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- Nu trebuie un “grãdinar”

destoinic, Popescule, sã pliveascã

buruienile din politicã.

OFF-uri de GABRIEL
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La Rast,La Rast,La Rast,La Rast,La Rast,
pe malul Dunãrii!pe malul Dunãrii!pe malul Dunãrii!pe malul Dunãrii!pe malul Dunãrii!

Povestea e lungã ºi s-ar pu-
tea încheia ca orice poveste. Cu
victoria binelui. Dar s-o depã-
nãm. Punctul de trecere fron-
tierã Rast – botezat impropriu
port – a fost amenajat, în urma
inundaþiilor teribile din 2006,
când aºezarea – sentinelã du-
nãreanã, acoperitã integral de
ape – a fost strãmutatã pe un
alt amplasament, la vreo 15 ki-
lometri distanþã, care a deve-
nit Rastul Nou. Între timp, via-
þa ºi-a reluat rosturile ei ºi în
Rastul Vechi, locuit îndeosebi de
vârstnici, care nu s-au putut
dezrãdãcina, rupe de vetrele în
care s-au nãscut ºi de care ºi-
au legat temeinicia vieþii.

Evreii din CraiovaEvreii din CraiovaEvreii din CraiovaEvreii din CraiovaEvreii din Craiova
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Comunitatea evreilor din
Craiova a celebrat, miercuri
seara, Roº Haºana 5778 sau
intrarea în noul an. A fost un
prilej de mare sãrbãtoare la si-
nagoga din oraº, printre invi-
taþi numãrându-se ºi membri
ai altor culte religioase, dar ºi
un grup de turiºti israelieni,
care, profitând de cursa aeri-
anã directã între Craiova ºi Tel
Aviv, viziteazã zilele acestea
Cetatea Banilor.
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Concert caritabil
pentru o coristã
a Filarmonicii
„Oltenia”: Vrea sã
vadã la fel de bine
precum cântã…

Craiovenii care iubesc o anumitã ramurã a sportului sau, pur ºi simplu, sunt curioºi sã
afle ce sporturi se practicã, la aceastã orã, în oraºul nostru sunt aºteptaþi, în aceastã
sâmbãtã, pe esplanada Teatrului Naþional ºi în Piaþa „Mihai Viteazul”. Pe tot parcursul
zilei, începând de la ora 11.00, vor fi prezenþi sportivi profesioniºti, legitimaþi la cluburile
craiovene, care vor face demonstraþii din 19 sporturi, de la atletism ºi pânã la baschet. De
altfel, baschetul va avea rezervat chiar un turneu – baschet 3 la 3 – în care s-au înscris
deja 50 de echipe, miza fiind acumularea de puncte pentru clasamentul mondial.
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Institutul Cantacuzino
a fost trecut în
subordinea MApN

Guvernul a aprobat, în ºedinþa
de ieri, un proiect de OUG care pre-
vede trecerea Institutului Cantacu-
zino în subordinea MApN, urgenþa
fiind motivatã prin ameninþãrile
rãzboiului hibrid ºi de necesitatea
creãrii unei platforme unitare de
cercetare ºi producþie naþionale a
vaccinurilor. „În 30 de zile vom face
noua organigramã, personalul va
fi format din personal civil ºi mili-
tar ºi dupã aceea vom întocmi do-
cumentaþiile pentru accesarea de
fonduri europene”, a spus la înce-
putul ºedinþei de guvern secretarul
de stat din MApN, Mircea Duºa.

Institutul Naþional de Cercetare
Medico-Militarã „Cantacuzino” va
fi înfiinþat prin trecerea Institutului
Naþional de Cercetare “Cantacuzi-
no” din subordinea Ministerului
Sãnãtãþii în subordinea Ministeru-
lui Apãrãrii Naþionale, cu patrimo-
niul ºi personalul aferent.

„Caracterul urgent al prezentu-
lui act normativ este dat de amenin-
þãrile rãzboiului hibrid ºi necesita-
tea creãrii unei platforme unitare
de cercetare ºi producþie naþionale
ºi de necesitatea menþinerii la pa-
rametri normali a Colecþiei naþio-
nale de culturi microbiene ºi celu-
lare (CNCMC), a Laboratorului cu
nivel 3 de biosiguranþã (BSL 3), a
Biobazei ºi a Unitãþii de intervenþie
rapidã în urgenþe microbiologice ºi
bioterorism. Neadoptarea imedia-
tã a unor mãsuri genereazã disfunc-
þionalitãþi majore cu efecte negati-
ve asupra stãrii de sãnãtate a po-
pulaþiei, precum ºi perturbãri gra-
ve, în situaþii de crizã, de epidemii
ºi pandemii, ce pot afecta atât siste-
mul naþional de sãnãtate publicã,
cât ºi securitatea naþionalã a Ro-
mâniei”, se aratã în nota de funda-
mentare a ordonanþei de urgenþã.

Potrivit ordonanþã de urgenþã,
sumele alocate de la bugetul de stat
Institutului Cantacuzino nu se in-
clud în creditele bugetare reprezen-
tând 2% din PIB alocate anual Mi-
nisterului Apãrãrii Naþionale.

„Patrimoniul Institutului Naþio-
nal de Cercetare «Cantacuzino» se
preia de Institutul Cantacuzino prin
protocol de predare-preluare înche-
iat în termen de 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei or-
donanþe”, se mai aratã în ordonan-
þa de urgenþã.
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Guvernul va aloca, într-o pri-
mã etapã, peste 36 de milioane
de lei din fondul de intervenþie
pentru înlãturarea efectelor cala-
mitãþilor naturale din vestul þãrii,
pentru reparaþii la 16 spitale, 23
de dispensare, 251 de unitãþi ºco-
lare, posturi de poliþie, biserici ºi
alte unitãþi de interes public.

„Printr-un efort colectiv, cu
Ministerul Afacerilor Interne, cu
toate prefecturile din judeþele
afectate – vorbim de zece judeþe
în acest moment – am reuºit sã
realizãm proiectul de hotãrâre pri-
vind alocarea unor sume din fon-
dul de intervenþie pentru înlãtu-
rarea efectelor calamitãþilor naturale. Vor-
bim de o sumã de peste 36 de milioane de
lei pentru cele zece judeþe, pentru reparaþii

Preºedintele Klaus Iohannis a afirmat, în ca-
drul celei dea 72-a Adunãri Generale a ONU, cã
România rãmâne angajatã, alãturi de Spania, în
susþinerea înfiinþãrii unui Tribunal Internaþional
împotriva Terorismului ºi a prezentat candida-
tura þãrii noastre la Consiliul de Securitate pen-
tru 2020-2021.

„Þara mea salutã reforma arhitecturii Naþiu-
nilor Unite de combatere a terorismului ºi de-
mersurile ONU de a face din contraterorism un
element cheie al agendei de prevenire. Cum nicio
þarã nu poate combate singurã acest flagel, sun-
tem încrezãtori cã nou înfiinþatul Oficiu ONU
de Contraterorism va mãri eficienþa combaterii
terorismului sub toate formele ºi manifestãrile.
În aceastã privinþã, România rãmâne angajatã
în iniþiativa comunã cu Spania pentru posibila
înfiinþare a unei Curþi Internaþionale împotriva
Terorismului”, a spus Klaus Iohannis în dis-
cursul susþinut la New York.

Preºedintele s-a referit ºi la necesitatea creº-
terii eficienþei acþiunilor ONU. „Avem nevoie de
capabilitãþi robuste de planificare a politicilor,
capabile sã proiectele viziuni pentru pacea glo-

Ministrul Sãnãtãþii, Florian
Bodog, a decis, ieri, demiterea
Amaliei ªerban din funcþia de di-
rector general – Direcþia gene-
ralã de asistenþã medicalã si sã-
nãtate publicã, din cauza întâr-
zierilor înregistrate la procedu-
ra de achiziþie a vaccinului anti-
gripal, se aratã într-un comuni-
cat de presã.

“Pe fondul întârzierilor înre-
gistrate la procedura de achizi-
þie a vaccinului antigripal, mi-
nistrul Sãnãtãþii,Florian Bodog,
anunþã astãzi demiterea din func-
þie a doamnei Amalia ªerban,
director general al Direcþiei ge-
nerale de asistenþã medicalã ºi
sãnãtate publicã din cadrul Mi-
nisterului Sãnãtãþii”, transmite
Ministerul Sãnãtãþii, într-un co-
municat de presã.

Premierul Mihai Tudose l-a
apostrofat, ieri, în debutul ºedin-
þei de Guvern, pe ministrul Sã-
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la 16 spitale, 23 de dispensare, peste 251
de unitãþi ºcolare – grãdiniþe, ºcoli, licee,
colegii, posturi de poliþie, biserici ºi alte

unitãþi de interes public”, a de-
clarat ministrul Dezvoltãrii Re-
gionale, vicepremierul Sevil
Shhaideh.

Premierul Mihai Tudose a în-
trebat dacã suma reprezintã o
primã etapã a acordãrii de bani
în acest sens. „E o primã etapã,
pentru cã în aceastã perioadã,
respectiv marþi, miercuri, toate
comitetele pentru situaþii de ur-
genþã au lucrat la foc continuu
pentru evaluarea tuturor pagube-
lor. Astãzi ce prezentãm Guver-
nului spre aprobare este prima
etapã, maxima urgenþã, urmând
ca în urmãtoarele sãptãmâni, în

funcþie de finalizarea evaluãrilor, sã reve-
nim cu alte obiective de interes public”, a
adãugat vicepremierul Sevil Shhaideh.

ªefa Direcþiei Generale de Sãnãtate, demisã pentru
întârzieri la achiziþionarea vaccinului antigripal

nãtãþii, Florian Bodog, cu privi-
re la achiziþia vaccinurilor anti-
gripale, afirmând cã ”în fiecare
an jucãm în acelaºi film, cu ma-
nualele ºi cu vaccinurile – înce-
pe licitaþia în ziua în care trebu-
ie distribuþia”.

Ministrul Sãnãtãþii, Florian
Bodog, a rãspuns cã vaccinurile
antigripale sunt în procedurã de
achiziþie. „Cu câte tulpini, dom-
nule ministru? Cã am înþeles cã
sunt niºte vaccinuri cu trei tul-
pini ºi unele cu patru tulpini”, a
insistat Tudose. „Este vaccinul
care a fost recomandat de cãtre
Institutul Naþional de Sãnãtate
Publicã”, a rãspuns ministrul Sã-
nãtãþii.

Mihai Tudose a insistat încã o
datã, întrebând câte tulpini are
vaccinul. „Cred cã trei tulpini.
Este în procedurã de achiziþie
pentru persoanele care se gãsesc
internate în spital va fi prima

tranºã de vaccinuri – la sfârºitul
acestei luni. (...) Doar pentru
persoanele aflate la risc. Cele-
lalte urmeazã ca la sfârºitul lu-
nii octombrie sã se încheie pro-
cedura. (...) Am trimis Corpul de
control la Direcþia de Sãnãtate
Publicã pentru a verifica care a
fost motivul ºi cine este rãspun-
zãtor ºi voi lua mãsuri. Vaccina-
rea pentru antigripal începe la
mijlocul lunii octombrie ºi la
sfârºitul lunii octombrie. Aºa este
recomandarea venitã de la
OMS”, a rãspuns Bodog.

Remarcile ministrului Sãnãtã-
þii au provocat reacþia premieru-
lui: „Nu vreþi controlul sã vinã
dupã ce oamenii ãia nu mai lu-
creazã la noi? Cã eu cred cã din
martie puteau sã-ºi dea seama cã
vine octombrie. Hai sã ne dea în
judecatã. Hai sã ne asumãm ºi
lucrul acesta, domnule ministru.
Nu se poate ca din cauza la doi

funcþionari care încep procedu-
ra în septembrie pentru octom-
brie sã sufere o þarã, nu se poate
aºa ceva”.

La finalul oportunitãþilor de
imagini rezervate presei, înainte
ca jurnaliºtii sã iasã din sala de
ºedinþe, premierul a mai avut o
intervenþie la adresa ministrului
Sãnãtãþii. „Dle ministru Bodog,
chiar nu se poate aºa ceva. În
fiecare an jucãm în acelaºi film,
cu manualele ºi cu vaccinurile
– începe licitaþia în ziua în care
trebuie distribuþia. De ce? Ca sã
o facem pe urgenþã, ca sã ia alt-
cineva... Pãi de câte ori trebuie
sã o pãþim? E funcþionar public,
dar... Aveþi o mulþime de depar-
tamente în minister, poate e
funcþionar public la lifturi, nu
la achiziþii... ªi poate faceþi ºi
o sesizare la organele competen-
te”, a mai spus premierul Mihai
Tudose.

Iohannis, la Adunarea Generalã a ONU: România
sprijinã o Curte Internaþionalã împotriva Terorismului

balã ºi bunãstare dincolo de crizele curente. Ro-
mânia sprijinã ideea secretarului general ONU de
concentrare pe crearea unei structuri instituþio-
nale integrate pentru sprijinirea unei abordãri glo-
bale a managementului crizelor. De asemenea,
pledãm cu putere pentru modernizarea ºi creºte-
rea eficienþei operaþiilor de menþinere a pãcii. Îl
sprijinim pe secretarul general (Antonio Guter-
res - n.red.) în eforturile sale de implementare a
reformei pe trei direcþii: prevenirea conflictelor;
dezvoltarea sustenabilã; reforma conducerii ºi
remodelarea Secretariatului pentru a face ONU
mai eficientã”, a spus ºeful statului.

Iohannis s-a referit ºi la necesitatea unei co-
laborãri mai strânse a Naþiunilor Unite cu orga-
nizaþiile regionale, preºedintele evocând o rezo-
luþie a ONU în acest sens, adoptatã în 2005, la
iniþiativa România, când þara noastrã era mem-
bru nepermanent al Consiliului de Securitate.
Iohannis ºi-a exprimat speranþa cã aceastã co-
laborare ar putea duce la soluþionarea unor cri-
ze internaþionale, precum conflictele îngheþate
din jurul Mãrii Negre.

„Suntem în continuare îngrijoraþi cu evolu-

þiile de securitate în regiunea noastrã. Centura
de conflicte îngheþate din jurul Mãrii Negre rã-
mâne o ameninþare serioase. Asistãm încã ca
acþiuni întreprinse în detrimentul principiilor ºi
normelor legilor internaþionale. Proliferarea con-
flictelor îngheþate în vecinãtatea noastrã a îm-
piedicat cooperarea regionalã ºi a adus încre-
derea mutualã la minime istorice. Iatã de ce
comunitatea internaþionalã ar trebui sã sprijine
în mod activ ºi sã stimuleze cooperarea regio-
nalã”, a apreciat Iohannis.

În încheiere, Klaus Iohannis a prezentat can-
didatura României pentru un nou mandat în
Consiliul de Securitate, în 2020-2021. ”Româ-
nia ar fi mândrã sã contribuie, încã o datã, la
activitatea Consiliului de Securitate. Candida-
tura noastrã pentru un loc de membru neper-
manent în mandatul 2020-2021 reprezintã an-
gajamentul sincer al þãrii noastre în sprijinirea
eforturilor ONU pentru pace ºi securitate (...)
Dacã demersul nostru are succes, vom fi ono-
raþi sã contribuim ºi mai mult la avansul pro-
iectelor comune ºi a Organizaþiei ca întreg”, a
conchis Iohannis.
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La Rast, pe malul Dunãrii!La Rast, pe malul Dunãrii!La Rast, pe malul Dunãrii!La Rast, pe malul Dunãrii!La Rast, pe malul Dunãrii!
MIRCEA CANÞÃR

Povestea e lungã ºi s-ar putea
încheia ca orice poveste. Cu vic-
toria binelui. Dar s-o depãnãm.
Punctul de trecere frontierã Rast
– botezat impropriu port – a fost
amenajat, în urma inundaþiilor te-
ribile din 2006, când aºezarea –
sentinelã dunãreanã, acoperitã in-
tegral de ape – a fost strãmutatã
pe un alt amplasament, la vreo 15
kilometri distanþã, care a devenit
Rastul Nou. Între timp, viaþa ºi-a
reluat rosturile ei ºi în Rastul
Vechi, locuit îndeosebi de vârst-
nici, care nu s-au putut dezrãdã-
cina, rupe de vetrele în care s-au
nãscut ºi de care ºi-au legat te-
meinicia vieþii. Amenajarea punc-

tului de trecere, la bulgari, pe ma-
lul drept al Dunãrii, a fost finaliza-
tã prin 2008, din fonduri europe-
ne, s-a spus, nãdãjduindu-se într-
o funcþionalitate eficientã a aces-
tuia, chiar instalarea unui feribot,
care sã facã legãtura cu Lom, con-
siderat al doilea port bulgar, ca
importanþã economicã ºi strategi-
cã, dupã cel de la Ruse. Cum portul
Lom a fost privatizat, discuþiile la
nivelul entitãþilor administrative, pe
chestiunea transbordãrii, au rãmas
inoperante. Un proiect temerar,
dincolo de entuziasmul de circum-
stanþã, nu a fost stimulat nici de
configuraþia insolitã a terenului.
Chiar în dreptul Rastului Vechi,

unde a fost amplasat ceea ce se
numeºte impropriu „Portul Rast”,
întreþinut corespunzãtor ºi supra-
vegheat, Dunãrea se desface în
douã braþe încovoiate, spre a îm-
brãþiºa Ostrovul Vanã, o pãdure
deasã de ulmi, stejari seculari,
plopi sãlbatici tremurãtori, sãlcii
plângãtoare, întinsã pe vreo 100
de hectare, spre a se reîntregi din
nou, dupã aceasta. Pânã atunci
malul Ostrovului Vanã ºi cel al
punctului de trecere se simt apro-
piate de parcã ar vrea sã-ºi ºop-
teascã ceva. Peisajul e fabulos,
aruncând privirea din lumea reali-
tãþii în cea a basmului. Ostrovul
Vanã, o pãdure plutitoare, îºi rãs-
frânge în valurile fluviului coroa-
nele sãlciilor ºi ale celorlalte specii
silvice iubitoare de apã. Croindu-
ºi o altã albie, de parcã ar fi cana-
lizatã, Dunãrea îºi diminueazã de
bunã seamã debitul ºi face dificilã
acostarea în chei a vaselor mari,
fie ele destinate turismului sau
transportului de mãrfuri. S-a vor-
bit de o posibilã decolmatare, ex-
trem de costisitoare ºi incertã ca
eficienþã. În faþa Ostrovului Vanã
se rãsfaþã, în schimb, un prund
întins, de circa douã hectare, cu
nisip fin, pe care primarul Iulicã
Siliºteanu, om al locului, l-ar dori
trecut în domeniul public ºi ame-
najat ca plajã seducãtoare, în tim-
pul sezonului estival. Ancorate în

cheiul „punctului de trecere” pot
fi zãrite ambarcaþiuni de agrement
sau ale pescarilor din localitate.
Cum ziua în care Ostrovul Vanã,
momentan proprietatea Direcþiei
Apele Române, un paradis al fau-
nei sãlbatice, va deveni arie prote-
jatã, deja deziderat, nu este înde-
pãrtatã, iatã ce se preconizeazã.
Deja fiinþeazã o instituþie publicã
de interes judeþean, care va admi-
nistra ariile protejate – coridorul
confluenþei Jiului cu Dunãrea ºi
Bistreþul – arii de importanþã co-
munitarã, printr-un acord al Con-
siliului Judeþean Dolj cu Ministe-
rul Mediului. Componenta turisti-
cã va fi stimulatã precumpãnitor.
În aerul cãlduþ al lunii septembrie

se resimte mirosul ierburilor cam-
pestre îmbãtrânite. La intervale de
timp stoluri de raþe sãlbatice îºi
fâlfâie aripile greoaie pe deasupra
apelor bãtrânului fluviu, acum li-
niºtit, dar nu întotdeauna neînvol-
burat. De-a lungul acestui þãrm al
Dunãrii, atât de des încercat, când
de foc, când de apã, când de vân-
turi, se întinde câmpia deloc strãinã
lui Mihai Viteazul, acum vreo 400
de ani, gonind dâra de sânge ºi de
turbane risipite. De altfel, istoricii
consemneazã cã, la sfârºitul vea-
cului al XVI-lea, Mihai Viteazul
dãruia satul Hrstu Episcopiei Râm-
nicului. Câte a mai vãzut ºi câte
mai ºtie, spunea Vlahuþã, Dunã-
rea asta a noastrã.

Poziþionat în dreptul unei spãlãtorii
auto de pe strada „Dr. Nicolae Iones-
cu-Sisteºti”, din cartierul 1 Mai, un stâlp
de beton a cãzut, ieri, în jurul orelor
amiezii, de-a latul strãzii „Dr. Nicolae
Ionescu-Siseºti”. Imediat, la numãrul
unic de urgenþã 112 s-a înregistrat un
apel, care a fost preluat de ISU Craio-
va. Conform procedurilor de lucru s-a
luat legãtura cu CEZ, care, l-a rândul
sãu, ºi-a declinat competenþa, precizând
cã stâlpul aparþine firmei ce asigurã ilu-
minatul public în municipiul Craiova. La
nici 10 minute de la primul apel, un echi-
paj al Flash Lighting Services S.A, cea
care are în concesiune serviciul de ilu-
minat public din municipiul Craiova, a
ajuns la faþa locului. Alãturi de acesta,
echipaje de a Rutierã ºi Poliþia Localã au
blocat accesul autovehiculelor pe seg-
mentul de stradã dintre ªcoala Gimna-

Stâlp de iluminat cãzut de-a latul strãzii
Ieri, dupã-amiazã, un stâlp de be-

ton a cãzut pe strada „Dr. Nicolae
Ionescu-Sisteºti”, avariind douã au-
toturisme parcate regulamentar. In-
cidentul nu a provocat decât pagu-
be materiale minore, fãrã ca vreo
persoanã sã fie rãnitã. În foarte scurt
timp, echipe de intervenþie de la
Poliþia Rutierã, societatea care asi-
gurã mentenanþa iluminatului public
ºi Poliþia Localã au izolat perime-
trul, pentru a se interveni în depli-
nã siguranþã la restabilirea circula-
þiei în condiþii normale ºi înlocuirea
stâlpului cãzut.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, miercuri searã, în jurul
orei 21.30, Andrei Vasile, de 19 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Volkswagen Golf, pe strada „Dr.
Constantin Severeanu” din municipiul Craiova, pe fondul vite-
zei excesive, a pierdut controlul asupra direcþiei de mers ºi a
pãrãsit partea carosabilã cãtre dreapta, lovind un gard ºi rãs-
turnându-se în urma impactului. Din accident a rezultat rãni-
rea uºoarã a lui Alexandru Matei, de 19 de ani, pasager pe locul
dreapta faþã, ºi a Ionelei Geamãnu, de 19 ani, pasagerã pe
bancheta spate, ambii din municipiul Craiova, precum ºi rãni-
rea gravã a conducãtorului auto. Starea de sãnãtate nu a per-
mis testarea cu aparatul alcooltest a conducãtorului auto, fapt
pentru care acestuia i-au fost prelevate probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii rutieri prezenþi la faþa locu-
lui au întocmit în cauzã un dosar de cercetare penalã sub as-
pectul comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã,
cercetãrile fiind demarate pentru stabilirea cu exactitate a cir-
cumstanþelor în care s-a produs evenimentul rutier.

CARMEN ZUICAN

În stare gravã dupã ce
s-a rãsturnat cu maºina

Un craiovean de 19 ani a ajuns la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova în stare

gravã, asearã, dupã ce s-a rãsturnat cu maºina
pe care o conducea cu vitezã excesivã. Alþi doi
tineri, pasageri în autoturism, au suferit leziuni

care nu le pun viaþa în pericol.

zialã „Gheorghe Bibescu” ºi intersecþia
cu strada Popoveni.

Craiova, sub cod galben
de vânt puternic

Cu excepþia, se pare, a douã autotu-
risme avariate, nu a existat niciun alt pe-
ricol la adresa integritãþii corporale a vre-
unei persoane. „Operatorul nostru care
rãspunde de iluminatul public se aflã, deja,
cu utilajele la faþa locului. În maximum o
orã situaþia se va remedia iar circulaþia
rutierã va fi reluatã”, ne-a precizat, ime-
diat dupã eveniment, Delia Ciucã, di-
rector al Direcþiei Servicii Publice, din
cadrul Primãriei Municipiului Craiova.

Craiova a fost, ieri, sub cod galben,
cu intensificãri ale vântului ce au atins
la rafalã peste 60 km/ha. Este ºi moti-
vul pentru care, municipalitatea va so-
licita înlocuirea imediatã a stâlpilor de

iluminat pentru care existã riscuri.
Vremea foarte capricioasã din ulti-

mele zile a provocat mari pagube în alte
localitãþi, din care sã amintim doar Ti-
miºoara. Aici vântul a doborât, ºi vor-
bim doar pe raza Timiºoarei, peste
3.500 de copaci. Iar pagubele depãºesc,
potrivit Direcþiei de Mediu, 4,3 milioa-
ne de lei. Tot în municipiul de pe Bega,
un panou publicitar ºi crengile unui
copac, aflate în cãdere, au fãcut ca
douã persoane sã-ºi piardã viaþa.

Administraþia Naþionalã de Meteoro-
logie a emis o informare de rãcire a
vremii ºi intensificãri temporare ale
vântului, valabilã de ieri, ora 10.00, pânã
astãzi, ora 20.00. „În intervalul menþi-
onat, vremea va continua sã se rãceas-
cã inclusiv în Craiova, devenind rece
pentru aceastã perioadã. Temporar vor
fi intensificãri ale vântului, în special
în sudul României ºi în zona de munte,
cu viteze la rafalã de 45...55 km/h”, se
aratã în comunicatul A.N.M.

VALENTIN CEAUªESCU



4 / cuvântul libertãþii vineri, 22 septembrie 2017evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment

Poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi, ieri-dimineaþã, în jurul orei
4.00, de un bãrbat din comuna Pieleºti, cã un autoturism
BMW a ieºit în decor avariind maºina sa, parcatã la poarta
locuinþei. Echipa de siguranþã publicã ajunsã la locul indicat
a constatat, din primele verificãri, faptul cã un autoturism
BMW, înmatriculat în Franþa, condus pe D.N.65 de Adrian

Magistraþii de la Curtea de Apel Craiova
au respins, miercuri, 20 septembrie a.c.,
apelul declarat de Daniel Bancãu împotriva
sentinþei din 16 noiembrie 2016 a Judecãto-
riei Craiova prin care a fost condamnat la 2
ani de închisoare cu executare pentru ultraj
asupra unui poliþist local: „Respinge, ca tar-
div formulat apelul inculpatului. Obligã
apelantul la plata sumei de 100 lei cu titlu
de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Onorariul avocatului desemnat din oficiu
se va plãti din fondurile Ministerului Justi-
þiei. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã pu-
blicã azi 20.09.2017”, se aratã în hotãrârea
instanþei.

Reamintim cã fapta s-a petrecut marþi,
19 iulie 2016, în jurul orei 12.00, în Craio-
va, pe strada „A.I. Cuza”, în zona Universi-
tãþii. Agentul Poliþiei Locale Craiova Ionel
Broboanã, în vârstã de 47 de ani, a observat
un autoturism Audi cu numere de Braºov,
care staþiona în zona de acþiune a indicato-
rului „Oprirea Interzisã”. Bãrbatul spune cã
i-a cerut ºoferului sã plece, însã aces-
ta a refuzat ºi a intrat într-un magazin.
L-a aºteptat pânã a ieºit ºi i-a cerut
actele. ªoferul s-a urcat în autoturism
pãrând cã ar vrea sã se conformeze ºi
sã-i dea actele, portiera lui a rãmas des-
chisã, iar agentul þinea de ea. Numai
cã, brusc, ºoferul a pornit maºina, a
demarat în trombã, agentul rãmânând
agãþat de portierã. A fost târât câteva
zeci de metri, iar la un moment dat
ºoferul fugar a oprit maºina, poliþistul
local s-a desprins, iar bãrbatul a închis
portiera ºi ºi-a continuat drumul. Ionel

Mai exact, potrivit IPJ
Dolj, poliþiºti din cadrul
Poliþiei oraº Dãbuleni
împreunã cu luptãtori ai
Serviciului de Acþiuni
Speciale Dolj, au efectuat,
ieri-dimineaþã, trei perchezi-
þii domiciliare, în oraºul
Dãbuleni, în continuarea
investigaþiilor ºi activitãþilor
specifice desfãºurate pe
linia identificãrii de arma-
ment ºi muniþie deþinute
ilegal. 

Astfel, la domiciliul lui
Adrian Bãnicã, de 26 ani,
din Dãbuleni, au fost
descoperite un pistol de tir
neletal, cu aer comprimat,
cal. 4,5 mm ºi 434 diaboluri
de plumb de acelaºi calibru,
muniþie aferentã pistolului;
dar ºi un pistol de autoapã-
rare neletal, cu gaze, cal. 9
mm, fãrã muniþie. Din
verificãrile efectuate de
poliþiºti a rezultat faptul cã
tânãrul de 26 de ani nu este
deþinãtor legal de arme ºi
muniþii. 

În cauzã a fost întocmit
dosar de cercetare penalã în
conformitate cu prevederile
legale ºi se continuã cerce-
tãrile sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de nerespecta-
rea regimului armelor ºi al
muniþiilor ºi contrabandã
calificatã cu arme. Armele
ºi muniþiile au fost ridicate
în vederea cercetãrilor de
cãtre poliþiºti, dupã cum a
precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia.

Oltean cercetat pentru ultrajOltean cercetat pentru ultrajOltean cercetat pentru ultrajOltean cercetat pentru ultrajOltean cercetat pentru ultraj
dupã ce a lovit în faþã un poliþistdupã ce a lovit în faþã un poliþistdupã ce a lovit în faþã un poliþistdupã ce a lovit în faþã un poliþistdupã ce a lovit în faþã un poliþist

Doi tineri din Olt sunt cercetaþi de procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova dupã
ce, ieri-dimineaþã, în jurul orei 4.00, unul dintre ei
l-a lovit cu capul în faþã pe un agent al Secþiei 5
Poliþie Ruralã Pieleºti. Poliþiºtii încercau sã-i ducã
la sediul subunitãþii pe cei doi olteni, care erau
recalcitranþi, deºi provocaserã un accident de
circulaþie în localitate. Se pare cã încercau sã
disparã dupã ce comiseserã o tâlhãrie la o salã de
jocuri de noroc din Balº, mai devreme. Pe tot
parcursul zilei de ieri cei doi au fost audiaþi,
procurorii urmând sã dispunã mãsurile necesare.

Grigorie, de 25 de ani, din oraºul Balº, judeþul Olt, a derapat
ºi a lovit un alt autoturism ºi mai multe utilaje agricole ce se
aflau în afara pãrþii carosabile.

Întrucât tânãrul de 25 de ani emana halena alcoolicã a
fost testat cu aparatul alcooltest de poliþiºti, astfel rezultând
valoarea de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Atât con-
ducãtorul auto cât ºi pasagerul, Cãtãlin ªerban, de 24 ani,
din oraºul Balº, Olt, se manifestau violent motiv pentru care
au fost imobilizaþi ºi în timp ce se deplasau cãtre sediul sec-
þiei, Grigorie Adrian l-a lovit cu capul în zona feþei pe agen-
tul principal Sorin Cepoi, provocându-i leziuni serioase.

Tânãrului de 25 de ani i-au fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei. A fost informat Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova, care a preluat cercetãrile,
acestea fiind continuate sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor
de ultraj ºi conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice. În
plus, cei doi tineri, în vârstã de 24 respectiv 25 de ani, sunt
bãnuiþi de tâlhãrii la o salã de jocuri de noroc din Balº, faptã
comisã în aceeaºi noapte. Procurorii ºi poliþiºtii doljeni i-au
audiat pe tot parcursul zilei de ieri pe cei doi olteni, urmând
ca mãsurile dispuse sã fie anunþate la finalul audierilor.

Sentinþã definitivã pentru ºoferul care a târât
cu maºina un poliþist local prin centrul Craiovei

ªoferul doljean, din comuna
Vârvoru de Jos, care a vrut sã scape
de un agent al Poliþiei Locale
Craiova, aºa cã l-a târât zeci de
metri, prin centrul Craiovei, a fost
condamnat definitiv. Doljeanul, care
se afla în perioada termenului de
încercare dupã o condamnare cu
suspendare pentru ucidere din culpã
în momentul comiterii ultrajului, a
primit, pe 16 noiembrie, anul trecut,
o pedeapsã totalã de 2 ani închisoare
cu executare la Judecãtoria Craiova,
iar miercuri, 20 noiembrie a.c.,
Curtea de Apel Craiova i-a respins
apelul ca tardiv declarat.

Broboanã a fost transportat la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, a primit
îngrijiri medicale, apoi s-a prezentat la Insti-
tutul de Medicinã Legalã Craiova, unde i s-a
emis certificat medico-legal din care rezultã
cã are nevoie de 6-8 zile de îngrijiri medica-
le pentru vindecarea leziunilor suferite. Cât
despre ºofer, acesta a fost prins la scurt timp
de poliþiºtii Biroului Rutier Craiova, alertaþi
de colegii lui Ionel Broboanã. A fost identifi-
cat, stabilindu-se cã este vorba despre Da-
niel Bancãu, în vârstã de 36 ani, din comu-
na doljeanã Vârvoru de Jos. Acesta a fost
dus la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, a fost audiat, procurorul de caz
dispunând reþinerea sa pe 24 de ore pentru
comiterea infracþiunii de ultraj, pe 20 iulie
fiind arestat preventiv.

Bãrbatul avea antecedente, în martie 2011
fiind condamnat de judecãtorii Tribunalului
Dolj la o pedeapsã de 1 an ºi 6 luni închisoa-
re cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 5 ani ºi 6 luni, astfel cã infrac-
þiunea de ultraj a fost comisã în perioada
termenului de încercare.

Pe 28 iulie 2016 s-a înregistrat la Judecã-
toria Craiova dosarul în care Daniel Bancãu
a fost trimis în judecatã pentru ultraj, iar pe
16 noiembrie 2016, magistraþii Judecãtoriei
Craiova au pronunþat sentinþa pe fond. In-
culpatul a recunoscut totul ºi a fost con-
damnat pentru ultraj la 1 an ºi 6 luni închi-
soare, dar judecãtorii craioveni au decis sã-
i revoce suspendarea executãrii pedepsei de
1 an ºi 6 luni primitã pentru ucidere din cul-
pã, cele douã fiind contopite ºi sporite cu o
treime, astfel cã Bancãu a primit o pedeapsã
totalã de 2 ani închisoare cu executare. În
plus, inculpatul trebuie sã-i achite poliþistu-
lui local 20.000 lei daune morale.

Doljean prins cu douã pistoale deþinute ilegal
Un tânãr de 26 de

ani, din Dãbuleni,
este cercetat penal
de poliþiºti dupã ce,
în urma unor percheziþii
fãcute ieri, poliþiºtii
i-au gãsit acasã douã
pistoale ºi muniþie
deþinute ilegal. 
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Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj, cu susþine-
rea Ministerului Tineretului ºi
Sportului, organizeazã, sâmbãtã,
cea de-a IV-a ediþie a „SportFEST
Craiova”. Activitãþile se vor
desfãºura în Piaþa Mihai Viteazul,
în Piaþa „William Shakespeare” de
pe esplanada Teatrului Naþional ºi
pe hipodromul din Parcul „Nicolae
Romanescu”. „Am ajuns la cea de-
a IV-a ediþie ºi cred cã, deja,
craiovenii ºtiu la ce sã se aºtepte.
Am schimbat puþin locaþiile, ne-am
axat mai mult pe zona de la Teatrul
Naþional, iar o altã noutate o
constituie ºi turneul de streetball

Craiovenii care iubesc o anumitã ramurã a sportu-
lui sau, pur ºi simplu, sunt curioºi sã afle ce sporturi

se practicã, la aceastã orã, în oraºul nostru sunt
aºteptaþi, în aceastã sâmbãtã, pe esplanada Teatrului
Naþional ºi în Piaþa „Mihai Viteazul”. Pe tot parcur-

sul zilei, începând de la ora 11.00, vor fi prezenþi
sportivi profesioniºti, legitimaþi la cluburile craio-
vene, care vor face demonstraþii din 19 sporturi, de
la atletism ºi pânã la baschet. De altfel, baschetul va

avea rezervat chiar un turneu – baschet 3 la 3 – în
care s-au înscris deja 50 de echipe, miza fiind acumu-

larea de puncte pentru clasamentul mondial.
de 3 la 3, pe care ne-am hotãrât
sã îl includem în acest eveniment.
Va fi o ediþie într-o formulã mult
mai complexã ºi datoritã faptului
cã multe cluburi din Craiova ºi-au
dorit sã fie alãturi de noi, scopul
fiind unul foarte clar: acela de a
promova atât sportivii, cât ºi
sporturile care se practicã în
Craiova”, a declarat Alina Iones-
cu, directorul Direcþiei Judeþene
pentru Sport ºi Tineret Dolj.

Demonstraþiile sportive depind
foarte mult de vreme

Totodatã, organizatorii îºi
propun sã convingã pe cât mai

mulþi craioveni sã practice
diferite sporturi. Cei interesaþi
vor avea la dispoziþie materiale
de prezentare a cluburilor
sportive ºi datele lor de contact
pentru a putea sã se îndrepte
cãtre acestea, dacã vor dori sã
încerce un anumit sport care li
se pare interesant ºi care i-ar
atrage. „Prin acest eveniment,
ne propunem sã facem o analizã
ºi o prezentare a sportului din
Craiova, afarã, pentru toþi
privitorii. Sã atragem atenþia
asupra sportului, sã îndemnãm
copiii cãtre sport. A început un
nou an ºcolar ºi este foarte
important ca aceºti copii ai
craiovenilor, copiii noºtri sã
meargã cãtre sport. Este
îndemnul principal la aceastã
manifestare. Sperãm sã avem
vreme bunã, ºi sâmbãtã ºi
duminicã, pentru toate manifes-
tãrile noastre”, a accentuat
Marius Toma, director adjunct
al DJTS Dolj, ideea de la care a
pornit „SportFEST Craiova”.

O invitaþie la echitaþie,
pe hipodrom

Sâmbãtã, începând de la ora
11.00, pe esplanada Teatrului
Naþional, sunt programate
demonstraþii ale cluburilor
craiovene pe 19 discipline
sportive – atletism, dans, alpi-
nism, handbal, fotbal, volei, tenis,
tenis de masã, badminton, ºah,
table, lupte, judo, karate, scrimã,
tir cu arcul. În programul „Sport-
FEST Craiova” este prezentã ºi
echitaþia, demonstraþiile fiind
oferite tuturor celor interesaþi pe
hipodromul din Parcul „Nicolae
Romanescu”, începând cu ora
10.00. În cadrul evenimentului
sportiv, vor fi prezentate ºi
echipele de seniori de la SCM
Craiova (handbal feminin ºi volei
masculin) ºi CS Universitatea
Craiova (handbal masculin).

Baschet „3 la 3”,
în Piaþa „Mihai Viteazul”

În Piaþa „Mihai Viteazul” se va
desfãºura competiþia de Baschet

„3 la 3”, singura disciplinã
sportivã care se va întinde pe
parcursul a douã zile – sâmbãtã
ºi duminicã. „Turneul de la
Craiova este la a doua ediþie, iar
anul acesta încheie sezonul out
door, deja vremea a început sã
joace unele feste, dar, cu sigu-
ranþã, va fi frumos ºi vom putea
juca afarã. Înscrierile pentru
etapa de la Craiova au început
luni, la ora 15.00, iar marþi seara
deja se atinsese numãrul maxim
de echipe acceptate în competi-
þie, respectiv 50. S-au înscris
cele mai bune echipe din þarã,
dar ºi echipe din Muntenegru ºi
Bulgaria, turneul având un statut
bun, întrucât jucãtorii vâneazã
punctele în clasamentul mondial
ºi vor veni la Craiova. Ne
aºteptãm la douã zile pline de
baschet 3 la 3 ºi sperãm sã
identificãm noi potenþiali jucãtori
pentru echipele naþionale ale
României”, a precizat Radu Petre
de la „Sport Arena”, co-organiza-
torul „SportFEST Craiova”.

LAURA MOÞÎRLICHE

Aºa cum se întâmplã la marile
sãrbãtori, la sinagoga din oraº au
fost prezenþi  miercuri searã câte-
va zeci de reprezentanþi ai comu-
nitãþii pentru a marca, aºa cum se
cuvine, intrarea într-un nou an,
dupã calendarul evreiesc.

Preºedintele Comunitãþii Evrei-
lor din Craiova, acad. dr. Corneliu
Sabetay, a vorbit despre însemnã-
tatea acestei sãrbãtori, dar a subli-
niat ºi faptul cã anul viitor se va
celebra o dublã aniversare: 70 de
ani de la înfiinþarea statului Israel
ºi centenarul Marii Uniri.

„Pãºim în noul an gândindu-ne
la evenimentele care s-au petrecut.
O bucurie a fost deschiderea unei
linii directe între Craiova de Tel
Aviv. ªi iatã cã avem, astãzi, la si-
nagogã, un grup de turiºti israe-
lieni care profitã de aceastã rutã
aerianã pentru a ne vizita oraºul.
Roº Haºana este un prilej pentru
fiecare evreu sã-ºi facã judecata
conºtiinþei. Este o sãrbãtoare a

Evreii din Craiova au sãrbãtorit intrarea în anul 5778
Comunitatea evreilor din Craiova a celebrat,

miercuri seara, Roº Haºana 5778 sau intrarea
în noul an. A fost un prilej de mare sãrbãtoare
la sinagoga din oraº, printre invitaþi numãrân-

bucuriei ºi un prilej sã vedem ce
am fãcut peste an. Anul viitor vom
sãrbãtori 70 de ani de la înfiinþarea
statului Israel ºi o sutã de ani de la
Marea Unire”, a precizat acad.
prof. dr. Corneliu Sabetay. ªtefan
Ardeleanu, unul dintre cei mai
vechi membri ai comunitãþii evre-
ieºti, a rostit apoi câteva rugãciuni.

Respectând tradiþia, evreii cra-
ioveni s-au adunat la final în jurul
mesei festive de pe care nu au lip-
sit bucatele specifice. De Roº Ha-
ºana, printre alimentele obligatorii
sã numãrã merele peste care se
pune miere, simbolizând un nou an
dulce. De pe masã nu vor lipsi nici
produsele de patiserie, sfecla, fruc-
tele sau dulciurile astfel încât noul
an sã fie unul dulce.

Roº Haºana, una dintre
cele mai importante sãrbãtori

din calendarul evreiesc
Roº Haºana începe seria celor

mai importante sãrbãtori evreieºti,
fiind urmatã, la numai zece zile,
de cea mai mare sãrbãtoare evre-
iascã, Yom Kippur – „Ziua po-
cãinþei”. Zilele dintre Roº Haºana
ºi Yom Kippur (zece la numãr)
sunt considerate ca fãcând parte
din procesul sãrbãtorii ºi sunt
numite în ansamblu „Cele zece zile
ale cãinþei”. Aceste zile au o în-
cãrcãturã religioasã aparte, culmi-
nând cu Ziua Rãscumpãrãrii
(Yom Kippur).

În aceste zile se mãnâncã, în
primul rând, mãr înmuiat în mie-
re (ca sã prefigureze un an dul-
ce), cap de peºte (pentru ca fie-
care sã fie „cap” ºi nu „coadã”),
rodii ºi multe alte fructe. Un salut
obiºnuit în aceastã perioadã, în
afarã de „ªana Tova” („Sã ai un
an bun”), este Chativah Tova sau
un înscris pozitiv.

Anul Nou evreiesc nu are o datã
fixã, deoarece calendarul iudaic
este lunar, schimbându-se dupã

apariþia astralã a Lunii. De obicei,
sãrbãtorile de Anul Nou Evreiesc
sunt în lunile septembrie sau oc-
tombrie.

Tradiþiile respectate cu sfinþenie
Unul dintre cele mai importan-

te obiceiuri de Anul Nou evreiesc
este suflatul din ªofar (un corn
de berbec). Acesta semnificã „tre-
zirea” poporului pentru a medita
la faptele sale din trecut ºi schim-
barea în bine a celor rele.

Un obicei de Anul Nou este
când evreii merg la o apã ºi îºi

aruncã în mod simbolic pãcatele.
Anul Nou marcheazã crearea lu-
mii – este momentul când a fost
creat primul om: Adam, socotit a
fi fost în 7 Octombrie 3761 î.e.n.
Sãrbãtoarea constã din multe
practici care sunt menite sã în-
drepte oamenii cãtre o dare de
seamã pentru trecut ºi cãtre pla-
nuri pentru viitor, precum ºi pen-
tru întoarcerea la Dumnezeu. Zi-
lele în sine sunt pline de rugãciuni
dedicate recunoaºterii lui Dumne-
zeu ca rege ºi judecãtor.

RADU ILICEANU

du-se ºi membri ai altor culte religioase, dar ºi
un grup de turiºti israelieni, care, profitând de
cursa aerianã directã între Craiova ºi Tel Aviv,
viziteazã zilele acestea Cetatea Banilor.
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La eveniment participã reprezen-
tanþi ai mediului academic din Ro-
mânia, peste 40 de universitãþi din
þarã - rectori, directori IOSUD, di-
rectori de ºcoli doctorale precum
ºi reprezentanþi ai Ministerului Edu-
caþiei Naþionale. În cadrul manifes-
tãrii de ieri, s-au organizat patru
mese rotunde, prima moderatã de
prof. univ. dr. Cristina Teodores-
cu, cu tema „Activitatea de cerce-
tare doctoralã”,  cea de-a doua,
moderatã de prof. univ. dr. Saliu
Solange Odilem ºi s-au abordat
„Propunerile de armonizare a re-
laþiei dintre Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Instituþiile Organiza-
toare de Studii Universitare de Doc-
torat”. Dupã-amiazã, s-au susþinut
urmãtoarele douã mese rotunde.
Una dintre acestea fiind moderatã
de prof. univ. dr. Sevastian Cer-
cel, în cadrul cãreia s-a discutat
despre „Legislaþia privind obþine-
rea atestatului de abilitare ºi a
calitãþii de conducãtor de docto-
rat”, iar cea de-a doua, „Propuneri

Organizatã în premierã la Craiova

Conferinþa Naþionalã a Instituþiilor OrganizatoareConferinþa Naþionalã a Instituþiilor OrganizatoareConferinþa Naþionalã a Instituþiilor OrganizatoareConferinþa Naþionalã a Instituþiilor OrganizatoareConferinþa Naþionalã a Instituþiilor Organizatoare
de Studii Universitare de Doctoratde Studii Universitare de Doctoratde Studii Universitare de Doctoratde Studii Universitare de Doctoratde Studii Universitare de Doctorat

IOSUD – Universitatea din Craiova or-
ganizeazã timp de douã zile, ieri ºi astãzi,
prima Conferinþã Naþionalã a Instituþii-
lor Organizatoare de Studii Universitare
de Doctorat. Deschiderea oficialã a avut
loc ieri, la Centrul de Restaurare, Con-

servare, Patrimoniu ºi Vizualizare al Fa-
cultãþii de Teologie Ortodoxã, în Amfitea-
tru, în prezenþa Mitropolitului Olteniei,
IPS Irineu Popa. De la Ministerul Educa-
þiei Naþionale a onorat invitaþia prof. univ.
dr. Ioan ªtefan Groza, directorul MEN.

privind îmbunãtãþirea legislaþiei
actuale de acreditare ºi reacredita-
re a domeniilor de doctorat ºi a ºco-
lilor doctorale” a fost coordonatã
de cãtre prof. univ. dr. Marin Bicã.

„ªcoala doctoralã
este cea mai expusã
în societatea româneascã”

Conferinþa se doreºte un cadru
propice de discuþie, în care se vor
dezbate probleme de mare interes
pentru ciclul al treilea de învãþãmânt
universitar: cercetarea doctoralã a
conducãtorilor de doctorat, dar ºi
a studenþilor doctoranzi, vizibilita-
tea sa naþionalã ºi internaþionalã, le-
gislaþia actualã de acreditare ºi rea-
creditare a domeniilor de doctorat
ºi a ºcolilor doctorale, legislaþia pri-
vind obþinerea atestatului de abilita-
re ºi a calitãþii de conducãtor de
doctorat, armonizarea relaþiei din-
tre Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Instituþiile Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat.

În acest context, lucrãrile Con-

ferinþei au fost deschise de Mitro-
politul Olteniei, IPS Irineu Popa.
„ªcolile doctorale se identificã prin
cercetare, prin cunoaºtere, printr-
o promovare a valorilor. Se ºtie cã
ºcoala doctoralã este cea mai ex-
pusã în societatea româneascã.
Orice tezã de doctorat trebuie sã
fie o bucurie pentru toþi românii. De
aceea vã mulþumesc cã aþi accep-
tat invitaþia noastrã ºi sã ne ajute
Dumnezeu sã gãsim soluþiile cele
mai bune...”, a subliniat Înalt Prea-
sfinþia Sa, Irineu Popa.

„Este un eveniment
de o deosebitã încãrcãturã”

Prezent la deschiderea oficialã,
prof. univ. dr. Cezar Spânu, recto-
rul Universitãþii din Craiova a preci-
zat cã aceastã primã Conferinþã Na-
þionalã a Instituþiilor Organizatoa-
re de Studii Universitare de Docto-
rat va contribui la gãsirea celor mai
bune pârghii pentru optimizarea ac-
tivitãþii doctorale din universitãþile ro-
mâneºti, oferind un cadru generos
de dezbatere constructive. „Suntem
onoraþi cã aceastã primã Conferinþã
se desfãºoarã în universitatea noas-
trã. Este un eveniment de o deose-
bitã încãrcãturã, atât pentru învãþã-
mântul superior românesc, cât ºi

pentru cel universitar din regiunea
noastrã. Credem cã este extrem de
important sã adresãm un mesaj lim-
pede, avizat, dar ºi echilibrat cãtre
societatea româneascã, referitor la
implicaþiile exigenþelor academice,
dar ºi la aºteptãrile pe care mediul
academic, cercetãtorii le au unii de
la alþii. Aºadar, cu atât mai mult,
acest eveniment este mai aºteptat
ºi pentru noi, ca instituþie, pentru
cã ne aflãm în plin an universitar.
Anula acesta este al 70-lea în isto-

ria noastrã. Din 1947 ºi pânã astãzi
am devenit cel mai important pilon
de dezvoltare a regiunii noastre. În
70 de ani de existenþã, Universita-
tea din Craiova a dovedit cã resur-
sa de energie intelectualã este ine-
puizabilã ºi a reuºit sã facã faþã cu
succes provocãrilor ºi acceptãrilor
pe care o societate le are de la o
instituþie academicã” a subliniat
prof. univ. dr. Cezar Spânu, recto-
rul Universitãþii din Craiova.

MARGA BULUGEAN

Cei 24 de elevi ai echipajului de
la „Carol I”, însoþiþi de cei doi pro-
fesori coordonatori, Alina Ioani-
cescu ºi Petruþa Ungureanu, au
profitat de prezenþa în rândul lor a
doi specialiºti în domeniul restau-
rãrii:  Gabriela Mardale, lector
univ.dr. la Facultatea de Teologie
– Secþia Artã sacrã, a Universitãþii
din Craiova, ºi lector univ.dr. Emi-
lian Popescu, din cadrul aceleiaºi
instituþii de învãþãmânt, care este
sculptor ºi profesor de arte vizua-
le la Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” din Craiova.

«Pentru acest eveniment a fost

În perioada 1 august  2017 –31
iulie 2018, 14 elevi de la forma de
învãþãmânt de „zi” a Liceului Teh-
nologic „Horia Vintilã” din Segar-
cea, filiera tehnologicã specializa-
rea „tehnician mecatronist”, de la
clasa a X-a, cu vârste de 16 ºi17
ani, din anul ºcolar 2017-2018, vor
participa la un program amplu de
dezvoltare, stagiile fiind în perioa-
da 11 – 31 martie 2018 în Granada
(Spania), pe lângã perioadele de
practicã din þarã.

Din cei selecþionaþi, 80% pro-
vin din mediul rural, cu o pondere

Pregãtire europeanã pentru elevii din Segarcea
Timp de aproape un an, elevi ai Liceului Tehnologic

„Horia Vintilã” din Segarcea vor participa la implemen-
tarea proiectului „Plasament transnaþional în mecatroni-
cã”, la nivel european, cu stagii de pregãtire în Spania.

de 50%  din categoria persoanelor
defavorizate, din punct de vedere
financiar, familiile acestora fiind
întreþinute din ajutorul social, iar
20%având provenienþã din familii
monoparentale, pãrinþii fiind plecaþi
la muncã în strãinãtate.

„Scopul este creºterea calitã-
þii practice comasate, organizate
prin ºcoalã, iar obiectivele sunt
mai multe: dezvoltarea competen-
þelor tehnice, specifice, abilitãþi-
lor ºi cunoºtinþelor celor 14 elevi,
într-o þarã europeanã,  prin creº-
terea competitivitãþii pe piaþa for-

þei de muncã; ridi-
carea competenþe-
lor într-un alt cadru
decât în cel ºcolar;
dezvoltarea capaci-
tãþilor de înþelegere
a fenomenului mi-
graþiei ºi forþei de
muncã etc. ”, a pre-
cizat prof.  Claudiu
Gavrilã, director al
Liceului Tehnologic
„Horia Vintilã” din
Segarcea.

CRISTI PÃTRU

Elevii de la „Carol I”, onoare înaintaºilor, în Cimitirul „Sineasca”
În cadrul proiectului „Patri-

moniul funerar – Tradiþie,
memorie, Identitate”, derulat
de echipa „Euroscola” a
Colegiului Naþional „Carol I”,
participantã la concursul
naþional „Euroscola”, ediþia a
X-a, 2017-2018, campania de
informare ºi promovare a
patrimoniului local a continuat,
în urmã cu douã zile, cu o
întâlnire – atelier de lucru în
aer liber, privind tematica
restaurãrii monumentelor
funerare. Locul ales a fost
Cimitirul „Sineasca” .

ales Cimitirul „Sineasca”, prin nu-
mãrul mare de monumente de pa-
trimoniu care fac din acest loc un
adevãrat muzeu în aer liber. Statu-
tul este conferit atât de importanþa
personalitãþilor care îºi dorm som-
nul de veci aici (oameni politici, ar-
tiºti etc), cât ºi de arhitectura deo-
sebitã a numeroaselor monumente,
acopere ale sculptorilor I. Matees-
cu, G. Monteverde, Franzoni ºi
Luigi Buzii, renumiþi artiºti din fa-
milia Storck. Dupã Bucureºti, Cra-
iova este oraºul care deþine în pa-
trimoniul sãu asemenea opere de
artã. În faþa unor monumente de

anvergurã (Ulysee Boldescu, Toma
Mar Ocneanu, Polina Russenescu,
fam. Racoviþã ºi Aman, Eugeniu
Carada etc.) specialiºtii le-au expli-
cat tinerilor semnificaþia acestora ºi
necesitatea unor intervenþii rapide
pentru evitarea degradãrii. Tinerii
vor redacta liste de mãsuri de pro-
tejare, argumentate ºtiinþific, care
vor fi înaintate administraþiei loca-
le, sub sloganul „Sã pãstrãm vii grã-
dinile de piatrã ale Europei!”. Aºa
vom pãstra vie memoria înaintaºi-
lor», a precizat prof.  Cristian
Angel Stãiculescu.

CRISTI PÃTRU
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„Deºi Dumnezeu a ales sã mã
nasc cu probleme grave de vedere,
am acceptat ºi mi-am adaptat stilul
de viaþã situaþiei mele. Mi-am dorit
enorm sã îmi termin studiile muzi-
cale ºi sã îmi clãdesc o carierã în
domeniu. Nu a fost uºor, dar mi-
am ascultat întotdeauna inima ºi am
mers mai departe, chiar ºi în cele
mai dificile momente”, spune Dia-
na Cazan. Nãscutã în anul 1987, la
Craiova, tânãra muzicianã a absol-
vit cursurile Liceului de Arte „Ma-
rin Sorescu” – secþia canto clasic
(promoþia 2006). A urmat apoi cur-
surile Departamentului de Muzicã

În perioada 20 septembrie – 1 octombrie,
Teatrul Naþional „Mihai Eminescu”, cu spri-
jinul Ministerului Educaþiei, Culturii ºi Cer-
cetãrii al Republicii Moldova, Ministerului
Culturii ºi Identitãþii Naþionale al României ºi
Institutului Cultural Român organizeazã Reu-
niunea Teatrelor Naþionale, ediþia a III-a.
În cadrul evenimentului vor fi prezentate
producþii recente ale teatrelor invitate de peste
Prut, ale teatrului-gazdã ºi ale teatrelor naþi-
onale din Republica Moldova.

 Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova va participa cu douã spectacole:

În Sala „Dinu C.
Giurescu” a Biblio-
tecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia
Aman” a avut loc,
ieri, lansarea volu-
melor „Marin So-
rescu ºi George So-
rescu în corespon-
denþã cu persona-
litãþi” (coordona-
tor: George Sores-
cu), „Marin Sores-
cu. Scrisori ºi documente inedite” (vol. I)
– autori George Sorescu ºi Emil Istoces-
cu, „Marin Sorescu în documente inedi-
te” (vol. II) – autori George Sorescu ºi
Maria Ionicã. Volumele au fost prezentate
de George Sorescu.

George Sorescu s-a nãscut în anul 1927,
în comuna Bulzeºti din judeþul Dolj, într-o
familie cu înclinaþii literare. A urmat clasele
primare în comuna natalã, iar studiile liceale
– în Bucureºti ºi Craiova (Colegiul „Fraþii
Buzeºti”). A absolvit Facultatea de Litere din
Bucureºti în anul 1953, a fost profesor de
limba ºi literatura românã la Liceul „Traian”

Actorii craioveni la Reuniunea
Teatrelor Naþionale de la Chiºinãu

„Marin Sorescu în documente inedite”

„Elefantul din camerã sau
The Vibrator Play”, de Sarah
Ruhl, o comedie neagrã în
regia lui Dragoº Alexandru
Muºoiu ºi scenografia de An-
dreea Simona Negrilã, care se
va juca marþi, 26 septembrie,
ora 19.00, ºi „Exploziv”, de
Elise Wilk, în regia lui Andrei
Mãjeri ºi scenografia Alexan-
drei Panaite, care va fi pre-
zentat pe 27 septembrie, ora

19.00. Este pentru a treia oarã când Naþio-
nalul craiovean este invitat la întâlnirea de
peste Prut.

La reuniunea de la Chiºinãu mai participã
Teatrul Naþional „Ion Luca Caragiale” din
Bucureºti, Teatrul Naþional „Radu Stanca”
din Sibiu, Teatrul Naþional Târgu Mureº,
Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri” din Iaºi,
Teatrul Naþional „Mihai Eminescu” ºi Tea-
trul Naþional „Satiricus – I. L. Caragiale” din
Chiºinãu, Teatrul Muzical-Dramatic „Bog-
dan Petriceicu Haºdeu” din Cahul.

MAGDA BRATU

din Drobeta-Turnu Severin (1953-1961).
Cariera profesionalã ºi-a desãvârºit-o în Cra-
iova: asistent ºi lector la Facultatea de Fi-
lologie a fostului Institut Pedagogic din
Craiova (1961-1963), lector doctor (1964-
1966), conferenþiar ºi apoi profesor uni-
versitar al Facultãþii de Litere a Universi-
tãþii din Craiova, conducãtor de doctorat
(din 1992). Din 1980 este membru al Uni-
unii Scriitorilor din România. I se dato-
reazã recuperarea ºi publicarea manuscri-
selor lui Marin Sorescu, efort materializat
prin publicarea postumã a peste 25 de vo-
lume din creaþia marelui scriitor.

Sã poatã vedea – aceasta este cea mai mare dorinþã a Dianei Cazan,
o tânãrã de 30 de ani, în prezent coristã în cadrul Coralei Academice a
Filarmonicii „Oltenia”, unde activeazã de zece ani. Publicul îºi amin-
teºte însã timbrul ei special, dar mai ales emoþia puternicã pe care o
transmite, ºi de la concursurile de talente „Vocea României” ºi „X Fac-
tor”, pentru cã divinitatea a înzestrat-o într-adevãr cu o voce de înger.
În spatele cântecului ºi al zâmbetului cald, Diana Cazan ascunde o do-
rinþã de o viaþã: sã poatã vedea lumea pe care o iubeºte. Pentru ea ºi
viitorul soþ, Emanuel Mironescu, pe care l-a cunoscut într-unul din
multele episoade de spitalizare – ºi el cu grave probleme de vedere – va
fi organizat, pe 27 septembrie, ora 19.00, un concert caritabil în sala
Filarmonicii „Oltenia”. Cei doi au nevoie urgentã de 50.000 de dolari
pentru efectuarea unor intervenþii costisitoare în China.

din cadrul Universitãþii din Craiova
– secþia Pedagogie muzicalã (2009),
plus un modul de canto clasic. Ex-
perienþa acumulatã ºi înclinaþia pen-
tru arta sunetelor au motivat-o sã
susþinã concurs în anul 2007 pen-
tru ocuparea postului de corist la
Filarmonica din Craiova, unde ac-
tiveazã ºi în prezent.

Mai poate vedea doar în
proporþie de 20% cu ochiul drept

ºi abia zãreºte cu ochiul stâng
Diagnosticatã la naºtere cu ca-

taractã congenitalã ºi strabism la
ambii ochi, Diana Cazan a fost ope-

ratã pentru prima datã la vârsta de
ºase luni. La 18 ani a primit un nou
diagnostic: glaucom într-o stare
avansatã. Acum mai poate vedea
doar în proporþie de 20% cu ochiul
drept ºi abia zãreºte cu ochiul stâng.
„Povestea sa de viaþã se þese în ju-
rul episoadelor de spitalizare ºi in-
tervenþiilor chirurgicale extrem de
complicate. În spital l-a cunoscut
ºi pe Theodor Emanuel, viitorul ei
soþ. Despre el spune cã este un dar
divin. Ca ºi Diana, Emanuel suferã
de glaucom ºi cataractã, afecþiuni
grave care l-au fãcut sã îºi piardã
definitiv vederea la ochiul drept ºi
i-au afectat deja 30% din vederea
la ochiul stâng. Încercaþi de ace-
leaºi greutãþi, cei doi tineri au por-
nit într-o luptã cu propriul destin.
Refuzã sã se resemneze în faþa unei
condamnãri mult prea nedrepte,
aceea de a-ºi pierde definitiv vede-
rea. Speranþa, dar ºi ºansele sunt
într-o clinicã din China, de unde au

primit confirmarea cã afecþiunile lor
se pot trata”, se menþioneazã într-
un comunicat de presã al organiza-
torilor evenimentului caritabil de
sãptãmâna viitoare. Pentru acest lu-
cru, au nevoie de 50.000 de dolari.

Muzicieni ai Filarmonicii, trupe
ºi soliºti cunoscuþi urcã pe scenã

în concertul de strângere
de fonduri

Pânã în prezent, Diana Cazan ºi
Emanuel Mironescu au reuºit sã
strângã jumãtate din suma de care
au nevoie. Diferenþa sperã sã o poa-
tã colecta în urma concertului cari-
tabil de miercuri, 27 septembrie, ora
19.00. Organizat, sub genericul
„Muzicieni pentru muzicieni”, de
ACCES Oltenia, în parteneriat cu Fi-
larmonica „Oltenia”, acesta va avea
douã pãrþi. Prima va fi susþinutã de
Orchestra Simfonicã ºi Corala Aca-
demicã ale Filarmonicii craiovene,
dirijate de maestrul Alexandru Iosub,

iar a doua parte – de trupe ºi soliºti
din Oltenia. Emoþionantul Requiem
de Gabriel Fauré va fi interpretat de
Orchestra ºi Corul Filarmonicii, alã-
turi de Diana Cazan în calitate de
sopranã ºi de baritonul Laurenþiu
Goºnea. În partea a doua, publicul
se va bucura de piese celebre ºi in-
terpretãri de excepþie ale trupelor
Casual Band ºi MC Dorin Band.

***
Intrarea la spectacol se face pe

bazã de invitaþie (douã locuri), care
poate fi obþinutã contra unei dona-
þii de minimum 100 lei. Donaþiile în
lei se pot face în contul RO 34 INGB
0000999900929365, deschis la
ING Bank, pe numele Diana Elena
Cazan. Mai multe detalii despre eve-
niment se pot obþine prin e-mail, di-
rect de la Diana Cazan ºi Emanuel
Mironescu, la adresele: dianna.ca-
zan@gmail.com ºi mironescuteo-
doremanuel@yahoo. com.

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
AVIOANE S.A. CRAIOVA, cu

sediul in localitatea Ghercesti, str.
Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, orga-
nizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi: Sef Serviciu
Financiar Contabilitate – 1 post  si
Sef Serviciu Comercial Contracte
Marketing – 1 post. Condiþiile  pen-
tru ocuparea posturilor, documen-
tele necesare pentru înscrierea la
consursurile de angajare, cerintele
posturilor si alte informatii supli-
mentare se gasesc pe site-ul Avioa-
ne Craiova SA, www.acv.ro.

Caimac Mihaela, aduce la cu-
noºtinþapublicului decizia etapei
de încadrare a APM Dolj, în proce-
dura de reglementare conform HG
1076/2004: Planul “ELABORARE
PUZ  ªI OBÞINERE AVIZE PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM
DE ÎNÃLÞIME D+P+2 + M CU DES-
TINAÞIA BLOC CU APARTAMEN-
TE”, judeþul Dolj, mun Craiova, B-
dul Dacia, nr. 60 E, titular  CAIMAC
ELENA-, nu necesitã evaluare de
mediu ºi nici evaluare adecvatã ur-
mând a fi supus procedurii de
adaptare fãrã aviz de mediu. Do-
cumentaþia care a stat la baza luã-
rii deciziei etapei de încadrare se
poate consulta în zilele de luni –joi
între orele 08,00-14,30 ºi vineri în-
tre orele 8,00-12,00 la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova ºi
pe site-ul APM Dolj http://apmdj.an-
pm.ro. Propunerile de reconside-
rare a deciziei se vor transmite în
scres în termen de 10 zile calen-
daristice de la data publicãrii în
mass-media, zilnic la sediul APM
Dolj (fax:0251.419.035, e-mail: of-
fice@apmdj.anpm.ro).

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

Anunþul tãu!
UNITATEA Administrativ-Te-

ritorialã Comuna Afumaþi, din ju-
deþul Dolj, anunþã publicarea do-
cumentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 2, începând cu data de
28.09.2017, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Afu-
maþi, 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.

Municipiul Craiova, prin re-
prezentant Nuþã Maria anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“Reabilitare ºi modernizare Cen-
tru recuperare Luncã PT+ exe-
cuþie clãdiri ºi împrejmuire” pro-
pus a fi amplasat pe Bulevardul
ªtirbei Vodã, nr. 108. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
Dolj. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1

OFERTE DE SERVICIU
ªCOALA Gimnazialã
„Nicolae Bãlcescu”,
cu sediul în localitatea
Craiova, strada Traian
Lalescu, Numãrul 6,
Judeþul Dolj, organi-
zeazã Concurs pen-
tru ocuparea funcþiei
contractuale vacante
de îngrijitor curãþenie,
în conformitate cu HG
286/2011, modificatã
prin HG 1027/2014.
Pentru participare la
concurs candidaþii
trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele
condiþii: nivel studii
medii; cunoºtinþe pri-
vind  normele gene-
rale de protecþie ºi se-
curitate în muncã; abi-
litãþi de relaþionare, co-
municare ºi muncã în
echipã; nu necesitã
vechime. Concursul
se va desfãºura la
ªcoala Gimnazialã
„Nicolae  Balcescu”
astfel: Proba scrisã în
data de 16. 10.2017,
ora 10.00; Interviu în
data de 17.10.2017,
ora 10.00. Candidaþii
vor depune dosarele
de participare la con-
curs în termen de 10
zile de la publicarea
în Monitorul Oficial, la
sediul ªcolii Gimna-
ziale „Nicolae Bãlces-
cu”, Craiova. Relaþii
suplimentare la sediul
ªcolii Gimnaziale „Ni-
colae  Bãlcescu”,
Craiova, persoanã
de contact: VIªAN
Daniela, telefon
0251.543.160, între
orele 8.00-15.00.
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECA-
LIFICAÞI ÎN CRAIO-
VA. TELEFON: 0755/
041.000.

SC Megaconstruct
S.A angajeazã Ingi-
ner exploatare cu ex-
perienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cunoº-
tinþe de exploatare
reþea de distribuþie
gaze naturale. Sala-
riu atractiv. CV-urile
se  depun la adresa
de email: office@-
megaconstruct.ro.
Postul este disponi-
bil pentru 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. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trilate-
ralã, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, decomandat -
zona 1 Mai, Târg Pe-
lendava – Kaufland.
Telefon: 0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna
de Sus, cadastru. Te-
lefon: 0758/153.669.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

ANUNT

R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitatie publica/
negociere directa in vederea inchirierii  urmatoarele
spatii situate in Craiova:

- str. Fratii Buzesti,nr. 4A, etaj, profil activitate: Prestari
Servicii, suprafata 20,00 mp;- negociere directa.

- str. Fratii Buzesti,nr. 24, profil activitate: Prestari
Servicii, suprafata 46,61 mp- licitatie publica;

- str. Simion Barnutiu nr. 36, demisol, profil de acti-
vitate: Prestari servicii, suprafata 36,54 mp; - licitatie
publica;

- str. Madona Dudu nr. 46, parter; profil de activitate:
Prestari Servicii, suprafata 42,63 mp;- licitatie publica;

         Licitatia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, situat in str.Brestei nr.129, CUI: RO 7403230,
in data de 11.10.2017, data limita de depunere a ofer-
telor fiind data de 10.10.2017.

        Pretul documentatiei de atribuire este de 176
lei, se poate achizitiona de la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, Biroul Contracte.

Relatii suplimentare la telefon 0251.411.214;

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp
sau schimb cu apar-
tament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

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

Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând tractor U650 ºi
utilaje.Telefon:0766/
617.423.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã termi-
cã italianã ºi roþi Mer-
cedes spiþate, cu
cauciucuri cu tot. Te-
lefon: 0762/183.205.
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
funcþiune. 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 jgheaburi
galvanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azboci-
ment 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 chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.

VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0722/579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea!
La cerere se oferã
transport, 0766/
859.398 – Bogdan.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 22 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.

Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti - 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:
0 3 5 1 / 1 8 1 . 2 0 2 ;
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
butelie, polizor un-
ghiular,  ( f lex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier ma-
gazin din pal me-
laminat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 du-
lapuri. Telefon:
0748/599.012.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12,
24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete,
bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. 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

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o
tanara talentatã ºi
deosebitã ce face
foarte multe lucruri
pentru varsta ei de
26 de ani, este dirijor
in cadrul corului de la
Facultatea de Medi-
cina. A terminat fa-
cultatea de medicina
cu bursa si note foar-
te mari.Acum este
doctor pediatru si
doctorand la pedia-
trie in cadrul UMF.
Fratele ei, un baiat
foarte cuminte si se-
rios in varsta de 18
ani a fost diagnosti-
cat in urma cu ceva
vreme cu tumoare
pe creier. Au facut in-
vestigatii si singurul
loc unde au gasit un
doctor dispus sa il
opereze este in Italia
la un spital privat. Di-
agnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul:
daca nu face opera-
tia, sansele sa moa-
ra sunt foarte mari!
Operatia o sa aiba loc
pe 28 septembrie
sau 10 octombrie si
costa 32.000 euro (la
care se adauga restul
de cheltuieli aparute
in urma operatiei).
CAS-ul nu decontea-
za si banii le trebuie
urgent pentru a plati
in avans operatia.Si-
tuatia lor financiara
este modesta si nu isi
permit sa sustina in-
tegral costul acestei
operatii. Rugamintea
catre dumneavoas-
tra este daca puteti
sa îi sprijiniti cu orice
suma de bani consi-
derati. Multumim
pentru intelegere, te-
lefon: 0748817990.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Cra-
ioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Calea
Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884
Schimb apartamennt
3 camere zona 1 Mai
cu garsonierã + dife-
renþa. Telefon: 0741/
467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere semideco-
mandate, et 4, mobi-
lat ºi utilat, bloc Femi-
na. Telefon: 0721/
177.748.
Închiriez garsonierã
zona Facultatea de
Medicinã. Telefon:
0748/102.286.
Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Primesc fatã în gazdã
-  zona Ciupercã. Te-
lefon: 0351/441.276.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 10 8 1 1 19-6 25
2. Craiova 11 6 4 1 17-9 22
3. Astra 10 6 3 1 16-7 21
4. FCSB 10 6 3 1 16-7 21
5. Botoºani 11 6 2 3 19-13 20
6. ACS Poli 11 5 2 4 11-11 17
7. Dinamo 10 5 1 4 15-10 16
8. Voluntari 11 4 2 5 12-14 14
9. CSMP Iaºi 11 3 5 3 11-14 14
10. Viitorul 10 3 2 5 7-10 11
11. Sepsi 11 3 1 7 9-18 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 XI-a
FC Voluntari – ACS Poli 1-0

A marcat: Tudorie 90.
Sepsi – „U” Craiova 2-3

Au marcat: Hadnagy 60, Astafei 70 / A. Burlacu 19,
Gustavo 68 – pen., Bancu 80.
FC Botoºani – ACS Poli 3-3

Au marcat: D. Popa 5, M. Roman I 9, L. Buº 57 – pen. /
Jo 20, Mendes 28, Cristea 81.

Meciul Dinamo – Concordia s-a amânat.
Meciurile Viitorul – Juventus,

Gaz Metan – Astra ºi CFR Cluj – FCSB
s-au jucat asearã.

Severin, stadion: „Municipal”, astãzi, ora 20.30
Universitatea Craiova: L. Popescu – Datkovic, Kelic, Tiago Fer-

reira – Martic, Screciu, Mateiu, Bancu – Gustavo, Bãluþã, Burlacu.
Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Calancea – Popov, Spahija, Briceag,
Buzan, Bãrbuþ, Roman.

FC Voluntari: Balauru – Maftei, M. Popescu, Cazan, Acsinte –
Marinescu, Rãuþã – Lazãr, Cernat, Popadiuc – Tudorie. Antrenor:
Claudiu Niculescu. Rezerve: Petrariu – Filipov, Balaur, Cãpãþânã,
G. Deac, Novac, Voduþ.

Universitatea Craiova – FC Voluntari

Liga I - etapa a XII-a
„U” Craiova – FC Voluntari ,  astãzi ,  ora 20.30

Chiajna – Sepsi ,  sâmbãtã,  ora 20.30
Juventus – Gaz Metan,  duminicã,  ora 15

CSMP Iaºi  -  ACS Poli ,  duminicã,  ora 17.30
FCSB – Dinamo, duminicã,  ora 20.30
FC Botoºani – Viitorul,  luni,  ora 18

Astra – CFR Cluj,  luni,  ora 20.30

Antrenorul Craiovei, Devis
Mangia a prefaþat partida cu FC
Voluntari, care deschide etapa
a 12-a. Acesta ar putea fi ulti-
mul meci pentru Universitatea
Craiova pe terenul de la Seve-
rin, deoarece urmeazã 3 depla-
sãri consecutive pentru forma-
þia din Bãnie, iar arena din Cra-
iova este aproape de inaugura-
re. „Urmeazã o partidã compli-
catã, deoarece FC Voluntari
este o echipã organizatã, dar ºi
pentru faptul cã jucãm al trei-
lea meci în ºase zile. Primul
nostru gând este de a ne recu-
pera fizic, pentru a putea pune
în practicã ideile noastre de
joc. Trebuie sã fim foarte atenþi
sã nu luãm gol, un lucru ce tre-
buie îmbunãtãþit, fiindcã am
primit multe goluri în ultima
vreme. Avem jucãtori de cali-
tate în atac, astfel cã putem
marca. Ne gândim sã îmbunã-
tãþim caracteristicile echipei,
trebuie sã ne gândim doar la
victorie” a declarat antrenorul
italian.

Mangia a explicat ºi izbuc-
nirea sa în vestiar la finalul me-
ciului de la Braºov: „Primul lu-
cru care m-a deranjat a fost cã
microfoanele trebuie sã stea de-
parte de vestiar, dar asta este.
Eram supãrat, pentru cã am
oferit posibilitatea adversarului
sã intre în meci, am oferit prea
multe oportunitãþi, trebuie sã
închidem meciul mai repede.
Totuºi, îmi felicit echipa pen-
tru cã au fost capabili sã revi-
nã ºi sã câºtige, fiindcã tere-
nul de la Braºov este unul difi-
cil, echipele adverse vor avea
probleme acolo”.

În ciuda celor 6 goluri pri-
mite în ultimele 3 meciuri, teh-
nicianul italian nu intenþioneazã
sã renunþe la sistemul cu 3 fun-
daºi: „Noi gândim jocul de fot-
bal pe principii, nu pe scheme,
pe sisteme de joc. Jucãtorii
noºtri sunt capabili sã se adap-
teze în funcþie de sistem, iar
aºezarea 4-4-2 am folosit-o
uneori fiind constrânºi sau fi-
indcã se plia mai bine pe intere-
sul nostru. La începutul cam-
pionatului ni se spunea cã avem
o apãrare bunã, dar  marcãm
puþin, câºtigam numai cu 1-0,
iar acum ni se reproºeazã cã
primim multe goluri. Eu nu vor-

Ultimul meci la Severin?Ultimul meci la Severin?Ultimul meci la Severin?Ultimul meci la Severin?Ultimul meci la Severin?
Universitatea Craiova întâlneºte astãzi, la Severin,

pe FC Voluntari, dupã care vor urma 3 deplasãri
pentru alb-albaºtri, înainte de meciul cu FCSB,
care s-ar putea disputa pe noua arenã a Bãniei

besc despre fundaºi, ci despre
faza de apãrare, pe care trebuie
sã o facã toatã echipa. Vom
continua sã jucãm cu 3 oameni
pe construcþie. Trebuie sã gã-
sim un echilibru, sã ne apãrãm
bine ºi sã înscriem mai mult ca
adversarii. Vrem sã ne îmbunã-
tãþim jocul din toate punctele de
vedere. Trebuie sã fim mai con-
creþi în faþa porþii ºi sã fim mai
atenþi în faza defensivã.”.

În t rebat  despre  forma în
care se aflã Mihai Roman ºi
Cristi Bãrbuþ, jucãtori transfe-
raþi în varã ºi de la care se aº-
tepta mai mult, Mangia a pre-
cizat: „Roman trebuie sã îºi
recapete încrederea, dar sã ºi
înþeleagã cã antrenorul ia de-
ciziile în funcþie de tacticã.
Sunt convins cã va face lucruri
mari dacã va avea încredere în
el. Pe de altã parte, echipa a ju-
cat bine cu Mitriþã, Bãluþã, Gus-
tavo ºi Burlacu, aºa cã fiecare
trebuie sã aºtepte ºansa lui ºi
sã profite de ea atunci când
apare. Bãrbuþ este apt, se an-
treneazã foarte bine ºi îl vom
vedea curând pe teren. Am vrut
sã-l introduc în ultimele me-
ciuri, dar a apãrut mereu ceva
ºi am fost constrâns sã fac altã
schimbare. Cu Dinamo au fost
problemele cu Rossi ºi Zlatin-
ski ºi a trebuit sã ne adaptãm.
În plus, avem ºi aceastã pro-
blemã cu regula under 21, care
poate afecta jucãtorii trecuþi de
aceastã vârstã”.

Devis Mangia nu va putea
miza în meciul cu FC Voluntari
pe Alex Mitriþã ºi pe Zlatinski,
suspendaþi, ºi pe Rossi, acci-
dentat, dar va reveni cãpitanul
Bãluþã dupã suspendare, iar Dat-
kovic ºi Dimitrov sunt ºi ei re-
cuperaþi. Portarul Laurenþiu Po-
pescu va fi titular în premierã
în acest sezon, dupã ce Mitro-
vic ºi Calancea au comis erori
la ultimele meciuri. În acest caz,
Universitatea ar putea avea în
teren 3 jucãtori under 21. De
asemenea, Spahija ar putea ab-
senta în partida contra fostei
sale echipe, în locul sãu jucând
Datkovic, care ar debuta astfel
pentru Universitatea.

Bancu: „Vrem sã ne luãm rãmas
bun de la Severin cu victorie”

Cel mai bun jucãtor al Cra-

iovei în partida de la Braºov, în
care a fost ºi cãpitan, Nicuºor
Bancu spune cã meciul cu Vo-
luntari va fi unul dificil ºi cã
are o revanºã personalã de luat
dupã semifinala Cupei Româ-
niei din sezonul trecut, în care
a provocat un penalty pe fina-
lul meciului din tur ºi a fost
suspendat în retur. „Va fi greu
cu FC Voluntari, o echipã bunã,
cu moral bun, dar ºi noi avem
încredere cã putem câºtiga.
Avem o revanºã de luat dupã
partida din Cupã, sper ca în
acest meci sã nu mai facem
greºelile din trecut, mai ales eu.
Noi ne gândim ca la fiecare
partidã sã câºtigãm, cu sigu-
ranþã dacã am fi jucat acasã ne
va fi mai uºor, pentru cã sta-
dionul va fi aproape plin la fie-
care partidã. Ne dau un moral
foarte bun suporterii ºi cu aju-
torul lor putem câºtiga orice
partidã. Nu ne sperie nimeni,
doar sperãm sã nu mai facem
greºeli în apãrare, sã ne con-
centrãm la fiecare partidã. Ero-
rile din meciul cu Sepsi puteau
sã ne coste, dar e bine cã am
câºtigat. Noi ne gândim sã dãm
totul la meci, mai ales cã e po-
sibil sã fie ultimul meci la Se-
verin ºi sã-i facem fericiþi pe
suporteri. Vrem sã ne luãm rã-
mas bun de la Severin cu vic-
torie”.

Tudorie, prolific în aceastã
perioadã

Ultimele douã întâlniri ale Cra-
iovei cu Voluntariul au fost cele
din semifinalele Cupei României,
în care alb-albaºtrii nu au reuºit
sã marcheze, iar ilfovenii s-au
calificat în finalã, pe care au ºi
câºtigat-o. Claudiu Niculescu are
o echipã omogenã, care joacã
aproape în aceeaºi formulã ca
anul trecut, singura schimbare
survenind în atac, unde Tudorie
l-a înlocuit pe Adrian Bãlan. Vâr-
ful împrumutat de la FCSB se

aflã într-o formã excelentã, mar-
când de 4 ori în ultimele douã
runde ºi aducând astfel 6 punc-

te echipei ilfovene, care nu a
primit gol în jocurile cu Sepsi ºi
Timiºoara.
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