
mente din cât mai multe þãri se
pot implica în încercarea de a sta-
bili recordul, prin crearea unui vi-
deoclip cu tema „Iubesc o lim-
bã, pentru cã...”.

Activitãþile derulate cu prilejul
ZEL pot fi înscrise pe site-ul dedi-
cat manifestãrilor, trimiþând tabe-
lul referitor la activitãþile progra-
mate, în word, pe adresa rodica-
mighiu@gmail.com», se precizea-
zã în comunicatul ISJ Dolj, sem-
nat de prof. Ani Drãghici, inspec-
tor pentru proiecte educaþionale.

CRISTI PÃTRU

Expoziþie de graficã
la Biblioteca Judeþeanã

expoziþii colective, dar ºi expoziþii
cu lucrãri grafice tematice în Ma-
drid ºi Roma. Lucrãrile sale sunt re-
alizate pe diverse tematici: Blaga,
Eminesciana, Moromeþiana º.a.
Expoziþia va fi vernisatã în cadrul
Salonului Expoziþional, la eveniment
anunþându-ºi prezenþa personalitãþi
din diverse domenii: Ilinca Butucea,
Mircea Suchici, Nataºa Raab, Pe-
tre Antonescu, Nicolae Gãgeanu,
Monica Goºoiu º.a.

Program destinat studenþilorProgram destinat studenþilorProgram destinat studenþilorProgram destinat studenþilorProgram destinat studenþilorProgram destinat studenþilorProgram destinat studenþilorProgram destinat studenþilorProgram destinat studenþilor

Pregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a LimbilorPregãtire pentru Ziua Europeanã a Limbilor
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Anunþul tãu!
COMUNA TEASC anunþã so-

licitarea obþinerii avizului de gos-
podãrire a apelor pentru investi-
þia:  CONSTRUIRE PUNTE DE
ACCES PERSOANE PESTE PÂ-
RÂUL LEU, SAT SECUI, COMU-
NA TEASC, JUDEÞUL DOLJ.
Relaþii la sediul primãriei sau la
telefon: 0251/ 370.728.

Primãria Municipiului Bãi-
leºti scoate la licitaþie în vederea
închirierii spaþii destinate activi-
tãþi de comerþ în Piaþa Agroali-
mentarã, str. Tãbãcari nr. 22, din
Municipiul Bãileºti, judeþul Dolj,
în data de 09.10.2017. Relaþii su-
plimentare la sediul Primãriei
Municipiului Bãileºti, str. Al. Bar-
bu Alexandru ªtirbei nr. 13. Tele-
fon: 0251/ 311.017. Deschiderea
ofertelor financiare va avea loc
în data de 10.10.2017, oara 10,00.

ANUNÞ prealabil privind afi-
ºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorialã Giurgiþa,
din judeþul Dolj, anunþã publica-
rea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.1 începând cu data
de 25.09.2017, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Primãriei Giur-
giþa, conform art.14 alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publi-
citãþii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor teh-
nice vor putea fi depuse la se-
diul primãriei ºi pe site-ul Agen-
þiei Naþionale de Cadastru ºi Pu-
blicitate Imobiliarã.

CONSILIUL LOCAL LEU
JUDETUL DOLJ
Tel/fax :0251/373259
Str Puturi ,nr 2

ANUNT LICITATIE
CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul in comuna Leu, str Puturi,

nr. 2 ,judetul Dolj, telefon /fax 0251373259, email: leu@cjdolj.ro
organizeaza in data de 20.10.2017 licitatie publica cu strigare
avand ca obiect inchirierea pe o perioada de 25 ani a Baltii mari
Leu situata in T 110 P978 compusa din luciu de apa in suprafata
de 13,2604 ha si teren aferent in suprafata de 2,7724 ha si  Baltii
mici Leu situata in T110, P971 compusa din luciu de apa in su-
prafata de 3 ha, papuris in suprafata de 1,2 ha si teren aferent in
suprafata de 6,0610 ha situata in T 110 P971 aflate in proprieta-
tea privata a comunei Leu

Pot participa la licitatie: persoane juridice,persoane fizice  care
fac dovada achitarii taxei de particpare in suma de 500 lei, ga-
rantiei de participare in suma de 15000 lei, contravalorii caietu-
lui de sarcini in suma de 500 lei.

Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de
la sediul Primariei comunei Leu compartimentul secretariat.

Licitatia publica se va desfasura la sediul Primariei comunei
Leu in data de 20.10.2015 ora 10

Perioada de achizitionare a documentatiei de atribuire
20.09.2017-19.10.2017 ora 16

Data limita de solicitare a clarificarilor este 13.10.2017
Fiecare participant la licitaþie depune o singurã cerere însoþitã

de documentele necesare ºi obligatorii participãrii la licitaþie,
pentru bunul care face obiectul acesteia

Pretul minim de pornire al licitatiei: 1750 lei/luna
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii proce-

durii de inchiriere  se realizeaza potrivit Legii contenciosului
administrativ nr 554/2004 cu modificarile ulterioare

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local
Leu, compartimentul secretariat sau telefon 0251373259.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEA-
ZÃ MUNCITORI
NECALIFICAÞI
ÎN CRAIOVA. TE-
LEFON: 0755/
041.000.
SC Megaconstruct
S.A angajeazã Ingi-
ner exploatare cu
experienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cu-
noºtinþe de exploa-
tare reþea de distri-
buþie gaze naturale.
Salariu atractiv. CV-
urile se  depun la
adresa de email: of-
fice@megacon-
struct.ro. Postul
este disponibil pen-
tru Comuna Pieleºti
- Jud. Dolj.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igie-
nizat, cu vedere tri-
lateralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de te-
racotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în cur-
te ºi posibilitate de
racordare la reþea-
ua publicã de ali-
mentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã modes-
tã 1300 mp, Leam-
na de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/
153.669.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzi-
re centralã, 570 mp
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craio-
va, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei.
Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând ieftin instalaþie
GPL. Telefon: 0744/
474.400.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.

Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bu-
cãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azbo-
ciment D 220x2500
mm, Telefon. 0766/
598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiuve-
tã pentru bucãtãrie din
fontã - 60 lei. Telefon:
0728/011.731.
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0722/579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea!
La cerere se oferã
transport, 0766/
859.398 – Bogdan.
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color
cu telecomandã D
70 cm în stare bunã
- 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure 2,6
ha comuna Brãdeºti
- Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80
ani (artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.

Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 20 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:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ilea-
na, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspi-
rator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calori-
fer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200
l, premergãtor. Tele-
fon: 0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis de
Craioviþa Kaufland –
Penny - lângã piaþã,
cu similar Brazdã,
Calea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884
Schimb apartamennt
3 camere zona 1 Mai
cu garsonierã + dife-
renþa. Telefon: 0741/
467.645

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

Închiriez garsonierã
zona Facultatea de
Medicinã. Tele-
fon:0748/102.286.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei.
Telefon: 0752/
641.487.
Primesc fatã în gaz-
dã -  zona Ciuper-
cã. Telefon: 0351/
441.276.

MATRIMONIALE
Tânãr caut tânãrã
prietenie - cãsãtorie.
Telefon: 0746/
827.378.

DIVERSE

COMUNA Giurgiþa
anunþã publicul inte-
resat asupra depu-
nerii solicitãrii de
emitere a acordului
de mediu pentru
proiectul: „Moderni-
zare drumuri de in-
teres local în comu-
na Giurgiþa, judeþ
Dolj”, propus a fi
amplasat în Comu-
na Giurgiþa. Infor-
maþiile privind pro-
iectul propus pot fi
consultate la sediul
APM Dolj, str.Petru
Rareº, nr.1, ºi la se-
diul Primãriei Co-
munei Giurgiþa, str.
Calea Dunãrii, nr.
123, judeþ Dolj, tel.
0251.357.122, în zi-
lele luni pânã joi, în-
tre orele 8.00-16.00,
ºi vineri, între orele
8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se
primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr.1,
fax: 0251.419.035,
e-mail: office@ap-
mdj.anpm.

PIERDERI
Pierdut certificat de
identitate fiscalã (CIF)
numãrul A126/560 din
data de 11.12.2007.
Se declarã nul.
Pierdut carnet audi-
tor financiar OSIAC
CONSTANTIN, NR.
2444. Se declarã nul.
Pierdut carnet audi-
tor financiar OSIAC
IOANA, NR. 2272.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Ai plecat prea de-
vreme, coleg ºi
prieten drag ing.
metrolog electrice
LENCU MIRCEA-
GHEORGHE. Sin-
cere condoleanþe
unicului fiu, ing.
ªtefan. Dumne-
zeu sã îi vegheze
în pace somnul lin.
Regrete eterne!
Pioase aduceri
aminte! Familia
Iorga Nicolae
Octavian.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 10 8 1 1 19-6 25
2. Astra 10 6 3 1 16-7 21
3. FCSB 10 6 3 1 16-7 21
4. Craiova 10 5 4 1 14-7 19
5. Botoºani 10 6 1 3 16-10 19
6. ACS Poli 10 5 2 3 11-10 17
7. Dinamo 10 5 1 4 15-10 16
8. CSMP Iaºi 10 3 4 3 8-11 13
9. Voluntari 10 3 2 5 12-14 11
10. Viitorul 10 3 2 5 7-10 11
11. Sepsi 10 3 1 6 7-15 10
12. Chiajna 10 1 2 7 7-13 5
13. Mediaº 10 1 1 8 5-22 4
14. Juventus 10 0 3 7 6-17 3

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a X-a
Juventus – FC Botoºani 0-2

Au marcat: L. Buº 30, M. Roman I 78
CSMP Iaºi – FC Voluntari 2-1

Au marcat: Balaur 8 – aut., Jo 85 / Voduþ 87.
ACS Poli – Sepsi 0-0

„U” Craiova – Dinamo 2-2
Au marcat: Bãluþã 75, A. Burlacu 88 / Rivaldinho 20, Salomao 50.

Chiajna – CFR Cluj 0-1
A marcat: Deac 71 – pen.

FCSB – Gaz Metan 4-0
Au marcat: De Amorim 14, Fl. Tãnase 49, 55, Man 58.

Astra – Viitorul 3-1
Au marcat: Balaure 15, Ioniþã 48, Abang 86 / A. Ciobanu 37.

Liga I - etapa a XI-a
Meciurile FC Voluntari – ACS Poli

º i  Sepsi  –  „U” Craiova s-au jucat  asearã.
FC Botoºani  –  ACS Poli ,  astãzi ,  ora 18.30

Dinamo – Concordia,  astãzi ,  ora 21
Viitorul – Juventus,  mâine,  ora 16.30
Gaz Metan – Astra,  mâine,  ora 18.30

CFR Cluj – FCSB, mâine,  ora 21

Rezultate: Ajax Dobroteºti –
Flacãra Moþãþei 3-1, Viitorul Câr-
cea – Jiul Podari 2-1, UT Dãbuleni
– Progresul Bãileºti 1-2, Danubius
Bechet – U Craiova SA 1-4, Dunã-
rea Calafat – Progresul Segarcea
4-1, Tractorul Cetate – Metropoli-
tan Iºalniþa 3-2, Recolta Ostroveni
– Victoria Pleniþa 2-1.
Clasament: 1. U Craiova SA

18p, 2. Danubius Bechet 15p, 3.

VVVVVoleibaliºtii ºi baschetbaliºtii,oleibaliºtii ºi baschetbaliºtii,oleibaliºtii ºi baschetbaliºtii,oleibaliºtii ºi baschetbaliºtii,oleibaliºtii ºi baschetbaliºtii,
primele amicale pe teren propriuprimele amicale pe teren propriuprimele amicale pe teren propriuprimele amicale pe teren propriuprimele amicale pe teren propriu
Cupa Craiovei la baschet ºi Cupa „Radu Zamfirescu”

la volei sunt turneele gãzduite de Sala Polivalentã
sãptãmâna aceasta

Sala Polivalentã gãzduieºte sãp-
tãmâna aceasta douã turnee care
prefaþeazã sezonul competiþional
la volei masculin ºi baschet mas-
culin, evident, cu echipele muni-
cipalitãþii craiovene implicate.
Asearã a luat startul deja Cupa
Craiovei la baschet masculin, cu
meciul dintre SCMU Craiova ºi
Dinamo Bucureºti. Astãzi, de la
ora 20, se întâlnesc cele douã for-
maþii oaspete, Dinamo ºi Phoenix
Galaþi, iar mâine, de la ora 14.30,
SCMU Craiova disputã ultimul
meci al triunghiularului, cu forma-
þia moldoveanã. Echipa Craiovei,
schimbatã complet în vara aceas-
ta ºi cu un nou antrenor pe ban-
cã, israelianul Rami Hadar, vine
dupã mai multe meciuri amicale
ºi va începe sezonul pe 30 sep-
tembrie, când disputã meciul din

primul tur al Cupei României, cu
BC Timiºoara, pe teren propriu.
Campionatul începe pe 7 octom-
brie, când SCMU Craiova joacã
tot pe teren propriu, cu nou-pro-
movata Politehnica Iaºi.

ªi voleibaliºtii Craiovei, vice-
campioni naþionali, vin dupã o se-
rie de meciuri amicale, iar sãptã-
mâna aceasta participã la Cupa
„Radu Zamfirescu”, aflatã la edi-
þia a 6-a. Este un patrulater care
se desfãºoarã de mâine pânã sâm-
bãtã în Sala Polivalentã, dupã ur-
mãtorul program: Joi, ora 17, Tri-
colorul Ploieºti – CSM Bucureºti,
iar de la ora 18, SCMU Craiova –
Unirea Dej; Vineri, ora 16.30, Tri-
colorul Ploieºti – Unirea Dej, ora
18.30, SCMU Craiova – CSM Bu-
cureºti; Sâmbãtã, ora 11, Unirea
Dej – CSM Bucureºti ºi de la ora

13, SCMU Craiova – Tricolorul
Ploieºti.

Divizia A1 la volei masculin în-
cepe pe 7 octombrie, iar echipa
lui Dan Pascu întâlneºte în runda
inauguralã, pe teren propriu, o
echipã nou-promovatã, CSS Cen-
trul Naþional de Excelenþã Baia
Mare, pentru ca în etapa a doua
sã dispute derby-ul cu Tricolorul
Ploieºti, formaþie care s-a întãrit
serios în vara trecutã, inclusiv cu
jucãtori de la Craiova.

Streetball în Bãnie,
sãptãmâna viitoare

Turneul de baschet pe stradã
Craiova Streetball va avea loc în
zilele de 23 ºi 24 septembrie în Pia-
þa Mihai Viteazul din Craiova. În-
scrierile vor începe luni 18 sep-
tembrie, de la ora 15 ºi se vor face
în limita a 50 de echipe sau pânã
pe 20 septembrie, ora 23. Craio-
va Streetball este un turneu FIBA
Endorsed, astfel încât toþi jucãto-
rii vor acumula puncte în clasa-

mentul mondial FIBA 3×3 World
Rankings. Câºtigãtoarele se vor
califica pentru Sport Arena Stre-
etball Tour Final 2018, iar cam-
pioana de la categoria Open Mas-
culin va încasa un premiu în bani
în valoare de 3000 de lei. Turneul
de baschet 3×3 este organizat în

cadrul Craiova Sport Fest, un eve-
niment inclus în “Sãptãmâna eu-
ropeanã a sportului”. Craiova
Streetball este organizat cu spriji-
nul Primãriei Craiova ºi al Direc-
þiei Judeþene pentru Sport Craio-
va ºi este susþinut de Wetterbest,
Nike, Fitbit, Gatorade ºi Ursus.

Liga a V-a Dolj, etapa a 4-a
Seria I: Avântul Rast - Voinþa

Caraula 5-2, Viitorul Vârtop -
Spicul Unirea 0-3, Viitorul Do-
bridor - Recolta Seaca de Câmp
2-2, Vânãtorul Desa - Fulgerul
Maglavit 5-1, Viitorul Afumaþi -
Unirea Vela 11-2, Viitorul Ciu-
percenii Noi - Recolta Cioroiaºi
3-0. Meciurile Recolta Urzicuþa
- Progresul Ciupercenii Vechi ºi
Vulturul Catane - Viitorul Cala-
fat 2014 nu s-au jucat.
Clasament: 1. Vânãtorul Desa

12p, 2. Fulgerul Maglavit 9p, 3.
Vulturul Catane 9p, 4. Viitorul Afu-
maþi 6p, 5. Viitorul Ciupercenii Noi
6p, 6. Spicul Unirea 6p, 7. Unirea
Vela 6p, 8. Recolta Seaca de Câmp
5p, 9. Avântul Rast 4p, 10. Voinþa
Caraula 3p, 11. Viitorul Dobridor
1p, 12. Recolta Urzicuþa 0p, 13.
Recolta Cioroiaºi 0p, 14. Viitorul
Vârtop 0p.

Seria II: Voinþa Belcin - Viito-
rul Giurgiþa 0-3, Fulgerul Întor-
sura - Triumf Bârca 1-1, Viitorul
Þuglui - ªtiinþa Malu Mare 10-0,
Viitorul Mãceºu de Sus - Recolta
Mãceºu de Jos 3-4, ªtiinþa 2016
Craiova - Inter Secui 2-1, Aktiv
Padea - Prietenia Craiova 1-7,

Avântul Dobreºti - ªtiinþa Calo-
pãr 1-2, Jiul Podari II - Progre-
sul Cerãt 3-5.
Clasament: 1. Progresul Cerãt

12p, 2. Recolta Mãceºu de Jos 12p,
3. Viitorul Giurgiþa 10p, 4. Triumf
Bârca 10p, 5. ªtiinþa Calopãr 10p,
6. Inter Secui 7p, 7. Viitorul Þuglui
6p, 8. Viitorul Mãceºu de Sus 6p,
9. ªtiinþa 2016 Craiova 6p, 10. Ful-
gerul Întorsura 4p, 11. Prietenia
Craiova 3p, 12. Voinþa Belcin 3p,
13. Jiul Podari II 1p, 14. Avântul
Dobreºti 0p, 15. ªtiinþa Malu Mare
0p, 16. Aktiv Padea 0p.

Seria III: Torentul Secui - AS
Rojiºte 0-3, Victoria Cãlãraºi - Vii-
torul Teasc 3-3, ªtiinþa Celaru -
Viitorul II Cârcea 7-2, Fulgerul
Mârºani - Constructorul 2012 Cra-
iova 2-1,  Progresul Castranova -
Voinþa Puþuri 3-0, City Leu - Uni-
rea Amãrãºtii de Jos 0-4, Energia
Radomir - Progresul Amãrãºtii de
Sus 3-6, Unirea Tâmbureºti - Avân-
tul Daneþi 2-1.
Clasament: 1. Progresul Amã-

rãºtii de Sus 12p, 2. AS Rojiºte
12p, 3. Unirea Amãrãºtii de Jos
10p, 4. ªtiinþa Celaru 9p, 5. Uni-
rea Tâmbureºti 9p, 6. Fulgerul

Mârºani 7p, 7. Progresul Castra-
nova 6p, 8. Viitorul Teasc 4p, 9.
Avântul Daneþi 4p, 10. City Leu
4p, 11. Constructorul 2012 Cra-
iova 4p, 12. Energia Radomir 3p,
11. Viitorul II Cârcea 3p, 14. Vic-
toria Cãlãraºi 3p, 15. Voinþa Pu-
þuri 1p, 16. Torentul Secui 0p.

Seria IV: Viitorul Valea Fân-
tânilor - Jiul Breasta 2-1, ªarja
Robãneºti - AS Scãeºti 2-3, Vii-
torul Coºoveni - Vulturul Cernã-
teºti 5-1, Viitorul Coþofenii din
Dos - Progresul Mischii 5-2, CSO
II Filiaºi - CS Sopot 6-2, Avântul
Pieleºti - Flacãra Drãgoteºti 6-3,
Voinþa Raznic - Sporting Seaca
de Pãdure 3-3, Viitorul Ghindeni
- Betis Craiova 1-1.
Clasament: 1. CSO II Filiaºi

12p, 2. Viitorul Valea Fântânilor 9p,
3. Viitorul Coþofenii din Dos 9p, 4.
Progresul Mischii 9p, 5. Voinþa
Raznic 7p, 6. CS Sopot 6p, 7. Vul-
turul Cernãteºti 6p, 8. AS Scãeºti
6p, 9. Avântul Pieleºti 6p, 10. Vii-
torul Coºoveni 6p, 11. Jiul Breasta
6p, 12. Viitorul Ghindeni 4p, 13.
Betis Craiova 4p, 14. Flacãra Drã-
goteºti 3p, 15. Sporting Seaca de
Pãdure 1p, 16. ªarja Robãneºti 0p.

Liga a IVLiga a IVLiga a IVLiga a IVLiga a IV-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a
Jiul Podari 15p, 4. Progresul Se-
garcea 10p, 5. Dunãrea Calafat
10p, 6. Tractorul Cetate 9p, 7.
Flacãra Moþãþei 9p, 8. Progresul
Bãileºti 8p, 9. Viitorul Cârcea 7p,
10. UT Dãbuleni 5p, 11. Victoria
Pleniþa 4p, 12. Recolta Ostroveni
4p, 13. Ajax Dobroteºti 4p, 14.
Metropolitan Iºalniþa 3p.

Un meci cu probleme a fost cel
dintre Viitorul Cârcea ºi Jiul Podari.

În repriza secundã, arbitrul de cen-
tru, Claudiu Filip, a fost lovit de mai
multe ori de portarul de rezervã al
gazdelor, Ionuþ Gãlan, care a fost eli-
minat ºi va fi judecat de Comisia de
Disciplinã a AJF. De asemenea, an-
trenorul Podariului, Adi Nedelea, a fost
eliminat în urma unei dispute cu spec-
tatorii, incident în urma cãruia a fost
trimis în tribune ºi directorul sportiv
al Viitorului, Ionel Chirea.
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