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- Ziceai, Popescule, cã regreþi

cã nu trãieºti în lux, aflã cã este

un lux cã trãim.
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Dacã socialiºtii francezi au
fost marii perdanþi ai alegerilor
legislative de la începutul verii,
dupã ce se aflaserã la guverna-
re, a venit rândul social-demo-
craþilor germani, ºi aceºtia la
guvernare în „marea coaliþie”,
sã înregistreze un eºec sânge-
ros. Cu 20,8%, partidul condus
de Martin Schulz, fost preºedin-
te al Parlamentului European,
bifeazã o nouã înfrângere.
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SC Eco Sud încearcã, din
nou, sã tranºeze cu municipa-
litatea preþul gunoiul depozitat
în rampa de la Mofleni. Dacã
administratorul depozitului
ecologic solicitã, în continuare,
un tarif de 30,02 de euro pe
tonã ºi plata sumei de aproape
1 milion de euro, pentru dife-
rite cheltuieli de funcþionare,
municipalitatea îºi menþine ºi
ea poziþia, avansând o majora-
re mult mai micã, de pânã la
23,20 de euro pe tonã, cu TVA
inclus ºi nici un ban în plus.
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Timp de douã zile, ieri ºi

astãzi, aproximativ 200 de
militari români ºi polo-
nezi din cadrul Brigãzii
Multinaþionale Sud-Est
doneazã sânge pentru o
ºansã la viaþã. Activitatea
de donare are loc la sediul
Batalionului 26 Infanterie
„Neagoe Basarab”, în co-
laborare cu Centrul Mobil
de Donare din cadrul Cen-
trului Regional de Trans-
fuzie Sangvinã Craiova.
Militarii români au mai
donat voluntar ºi cu alte
ocazii, iar militarii polo-
nezi fac asta periodic, în in-
cinta unitãþilor militare
de care aparþin.
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Ministrul Turismului: Turiºtii care
intrã în mare când e steag roºu
arborat ar trebui amendaþi

Ministrul Turismului, Mircea
Titus Dobre este de pãrere cã
turiºtii care intrã în apele mãrii
când steagul roºu care interzice
scãldatul este arborat, ar trebui
amendaþi, iar acest fapt ar putea
fi cuprins în legea turismului,
aflatã acum în dezbatere publicã.

Prezent, luni, la Constanþa, la
o dezbatere publicã privind
proiectul Legii Turismului,
ministrul Turismului, Mircea
Titus Dobre a fost de pãrere cã
trebuie sã existe noþiunea de
amendã în cazul celor care intrã
în mare atunci când scãldatul
este interzis. „În proiectul de lege
existã drepturi ºi obligaþii la
turiºti. Cred cã trebuie sã fim
puþin serioºi ºi sã înþelegem un
lucru: statul vine ºi instituie o
cheltuialã publicã pentru ceea ce
înseamnã activitatea de salva-
mar. (…) Vorbim aici de preven-
þie, cã asta înseamnã sã previi,
atunci – normal – în momentul în
care salvamarul intervine cred cã
se instituie o cheltuialã suplimen-
tarã… Dar lãsând la o parte
cheltuialã suplimentarã, deja
intervine partea de risc ºi
salvamarul poate sã pãþeascã
ceva, Doamne fereºte! Cred cã
trebuie sã existe ºi noþiunea de
amendã, nu? Cã avem ºi drepturi,
dar avem ºi obligaþii în acelaºi
timp”, a spus Dobre.

Dobre a precizat cã a discutat
ºi cu Salvamontul, ajungând la
aceeaºi concluzie: cei care pun
atât viaþa lor, cât ºi a salvatorilor
în pericol sã fie sancþionaþi, iar
acest fapt ar trebui sã fie stabilit.
„Trebuie sã ne gândim, sunt
asociaþiile respective care trebuie
sã vinã sã ne spunã. Eu cu cei din
Salvamont am tot discutat,
pentru cã peste tot pe unde am
participat la aceste dezbateri
publice, i-am avut prezenþi ºi pe
cei din Salvamont. ªi dânºii se
gândeau la o variantã de genul
acesta. (…) Sã existe anumite
momente în care sã previi, sã
informezi cetãþenii sã nu se ducã
în zonele respective, dar dacã nu
þin cont ºi intrã într-o zonã de
risc, atunci într-adevãr sã
discutãm despre o sancþiune. Nu
ºtiu, rãmâne de vãzut ºi de
stabilit”, a mai spus Mircea Titus
Dobre.
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MIRCEA CANÞÃR

Dacã socialiºtii francezi au fost marii perdanþi
ai alegerilor legislative de la începutul verii, dupã
ce se aflaserã la guvernare, a venit rândul social-
democraþilor germani, ºi aceºtia la guvernare în
„marea coaliþie”, sã înregistreze un eºec sânge-
ros. Cu 20,8%, partidul condus de Martin Schulz,
fost preºedinte al Parlamentului European, bi-
feazã o nouã înfrângere. A patra consecutivã.
Aceasta însã – istoricã. Fiindcã în 2009, cu Frank
Walter Steinmeier, lider, acum preºedintele Ger-
maniei, SPD obþinuse 23% ºi cu Perr Steinbruck,
în 2013, depãºise pragul de 25%. ªi dacã victoria
Angelei Merkel este una amarã, mult mai amarã
este înfrângerea congenerilor social-democraþi,
care au ºi anunþat cã nu vor participa la viitoarea
guvernare, dupã ce în calitatea de parteneri ai
CDU-CSU, forþaserã introducerea salariului mi-
nim ºi o serie de mãsuri sociale. De fapt, ambele
partide istorice, care au format „marea guverna-
re”, au înregistrat rezultate slabe – reculul este
deplâns – încât cancelarul Angela Merkel va fi
obligat, de-acum, la o „coabitare jamaicanã”,
dupã culorile drapelului statului din Caraibe (ne-
gru – conservatori, galben – liberali, verde – eco-
logiºti). ªocul alegerilor de duminicã îl reprezin-
tã accederea, altminteri previzibilã în Bundestag,
a Alternativei pentru Germania (AfD) cu un scor
de 12,6%, ceea ce conferã formaþiunii respective
statutul de a treia forþã politicã. Se pune astfel

capãt unei perioade de 60 de ani în care þara a
refuzat naþionaliºtii radicali, în marja vieþii politi-
ce. Cotidianul de stânga TAZ scrie cã „rasiºtii
sunt înãuntru”, pentru ca Berliner Morgenpost
sã vorbeascã de „un seism politic”. În schimb,
influentul cotidian „Bild” pune accent pe pã-
trunderea radicalilor, ca „fructe ale fricii”. Intere-
santã este abordarea ziarului „Israel Hayom”,
apropiat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu,
care scrie cã „AfD este un partid protestatar, na-
þional-conservator, cu mesaje clare împotriva imi-
graþiei de masã, terorismului, criminalitãþii ºi vio-
lenþei legate de sosirea refugiaþilor musulmani”.
Autorul relevã, între altele, poate cu regret, cã
autoritãþile israeliene au refuzat sã dialogheze cu
liderii AfD, în timp ce întreþin contacte cu extre-
ma-stângã germanã, descrisã ca „anti-semitã, anti-
sionistã ºi anti-Israel”. Adicã anti-semitismul de
extremã stângã este acceptabil, în timp ce anti-
semitismul AfD este un obstacol în calea dialo-
gului, eu elemente pro-israeliene, care militeazã
în rândurile sale. Cu 94 de deputaþi, acest partid
anti-elite, anti-Islam, anti-Europa a intrat în par-
lamentul german, pentru prima datã dupã rãzboi.
Denunþarea inegalitãþilor sociale a acompaniat
discursurile liderilor AfD, în timpul campaniei elec-
torale. ªi un detaliu: un milion din alegãtorii An-
gelei Merkel (CDU-CSU), în 2013, au votat acum
AfD. Angela Merkel a câºtigat fãrã a convinge,

devenind cancelarul cel mai longeviv al Germa-
niei. Alianþa cu liberalii (FDP) ºi verzii, care se
croºeteazã, nu va fi uºoarã din cauza disensiuni-
lor dintre ecologiºti ºi liberali pe viitorul motoa-
relor diesel ºi chestiunea imigraþiei. Mai sunt ºi
alte dificultãþi, deloc uºor surmontabile. Dar, cu
calmul sãu, statornic, chiar funciar, Angela Mer-
kel va scoate lucrurile la capãt. Nu exclude... ale-
geri anticipate. Are principii ºi un ritm propriu. ªi
o bunã busolã ideologicã. O aºteaptã dosare gre-
le: reformarea zonei euro, negocierea Brexit, vii-
torul relaþiilor transatlantice sub preºedinþia Do-
nald Trump ºi chiar chestiunea sancþiunilor im-
puse Rusiei. În ceea ce ne priveºte, dupã ce pre-
ºedintele Comisiei Europene, Jean Claude Jun-
cker, îºi exprima convingerea, în Parlamentul Eu-
ropean, cã România ºi Bulgaria au trecut testele,
care sã le permitã accederea în spaþiul Schen-
gen, ne-am trezit imediat obstrucþionaþi de Haga,
Viena ºi Berlin. Mai putem aºtepta o „rãsturna-
re” de puncte de vedere? Cutremurul politic din
Germania ne aratã cã ºi o þarã foarte normalã, cu
o economie sãnãtoasã, se confruntã cu proble-
mele altor þãri de pe continent. Revenind la în-
frângerea social-democraþilor germani, care suc-
cede celei a socialiºtilor francezi, se poate spune
cã stânga europeanã respirã greu, de la o vreme,
în timp ce extrema-stângã, dar ºi extrema-dreap-
tã, au „vânt în pupã”.

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie au decis, ieri, condamnarea
fostului senator Dan ªova la trei ani
de închisoare cu executare, pentru tra-
fic de influenþã, în dosarul CET Govo-
ra. Totodatã, instanþa a dispus con-
fiscarea de la fostul parlamentar a
100.000 euro. În aceeaºi cauzã, fostul
director CET Govora, Mihai Bãlan, a
fost condamnat la trei ani de închi-
soare cu suspendare, pentru abuz în
serviciu în formã continuatã. Decizia
judecãtorilor instanþei supreme nu

Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, ieri,
cã decizia PSD de a le susþine pe Rovana Plumb ºi
pe Sevil Shhaideh era previzibilã deoarece Liviu
Dragnea, „il capo di tutti capi”, i-a instigat pe mi-
niºtri sã facã transferul nelegal.

„Pãi, dacã capo di tutti capi este cel care i-a
instigat pe miniºtrii respectivi sã realizeze acest
transfer nelegal ºi neconstituþional cãtre Consi-
liul Judeþean al lacului cu pricina, nici nu mã aº-
teptam ca domnul Dragnea sã hotãrascã altceva.
Riscã sã se transforme într-un grup infracþional
organizat care are ca obiectiv salvarea din ghea-
rele justiþiei a celor care au sãvârºit fapte penale
ºi distrugerea independenþei judecãtoreºti, a in-
stituþiilor care sunt angajate în lupta pentru drep-
tate, împotriva corupþiei”, a rãspuns preºedintele
PNL, Ludovic Orban, solicitat sã comenteze de-

Dan ªova, condamnat la trei ani de închisoare
cu executare în dosarul CET Govora, în prima instanþã

este definitivã, putând fi contestatã
cu drept de apel în termen de 10 zile.

Procurorii DNA au dispus trimite-
rea în judecatã a lui Dan ªova ºi a
fostului director general al centralei
de energie termicã CET Govora SA
Mihai Bãlan, pentru trafic de influ-
enþã ºi respectiv abuz în serviciu.
Potrivit anchetatorilor, în perioada
octombrie 2011 – iulie 2014, Dan
ªova a pretins sume de bani ºi a pri-
mit în total 100.000 de euro de la o
persoanã denunþãtoare, în schimbul

traficãrii influenþei sale reale pe care
o avea pe lângã Mihai Bãlan, direc-
tor general al centralei de energie ter-
micã CET Govora SA, astfel încât
acesta din urmã sã asigure încheie-
rea unor contracte de asistenþã juri-
dicã cu o anumitã societate de avo-
caturã, contracte de tip abonament
lunar, la o valoare de 10.000 euro/
lunã. În schimbul acestui serviciu,
ªova ar fi pretins de la persoana de-
nunþãtoare suma de 5.000 euro pen-
tru fiecare lunã pe perioada executã-
rii contractului, adicã jumãtate din
valoarea lunarã a viitorului contract
de asistenþã juridicã ce urma sã se
încheie între CET Govora ºi casa de
avocaturã respectivã.

În cursul lunii decembrie 2011, în-
tre CET Govora ºi societatea de avo-
caturã s-a încheiat contractul de asis-
tenþã juridicã, onorariul stabilit fiind
de 10.000 euro/lunã. Contractul s-a
încheiat pe o perioada de 1 an, iar
obiectul acestuia se referea la activi-
tãþi juridice pentru litigiile în care parte
era CET Govora. În perioada decem-
brie 2011 – decembrie 2012, societa-
tea de avocaþi a emis lunar, cãtre CET
Govora, facturi pentru activitãþile de
asistenþã juridicã prestate în perioa-
da decembrie 2011 – decembrie 2012.

În aceeaºi perioadã, Dan ªova a în-
casat de la societatea de avocaþi suma
totalã de 60.000 euro. Banii erau înca-
saþi în numerar, în fiecare lunã, prin in-
termediar, la puþin timp dupã ce socie-
tatea de avocaþi încasa banii de la CET
Govora, mai spun procurorii DNA.

În luna decembrie 2012, contractul
de asistenþã juridicã s-a încheiat prin
ajungere la termen. La acea vreme
Mihai Bãlan nu mai ocupa funcþia de
director general al CET Govora. În
luna martie 2013 Mihai Bãlan a reve-
nit în funcþia de director general al
CET Govora. În cursul lunii mai 2013,
între CET Govora reprezentatã de
Mihai Bãlan ºi aceeaºi societate de
avocaturã s-a încheiat un nou con-
tract de asistenþã juridicã, onorariul
stabilit fiind de 10.000 euro/lunã.
Contractul s-a încheiat pe o perioa-
da de 1 an, iar obiectul acestuia se
referea la activitãþi juridice pentru li-
tigiile în care parte era CET Govora.

În cea de-a doua perioadã con-
tractualã, Dan ªova a încasat un co-
mision în valoare totalã de 40.000
euro, potrivit DNA. Din probele ad-
ministrate a rezultat cã cea mai mare
parte a banilor primiþi de Dan ªova
au fost folosiþi pentru plata unui imo-
bil cumpãrat în Bucureºti.

PNL cere demisia celor trei miniºtri implicaþi în anchete penale
cizia PSD de a le susþine pe Rovana Plumb ºi pe
Sevil Shhaideh.

Biroul Politic Executiv al PNL a decis, ieri, în
unanimitate sã cearã demisia celor trei miniºtri im-
plicaþi în anchete penale Sevil Shaidehh, Rovana
Plumb ºi Viorel Ilie, a declarat preºedintele PNL
Ludovic Orban, cerându-i premierului Tudose sã
îi revoce din funcþie, dacã refuzã sã demisioneze.

Ludovic Orban a afirmat cã menþinerea în func-
þie a celor trei miniºtri riscã sã afecteze grav imagi-
nea þãrii. „Menþinerea acestor miniºtri în funcþie
riscã sã afecteze grav imaginea publicã a Româ-
niei, face inutil orice demers serios al instituþiilor
statului român în lupta anticorupþie ºi riscã sã îm-
piedice eliberarea României de planul pe care îl are
privitor la suspiciunile legate de faptele de corup-
þie care existã la cel mai înalt nivel”, a spus Orban.
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Tariful actual al gunoiului pe care
municipalitatea, prin Salubritate, îl
depoziteazã în rampa de la Mofleni
este de 21 de euro, cu TVA inclus.
SC Eco Sud, administratorul depozi-
tului, considerã cã acest preþ, care
nu a mai fost majorat din anul 2008,
este foarte mic ºi a solicitat majora-
rea lui. Dupã îndelungi negocieri, ba
chiar ºicane între cei doi parteneri –
SC Eco Sud a restricþionat, în câteva
rânduri, accesul maºinilor cu gunoi,
dar a revenit apoi asupra deciziei –,
ºi autoritãþile locale au recunoscut
cã trebuie sã se umble la acest tarif,
în sensul unei creºteri. Dar, a subli-

CNAS a început distribuirea unui
lot de 386 mii de carduri care au fost
tipãrite ºi personalizate în sãptãmâ-
nile precedente, beneficiari fiind asi-
guraþii care nu au dispus de acest
document electronic pânã în prezent.

Acest lot se adaugã altor 124 mii
de carduri care au fost emise ºi trans-
mise cãtre beneficiari pentru înlocui-
rea documentelor similare pierdute,
deteriorate, furate etc. În total, în
acest an au fost emise 510 mii de car-
duri naþionale de sãnãtate.

CNAS efectueazã toate demersu-
rile necesare pentru continuarea emi-
terii cardurilor pentru persoanele asi-
gurate care nu au dispus de acest

Eco Sud cere aproape 1 milionEco Sud cere aproape 1 milionEco Sud cere aproape 1 milionEco Sud cere aproape 1 milionEco Sud cere aproape 1 milion
de euro de la Primãria Craiovade euro de la Primãria Craiovade euro de la Primãria Craiovade euro de la Primãria Craiovade euro de la Primãria Craiova
SC Eco Sud încearcã, din nou, sã tranºe-

ze cu municipalitatea preþul gunoiul de-
pozitat în rampa de la Mofleni. Dacã ad-
ministratorul depozitului ecologic solici-
tã, în continuare, un tarif de 30,02 de euro
pe tonã ºi plata sumei de aproape 1 mili-
on de euro, pentru diferite cheltuieli de

funcþionare, municipalitatea îºi menþine
ºi ea poziþia, avansând o majorare mult mai
micã, de pânã la 23,20 de euro pe tonã, cu
TVA inclus ºi nici un ban în plus. Ultima
datã când s-a propus la vot aceastã varian-
tã de preþ, SC Eco Sud a solicitat autori-
tãþilor sã retragã proiectul.

niat municipalitatea, majorarea de
tarif trebuie sã se facã pe baza unor
calcule care sã aibã în spate funda-
mentãri riguroase.

Prima datã, proiectul a fost retras
Zis ºi fãcut, însã, din primãvarã ºi

pânã în toamnã, SC Eco Sud ºi auto-
ritãþile nu au reuºit sã depãºeascã
acest stadiu al negocierilor, deºi o
tentativã în acest sens a existat. În
urmã cu trei luni, pe ordinea de zi a
CLM Craiova s-a aflat un proiect de
hotãrâre prin care se propunerea so-
luþionarea cererii de majorare a tari-
fului de cãtre cei de la Eco Sud. Pro-

punerea cu care venise municipali-
tatea nici nu a mai apucat sã fie dis-
cutatã de aleºii locali, fiind retrasã
de pe ordinea de zi, la cererea celor
de la Eco Sud. Conducerea firmei s-a
aflat în sala de plen, fãrã însã sã aibã
o intervenþie în public, dar a declarat
presei, imediat dupã terminarea
ºedinþei, cã nu sunt de acord cu
aprobarea, pe puncte, a cererii lor, din
acest motiv preferând retragerea.

Municipalitatea propune
acelaºi tarif de 23,20 de euro

Ce a fãcut, concret, municipalita-
tea? A inclus, în cuprinsul proiectului
de hotãrâre, toate solicitãrilor SC Eco
Sud, enumerându-le, dar pe 90% din
acestea le-a propus pentru respinge-
re. Singurele aspecte cu care Primãria
Craiova a fost de acord au fost legate
de creºterea tarifului de la 21 de euro
pe tonã, cât este acum, la 23,20 de
euro pe tonã, precum ºi de închiderea
ºi monitorizare post-închidere a de-
pozitului ecologic de la Mofleni. Prin
închidere înþelegându-se nu închide-
rea depozitului, ci acoperirea celule-
lor care se aflã în exploatare ºi care se
umplu cu deºeuri. Într-o anexã care
însoþeºte proiectul de hotãrâre se
spune cã aceste celule trebuie sã fie
acoperite cu un strat de pãmânt, cu o
grosime de minim 50 de centimetri,
pentru a izola depozitele de gunoi de
mediul înconjurãtor. De menþionat cã
Primãria Craiova a fost de acord cu
închiderea acestor celule, dar nu a
acceptat sã-i plãteascã administrato-

rului ºi provizioanele de închidere, de
124.659,03 lei, pe care le solicitase.

O listã întreagã se cere
decontatã de la bugetul local

Pe lângã provizioanele de închi-
dere, SC Eco Sud a mai solicitat mu-
nicipalitãþii sã îi achite ºi alþi bani,
sume pe care municipalitatea le-a pro-
pus din start, cum spuneam, ca fiind
respinse. Administratorul de la Mo-
fleni a cerut, spre exemplu, suma de
55.881,91 lei, reprezentând pierderile
rezultate ca urmare a faptului cã nu i-
a fost soluþionata cererea de modifi-
care a tarifului încã din iulie 2013; o
sumã de 21.493.04 lei, reprezentând
fluctuaþiile de TVA în perioada 2010-
2016; o sumã de 2.583.463,46 lei, re-
prezentând ajustarea indicelui de pre-
þuri pe perioada septembrie 2008 –
iulie2016; o sumã de 714.063 lei re-
prezentând taxa teren ºi suma de
717.938 lei, reprezentând accesorii ale
taxei pe teren. În total, este vorba de
o sumã de 4,3 milioane de lei, adicã
aproape 1 milion de euro, pe care SC
Eco Sud o solicitã municipalitãþii de
la bugetul local.

Meciul se rejoacã,
în aceleaºi condiþii

Solicitarea SC Eco Sud a fost re-
pusã pe ordinea de zi a ºedinþei din
aceastã joi ºi ceea ce uimeºte este
forma absolut identicã, sub toate
aspectele, cu prima propunere. Ast-
fel, municipalitatea îºi menþine pro-
punerea de majorare a tarifului de
pânã la 23,20 de euro pe tonã, inclu-
siv TVA, ºi nu acceptã sã plãteascã
nici un ban în plus de la bugetul lo-
cal, pentru diverse cheltuieli de func-
þionare, aºa cum pretinde SC Eco
Sud. În continuare, cererile adminis-
tratorului, diferenþiate pe sume, sunt
propuse direct ca respinse. Prin ur-
mare, este foarte interesant de urmã-
rit ce se va întâmpla în plenul CLM,
ce explicaþii va oferi municipalitatea
în apãrarea propunerilor sale ºi cum
va reacþiona, de aceastã datã, EC Eco
Sud. De menþionat faptul cã Primãria
Craiova ºi administratorul depozitu-
lui ecologic au avut chiar ºi înfãþiºãri
în justiþie pe marginea aceluiaºi sub-
iect, preþul la gunoi.

LAURA MOÞÎRLICHE

Douã milioane de carduri
de sãnãtate, inactive
În prezent, la asiguraþii Casei Naþionale de

Asigurãri de Sãnãtate se aflã circa 14,5 milioane de
carduri, dintre care aproape douã milioane de

carduri nu au fost încã activate de titulari.

document pânã în prezent, precum
ºi pentru pregãtirea emiterii unor noi
carduri în locul celor care vor depãºi
durata de valabilitate de cinci ani,
începând din anul 2018.

Cum se poate activa cardul
naþional de sãnãtate

Procesul de distribuire a cardului
naþional de sãnãtate a început în urmã
cu trei ani. Pânã în prezent, peste 14
milioane de asiguraþi au intrat în po-
sesia cardului de sãnãtate prin inter-
mediul serviciilor poºtale. Procesul
de tipãrire ºi distribuire a cardului
naþional de sãnãtate va continua
pentru persoanele care împlinesc

vârsta de 18 ani ºi/sau dobândesc
calitatea de asigurat ulterior momen-
tului distribuirii iniþiale.

Activarea cardului de sãnãtate se
va face la orice furnizor de servicii
medicale (cabinet de medicinã prima-
rã, spital, ambulatoriu, laborator) la
care asiguratul va apela prima datã
dupã primirea cardului. Nu este nece-
sar ca asiguratul sã meargã special la
medic pentru activarea cardului.

Operaþiunea de activare dureazã
maxim 30 de secunde ºi constã în în-
locuirea codului pin iniþial al cardu-
lui (000) cu un cod pin din patru cifre
ales de asigurat, pe care acesta nu
trebuie sã îl divulge. Codul pin rãmâ-
ne în proprietatea asiguratului, la fel
ca ºi cel de la cardul bancar.

Odatã  activat, cardul de sãnãtate
va fi prezentat ori de câte ori asigura-
tul apeleazã  la furnizorii aflaþi în con-
tract cu casa de asigurãri de sãnãtate
pentru servicii medicale sau farmaceu-
tice. Furnizorul va introduce cardul în
cititor, iar asiguratul va tasta codul
pin. Instant, aplicaþia cardului va afi-

ºa un mesaj în care va in-
forma furnizorul dacã posesorul car-
dului este asigurat sau nu.

Ce se întâmplã în cazul
cardurilor pierdute

Utilizarea cardului reprezintã do-
vada cã asiguratul a fost prezent la
furnizorul de servicii medicale. În
acest fel se valideazã serviciul de
care a beneficiat, în vederea decon-
tãrii din fondul de asigurãri sociale
de sãnãtate.

Pentru serviciile medicale de urgen-
þã nu este necesarã utilizarea cardului
de sãnãtate. Aceste servicii fac parte
din pachetul minim de servicii medi-
cale, care se acordã atât persoanelor
asigurate cât ºi celor neasigurate.

 Asiguraþii care au primit carduri
naþionale de asigurãri sociale de sã-
nãtate cu date personale eronate, sau
au pierdut/distrus acest document,
vor solicita eliberarea unui nou card
la casa de asigurãri de sãnãtate în
evidenþa cãreia se aflã. Asiguraþii vor
primi cu titlu gratuit noul card de sã-

nãtate în situaþia în care cardul con-
þine date eronate.

Asiguraþii vor plãti contravaloa-
rea serviciilor de producþie ºi distri-
buire prin poºtã a noului card, în ca-
zul pierderii/distrugerii cardului ini-
þial, respectiv suma de 15,50 Ron.

Plata se va face la sediul casei de
asigurãri în evidenþa cãreia se aflã
asiguratul. În cazul solicitãrii unui
nou card de sãnãtate, pânã la primi-
rea acestuia, asiguratul va benefi-
cia de servicii medicale în sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate în
baza unei adeverinþe de înlocuire a
cardului de sãnãtate.

De asemenea, pentru asiguraþii
care refuzã primirea cardului de sã-
nãtate din motive religioase sau de
conºtiinþã, în baza unei cereri în care
se expun motivele refuzului, casa de
asigurãri de sãnãtate va elibera ade-
verinþa de înlocuire a cardului de sã-
nãtate. Adeverinþa  este valabilã trei
luni de la eliberare.

RADU ILICEANU
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Vremea capricioasã a provocat
neplãceri ºi în Craiova, în cea de-
a patra zi a sãptãmânii trecute,
când pe strada „Dr. Nicolae Io-
nescu-Siseºti” un stâlp de ilumi-
nat a cãzut la pãmânt. Întâmpla-
rea nu a rãmas fãrã urmãri. Au fost
produse câteva avarii la douã au-
toturisme, parcate în apropiere,
dar, din fericire, nicio victimã.
Lipsa traficului auto ºi a celui pie-
tonal, în acel moment, a fãcut sã
nu se ajungã la situaþii dramatice,
precum s-a întâmplat în Capitalã,
unde viaþa unui om a fost curma-
tã de creanga uscatã a unui copac
care s-a prãbuºit.

De ceea ce se întâmplã cu sis-
temul de iluminat public este rãs-
punzãtoare firma Flash Lighting
Services S.A., societatea cãreia,
dupã îndelungi discuþii, i s-a atri-
buit contractul de delegare prin
concesiune a serviciului de ilumi-
nat public din Craiova, în anul
2015, pentru o perioadã de 10 ani.
Municipalitatea a estimat, la vre-
mea respectivã, cã reþeaua de ilu-
minat a oraºului are nevoie de men-
tenanþã, dar ºi de  reabilitare ºi ex-
tindere, lucrãri estimate de autori-
tãþile locale la valoarea de 84 de
milioane de lei. În cele din urmã,
contractul de concesiune a fost

Procesul francezului, Samuel
David Parra, care a împuºcat în
cap un tânãr doljean, poate înce-
pe. Asta au hotãrât, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, judecãtorii de la
Tribunalul Dolj, care au respins
cererile ºi excepþiile invocate de
inculpat, care va fi judecat pentru
omor, nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor ºi contrabandã
(întrucât nu a declarat arma la in-
trarea în þarã): „Respinge cererile
ºi excepþiile privind legalitatea
sesizãrii instanþei ºi a administrã-
rii probelor formulate de inculpa-
tul Parra Samuel David. Consta-
tã legalitatea sesizãrii instanþei cu
rechizitoriul nr. 226/P/2017 al
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, privind pe inculpatul

Autoritãþile au solicitat înlocuirea stâlpilor de iluminatAutoritãþile au solicitat înlocuirea stâlpilor de iluminatAutoritãþile au solicitat înlocuirea stâlpilor de iluminatAutoritãþile au solicitat înlocuirea stâlpilor de iluminatAutoritãþile au solicitat înlocuirea stâlpilor de iluminat
de pe strada „Drde pe strada „Drde pe strada „Drde pe strada „Drde pe strada „Dr. Nicolae Ionescu-Sisteºti”. Nicolae Ionescu-Sisteºti”. Nicolae Ionescu-Sisteºti”. Nicolae Ionescu-Sisteºti”. Nicolae Ionescu-Sisteºti”

Francezul care a împuºcat în cap un doljean, judecat pentru omorFrancezul care a împuºcat în cap un doljean, judecat pentru omorFrancezul care a împuºcat în cap un doljean, judecat pentru omorFrancezul care a împuºcat în cap un doljean, judecat pentru omorFrancezul care a împuºcat în cap un doljean, judecat pentru omor,,,,,
nerespectarea regimului armelor ºi contrabandãnerespectarea regimului armelor ºi contrabandãnerespectarea regimului armelor ºi contrabandãnerespectarea regimului armelor ºi contrabandãnerespectarea regimului armelor ºi contrabandã

Magistraþii Tribunalului Dolj au dispus începerea
procesului în cazul cetãþeanului francez de 48 de ani, care
a împuºcat în cap un tânãr doljean. Judecãtorul de camerã
preliminarã a respins cererile ºi excepþiile invocate de
inculpat, acesta urmând sã fie judecat pentru omor,
nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor ºi contra-
bandã. Francezul, menþinut în arest preventiv, a venit în
vizitã la „iubita sa”, pe care o cunoscuse ca prostituatã în
Paris, ºi a împuºcat, la începutul lunii aprilie, un tânãr de
22 de ani, amic de-al femeii, pe marginea drumului, în
satul Gura Vãii, comuna Podari. Dupã câteva luni petrecute
în comã, la un spital în Bucureºti, victima a decedat.

Parra Samuel David trimis în ju-
decatã în stare de arest preventiv,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
omor, nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor, contrabandã,
a administrãrii probelor ºi a efec-
tuãrii actelor de urmãrire penalã.
Dispune începerea judecãþii cau-
zei privind pe inculpatul Parra
Samuel David. Fixeazã termen de
judecatã dupã rãmânerea defini-
tivã a prezentei încheieri”, se ara-
tã în hotãrârea de vineri, 22 sep-
tembrie a.c., a Tribunalului Dolj.
Inculpatul poate face contestaþie la
Curtea de Apel Craiova. 

S-a ascuns o noapte în pãdure
Reamintim cã, potrivit procuro-

rilor Parchetului de pe lângã Tri-

bunalul Dolj, Samuel David Parra,
în vârstã de 48 de ani, din Paris, a
venit în România pe 6 aprilie a.c.,
în comuna Bârca, la domiciliul
Doinei A., cu care a mers la Se-
garcea, unde a achitat o datorie,
apoi au revenit la locuinþa din Bâr-
ca, unde îi aºteptau Ulis Ghiusi
Ioniþã, de 22 de ani, ºi Daniel An-
drei, acesta din urmã recomandân-
du-se a fi soþul Doinei, iar celãlalt
o cunoºtinþã. Între francez ºi cei
prezenþi s-au iscat o serie de dis-
cuþii legate atât de relaþiile fiecãru-
ia cu Doina, cât ºi de faptul cã
francezul ar fi oprit din banii pe
care femeia îi câºtiga în Paris din
activitatea practicatã. Vãzând cã
discuþiile se aprind, Parra a com-
pletat douã file CEC, în valoare de
20.000 euro fiecare, pe numele
presupusului soþ ºi pe cel al cum-
natei Doinei. Le-a declarat, ulterior,
anchetatorilor, cã a înþeles cã dol-
jenii vor sã-l lase fãrã bani, însã a
completat CEC-urile ºtiind cã ba-
nii nu pot fi încasaþi de la nici o
bancã din România. Au venit în
Craiova, însã bãncile erau închise
aºa cã, dupã ora 23.00, au pornit
înapoi spre Bârca. Pe drum, pe DJ
561, pe raza satului Gura Vãii, co-
muna Podari, francezul a oprit au-
toturismul pe partea dreaptã a ca-

rosabilului ºi le-a spus însoþitorilor
sãi cã doreºte sã-ºi facã nevoile. A
coborât din maºinã împreunã cu
Andrei Daniel ºi Ioniþã Ulis Ghiusi,
dar înainte sã coboare, fãrã ca ni-
meni sã-l observe, ºi-a pus la cen-
turã un pistol pe care îl þinea în
autoturism.

La întoarcerea cãtre maºinã,
francezul a scos pistolul ºi l-a în-
dreptat cãtre Ioniþã Ulis Ghiusi,
care era chiar în faþa sa, ºi a tras
un foc în direcþia acestuia, împuº-
cându-l în cap, în zona occipitalã.
A vrut sã-l împuºte ºi pe Andrei
Daniel, dar, potrivit declaraþiei sale,
pistolul s-a blocat. Doljenii au ur-
cat rãnitul în maºinã ºi au plecat

spre spital, iar francezul a rãmas
la faþa locului ºi s-a ascuns în zona
verde din laterala drumului, unde a
fost gãsit a doua zi, vineri, 7 apri-
lie a.c., în jurul prânzului, de poli-
þiºti. Francezul a îngropat pistolul
lângã un copac, oamenii legii reu-
ºind destul de greu sã-l descope-
re. A fost reþinut pentru 24 de ore,
iar o zi mai târziu, pe 8 aprilie a.c.,
a fost arestat preventiv, de atunci
fiind în spatele gratiilor. Procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au finalizat cercetãrile ºi l-au
trimis în judecatã pe cetãþeanul
francez, dosarul înregistrându-se
la Tribunalul Dolj în august.

CARMEN ZUICAN

Dupã evenimentul neplãcut care s-a în-
tâmplat la mijlocul sãptãmânii trecute,
când un stâlp de beton s-a prãbuºit de-a
latul unei strãzi din cartierul craiovean
„1 Mai”, municipalitatea a decis ca pe
acel tronson sã fie înlocuiþi toþi stâlpii de

susþinere a cablurilor electrice care pre-
zintã urme de fisuri în structura compo-
zitã. Decizia a fost imediat pusã în prac-
ticã ºi, încã de ieri, patru dintre aceºtia
erau deja amplasaþi în dreptul strãzii „Dr.
Nicolae Ionescu-Sisteºti”.

adjudecat de SC Flash Lighting
Services S.A, care a oferit o sumã
de 53 milioane de lei. În contul
acestor bani, operatorul este obli-
gat sã facã investiþiile necesare la
reþeaua de iluminat public, precum
ºi toate lucrãrile pe care le solicitã
Primãria Craiova. În virtutea aces-
tui contract, Flash Lighting Servi-
ces S.A, împreunã cu Direcþia Ser-
vicii Publice din cadrul Primãriei,
au convenit cã este obligatorie în-
locuirea acelor stâlpi care au mici

fisuri în structurã ºi pot reprezen-
ta un potenþial pericol, dupã cum
ne-au precizat reprezentanþii Pri-
mãriei Craiova.

Pericolul de lângã gardul ºcolii
Ieri, pe strada cu pricina, am

constatat cã, de la vorbe la fapte
nu a fost deloc cale lungã ºi patru
noi stâlpi fuseserã deja amplasaþi,
luându-se probabil în considerare
cã ar putea urma ºi alte zile cu vân-
turi ºi ploi, tipice toamnei în care

ne aflãm. În plus, trebuie reþinut ºi
faptul cã, în apropiere, se aflã ºi
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bi-
bescu”, care are un efectiv foarte
mare de elevi, datorat ºi faptului
cã aici au fost înscriºi la cursuri
copiii din cartierul Popoveni.

În altã ordine de idei, pentru cã
municipalitatea a început interven-
þiile edilitar-gospodãreºti în zonã,
ar fi necesarã ºi igienizarea plat-
formei de depozitare a deºeurilor
menajare, situatã chiar în dreptul
gardului împrejmuitor al unitãþii de
învãþãmânt ºi despre care cotidia-
nul nostru a scris de mai multe
ori, subliniind cã, în timpul verii,
perimetrul acesta, unul încã neas-
faltat, se transformã într-un spa-
þiu insalubru, cu riscuri asupra sã-
nãtãþii publice. La nici zece metri
distanþã se aflã ºi locurile de joa-
cã din incinta ºcolii gimnaziale
amintite anterior.

O alee greu de întreþinut
Se pare cã sunt ºanse ca lucru-

rile sã se transforme ºi în acest caz.
Pentru cã se monteazã borduri ºi
se pregãtesc pentru a fi asfaltate
parcãrile din dreptul fostului com-
plex alimentar din „1 Mai”. Calea
de acces, destul de îngustã, din-
spre bulevardul „Nicolae Roma-
nescu” spre strada „Dr. Nicolae
Ionescu-Sisteºti”, mai exact cea
care trece prin dreptul zidului Ad-
ministraþiei Bazinale de Apã Jiu, a
fost curãþatã de ierburi, dar sem-
nele unei activitãþi la limita legalitã-
þii, cea de reciclare a deºeurilor,
sunt vizibile. ªi persistã, uneori,
chiar prea mult, amplificând riscul
apariþiei unor focare de infecþie. Nu
ar strica o vizitã a autoritãþilor în
domeniu pentru a pune în ordine
aceastã stare de lucruri.

VALENTIN CEAUªESCU
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Timp de o lunã de zile, Cen-
trul Regional de Transfuzii San-
guine Craiova a organizat o am-
plã campanie de donare de sân-

ªeful administraþiei judeþene a
vorbit ieri despre progresele care
au fost fãcute ºi care sunt vizi-
bile. Mai precis, cu prima parte
a anului trecut ºi pânã în prezent,
s-a reuºit  finalizarea intervenþii-
lor asupra spaþiilor de la trei din-
tre etaje – II, VI ºi VII, iar de
ieri s-au reluat internãrile ºi în
maternitatea SCJU, chiar dacã
mai sunt în curs de renovare câ-
teva dintre saloane. În paralel,
sunt în plinã desfãºurare lucrãri-
le la alte douã niveluri, V ºi IX.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Secþiile clinice de obstetricã ºi neonatologie
din cadrul SCJU Craiova ºi-au reluat activitatea

Secþiile clinice de obstetricã ºi neonatologie
din cadrul Spitalului Clinic Judeþean de Urgen-
þã (SCJU) Craiova ºi-au reluat activitatea înce-
pând de ieri, dupã ce spaþiile în care funcþio-
neazã, situate la etajul VIII al unitãþii, au fost
renovate, cu finanþare asiguratã din bugetul pro-

priu al Consiliului Judeþean (CJ) Dolj. În acest
context, preºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a
precizat cã lucrãrile, cu o valoare de aproxima-
tiv 1.900.000 de lei, se înscriu într-un amplu pro-
iect de intervenþie, în cadrul cãruia vor fi abor-
date toate etajele SCJU Craiova.

„Este un proiect prin care ne-am
propus sã creãm condiþii mai
bune pentru pacienþii trataþi în
Spitalul Judeþean, precum ºi ca-
drul necesar unui act medical de
calitate. Aceastã iniþiativã presu-
pune ºi un important efort finan-
ciar din partea Consiliului Jude-
þean Dolj, care a investit pânã în
prezent, din bugetul propriu, pes-
te 7,5 milioane de lei pentru de-
mersurile deja finalizate ºi pentru
cele care se aflã în derulare. La
aceasta se adaugã contractele de

lucrãri pentru etajele I ºi X, pre-
cum ºi pentru secþiunea de cabi-
nete medicale de la nivelul II, con-
tracte care se regãsesc în proce-
dura de evaluare ºi atribuire ºi
care vin ºi ele cu o valoare totalã
estimatã la peste 5,7 milioane de
lei. Tot în aceastã perioadã este
pregãtitã documentaþia pentru spa-
þiile de la etajele III ºi IV, iar anul
viitor vom aborda parterul, scara
centralã ºi cele douã scãri secun-
dare...“, a declarat preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa.

Timp de douã zile, ieri ºi astãzi,
aproximativ 200 de militari români ºi
polonezi din cadrul Brigãzii Multina-
þionale Sud-Est doneazã sânge pentru
o ºansã la viaþã. Activitatea de donare
are loc la sediul Batalionului 26 In-
fanterie „Neagoe Basarab”, în colabo-

rare cu Centrul Mobil de Donare din
cadrul Centrului Regional de Trans-
fuzie Sangvinã Craiova. Militarii ro-
mâni au mai donat voluntar ºi cu alte
ocazii, iar militarii polonezi fac asta
periodic, în incinta unitãþilor milita-
re de care aparþin.

Cpt. Marius Stãncioiu: „Zilnic, mii de
pacienþi din spitale din România au nevoie
de transfuzii de sânge sau preparate sangvi-
ne pentru a supravieþui. Cu toate acestea,
de cele mai multe ori, donãm sânge doar
când cineva drag are nevoie, însã noi am
hotãrât sã donãm, ACUM!”.

ge, dar ºi de promovare ºi con-
ºtientizare a importanþei acestui
acþiuni. Autocarul ºi personalul
medical s-au aflat pe parcursul

lunii august pe esplanada Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova, în încercarea de a sen-
sibiliza cât mai multã lume în
vederea donãrii de sânge. “Prin
acest tip de campanii se promo-
veazã donarea de sânge benevo-
lã, ca gest responsabil, altruist, in-
dependent de interese materiale,
care contribuie la creºterea sigu-
ranþei sistemului transfuzional-
. Mii de pacienþi din spitalele din
România au nevoie de transfuzii
de sânge sau de preparate sangvi-
ne pentru a supravieþui. Avem o
acþiune similarã cu militarii din
Caracal, ei sunt donator fideli. M-
au impresionat ºi militarii români,
dar mai ales cei polonezi, pentru
cã ei doneazã pentru bolnavii
noºtri…”, ne-a precizat prof.
univ. dr. Adriana Turculeanu, di-
rectorul Centrului Regional.

Laborator mobil, personal
specializat ºi mulþi voluntari

Militarii români ºi polonezi au
citit în mass-media localã ºi nu
numai despre nevoia de sânge,
despre copiii de leucemie inter-
naþi în spitalele româneºti, care
au nevoie de sânge. Atunci s-au
hotãrât sã contacteze conduce-
rea Centrului Regional de Trans-
fuzii ºi au cãzut de acord ca la-
boratorul mobil sã se deplaseze

douã zile consecutive în incinta
unitãþii militare, situatã pe strada
Caracal, unde are loc acþiunea de
donare de sânge. Bine organizaþi,
în douã mici detaºamente, româ-
nesc ºi polonez, militarii s-au ali-
niat ºi au intrat rând pe rând  în
laborator unde medicii ºi asisten-
þii medicali de la Centrul Regio-
nal au întreprins toate mãsurile
necesare ca colectarea sângelui
sã se facã rapid ºi în condiþii de
igienã maxima.

Julia Malicka, fruntaº în Armata Po-
lonezã: „Cel mai important lucru pentru noi
este cã suntem aici ºi putem sã donãm sân-
ge pentru copiii aflaþi în suferinþã. Scopul
principal al acestei acþiuni este de a salva
vieþi ºi ne bucurãm foarte mult cã o putem
face.  Idea donãrii de sânge a venit dintr-o
dorinþã comunã, adicã, ºi din partea contin-
gentului românesc dar ºi din partea noastrã.
În luna decembrie vom dona din nou ºi sper
sã fim mult mai mulþi care sã putem dona”.

Jacek Rok, militar polonez, radio-
comunicaþii: „Am 26 de ani ºi am donat
de opt ori sânge pânã acum . Prima datã
am donat la 18 ani  ºi atunci am avut un
pic de emoþie, astãzi, nu am avut nicio tea-
mã, nicio emoþie. Cel mai important lucru
la aceastã acþiune este faptul cã ea ajutã
foarte mulþi oameni”.

Slt. Alina Bizãu, UM 01047: „Am do-
nat sânge ºi le recomand ºi altora care pot
sã facã acest gest sã-l facã, pentru cã sân-
gele salveazã vieþi. Adicã, putem ºi noi sã
fim salvatori. Am fost informaþi despre
aceastã campanie, de fapt militarii doneazã
sânge ºi în cadrul organizat cum este aces-
ta, dar ºi voluntar, direct la Centru”.

Dr. Bogdan Fãnuþã, managerul Spitalului: „Ne bucurãm sã pu-
tem anunþa cã s-a încheiat prima parte – ºi cea mai complexã – a proce-
sului de renovare a spaþiilor de la etajul VIII, astfel cã, de astãzi (n.r.
ieri), a fost reluatã în regim normal activitatea la maternitatea SCJU. A
fost un efort considerabil, însã cu beneficii importante, pentru cã vor-
bim despre o structurã medicalã cu o mare adresabilitate ºi cu un ritm
de lucru intens, care se traduce într-un numãr de 220 – 250 de naºteri
în fiecare lunã. Mai mult, secþia de neonatologie a SCJU Craiova este
singura de nivel III – nivelul maxim – din Oltenia, ceea ce înseamnã cã
aici sunt aduse cazurile grave din toate cele cinci judeþe ale regiunii,
cazuri care pot fi tratate numai aici”.

Adriana
Turculeanu

Militarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sângeMilitarii români ºi polonezi au donat sânge



Peste 20 de unitãþi
de învãþãmânt, în „AfterSchool”
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Este un eveniment important,
care se înscrie în seria celor de
dezvoltare a sensibilizãrii elevilor
pentru învãþarea unor limbi de cir-
culaþie internaþionalã. «Va avea loc
un spectacol dedicat Zilei Euro-
pene a Limbilor, la Liceul „Voltai-
re”, cu participarea elevilor de la
Liceul Teologic Adventist, Cole-
giul Naþional „Carol I”, ªcoala
Gimnazialã „Mircea Eliade”, Co-
legiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
Colegiul Naþional „Elena Cuza”,
Liceul de Arte „Marin Sorescu”,
ªcoala Gimnazialã „Alexandru
Macedonski”, Liceul „Voltaire”,
iar  Universitatea din Craiova ºi
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
s-au implicat total în dezvoltarea
acestui proiect», a precizat prof.

 La iniþiativa Consiliului Europei, Ziua Eu-
ropeanã a Limbilor (ZEL) este celebratã în
fiecare an, pe data de 26 septembrie, înce-
pând cu 2001, fiind marcatã de un numãr din
ce în ce mai mare de evenimente ºi de vizita-

tori, pe site-ul dedicat ZEL. Pentru aceastã
manifestare, astãzi, începând cu ora 12.00,la
Liceul „Voltaire”, din Craiova vor avea loc
mai multe acþiuni prin care se pune în atenþie
însemnãtatea zilei.

Dan Leotescu, inspector de spe-
cialitate (englezã ºi germanã) în ca-
drul ISJ Dolj. De asemenea, prof.
Adriana Sãlceanu, responsabil în
cadrul ISJ Dolj cu „Limbile roma-
nice” a menþionat: „Sãrbãtorim, în
fiecare an, ZEL pentru a sensibili-
za ºi încuraja învãþarea limbilor
strãine pe tot parcursul vieþii.
Cunoaºterea unei limbi strãine în-
seamnã deschidere, diversitate,
transdisciplinaritate”.

Activitãþi de viitor,
pline de speranþe

În anul 2001 a debutat, la ini-
þiativa Consiliului Europei, aceas-
tã manifestare. De doi ani, mani-
festarea este organizatã, la Craio-
va, în sãlile Liceului „Voltaire”, iar

viitorul aratã bine. «Este cea de-a
II-a ediþie organizatã de noi, cu
sprijinul Universitãþii din Craiova
ºi al Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj. La manifestãrile de mâi-
ne (ieri – n.r.) vom avea invitaþi de
onoare: prof.univ.dr.  Cristiana
Teodorescu,director al ªcolii
Doctorale „Alexandru Piru”, din
cadrul Universitãþii din Craiova,
conf.univ.dr. Daniela Dincã, di-
rector al Departamentului Limbi
romanice ºi clasice, din cadrul
Facultãþii de Litere a Universitãþii
din Craiova ºi noul lector al cate-
drei de francezã, la Universitatea
din Craiova, prof.  Baptiste Gat-
sselin. Evenimentul despre care
vorbim este primul dintr-o suitã de
activitãþi culturale pe care Liceul

„Voltaire” intenþioneazã sã le des-
fãºoare. Avem sprijinul Ambasa-
dei Franþei în România ºi  pe cel
al Institutului Francez din Bucu-
reºti, pentru a celebra „Anul prie-

teniei franco-române”, care va
debuta în 2018», a precizat
prof.dr. Dorina Loredana Popi,
director al Liceului „Voltaire”.

CRISTI PÃTRU

Organizaþia de studenþi AIESEC Craiova
a dat startul înscrierilor pentru recrutarea de
toamnã. Pânã pe data de 13 octombrie 2017,
tinerii care doresc sã aibã parte de o experi-
enþã completã în aceºti ani de studenþie se
pot înscrie online pe site-ul oficial al asocia-
þiei. Începând cu data de 2 octombrie,
membri ai AIESEC vor fi prezenþi pe holuri-
le Universitãþii din Craiova pentru a le vorbi
celor interesaþi despre organizaþie ºi ºansele
de dezvoltare personalã ºi profesionalã ale
membrilor ei.

Pentru a putea deveni membru AIESEC,
un tânãr trebuie sã fie student, sã cunoascã
limba englezã la un nivel cel puþin conversa-
þional, sã aibã vârsta pânã în 29 de ani, sã îºi
doreascã sã cunoascã oameni din toate col-

Pentru anul ºcolar 2017
– 2018, s-a stabilit, la
nivelul judeþului Dolj,
planul unitãþilor de învãþã-
mânt care au cuprins în
orar Programul „After-
School”, dar metodologia
este schimbatã. Pânã în
acest moment, sunt
cuprinse în proiect 22 de
instituþii ºcolare (9 dintre
ele fiind din Craiova). Din
total, sunt 9 unitãþi de
învãþãmânt care sunt
cuprinse ºi în finanþãri
europene, unele cu partici-
parea unor ONG-uri.

CRISTI PÃTRU

AIESEC recruteazã noi membri
din rândul studenþilor craioveni

þurile lumii ºi, cel mai important, sã îmbrãþi-
ºeze experienþele noi.

AIESEC este cea mai mare organizaþie de
studenþi din lume, având peste 100.000 de
membri în 126 de þãri ºi teritorii, ºi are ca
scop dezvoltarea abilitãþilor de leadership ale
tinerilor. Stagiile de voluntariat sau cele pro-
fesionale, participarea la conferinþe interna-
þionale sau locale, posibilitatea de a ocupa o
poziþie de leadership ºi de a conduce o echi-
pã de la 3 pânã la 100 tineri sunt câteva din
oportunitãþile pe care AIESEC le oferã stu-
denþilor. În cadrul organizaþiei, studenþii au,
de asemenea, acces la training-uri ºi wok-
shop-uri þinute de oameni cu experienþã. Mai
multe informaþii despre organizaþie se regã-
sesc pe site-ul oficial www.aiesec.ro.

Printre obiectivele pe care ºi le propu-
ne Asociaþia Membrilor Ordinului „Pal-
mes Académiques” figureazã valorizarea
activitãþilor ce vizeazã educarea tinerilor
ºi promovarea limbii ºi culturii franceze.
Acestea sunt ºi þ intele Concursului
„Défense et illustration de la Langue
française” propus de AMOPA. „Cu spe-
ranþa cã ºi la actuala ediþie numãrul parti-
cipanþilor români va fi mare, iar laurii la
fel de bogaþi ca la ediþia precedentã, AMO-
PA-Roumanie îºi propune sã desfãºoare
în continuare activitãþi menite a stimula
creaþia literarã în limba lui Molière”, spu-
ne prof. dr. Maria Tronea, vicepreºedin-
ta AMOPA-Roumanie.

Pe fiecare lucrare participantã la concurs
va figura, lizibil: numele, prenumele, clasa
elevului (cu echivalarea în sistemul de în-
vãþãmânt francez), numele ºi coordonatele

Elevii ºi studenþii pot participa la Concursul
„Défense et illustration de la Langue française”

O nouã ediþie a concursului organizat de Asociaþia Membrilor Ordinu-
lui „Palmes Académiques” (AMOPA) pentru susþinerea ºi ilustrarea

Limbii franceze invitã elevii ºi studenþii din întreaga lume la afirmarea
excelenþei lingvistice ºi a talentului literar. Lucrãrile – care trebuie sã fie

„strict personale, individuale ºi autentice” – vor fi trimise, pânã cel
târziu la 15 martie 2018, la secretariatul naþional AMOPA, cu sediul la

Paris. Vor fi acordate Premiul de exprimare scrisã, Premiul pentru tânã-
ra poezie ºi Premiul Maupassant pentru tânãra nuvelã.

precise ale instituþiei
ºcolare ºi semnãtura
profesorului. Acesta va
selecta cele mai bune
cinci lucrãri – pe clasã
ºi nivel – ºi le va trimi-
te, înainte de 15 mar-
tie 2018, la secretaria-
tul naþional AMOPA:
30, avenue Félix Fau-
re – 75015, Paris.

Pentru Premiul de
exprimare scrisã, lu-
crãrile trebuie realizate
în clasã. La nivel de
gimnaziu, subiectele
propuse sunt: „Drumul
ºcolii este pentru voi

un itinerariu banal sau o ocazie pentru ob-
servaþii, întâlniri, visare?” ºi „Un subiect
propus de cãtre profesor, enunþat clar la
începutul lucrãrii”. La nivel de liceu, sub-
iectul propus este „Aþi fost martorul unei
scene de injustiþie. Ce aþi simþit? Cum aþi
reacþionat?”. Pentru Premiul pentru tânãra
poezie sunt acceptate formele fixe sau li-
bere. Poemul nu trebuie sã depãºeascã o
paginã. Premiul Maupassant pentru tânã-
ra nuvelã se adreseazã nivelurilor 4 ºi 3,
liceenilor ºi studenþilor. Nuvela nu va de-
pãºi maximum ºase pagini.

Dupã cum a menþionat prof. dr. Maria
Tronea, pregãtirea elevilor în vederea par-
ticipãrii la acest concurs trebuie sã se facã
prin promovarea lecturii ºi prin organiza-
rea de ateliere de scriere creativã în lim-
ba francezã.

MAGDA BRATU
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Devenitã deja tradiþio-
nalã în capitala Bãniei,
Conferinþa „Oltenia. In-
terferenþe culturale” –
organizatã prin Secþiile de
Istorie-Arheologie ºi Et-
nografie ale Muzeului Ol-
teniei – oferã prilejul în-
tâlnirii a numeroºi ºi dis-
tinºi oameni de ºtiinþã din
România, Bulgaria ºi Re-
publica Moldova repre-
zentând instituþii de
prestigiu. Aºa sunt
Academia Românã, Mi-
nisterul Culturii ºi Identi-
tãþii Naþionale, Institutul
de Arheologie „Vasile Pâr-
van” (Bucureºti), Institu-
tul de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolães-
cu-Plopºor” (Craiova),
Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale
(Tulcea), Muzeul Naþional de Is-
torie a României, Muzeul Naþional
al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul
Municipiului Bucureºti, Cabinetul
Numismatic al Bibliotecii Acade-
miei Române, Muzeul Naþional al
Banatului (Timiºoara), Muzeul
Þãrii Criºurilor (Oradea), Muzeul
Civilizaþiei Dacice ºi Romane
(Deva), Muzeul Naþional al Unirii

Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova participã, în pe-
rioada 20 septembrie – 1 octom-
brie, la „Reuniunea Teatrelor Naþi-
onale Româneºti”, ediþia a III-a,
gãzduitã de Teatrul Naþional ,,Mi-
hai Eminescu” din Chiºinãu. Eve-
nimentul aduce în capitala Repu-
blicii Moldova pro-
ducþii ale teatrelor
din Craiova, Sibiu,
Iaºi, Târgu Mureº
ºi Bucureºti.  

Astãzi, actorii
craioveni prezintã
spectacolul „Ele-
fantul din camerã
sau The Vibrator
Play”, de Sarah
Ruhl, în regia lui
Dragoº Alexandru
Muºoiu. Din distri-

Vineri, 22 septembrie 2017, Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” a
desfãºurat cea de-a doua activitate a proiec-
tului “CRESC la bibliotecã”.

Desfãºurate de Carmen Ticã ºi reunite sub
titlul generic “Istoria Cititã. Corespondenþã”,
activitãþile interactive au constat în studierea
izvoarelor scrise subiectiv pe marginea Primu-
lui Rãzboi Mondial - jurnale, memorii si cores-
pondenþã, cu accent pe raporturile ºi cores-
pondenþa istorice - ºi în derularea unui atelier
practic de caligrafie ºi redactare a scrisorilor.

La capãtul unui mic exerciþiu de autocu-
noaºtere, cei 10 participanþi au fost provo-
caþi sã se gândeascã la tipul izvoarelor istori-
ce. Au fost prezentate, în cadrul unei mini-
expoziþii organizate, jurnale ºi memorii de rãz-
boi, printre care se aflau ºi unele ale unor
participaþi craioveni la Marele Rãzboi: I.P
Þuculescu – Clipe grele, Pârvu Boerescu –
Jurnal de front, Constantin Argetoianu –
Memorii, Mareºal Alexandru Averescu - No-

Muzeul Olteniei, cu sprijinul Consiliului Ju-
deþean Dolj, organizeazã, pe parcursul a trei
zile, în perioada 27-29 septembrie, a VII-a edi-
þie a Conferinþei Naþionale „Oltenia. Interferenþe
culturale”. În cadrul secþiunilor ºtiinþifice ale
evenimentului vor fi prezentate ultimele rezul-
tate ale activitãþii de cercetare în istorie, ar-

heologie, numismaticã, etnografie ºi etnologie.
Deschiderea oficialã a lucrãrilor va avea loc
mâine, 27 septembrie ora 11.00, în sala de con-
ferinþe a Muzeului Olteniei, ºi va fi urmatã de
vizitarea noilor expoziþii de la Secþia Istorie-
Arheologie – „Oltenia Preistoricã”, „Redescope-
rã Istoria” ºi „Oltenia Rediviva”.

(Alba Iulia), Muzeul de Istorie Na-
þionalã ºi Arheologie (Constanþa),
Universitatea „Babeº-Bolyai” (Cluj-
Napoca), Universitatea „1 Decem-
brie 1918” (Alba Iulia), Universi-
tatea „Lucian Blaga” (Sibiu), Uni-
versitatea din Craiova, Universita-
tea din Shumen, Institutul Naþio-
nal de Arheologie ºi Muzeul Naþio-
nal de Antropologie (Bulgaria), In-
stitutul Patrimoniului Cultural al

Academiei de ªtiinþe a
Moldovei (Chiºinãu).

 Potrivit unui comu-
nicat de presã al muzeu-
lui, în a doua zi a confe-
rinþei – joi, 28 septem-
brie – va avea loc lansa-
rea cãrþii „Descrierea
Olteniei la 1723, dupã
Friedrich Schwantz”,
semnatã de prof. univ.
dr. Ionel Cândea, mem-
bru corespondent al
Academiei Române,
care va realiza o prezen-
tare a acesteia. În cea
de-a treia zi a conferin-
þei se va desfãºura
ºedinþa plenarã a Comi-
siei Naþionale de Arheo-
logie sub egida Ministe-
rului Culturii ºi Identitã-

þii Naþionale, în care vor fi dezbã-
tute probleme de interes major din
domeniul cercetãrii arheologice din
þara noastrã ºi ale protejãrii patri-
moniului cultural naþional. De ase-
menea, va fi organizatã o excursie
documentarã la cetatea romano-
bizantinã de la Sucidava. Lucrãrile
se vor încheia cu dezbateri în plen
ºi concluziile finale.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional din Craiova prezintã
douã spectacole la Chiºinãu

buþie fac parte: Claudiu
Bleonþ, Cerasela Iosifescu,
Iulia Lazãr, Angel Rababoc,
Vlad Udrescu, Ramona Drã-
gulescu, Alina Carla Mangra.
O altã reprezentaþie a Naþio-
nalului craiovean pe scena
din Chiºinãu va avea loc mâi-
ne, 27 septembrie, ora 19.00:
,,Exploziv” de Elise Wilk, în
regia lui Andrei Mãjeri. Vor
urca pe scenã Nataºa Raab,
Raluca Pãun, Marian Politic,
Romaniþa Ionescu, Ioana
Manciu, Monica Ardeleanu,
Alex Calangiu, ªtefan Cepoi,
Cãtãlin Miculeasa ºi Andrei
ªtefãnescu.

Craiovenii vor putea vedea
„Elefantul din camerã sau The
Vibrator Play” pe 8 noiembrie, ora
19.00, în Sala ,,Amza Pellea”, iar
„Exploziv” – pe 6 decembrie, ora
19.00, în Sala ,,Ion D. Sîrbu”.

MAGDA BRATU

tiþe zilnice din rãzboi. Pentru completarea
tabloului memorialistic, au fost aduse în dis-
cuþie ºi materiale precum:  Jurnalul Reginei
Maria, General Henri Berthlot – Memorii ºi
corespondenþã ºi Nicolae Iorga – Însemnãri.

Din lucrãrile amintite, au fost extrase spre
lecturare fragmente reprezentative pentru
experienþele din timpul rãzboiului, precum ºi
pentru atmosfera existentã în preajma Uniri-
lor din anul 1918. De asemenea, au fost citite
câteva scrisori din acea perioadã: cãrþi poºta-
le de pe sau spre front, ale soldaþilor ºi ofiþe-
rilor. Cu acest prilej, copiii au avut prilejul sã
vadã ºi o expoziþie de cãrþi poºtale din perioa-
da Primului Rãzboi Mondial, exponatele pro-
venind din colecþia lui Adrian Florin Pascu,
colecþionar. Pentru cã pe unele dintre cãrþile
poºtale se puteau observa diferitele ºtampile
ale cenzurii din diferite þãri, s-au fãcut expli-
caþii pe marginea fenomenului cenzurii ºi
motivului pentru care se aplica în acea pe-
rioadã. Participanþii au fost invitaþi sã cenzu-

reze ei înºiºi o scrisoare pe care au
primit-o.

Secþiunea dedicatã caligrafiei ºi
modalitãþii de redactare a scrisori-
lor s-a constituit, pe de altã parte,
într-o experienþã interactivã. Co-
piii au avut posibilitatea sã cunoas-
cã, cu aceastã ocazie, uneltele de
scris folosite în acea perioadã, cre-
ionul chimic, tocul cu cernealã, cu
acesta din urmã fãcând exercitii
de caligrafie. Dupã prezentarea ºi
stabilirea regulilor necesare scrie-
rii ºi redactãrii unei scrisori,  par-
ticipanþii au fost invitaþi sã realize-
ze scrisori cãtre personaje fictive
sau cãtre colegii de grup. Pe toatã
perioada atelierului s-au dovedit in-
teresaþi de toate informþiile prima-

te ºi chiar ºi-au exprimat
dorinþa de a împrumuta
pentru a citi unele din jur-
nalele expuse.

Copiii au fost plãcut sur-
prinºi de materialele primi-
te: citate despre istorie, pa-
gini printate  cuprinzând
cuvinte înþelepte rostite de
Nicolae Iorga, textele unor
scrisori lecturate în cadrul
atelierului, vocabulare (cu
recomandarea de a le fo-
losi ºi completa în perma-
nenþã pentru imbogãþitrea
propriului vocablar), caie-
te de caligrafie, hârtie de
scris, trei tipuri de plicuri, tocuri cu peniþe,
sugative ºi cãlimari cu cernealã.

“O incursiune în universul fabulos al
memorialisticii de rãzboi este o experienþã
greu de uitat. Practic, dupã participarea la
primul atelier al proiectului, Istoria Altfel,
copiii au avut posibilitatea de a conºtienti-
za, punctual, drama celor care au fãcut rãz-
boiul. Au avut, de asemenea, posibilitatea
de a se acomoda cu temerile ºi speranþele
unei epoci. Jurnalele de front ºi memoriile
scrise în perioada interbelicã, în grade di-
ferite, oferã o frescã reprezentativã a efor-
tului general pe care, fãrã întrerupere, so-
cietatea româneascã l-a depus pentru înde-
plinirea dezideratului naþional: reunirea tu-
turor provinciilor istorice locuite de români
în cadrul aceloraºi graniþe. Gãsim la fel de
oportune ºi activitãþile prin care, alãturi de
analizarea corespondenþei de rãzboi, copiii
au învãþat sã redacteze scrisori. O felicit pe
colega mea, Carmen Ticã, pentru organiza-
rea ºi coordonarea atelierului ºi, de aseme-
nea, îi urez succes colegei mele, Sofia Lavi-

nia Cercel, coordonatorul ultimului atelier
al proiectului - “Istoria de Ieri, de Azi”,
declarat Lucian Dindiricã, managerul Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

Proiectul “CRESC la bibliotecã”, finanþat
de AFCN, se înscrie în aria tematicã a Edu-
caþiei prin Culturã ºi este dedicat celebrãrii
Centenarului României Moderne. Alãturi de
partenerii sãi, bibliotecile judeþene din Brasov,
Caraº-Severin ºi Sãlaj, Biblioteca Aman îºi
propune conºtientizarea unui grup de 10 co-
pii ºi tineri, cu vârstele cuprinse între 12 ºi 16
ani, provenind din medii defavorizate, asupra
valorilor ºi semnificaþiilor legate de Primul
Rãzboi Mondial ºi Marea Unire din 1918. În
cadrul proiectului, participanþii vor beneficia
de activitãþi diverse: ateliere interactive, pro-
iecþii de film, prezentare de corespondenþã
etc., prin care, alãturi de bibliotecarii specia-
liºti, vor învãþa cum pot participa activ la ani-
versarea a 100 de ani de momentele glorioase
realizate în anii 1917-1918.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!
ANUNÞ ATRIBUIRE LICITAÞIE PU-

BLICÃ. La licitaþia publicã deschisã din
ziua de 20.09.2017. 1. Informaþii gene-
rale privind concedentul, în special de-
numirea, codul fiscal, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-
mail ale persoanei de contact: PRIMA-
RIA PODARI, DUNARII,NR.67, PODARI,
judeþul DOLJ, telefon 0251339155, fax
0251339155, email primaria.podari@y-
ahoo.com, persoana de contact: Bala
Cosmin. 2. Procedura aplicatã pentru
atribuirea contractului de concesiune
de bunuri proprietate publicã: licitaþie
deschisã. 3. Data publicãrii anunþului de
licitaþie/anunþului negocierii directe în
Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a: 28/08/2017, Nr 160 din 28.08.2017.
4. Criteriile utilizate pentru determina-
rea ofertei câºtigãtoare: preþul cel mai
mare. 5. Numãrul ofertelor primite ºi al
celor declarate valabile: trei oferte pri-
mite ºi declarate valabile. 6. Denumirea/
numele ºi sediul/adresa ofertantului a
cãrui ofertã a fost declaratã câºtigãtoa-
re: - Velea Reli Luiza Mãdãlina cu domi-
ciliul în com Podari, sat Podari, str Bel-
cinenaca, nr 24A, jud Dolj pentru supra-
faþa de 600 mp. -Pîrlogea Marius, cu do-
miciliul în com Podari, sat Podari, str
Belcineanca, nr 34, jud Dolj pentru su-
prafaþa de 500 mp. 7. Durata contractu-
lui: 30 ani. 8. Nivelul redevenþei: -Velea
Reli Luiza Mãdãlina cu o redevenþã de
4,5 lei/mp/an fãrã TVA. -Pîrlogea Marius
cu o redevenþã de 4,6 lei/mp/an fãrã
TVA. 9. Denumirea, adresa, numãrul de
telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail
ale instanþei competente în soluþiona-
rea litigiilor apãrute ºi termenele pen-
tru sesizarea instanþei: Tribunalul Ju-
deþean Dolj, cu sediulîn Craiova, Str.
Bresteinr. 12, telefon: 0251/418612, fax:
0251/419851, email: tr-dolj@just.ro, ho-
tãrârii tribunalului se poate declara re-
curs la Secþia de Contencios-Adminis-
trativ a Curþii de Apel Dolj, conform pre-
vederilor legale. 10. Data informãrii
ofertanþilor despre decizia de stabilire
a ofertei câºtigãtoare: 20/09/2017. 11.
Data transmiterii anunþului de atribuire
cãtre instituþiile abilitate, în vederea pu-
blicãrii: 21/09/2017.

Anunþul tãu!
SC DANUBE FUEL SRL, cu

sediul în com. Podari, sat Podari,
str. Dunãreni, nr. 2, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “CON-
STRUIRE PUNCT ALIMENTARE
NAVE FLUVIALE – ANTREPOZIT
FISCAL” propus a fi amplasat în
judeþul Dolj, mun. Calafat, str. Baba
Lupa, Port Calafat.Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, mun.
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de luni pânã joi între orele
8.00 – 16.00 ºi vineri între orele 8.00
– 14.00 ºi la sediul SC DANUBE
FUEL SRL.Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, mun. Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

ANUNÞ FINAL. COLCEA PE-
TRE ªI COLCEA ANA CLAUDIA, ti-
tulari ai proiectului: CONSTRUIRE
ANEXÃ GOSPODÃREASCÃ FAMI-
LIALÃ MAGAZIA CEREALE ºi IM-
PREJMUIRE TEREN anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj- Fãrã evaluarea impactului asu-
pra mediului ºi fãrã evaluare adec-
vatã- pentru proiectul menþionat,
propus a fi amplasat în Com.Ceta-
te, satul Cetate str. COLONEL  BLE-
JOIU nr.FN, jud. Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-J, între orele 8-16,
ºi vineri între orele 8-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de pe inter-
net www.apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile pânã
la data de 02.10.2017.Data afiºãrii
26.09.2017.

Anunþul tãu!
Enii Nicu ºi Enii Maria, anunþã

publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul „Con-
struire terasã închisã – construc-
þie provizorie cu durata de ampla-
sare de 10 ani; magazie/vestiar ºi
grup sanitar – intrare în legalitate”
propus a fi amplasat în Mun. Cra-
iova, str. Calea Unirii, nr.136A, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la adresa Mun. Cra-
iova, str. Calea Unirii, nr.136A, ju-
deþul Dolj, în zilele de luni pânã joi,
între orele 8.00 – 16.30 ºi vineri în-
tre orele 8.00 – 14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

Primãria Teslui, judetul Dolj
anunþã începerea proiectului: “IN-
FIINÞARE SISTEM DE ALIMENTA-
RE CU APÃ ªI CANALIZARE IN
SATELE PREAJBA DE JOS ªI CO-
SERENI, COMUNA TESLUI, JUD.
DOLJ”, observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul ABA Jiu, bld.
Nicolae Romanescu Nr. 54.

AVIOANE S.A. CRAIOVA, cu
sediul in localitatea Ghercesti,
str. Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj,
organizeaza concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi:
Sef Serviciu Financiar Contabili-
tate – 1 post si Sef Serviciu Co-
mercial Contracte Marketing – 1
post. Condiþiile pentru ocuparea
posturilor, documentele necesa-
re pentru înscrierea la consursu-
rile de angajare, cerintele postu-
rilor si alte informatii suplimen-
tare se gasesc pe site-ul Avioane
Craiova SA, www.acv.ro.
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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.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECA-
LIFICAÞI ÎN CRAIO-
VA. TELEFON: 0755/
041.000.
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
bloc, de douã ori pe
lunã, în Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbunã-
tãþit, Nanterre (Calea
Bucureºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.

Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

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

Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
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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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
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 termicã
italianã ºi roþi Merce-
des spiþate, cu cauciu-
curi cu tot. Telefon:
0762/183.205.
Vând instalaþie
GPL. Telefon: 0744/
474.400.
Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie 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 trans-
port, 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, covor persan 2.20/
2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti -
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (artiza-
nat de valoare), diver-
se scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600,  alterna-
tor 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 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 puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.201.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartamennt
3 camere zona 1 Mai
cu garsonierã + dife-
renþa. Telefon: 0741/
467.645

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament
2 camere semideco-
mandate, et 4, mobi-
lat ºi utilat, bloc Fe-
mina. Telefon: 0721/
177.748.
Închiriez apartament 2
camere Valea Roºie.
Telefon: 0771/648.286.
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.
Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Telefon:
0749/797.940, 0758/
433.143.

Închiriez garsonierã
zona Facultatea de
Medicinã. Telefon:
0748/102.286.

DIVERSE
Prof. pensionar me-
todist dau meditaþii
de limba românã ºi
francezã la orice ni-
vel la domiciliul ele-
vului. Telefon: 0744/
474.400.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
transport urban pe nu-
mele Stancu Marian.
Se declarã nulã.
Pierdut CIF 22963699,
A 126641/ 20.12.2007,
PF CANDOI VER-
GIL. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Conducerea exe-
cutivã împreunã cu
salariaþii Consiliu-
lui Judeþean Dolj
sunt alãturi de arhi-
tectul ºef al judeþu-
lui, Radu Pappa, la
greaua durere pri-
cinuitã de decesul
mamei. Sincere
condoleanþe!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 11 8 2 1 20-7 26
2. FCSB 12 7 4 1 18-8 25
3. Craiova 12 6 5 1 18-10 23
4. Astra 11 6 4 1 16-7 22
5. Botoºani 11 6 2 3 19-13 20
6. ACS Poli 12 5 3 4 12-12 18
7. Dinamo 11 5 1 5 15-11 16
8. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
9. CSMP Iaºi 12 3 6 3 12-15 15
10. Viitorul 11 4 2 5 10-10 14
11. Sepsi 12 3 1 8 10-20 10
12. Chiajna 11 2 2 7 9-14 8
13. Mediaº 12 1 3 8 6-23 6
14. Juventus 12 0 4 8 7-21 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Alb-albaºtrii sub lupã

Liga I - etapa a XII-a
„U” Craiova – FC Voluntari 1-1

Au marcat:  Bãluþã 69 /  Tudorie 56.
Chiajna – Sepsi  2-1

Au marcat:  Batin 34,  Bumba 90 /  I .  Fulop 18.
Juventus – Gaz Metan 1-1

Au marcat: Cãlinþaru 37 /  Romeo 50.
CSMP Iaºi  -  ACS Poli  1-1

Au marcat:  Kizito 45 /  ªeroni 90
FCSB – Dinamo 1-0

A marcat: Momcilovic 31.
Meciurile  FC Botoºani – Viitorul

ºi  Astra – CFR Cluj s-au jucat  asearã.

Calancea – Inexplicabil cum
a apãrut în echipã, iar „Popicã”
nu primeºte nicio ºansã. N-a avut
vinã la gol, a apãrat bine în douã
rânduri.

Spahija – Dupã prestaþia
groaznicã pe care a avut-o ºi care
a culminat cu assist-ul oferit lui Tu-
dorie, l-am putea bãnui de non-
combat. Pur ºi simplu, Spahija a
evoluat la Severin încã un meci
pentru fosta sa echipã, deºi este
plãtit de Universitatea. A mai încer-
cat sã-ºi ajute foºtii coechipieri ºi
în finalul primei pãrþi, dar Calan-
cea s-a opus.

Datkovic –  Primã impresie a
fost una proastã, a pãrut mai slab
decât Kelic. Dacã acesta este ju-
cãtorul care câºtiga 300.000 de
euro la Spezia, atunci italienii sunt
fraieri ºi ºi-au dat seama abia în
vara aceasta, când l-au împrumu-
tat la Craiova. Rigid, fãrã pasã,
marcaj modest. Poate nu este încã
pregãtit, dar la prima vedere nu e
ceea ce trebuie. Craiova are un sis-
tem cu 3 stoperi, dar niciunul nu
exceleneazã prin clarviziune, pozi-
þionare, pasã.

Tiago Ferreira – N-a mai ju-
cat la fel de prost precum la Bra-
ºov, dar nici nu s-a remarcat cu
ceva. A blocat un ºut pe final de
meci, la o fazã în care defensiva
Craiovei s-a poziþionat prost la o
fazã fixã a oaspeþilor. Oricum, ciu-
datã ºi inutilã poziþionarea funda-
ºilor ºi la degajãrile din 6 metri ale
oaspeþilor.

Martic – Helveto-croato-bos-
niacul începe sã arate din ce în ce
mai bine. Nu are travaliul lui Di-

Martic - în creºtere, Roman - þinta fanilorMartic - în creºtere, Roman - þinta fanilorMartic - în creºtere, Roman - þinta fanilorMartic - în creºtere, Roman - þinta fanilorMartic - în creºtere, Roman - þinta fanilor

CS Universitatea Craiova anun-
þã printr-un comunicat, al cãrui ti-
tlu este „ªtiinþa este doar una! Su-
rogatul îl gãsiþi în Liga a IV-a”, cã
o datã cu decizia luatã
recent de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, Adri-
an Mititelu nu a pierdut
numai dreptul de a fo-
losi numele Universita-
tea Craiova, ci ºi palma-
resul ºi stema cu leul,
acestea revenind defini-
tiv ºi irevocabil Clubu-
lui Sportiv Universitatea
Craiova. Fostul patron al
echipei din Bãnie nu mai
are nici mãcar dreptul de
a folosi denumirea FCU
Craiova pentru clubul sãu. Mitite-
lu a anticipat aceastã finalitate a
procesului, aºa cã noua sa echipã,
din Liga a IV-a, nu se numeºte FCU
Craiova, ci U Craiova 1948. În
decizia ÎCCJ se specificã faptul cã

mitrov, dar este mai cerebral, mai
puternic ºi centreazã excelent. A
demonstrat-o în repriza a doua cu
Dinamo, la Braºov ºi cu Volunta-
riul, meci în care a oferit ºi pasa
de gol.  De la Vãtãjelu nu mai vã-
zuse Craiova astfel de „covrigi”
perfecþi. Din pãcate, nu existã un
vârf de careu care sã speculeze
cât mai multe servicii de calitate.
Martic a avut ºi un ºut în finalul
primei pãrþi, la colþul scurt, dar
fãrã intensitate.

Screciu – N-a impresionat, dar
nici n-a mai fãcut erori majore. Po-
ziþionat în faþa apãrãrii poate îºi va
recãpãta încrederea ºi forma de anul
trecut. A avut o loviturã de cap la
un corner în finalul primei reprize,
dar fãrã vlagã, fãrã precizie.

Mateiu – A fost din nou printre
cei mai buni jucãtori, dar nu a mai
gãsit pasele decisive din meciurile
anterioare. Nici nu prea avea pe
unde, ilfovenii au închis bine cu-
loarele, s-au dublat permanent, au
alergat mult ºi au câºtigat majori-
tatea duelurilor.

Briceag – A apãrut de douã ori
la finalizare în prima reprizã, dar
cu ºuturi modeste. A fost aproape
sã comitã o gafã precum în me-
ciul cu Chiajna, tot în prima parte,
dar a scãpat cu bine. Folosit pânã
acum în tripleta defensivã, acum a
jucat în bandã ºi i se potriveºte mai
bine rolul.

Gustavo – A încercat sã coboa-
re la mijloc pentru a-ºi procura
mingi, dar nu a avut ocazii, nu are
nici forþã nici vitezã, iar ºutul nu ºi
l-a pus în valoare. A dat totuºi câ-
teva pase ºi centrãri de calitate.

Bãluþã - S-a implicat în joc, dar
nu i-au ieºit prea multe. S-a ivit însã
excelent la finalizare ºi a reluat im-
parabil centrarea lui Martic pentru
1-1. Tot Martic îl servise excelent
în finalul primei reprize, dar s-a
împotmolit în fundaºii adverºi, în
loc sã-i trimitã înapoi lui Martic,
care putea finaliza mai bine din la-
teral dreapta.

Roman – Cel mai admonestat
de pe teren, el ºi Claudiu Nicules-
cu au fost cei mai înjuraþi la Seve-
rin. A deviat bine în prima reprizã

ºutul lui Briceag, dar Balauru n-a
fost surprins. E destul de lent în
acþiuni pentru stilul Craiovei. Pare
sã-ºi fi pierdut acel feeling al golu-
lui pe care-l arãtase înainte de trans-
ferul în strãinãtate. Nici mãcar
ocazii nu-ºi creazã, nu apare la fi-
nalizare, mereu este anticipat de
apãrãtorii adverºi.

Bancu – A intrat în repriza a
doua, dar parcã ieºirea din primul
11 l-a scos ºi din forma bunã.

Bãrbuþ – A avut 10 minute la
dispoziþie, dar nu a fãcut nimic. Nici
nu prea avea cum, el fiind un jucã-
tor bun pe spaþii, în care sã-ºi punã
în valoare viteza, iar Voluntariul s-
a baricadat bine.

Burlacu – N-a mai adus acel
plus din meciurile trecute, dar ori-
cum, ºi-a asumat riscuri, a luat
acþiuni pe cont propriu. A avut ºi
un ºut, dar modest, probabil a lo-
vit ºi pãmântul.

CSU a câºtigat palmaresul,
iar la anul îºi schimbã numele
Din sezonul viitor, echipa din Bãnie s-ar putea numi
CS FC Universitatea Craiova, pentru a fi inclusã ºi

sintagma „Club de Fotbal”

echipa  aflatã acum în Liga I „poa-
te invoca notorietatea denumirii
Universitatea Craiova”, astfel bran-
dul Universitatea Craiova este atri-

buit Clubului Sportiv, fiind înche-
iatã discuþia despre palmares (con-
form dex. - Listã în care se înscriu
succesele sau victoriile obþinute de
cineva într-un domeniu de activi-
tate. Oricum, toate cele 10 trofee

ale ªtiinþei au fost obþinute sub de-
numirea CS Universitatea Craiova).
Instanþa i-a anulat lui Mititelu drep-
tul de a utiliza cele douã steme cu
leul pe care le înregistrase la
OSIM, reproduceri modeste ale
stemei originale, creatã în 1983
pentru Universitatea Craiova. Mi-
titelu va trebui sã-ºi schimbe ºi si-

gla noii sale echipe, fi-
indcã aceasta încearcã
sã se apropie de cea ori-
ginalã, iar instanþa a con-
statat deja intenþia frau-
duloasã a lui Mititelu de a
crea impresia în rândul
suporterilor cã el deþine
celebra echipã de fotbal
Universitatea Craiova.

CS Universitatea
Craiova anunþã cã de
acum înainte va acþio-
na în justiþie pe oricine
va încerca sã foloseas-

cã abuziv numele ºi însemnele
ªtiinþei, iar la finalul campionatu-
lui în curs va fi schimbat numele
ºi la LPF ºi FRF, cel mai probabil
urmând sã se numeascã CS FC
Universitatea Craiova.



12/ cuvântul libertãþii marþi, 26 septembrie 2017


