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- Cineva spunea cã se cheltuie
prea mult cu întreþinerea podului
suspendat din parc. Mã mir, Popes-
cule, cã n-a propus dãrâmarea lui,
ca sã scape de cheltuieli.
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a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!

Autoritatea Teritorialã de
Ordine Publicã Dolj fiinþeazã
în temeiul Legii 218/2002, cu
modificãrile ulterioare, pri-
vind organizarea ºi funcþiona-
rea Poliþiei Române ºi are ca
obiect de activitate o monito-
rizare „civilã” – fãrã compe-
tenþe în probleme operative –
cu rol consultativ, prevãzut de
Hotãrârea de Guvern numã-
rul 787/2002, prin care a fost
aprobat regulamentul sãu de
organizare ºi funcþionare.
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Conducerea Consiliului Ju-
deþean Dolj a întreprins, ieri, o
vizitã de lucru la High-Tech In-
dustry Park Craiova pentru a
verifica stadiul lucrãrilor  ºi
modul în care decurg  amena-
jãrile la acest parc industrial.
Suprafaþa pe care se întinde
este de 24 de hectare, dar, în
acest moment se deruleazã pro-
cedurile legale pentru a adãuga
alte 6 hectare de teren.
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în bibliotecã”în bibliotecã”în bibliotecã”în bibliotecã”în bibliotecã”

Dupã ce ºi-a trãit liniºtit suta
de ani, fãrã a fi tulburat de ni-
meni ºi de nimic, podul suspen-
dat începe sã aibã o existenþã
complicatã. Consilierii municipali
au continuat sã se certe ºi ieri, în
plenul local, pe tema expertizei
care spune cã este nevoie de o
cheltuialã de 1,4 milioane de euro,
bani de la bugetul local, pentru
reabilitarea ºi restaurarea aces-
tui obiectiv. Anticipând cã vor fi
discuþii aprinse pe acest punct, au-
toritãþile ºi-au luat o marjã de si-
guranþã ºi au invitat proiectantul
sã ofere, în plen, toate explicaþiile
legate de acest studiu. În expune-
rea de motive, reprezentantul fir-
mei de proiectare a scos din pãlã-
rie alte studii ºi schiþe suplimen-
tare, de care va mai fi nevoie pen-
tru ca lucrarea sã fie dusã la ca-
pãt. Cã e un pic cam scumpã, cã
presupune niºte detalii cam extra-
vagante, cã trebuie sã ne aºtep-
tãm sã aparã crãpãturi în zidãria
podului… În fine, cu toate aceste
rezerve, consilierii municipali au
ridicat mâna ºi au votat.
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Patriarhul Chiril al Rusiei vine
la Bucureºti

Patriarhul Chiril I al Rusiei,
conducãtorul Bisericii Ortodoxe
Ruse, va face o vizitã oficialã
la Bucureºti, cel mai probabil
în jurul datei de 27 octombrie,
a declarat, pentru Mediafax,
purtãtorul de cuvânt al Patriar-
hiei Române, Vasile Bãnescu.
“Patriarhul Chiril ºi-a expri-
mat disponibilitatea de a
accepta invitaþia de a veni la
Bucureºti împreunã cu ceilalþi
Întâistãtãtori ai altor biserici
ortodoxe din fostele þãri
comuniste. Au fost invitaþi în
contextul Anului Comemorativ
dedicat apãrãtorilor Ortodoxiei
în timpul comunismului ºi al
aniversãrii a 10 ani de patriar-
hat ai Preafericitului Pãrinte
Daniel”, a declarat Vasile
Bãnescu, purtãtorul de cuvânt
al Patriarhiei Române, pentru
Mediafax. Acesta a confirmat
cã vizita va avea loc ºi cu
prilejul sãrbãtorii Sfântului
Cuvios Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Bucureºtilor, adicã
în data de 27 octombrie.

 

Creºtere acceleratã: indicele
ROBOR la trei luni a ajuns la
1,46%, maximul ultimilor trei ani

Indicele ROBOR la trei luni,
în funcþie de care se calculeazã
costul creditelor în lei cu
dobânda variabilã, a crescut,
ieri, la 1,46%, faþã de nivelul de
1,25% înregistrat cu o zi
înainte, conform informaþiilor
BNR. De asemenea, indicele
ROBOR la ºase luni, utilizat în
calculul dobânzilor la creditele
ipotecare, s-a majorat la 1,57%,
de la 1,35% cât a fost cotat pe
27 septembrie. La începutul
lunii septembrie, ROBOR la trei
luni era cotat la 0,92%, iar la
începutului acestui an la 0,87%.
Robor reprezintã rata medie a
dobânzii la care bãncile româ-
neºti se împrumutã între ele în
lei. Indicele se stabileºte zilnic
de BNR ca medie aritmeticã a
cotaþiilor practicate de zece
bãnci selectate de Banca
Naþionalã.
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S-au constatat abateri privind vânzãrile de
soldare la un operator economic, din judeþul Dolj,
reprezentând 1,69% din totalul operatorilor con-
trolaþi, ºi anume s-a constatat nerespectarea pe-
rioadei maxime de soldare de 45 de zile, prevã-
zutã legal. La alt operator s-au descoperit abateri
privind regulile de fixare ºi publicitate a preþuri-
lor. Astfel, produsele comercializate – covoare,
mochete –, supuse operaþiunii de vânzare cu preþ
redus, nu aveau barat preþul anterior/vechi, alã-
turi de cel nou. În judeþul Vâlcea, la vânzare pro-
moþionala pentru produsele coliere, brãþãri, cer-
cei, s-au constatat abateri privind neînscrierea
clarã ºi precisã a informaþiilor privind valabilita-
tea ofertei, respectiv „oferta este valabilã numai
în limita stocului disponibil”.

S-au constatat alte abateri la 13 de operatori
economici  din CRPC REG S-V OLTENIA, re-
prezentând 22,03% din totalul controlat. CJPC

Generalul ªtefan Dãnilã, fostul
ºef al Statului Major General al Ar-
matei, a declarat, ieri, într-un inter-
viu acordat MEDIAFAX, referindu-
se la achiziþia de avioane F16, cã
România are nevoie de 32 de avioa-
ne, operate de 40 de piloþi pregãtiþi,
doar pentru a face poliþie aerianã.
„Doar pentru a face poliþie aerianã
avem nevoie de 32 de avioane ºi 40
de piloþi pregãtiþi. Pentru a susþine
pregãtirea a cel puþin 40 de piloþi ºi
operarea celor 32 de avioane, ar tre-

Preºedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a declarat
cã, în plenul CSM de ieri, a acordat un aviz po-
zitiv cu observaþii, în cadrul cãruia s-a atras aten-
þia asupra a patru „puncte nevralgice” la pache-
tul de Legi ale justiþiei, precizând cã votul sãu nu
a fost unul politic.„Am fi atras atenþia tuturor,
prin avizul cu observaþii, asupra punctelor pe care
noi le considerãm nevralgice. Este vorba despre
trecerea Inspecþiei Judiciare la Ministerul Justi-
þiei – noi doream sã subliniem faptul cã nu sun-
tem de acord cu aceastã soluþie. Mai este vorba
de rãspunderea magistraþilor – doream sã atra-
gem atenþia asupra faptului cã nu respingem o
modificare a acestei dispoziþii legale, dar ea se
impune nuanþatã faþã de propunerea ministrului
Justiþiei. Este vorba, desigur, de problema numi-

AVIZ negativ de la CSM pentru legile lui Toader
rii procurorilor-ºefi din cadrul parchetelor. ªi cea
de-a patra problemã era a vârstei la care se poate
admite la INM”, a declarat preºedintele ICCJ,
Cristina Tarcea.

Magistratul a mai subliniat cã nu comentea-
zã faptul cã ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
a lipsit de la dezbaterea privind proiectul de legi
pe care el însuºi le-a propus. „Nu ºtiu ce sã
spun. Dânsul spunea cã avea niºte date ante-
rioare, niºte informaþii anterioare cu privire la
ceea ce s-ar putea petrece astãzi în cadrul CSM.
Eu, sincerã sã fiu, nu am avut aceste date, am
venit absolut inocentã ºi de bunã credinþã la
ºedinþa CSM de astãzi (ieri – n.red.). Este o
opþiune pe care eu nu o comentez”, a mai spus
Cristina Tarcea.

Referitor la comentariile potrivit cãrora avi-
zul pozitiv ar fi fost rezultatul unui joc politic,
preºedintele ICCJ a explicat cã votul sãu nu a
fost unul politic ºi cã îºi doreºte ca orice de-
mers din partea instituþiei pe care o conduce sã
fie independent politic. „Din pãcate, în ziua de
astãzi, în România, totul se speculeazã politic.
Mã feresc ca nimic din ceea ce porneºte de la
ICCJ sã nu fie interpretat politic, pentru cã mi-
am impus ca unul dintre obiectivele mandatului
meu sã nu se facã politicã în ICCJ. Asta, nu cã
s-ar fi fãcut înainte. Nu a fost un vot politic, a
fost un vot de bunã credinþã, în care noi am
crezut ºi în care am dorit sã subliniem faptul cã
existã probleme în acel proiect”, a declarat Cris-
tina Tarcea.

Dãnilã, despre achiziþia de F16: E nevoie de 32
de avioane doar pentru a face poliþie aerianã

bui un buget aproximativ dublu faþã
de bugetul actual al Forþelor aerie-
ne, din care excludem partea de
achiziþii”, a spus Dãnilã.

Fostul ºef al SMG a precizat cã,
dacã avioanele MIG 21 vor fi retra-
se de la zbor, în toate locaþiile, iar
România va avea doar cele 12 avioa-
ne F16, existã riscul sã nu poatã sã
facã poliþie aerianã nici mãcar într-
o singurã locaþie. „Noi suntem obli-
gaþi sã acoperim întreg spaþiul aeri-
an ºi sã facem poliþie aerianã în douã

locaþii”, a subliniat Dãnilã. „12 avioa-
ne nu sunt suficiente. Se poate de-
monstra cu creionul, aritmetic, cã
avem nevoie de cel puþin 16 avioa-
ne pe o bazã pentru a putea sã fa-
cem poliþie aerianã. În acelaºi timp,
este nevoie de cel puþin 16 piloþi pe
o bazã, optim ar fi sã avem 20 de
piloþi pe fiecare locaþie pentru a face
poliþie aerianã”, a mai spus Dãnilã.

El a arãtat cã poliþia aerianã nu
rãspunde numai nevoilor de apãrare
împotriva unui infractor sau a unei

aeronave care ar putea sã loveascã
un obiectiv strategic sau de pe teri-
toriul naþional, ci are ºi rolul de a in-
tercepta aeronavele în pericol ºi de a
le aduce la aterizare în condiþii bune.
„În primul rând aceasta este misiu-
nea pe timp de pace ºi este o misiu-
ne dificilã. Nu este simplu. Pentru
aceasta e nevoie de ore de antrena-
ment, de aeronave performante, e
nevoie de sisteme radar performan-
te, de oameni pregãtiþi pentru a diri-
ja”, a mai spus Dãnilã.
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Olt a depistat neafiºarea la loc vizibil  a codurile
unice de înregistrare la registrul comerþului din
care sã rezulte obiectele de activitate ale societã-
þilor pentru care sunt autorizate sã funcþioneze;
lipsa informare corectã, completã ºi precisã cu
privire la perioada de derulare a unor promoþii
sau lipsa informaþiilor privind neacumularea re-
ducerilor oferite cu cardul cu alte tipuri de redu-
ceri promoþionale. CJPC Mehedinþi a constatat
expunerea ºi comercializarea produselor nesu-
puse vânzãrilor cu preþ redus împreunã cu pro-
dusele reduse. CJPC Gorj  si CJPC Dolj au gãsit
o afiºare incorectã a preþurilor practicate.

Cum putem evita sã fim înºelaþi
Sfaturi pentru consumatorii care achiziþionea-

zã produse cu preþ redus: sã ºtie cã orice vânza-
re cu preþ redus, indiferent de tip (de soldare, de
lichidare, promoþionalã etc.), trebuie sa fie înso-
þitã sau precedatã de publicitate ºi anunþatã sub

denumirea ei (“soldare/soldãri/sol-
duri”, “lichidare”, “promoþii” etc.),
însoþitã de data de debut ºi de du-
rata acesteia; sã ºtie cã, în cazul în
care oferta este deja în derulare,
consumatorii trebuie sã fie infor-
maþi cu privire la valabilitatea re-
ducerii sau ca oferta este valabilã
numai “în limita stocului disponi-
bil”; sã verifice dacã oferta mai este
valabilã în momentul respective.

“Consumatorii sunt sfãtuiþi sã
verifice dacã reducerea de preþuri
anunþatã este identicã cu cea realã
(la cititoarele de cod de bare din
cadrul marilor magazine sau direct

la casã, dacã preþul afiºat este cel facturat); la
achiziþionarea pachetelor promoþionale de tipul
„3 la preþ de 2”, trebuie sã verifice preþul indivi-
dual al produselor, care trebuie sã existe în mod
obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara
cu preþul pachetului promoþional”, a precizat
Radu Preda, comisar-ºef al Comisariatul Re-
gional  pentru Protecþia Consumatorilor Regiu-
nea Sud-Vest Oltenia.

Cumpãrãtorii trebuie sã solicite informaþii su-
plimentare atunci când au nelãmuriri privind ori-
ce campanie publicitarã fãcutã prin orice mijloa-
ce (în cadrul magazinului, prin afiºe sau pliante,
prin anunþuri pe site etc.); sã ºtie cã orice anunþ
de reducere de preþ exprimatã în valoare absolu-
tã sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil ºi
fãrã echivoc pentru fiecare produs sau grupa de
produse identice: fie prin menþionarea noului preþ
lângã preþul anterior, barat, fie prin menþiunile
“preþ nou”, “preþ vechi” lângã sumele corespun-
zãtoare, fie prin menþionarea procentului de re-
ducere ºi a preþului nou care apare lângã preþul
anterior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu
preþ redus (soldare, lichidare, promoþionale etc.).

VALENTIN CEAUªESCU

În conformitate cu programul Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatori-
lor privind tematicile de control pe trimestrul al III-lea a.c., Comisariatul Regional

pentru Protecþia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia a desfãºurat, în perioada
7-25 august 2017, o acþiune de verificare a respectãrii prevederilor legale în cadrul

vânzãrilor cu preþ redus, indiferent de tipul acestora – soldare, lichidare, promoþiona-
le etc. Au fost verificaþi 59 de operatori economici. La 14 dintre aceºtia, reprezentând

23,73%, s-au depistat abateri de la prevederile legale. Pentru abaterile constatate,
operatorilor economici li s-au aplicat 16 de sancþiuni, din care ºi 11 amenzi contraven-

þionale în valoare totalã de 22.000 lei ºi 5 avertismente.
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Proiectul de hotãrâre privind
expertiza ºi studiul de fezabilitate
asupra podului suspendat din Par-
cul „Nicolae Romanescu” a fost,
de departe, cea mai disputatã pro-
punere, provocând discuþii aprin-
se între Executiv ºi consilierii opo-
ziþiei. În condiþiile în care întreaga
ºedinþã, cu 45 de puncte pe ordi-
nea de zi, s-a desfãºurat pe par-
cursul unei ore ºi jumãtate, dialo-
gul pe acest punct a acaparat o
jumãtate de orã din durata plenu-
lui ºi a solicitat, lucru inedit, ºi
nervii primarului Mihail Genoiu,
care, pentru prima datã, s-a antre-
nat într-un schimb de replici mai
dur cu opoziþia.

PNL a solicitat retragerea
proiectului

Consilierii PNL au solicitat, de
la bun început, retragerea de pe or-
dinea de zi a proiectului de hotã-
râre, aceºtia criticând municipali-
tatea pentru faptul cã nu a inclus
ºi podul în proiectul iniþial de rea-
bilitare a parcului, în ciuda faptu-
lui cã s-au cheltuit 13 milioane de
euro. «Sã ne amintim cã anul tre-
cut am cheltuit 13 milioane de euro,
aºa-zise fonduri europene, pentru
cã pânã la urmã am ajuns sã plãtim
aproximativ 9 milioane de euro din
bugetul local pentru reabilitarea
Parcului „Romanescu”. Acum chel-
tuim încã 10% din aceastã valoare
doar pentru podul suspendat. De
acord, podul suspendat are o va-
loare istoricã, este foarte frumos
ºi vechi, ceva cu care ne mândrim
ºi meritã sã susþinem reabilitarea
lui. Dar de ce am fost în mãsurã sã
includem ºi acest obiectiv, atunci
când am reabilitat parcul?», a în-
trebat consilierul PNL, Flavius Si-
rop. Coroborând proiectul de rea-
bilitare a parcului cu un alt proiect
de modernizare, iniþiat de un alt
primar ºi care a presupus doar
schimbarea cablurilor de susþine-
re, liberalul a tras concluzia cã ad-
ministraþia stã prost la... progno-
zã. „Am înþeles cã au mai fost lu-
crãri, dar nu de o mare anvergurã,
s-au schimbat niºte cabluri. Hai-
deþi sã gândim planificat, sã fim
coerenþi. Mulþi dintre noi nu am
fost în consiliu, la momentul con-
tractãrii acelui proiect, dar admi-
nistraþia, în integralitatea ei, ar tre-
bui sã aibã o memorie colectivã ºi
o capacitate de prognozã”, a mai
spus consilierul PNL.

Liberalii au acuzat
primãria de lipsã

de planificare
Alesul local Marinel Florescu

a afirmat cã podul suspendat este
unul dintre simbolurile Craiovei,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Dupã ce ºi-a trãit liniºtit suta de ani, fãrã a fi tulbu-
rat de nimeni ºi de nimic, podul suspendat începe sã
aibã o existenþã complicatã. Consilierii municipali au
continuat sã se certe ºi ieri, în plenul local, pe tema
expertizei care spune cã este nevoie de o cheltuialã
de 1,4 milioane de euro, bani de la bugetul local, pen-
tru reabilitarea ºi restaurarea acestui obiectiv. Anti-
cipând cã vor fi discuþii aprinse pe acest punct, auto-
ritãþile ºi-au luat o marjã de siguranþã ºi au invitat
proiectantul sã ofere, în plen, toate explicaþiile lega-
te de acest studiu. În expunerea de motive, repre-
zentantul firmei de proiectare a scos din pãlãrie alte
studii ºi schiþe suplimentare, de care va mai fi nevoie
pentru ca lucrarea sã fie dusã la capãt. Cã e un pic
cam scumpã, cã presupune niºte detalii cam extrava-
gante, cã trebuie sã ne aºteptãm sã aparã crãpãturi în
zidãria podului… În fine, cu toate aceste rezerve, con-
silierii municipali au ridicat mâna ºi au votat.

ce trebuie sã fie permanent într-o
stare perfectã, dar cã proiectul în
sine îi ridicã nelãmuriri care îl re-
þin de la vot. „În primul rând, nu a
fost prins în proiectul de buget
pentru anul 2017. Pãi nu gândim
la începutul anului toate obiecti-
vele, devine aºa, dintr-odatã, o
mare prioritate în luna septembrie?
Împreunã cu grãdina zoologicã,
erau douã obiective esenþiale care
nu trebuiau omise în momentul în
care s-a fãcut proiectul de finan-
þare pe fonduri europene”, a punc-
tat ºi liberalul Florescu cã s-a ra-
tat oportunitatea de a fi reabilitat
ºi podul cu fonduri europene. În
altã ordine de idei, acesta a mai
spus cã devizul de lucrãri de 1,4
milioane de euro i se pare foarte
mare, în condiþiile în care stadio-
nul de atletism al Craiovei a fost
proiectat, iniþial, sã coste 1,7 mili-
oane de euro. „Pãi un pod se rea-
biliteazã cu o sumã aproximativ
egalã cu un stadion de 5.000 de
locuri, construit de la zero? Este
ceva în neregulã cu acest deviz”.

„Totul este foarte bine,
dar trebuie

sã investim 1,4
milioane de euro?”
Liberalul Marian Vasile a ana-

lizat, punctual, expertiza efectua-
tã la podul suspendat ºi a scos în
evidenþã faptul cã multe din com-
ponentele acestui obiectiv au fost
catalogate, chiar de specialiºti, ca
se aflã în stare bunã de funcþio-
nare. Consilierul PNL s-a întrebat,
prin urmare, de ce ar mai fi nevoie
sã se cheltuiascã aºa de mulþi bani
de la bugetul local. „Sunt inginer,
dar nu de construcþii, dar aceastã
expertizã ne spune cã totul este
foarte bine, însã trebuie sã inves-
tim 1,4 milioane de euro. Ni se
spune clar, negru pe alb, cã: cule-
ele sunt bine executate, dar au
tencuiala cãzutã ºi niºte muºchi;
portal – lipsã fisuri ºi degradãri,
dar are niºte crãpãturi în tencuia-
lã; cabluri – sunt înlocuite în anul
2000, în stare bunã, dar e lipsã
vopsea ºi are niºte grafitti, talu-
zuri – stare tehnicã foarte bunã.
ªi aºa ajungem la 1,4 milioane de
euro. Deci, pânã la urmã ni se spu-
ne cã este vorba doar de vopsit ºi
de curãþat niºte muºchi ºi de în-
locuit aceastã cale de rulare din
lemn. ªi se ajunge la proiectãri de
zeci de mii de euro, hârtii, bani din
buget”, a arãtat alesul local PNL.
„Noi, consilierii PNL, suntem pen-
tru reabilitarea acestui pod, dar sã
o gândim ca ºi cum ar fi banii
noºtri. Vã solicitãm retragerea de
pe ordinea de zi a acestui punct,
deoarece noi suntem aici ca sã

stabilim prioritãþile în cheltuirea
banilor”, a spus Marian Vasile.

Cineva conduce
musafirii la lift

Imediat ce a luat cuvântul, pri-
marul Mihail Genoiu ºi-a dorit sã îi
punã mai întâi la punct pe liberali.
Lãsând deoparte tonul calm ºi echi-
librul în declaraþii, Genoiu a reacþi-
onat, taxându-i dur pe colegii libe-
rali. Luaþi pe nepregãtite, aceºtia au
rãmas fãrã replicã. „Indiferent în ce
calitate am avut când am stat la
aceastã masã, nu am vorbit decât
atunci când am ºtiut foarte bine
cum stau lucrurile ºi nu îmi place sã
vorbesc nici mãcar cu iz politic.
Dacã dumneavoastrã aveþi o temã
ºi trebuie sã o duceþi la capãt, nu
am nimic împotrivã, dar nu vorbiþi
aberaþii. Pentru cã, în momentul
când se vorbesc aberaþii, deja dãm
în altele”, a început Genoiu, adre-
sându-se celor din partea dreaptã
a sãlii. „Am vãzut afirmaþiile unui
coleg al dumneavoastrã, care, din
ce ºtiu eu, mai mult decât sã con-
ducã musafirii la lift nu a condus
altceva ºi care criticã cã nu am fã-
cut, pe proiectul european, repara-
þia podului. Pãi cred cã puteaþi sã îi
explicaþi mai bine – dacã înþelege,
bineînþeles – cã eraþi consilieri
când, în anul 2011, Primãria Craio-
va a fost sesizatã de o asociaþie din
Franþa cã podul nu mai prezintã si-
guranþã din cauza expirãrii terme-
nului de garanþie la cablurile de sus-
þinere ºi la cutiile de întindere a ca-
blurilor. Motiv pentru care, la vre-
mea respectivã, de urgenþã, s-au
fãcut lucrãrile de consolidare a
acestor cabluri. În momentul în care
s-a lansat proiectul european pen-
tru reabilitarea parcului, interven-
þiile la pod erau sub incidenþa celor
cinci ani de garanþie ºi, deci, nu se
putea interveni pe proiectul respec-
tiv”, au venit explicaþiile primarului
la acuzaþia, cea mai dureroasã, cã
administraþia nu a ºtiut sã-ºi pro-
grameze lucrãrile.

Ministerul Culturii,
bau-bau-ul Primãriei
În privinþa expertizei, Genoiu a

invocat, din nou, condiþiile specia-
le impuse de Ministerul Culturii
pentru reabilitarea podului. Adu-
când în discuþie problemele pe care
reprezentanþii ministerului le-a ridi-
cat în timpul reabilitãrii parcului,
când lucrãrile au fost oprite o pe-
rioadã prin ordin de ministru, edilul
a tras concluzia cã nimeni nu în-
drãzneºte sã intre într-o disputã cu
ministerul. «Experienþa lucrului în
Parcul „Romanescu” spune cã aco-
lo nu poþi sã lucrezi aºa cum vrei
pentru cã imediat intervine Minis-

terul Culturii ºi te trage de urechi
pentru fiecare frunzã pe care o
atingi altfel decât trebuie. ªi am
avut ocazia sã cunoaºtem aceastã
putere ºi intervenþie a Ministerului
Culturii atunci când am vorbit de
culoarea de la gardul lebedelor. Am
stat cu proiectul un an de zile, mo-
tiv pentru care defalcarea sumelor.
În aceste condiþii, nimeni nu îºi per-
mite sã intervinã asupra unui ob-
iectiv, mai ales cã vorbim de podul
din Parcul „Romanescu”, fãrã avi-
zele de la Ministerul Culturii. Ceea
ce s-a lucrat dupã aceea, inclusiv
devizul de lucrãri, este conform ce-
rinþelor Ministerului Culturii. Ca
acele cerinþe sunt sau nu corecte,
aberante, exagerate – am vãzut aco-
lo schele de lemn sã nu se strice nu
ºtiu ce, lucruri care nici eu nu le
înþeleg sau o cotã foarte mare de
lucruri neprevãzute, de 20%, care
ºi mie mi-a sãrit în ochi –, dar nu am
calitatea sã le contest ºi niciodatã
nu o sã pot eu sã înving într-o dis-
putã cu Ministerul Culturii, pe nor-
mative ale lor», s-a scuzat edilul-
ºef al Craiovei, invitând apoi pro-
iectantul sã ofere explicaþiile soli-
citate de consilieri.

Proiectanþii ºi-au
justificat calculele

cu cotele
din HG 907/2016

Cristina Sãplãcan, proiectant
SC Crindesign Proiect SRL Bucu-
reºti, a precizat cã  SF-ul pentru
reabilitarea podului suspendat a
fost întocmit în conformitate cu
HG 907/2016, ultima hotãrâre de
guvern care reglementeazã conþi-
nutul-cadru al unui studiu de fe-
zabilitate ºi al devizului general, iar
cotele folosite sunt cele prevãzu-
te în aceastã hotãrâre de guvern.
În opinia proiectantului, sumele
mari care au fost calculate provin
din faptul cã ar fi vorba de niºte
lucrãri de restaurare, care necesi-
tã multã migalã în execuþie. „Fap-
tul cã sunt sume foarte mari pe
construcþii montaj rezultã din ace-
ea cã avem numai lucrãri de resta-
urare, care se fac cu multã migalã,
cele mai multe manual ºi numai de
cãtre specialiºti experimentaþi ºi
atestaþi de Ministerul Culturii”.
Proiectantul a justificat ºi cota de
lucrãri neprevãzute, stabilitã la
20% din valoarea totalã (244.832
de euro) prin faptul cã existã indi-
cii cã podul ar fi mult mai afectat
decât se observã la prima vedere,
cum ar fi copacii crescuþi pe tera-
sele portalelor care pot ascunde fi-
suri profunde în zidãria podului.
„Este foarte adevãrat cã, în mo-
mentul în care se va începe lucru
ºi se vor scoate aceºti arbori cres-

cuþi pe terasele celor douã porta-
luri, este posibil sã constatãm cã
ºi fisurile care acum se vãd numai
de 5 mm sunt, de fapt, niºte crãpã-
turi în masivul de zidãrie. ªi atunci
vor trebui fãcute ºi lucrãri de con-
solidare ºi se vor justifica banii de
la lucrãri diverse ºi neprevãzute.
Dacã nu se va costata treaba
aceasta, atunci nu va fi nevoie de
alte lucrãri suplimentare”.

Expertizã cu surprize:
urmeazã post-tensionãri

de cabluri ºi studii
petrografice!

În ceea ce priveºte lucrãrile exe-
cutate, în urmã cu câþiva ani, pro-
iectantul a spus cã acestea au vizat
numai înlocuirea cablurilor, nu ºi
post-tensionarea acestora, care se
va face tot prin aceastã interven-
þie. „Deci ele au fost înlocuite, au
fost tensionate, ºi cu asta s-au în-
cheiat lucrãrile. Acum va trebui ve-
rificatã tensionarea lor ºi tensiona-
te la valoarea optimã, ca sã asigure
siguranþa în exploatare. Aceste ca-
bluri nu sunt niºte cabluri, ele sunt,
de fapt, structura de rezistenþã a
acestui pod suspendat. Fac legã-
tura între cele douã maluri ºi douã
portaluri ºi susþin calea de rulare.
Podina este obligatoriu sã fie înlo-
cuitã, pentru cã este degradatã în
proporþie de 60%, ceea ce am ºi pre-
vãzut”. Referitor la cota de proiec-
tare, care a fost stabilitã la suma de
80.000 de euro, proiectantul a spus
cã respectã uzanþele în domeniul
restaurãrii monumentelor istorice ºi
este atât de mare deoarece va fi ne-
voie ca, la faza de proiect tehnic ºi
detalii de execuþie, „sã facem ºi niºte
analize petrografice asupra materi-
alului care este pus în operã la apa-
reiajul de piatrã. Soluþiile cu care
vom lucra pentru curãþare, biocida-
re, consolidare etc. trebuie sã fie
compatibile, din punct de vedere
chimic ºi fizic, cu acestea”, a menþi-
onat reprezentantul firmei de pro-
iectare SC Crindesign Proiect SRL
Bucureºti.

Cei ºase consilieri PNL nu s-au
arãtat mulþumiþi de explicaþiile ofe-
rite ºi au votat împotrivã. Cu votul
celorlalþi consilieri, PSD ºi ALDE,
proiectul privind expertiza podului
suspendat din Parcul „Nicolae Ro-
manescu” a fost adoptat ºi urmea-
zã sã intre în reabilitare în urmãtoa-
rea perioadã. Costurile finale ale lu-
crãrii se vor afla abia dupã ce va fi
adjudecatã licitaþia de execuþie, iar
termenul de 12 luni, stabilit de pro-
iectanþi, va curge din momentul
semnãrii contractului de lucrãri cu
firma constructoare. Deocamdatã,
se pleacã de la un deviz de 1,4 mili-
oane de euro.
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Una dintre victime, urmãritã
pe bulevardul „Titulescu”
Reamintim cã procurorii Par-

chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, care au coordonat cerce-
tãrile în cauzã, au reþinut cã, „pe
5 iulie a.c., în jurul orei 9.40, pe
fondul unei stãri conflictuale an-
terioare, inculpaþii Sorin Florin
Durac, Fãnel Durac, Sorin Durac
ºi Leonard Durac au aºteptat-o pe
persoana vãtãmatã Sorin Neguþ,
iar în momentul când aceasta a
coborât din taxi au lovit-o cu pum-
nii în zona capului ºi a corpului,
provocându-i leziuni traumatice
care necesitã pentru vindecare un
numãr de 4-5 zile de îngrijiri me-
dicale. În aceeaºi împrejurare,
dintr-un alt autoturism taxi a co-
borât ºi persoana vãtãmatã Felix
Neguþ, care a fost lovitã cu pum-
nul în zona feþei de inculpatul Ion
Adîr, apoi a încercat sã fugã, fi-
ind urmãritã de inculpaþii Sorin

În perioada 21-25 septembrie, la
Timiºoara s-a desfãºurat concur-
sul „EUROPEAN IYPT – JUNIORS
TRAINING” (EUROPEAN IN-
TERNATIONAL YOUNG PHY-
SISCISTS TOURNAMENT – JU-
NIOR TRAINING), destinat spe-
cialiºtilor în Fizicã. Lotul Românie
l-a avut ca team-manager pe prof.
Gabriel Florian, de la Colegiul
Naþional „Carol I”, cel care ne-a ºi
vorbit despre competiþia în sine:

«A fost vorba de prima ediþie a
Cupei Europene la Fizicã, iniþiativã
plecatã din România, la iniþiativa
domnului prof.  Victor Pãunes-
cu, din Bucureºti, iar de pregãtire
s-a ocupat prof.  Sandu Golcea,

O întâlnire, ca oricare alta, a
Colegiului Prefectural Dolj, în
care, conform ordinii de zi, repre-
zentanþii unor instituþii deconcen-
trate îºi prezintã rapoartele, pline
cu date statistice. Dupã citirea sta-
tisticilor prezentate de managerul
Direcþiei pentru Agriculturã Dolj,
Liliana Sãvulea, prefectul de
Dolj, Dan Narcis Purcãrescu, a
cerut explicaþii în plus, fiind vor-
ba de activitãþi care sunt conexe,
directorului ANIF – Filiala Dolj,
Nelu Gecãlã, iar acestea nu au
întârziat: „Am fãcut recepþia la
Staþia de la Nedeia, unde am rea-
bilitat trei din cele ºase agregate
pregãtite. A fost o lucrare de an-
vergurã, foarte complexã. Este un
punct de referinþã, în ceea ce pri-
veºte irigaþiile, pe Mãceºu – Se-
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Magistraþii Judecãtoriei Craiova au hotã-
rât, miercuri, sã-i menþinã în spatele gratii-
lor pe craiovenii de etnie romã, cu vârste
cuprinse între 20 ºi 44 de ani, implicaþi într-
un scandal de amploare, pe 5 iulie a.c., în
apropierea Curþii de Apel Craiova. Procuro-

rii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova au finalizat cercetãrile ºi i-au trimis în
judecatã pe cei opt, pentru lovire sau alte
violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce, dupã ce au bãtut alþi doi romi, cu care
aveau neînþelegeri mai vechi.
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Florin Durac, Fãnel Durac, Val-
ter Durac, Miticã Durac ºi Ianoºi
Durac”. Odatã prins, pe bulevar-
dul „Nicolae Titulescu”, Felix Ne-
guþ a fost lovit cu pumnii ºi picioa-
rele, alegându-se cu leziuni care
necesitã pentru vindecare 12-14
zile de îngrijiri medicale. «În zona
comiterii faptelor, respectiv pe
strãzile „Constantin Brâncuºi” ºi
„Nicolae Titulescu”, din cauza
actelor de violenþã exercitate de
inculpaþi, a fost tulburatã ordinea
ºi liniºtea publicã, cetãþenii aflaþi
în tranzit fiind panicaþi, iar trafi-
cul rutier a fost blocat pe timpul
comiterii faptelor», au mai preci-
zat procurorii.

ªase inculpaþi dupã gratii odatã cu
emiterea mandatelor în lipsã
Dupã finalizarea cercetãrilor ºi

stabilirea identitãþii celor implicaþi,
ºapte din opt fiind fugiþi, procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova au solicitat, pe 12 iulie a.c.,

Judecãtoriei Craiova, arestarea pre-
ventivã pentru opt craioveni de et-
nie romã. Instanþa a admis propu-
nerea ºi a emis mandat de arestare
pentru 30 de zile pe numele lui So-
rin Florin Durac, singurul prins la
momentul respectiv, iar cu privire
la ceilalþi ºapte inculpaþi, respectiv
Durac Sorin Florin, Durac Fãnel,
Durac Leonard, Adîr Ion, Durac
Valter, Durac Ianoºi ºi Durac Miti-
cã s-au emis mandate de arestare
preventivã în lipsã pe 19 iulie a.c.
Odatã dispusã arestarea pe numele
lor, ºase din cei ºapte romi s-au pre-
zentat la Poliþie, fiind preluaþi ºi în-
carceraþi de poliþiºtii Secþiei 2 Cra-
iova, în timp ce Durac Ianoºi a ajuns
dupã gratii pe 9 august a.c.

Procurorii au finalizat cercetã-
rile, iar pe 30 august a.c., s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova do-
sarul în care cei opt inculpaþi au
fost trimiºi în judecatã, în stare de
arest preventiv, pentru comiterea
infracþiunilor de lovire sau alte vio-

lenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice. Dosarul este acum anali-
zat în camera preliminarã, iar mier-
curi, 27 septembrie a.c., judecã-
torii craioveni au menþinut aresta-
rea preventivã a inculpaþilor, res-
pingându-le cererile de a fi plasaþi
în arest la domiciliu: „Respinge
cererile formulate de inculpaþii:
DURAC SORIN; DURAC IANOªI
DURAC SORIN – FLORIN; DU-
RAC FÃNEL; DURAC LEO-
NARD; ADÎR ION; DURAC VAL-
TER ºi DURAC MITICÃ, prin
apãrãtori aleºi, de înlocuire a mã-
surii arestãrii preventive cu mãsu-

ra preventivã a arestului la domi-
ciliu sau cu mãsura preventivã a
controlului judiciar. (...) Menþine
mãsura arestãrii preventive luatã
faþã de inculpaþii: DURAC SO-
RIN; DURAC IANOªI DURAC
SORIN – FLORIN; DURAC FÃ-
NEL; DURAC LEONARD; ADÎR
ION; DURAC VALTER ºi DU-
RAC MITICÃ. Cu drept de conte-
staþie în termen de 48 de ore de la
comunicare. Pronunþatã în Came-
ra de Consiliu, astãzi 27 septem-
brie 2017”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei.

CARMEN ZUICAN

Prefectul judeþului Dolj cere detalii suplimentarePrefectul judeþului Dolj cere detalii suplimentarePrefectul judeþului Dolj cere detalii suplimentarePrefectul judeþului Dolj cere detalii suplimentarePrefectul judeþului Dolj cere detalii suplimentare
unor instituþii aflate în subordineunor instituþii aflate în subordineunor instituþii aflate în subordineunor instituþii aflate în subordineunor instituþii aflate în subordine

Ieri, s-a desfãºurat ºedinþa ordinarã lunarã a Colegiului
Prefectural Dolj, care a avut pe ordinea de zi mai multe puncte
importante, prin prezentarea rapoartelor instituþiilor aflate în

subordinea Guvernului României, prin Instituþia Prefectului. Au
fost date statistice, ca la orice întâlnire de acest fel, dar, la

„diverse”, a reieºit intervenþia prefectului de Dolj.Pentru luna
viitoare, acesta a solicitat o situaþie amãnunþitã unor instituþii

care nu apar foarte mult în tabloul zilnic al activitãþilor.

garcea”, a precizat Nelu Gecãlã.
La sfârºitul întâlnirii, Dan Narcis
Purcãrescu a þinut sã precizeze:
„Sunt unele instituþii care nu sunt
foarte cunoscute, de aceea, de
luna viitoare cer sã le prezentãm,
nu neapãrat pe date statistice, dar
pe ceea ce fac acolo. Propun, la
urmãtoarea întâlnire, sã se prezin-
te cei de la Centrul Zonal de Zoo-
tehnie, Garda Forestierã, Inspec-
toratul Teritorial pentru calitatea
seminþelor ºi materialul sãditor,
Organismul intermediar pentru
Programul operaþional sectorial de
mediu, Regiunea IV Sud – Vest Ol-
tenia. De asemenea, solicit gãsirea
unor soluþii pentru remedierea de-
punerii gunoaielor, în principal al
molozului rezultat din construcþii”.

CRISTI PÃTRU

Un profesor ºi elevul sãu,
dovezi de pregãtire temeinicã

de la Colegiul Naþional
„C.D. Loga, din Timi-
ºoara”. La competiþie
s-au înscris zece þãri,
unele cu rezultate foar-
te bune la Cupa Mon-
dialã de Fizicã, desfã-
ºuratã în Singapore –
amintim câteva dintre
ele: Polonia, Suedia,
Slovacia, Serbia –, ast-
fel cã atât mai importat
este rezultatul obþinut
de noi. La Timiºoara a avut loc un
concurs la acelaºi nivel, dar s-a
desfãºurat pe un concept de „lup-
tã” (Fight), dacã se poate spune
aºa, axat pe experimente, în care

fiecare echipã îºi prezintã
concepþiile practice ºi par-
ticipã la discuþii, polemice,
pe tematicã foarte clarã,
cu echipajele adverse. A
fost un timp destul de
lung – patru ore – pentru
susþinerea lucrãrilor, de
aceea ne mândrim cu re-
zultatele obþinute».

Un lucru în echipã
Din echipa României,

pregãtitã de prof. Gabriel
Florian, a fãcut parte ºi o
elevã Colegiului Naþional
„Carol I”,Erminia Petra
Popa, cea care, cu un an
în urmã, a obþinut „maxi-
ma” la Evaluarea naþiona-
lã, iar acum este în clasa a
X-a, la „Carol”. Este o fatã
ºi frumoasã ºi deºteaptã,

care îºi doreºte sã meargã pe stu-
diul ºtiinþelor exacte. „Competiþia
de la Timiºoara a fost una foarte
bunã, în care, pe lângã concursul
în sine, am vãzut ceea ce înseam-
nã lucrul în echipã. Ne-am ajutat
reciproc ºi am vãzut ceea ce în-
seamnã un asemenea concurs. Eu
îmi doresc sã merg pe studiul ºtiin-
þelor exacte, fizica fiind pe primul
loc, iar, pentru viitor, mi-aº dori sã
rãmân în România, dar nu exclud
ºi o continuare în altã þarã”, a pre-
cizat tânãra.

Ca o completare vine ºi decla-
raþia prof. Gabriel Florian: „Ermi-
nia face parte dintr-o generaþie
foarte bunã. Pe lângã ea sunt foar-
te mulþi. Aceste concursuri fac
parte, dacã se poate spune aºa,
dintr-o antecamerã a elevilor de
gimnaziu, cei care participã, din
2006, dacã nu mã înºel, la o com-
petiþie de creativitate – experimen-
te în fizicã, iar profesorii care i-au
pregãtit au avut ºi au rolul de ob-
servatori la celelalte programe”.

CRISTI PÃTRU
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- Pentru început, fiindcã în-
totdeauna existã ºi un punct de
plecare al discuþiei, enumeraþi
câteva din temele de dezbatere
în ºedinþele organismului pe
care îl conduceþi.

- Vã mulþumesc pentru cã îmi
oferiþi aceastã posibilitate, mai ales
cã ATOP Dolj chiar desfãºoarã – în
opinia mea – o activitate consisten-
tã. Mai întâi, înainte de a trece la
enumerarea temelor abordare, aº
releva punctualitatea aproape desã-
vârºitã a tuturor membrilor noºtri
la ºedinþele de lucru. Apoi, aº subli-
nia informãrile sistematice, pregã-
tite în prealabil, ale reprezentanþilor
Poliþiei ºi Jandarmeriei despre „sta-
rea de fapt”, în menþinerea a ceea
ce numim „ordine publicã”. Deta-
liat. De fiecare datã. ªi acum rãs-
punsul aplecat la ceea ce doreaþi sã
aflaþi. Începerea noului an ºcolar a
constituit prilejul informãrii concre-
te asupra sistemelor de supraveghe-
re a tuturor spaþiilor de învãþãmânt
gimnazial ºi liceal din municipiul
Craiova ºi din judeþ, în prezenþa re-
prezentanþilor ISJ Dolj. De altfel, a
ºi fost editatã, în prealabil, de ATOP
Dolj, Consiliul Judeþean Dolj, IPS
Dolj, un pliant cu deviza „Fii inteli-
gent, nu fi violent”. Toate ºcolile din
Craiova sunt „arondate” pe forma-
þiuni de poliþiºti ºi jandarmi. Ca sã

Interviu realizat de RADU ILICEANU

se ºtie acest lucru. Evenimentul tra-
gic din gara Burdujeni (Suceava)
ne-a prilejuit trecerea în revistã,
preventivã, a manierei de constitui-
re a echipelor de patrulare în locali-
tãþile doljene. ISU Dolj, prin repre-
zentantul sãu în ATOP, a oferit în
timpul caniculei din varã informãri
riguroase privind mãsurile preven-
tive, dar ºi pe cele de intervenþie
operativã, acolo unde a fost cazul.
Ne preocupã stãruitor, într-un alt
registru, problema abandonului ºco-
lar. ªi au fost discuþii pe aceastã
delicatã temã, prin invitarea unor
reprezentanþi ai ONG-urilor cu ac-
tivitate stãruitoare în acest dome-
niu. Nu avem o bunã evidenþã a

familiilor aflate în dificultate de
aceastã facturã. Apoi ºedinþele de
lucru, programate ºi desfãºurate la
Bechet ºi Calafat, pentru discuta-
rea problemelor specifice din zo-
nele respective ne-au dat posibilita-
tea unor evaluãri. Vom avea, cât de
curând, din nou, fiindcã sunt pre-
vãzute pe agenda de lucru consul-
tãri cu comunitatea rromã din Cra-
iova despre inserþia socialã, ºcola-
rizare, relaþiile cu Poliþia, despre aju-
toarele sociale º.a.m.d.. ªi aº putea
continua. La fiecare ºedinþã se face
prezenþa ºi se întocmeºte o steno-
gramã a discuþiilor.

- Este ATOP Dolj o autoritate
fãrã... autoritate?

- Interesantã întrebarea. Noi ne
desfãºurãm activitatea în cadrul
unor reglementãri foarte clare pre-
vãzute de lege. Sigur cã existã ten-
taþia de a afla ºi lucruri care nu se
pot spune. Dacã articolul 19, art. 2
din Legea 218/2002 menþioneazã de
pildã cã „ºedinþele pot fi ºi publice”,
acest lucru permite interpretarea cã
de regulã este nu sunt publice ºi doar
cu titlu de excepþie pot avea ºi acest
caracter. Sigur cã anumite detalii,
cum spuneam, din activitatea curentã
a Poliþiei, impun maximã prudenþã.
Nu am înregistrat însã cazuri de în-
cãlcare a drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale, nu cã nu ar putea
exista, însã pânã acum nu am primit

plângeri de la cetãþeni cu privire la
abuzuri comise de poliþiºti. De alt-
fel, Poliþia nu trebuie perceputã –
precumpãnitor – ca o autoritate co-
ercitivã. Deºi se mai întâmplã. ªi aº
mai releva un aspect: vãzutã „din
afarã”, ºi mã refer atât la Poliþia Ro-
mânã, cât ºi la Poliþia Localã, par
instituþii reci, deloc afabile, uneori
respingãtoare. Eforturile care se fac,
pentru o relaþie cât mai europeanã
cu cetãþeanul, lasã încã de dorit.
Vãzute însã de aproape, ºtiind exact
spectrul cazuistic cu care se con-

fruntã, sunt instituþii de care depin-
de liniºtea ºi ordinea publicã. ªi când
am vãzut, de pildã, la Calafat, cu ce
noian de probleme se confruntã Po-
liþia de acolo, ºi am în vedere ºi Po-
liþia de frontierã, vã pot mãrturisi cã
nu mi-aº dori sã fiu poliþist.

- Din cine este constituit
ATOP Dolj?

- Componenþa a fost fãcutã pu-
blicã dupã votul în Consiliul Jude-
þean Dolj. Sunt 6 consilieri judeþeni,
subprefectul, ºeful Inspectoratului
Judeþean de Poliþie, un reprezentant
al Corpului Naþional al Poliþiºtilor,
ºeful Poliþiei Locale, trei reprezen-
tanþi ai comunitãþii – desemnaþi po-
trivit legii, de preºedintele Consiliu-
lui judeþean, ºefii ISU Dolj ºi Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean Dolj.

- În final, dacã vreþi sã expri-
maþi un punct de vedere perso-
nal, în privinþa liniºtii ºi ordinii
publice la nivelul Craiovei. ªi,
de ce nu, al Doljului.

- Am avut de traversat un deºert,
prin evenimentele derulate cu ani în
urmã. Încã mai persistã amintiri ne-
faste, care au afectat imaginea Cra-

iovei. Cu eforturi mari s-a depãºit
momentul. Craiova este, în prezent,
un municipiu sigur. Afirmaþia nu e
deloc de complezenþã. Dacã la in-
tervale de timp se mai înregistreazã
„derapaje”, de la conduita civicã –
comportament verbal, nonverbal,
fizic, nedorit, ATOP le monitorizea-
zã. Din punctul meu de vedere, IPJ
Dolj, Inspectoratul Judeþean de Jan-
darmerie, Poliþia Localã au un ma-
nagement corespunzãtor. Chiar per-
format. Dar ºtiþi cum se întâmplã:
îndeplinirea exemplarã a tuturor in-

dicatorilor specifici poate fi datã pes-
te cap de un singur eveniment ges-
tionat neinspirat. ATOP se ocupã cu
asiduitate de monitorizarea forme-
lor de discriminare, este drept, tot
mai rare.  ªedinþele autoritãþii, fiind-
cã am omis sã spun, se þin în plen ºi
în comisii de lucru, în numãr de trei
(coordonare, planificare, stabili-
re ºi evaluare a indicatorilor de
performanþã minimali; probleme
sociale, standarde profesionale,
consultanþã ºi drepturile omului;
situaþii de urgenþã ºi petiþii). Ra-
portul anual al ATOP este prezentat
în Consiliul judeþean Dolj care tre-
buie relevat a pus la dispoziþie un
spaþiu adecvat pentru desfãºurarea
activitãþii. ATOP Dolj nu se doreºte
consultant al poliþiei sau furnizor de
logisticã, ci doreºte ca finalizarea ho-
tãrârilor luate sã fie urmãritã. ªi dacã
nu se regãseºte în împlinirile Poliþiei
judeþene, locale, ale Jandarmeriei, se
regãseºte deplin în neîmplinirile aces-
tor entitãþi. Legislaþia existentã este
însã lacunarã ºi e greu de presupus
cã i se vor aduce corective cât de
curând. Suntem însã o interfaþã între
cetãþean ºi Poliþie.

Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã Dolj
fiinþeazã în temeiul Legii 218/2002, cu modifi-
cãrile ulterioare, privind organizarea ºi funcþio-
narea Poliþiei Române ºi are ca obiect de acti-
vitate o monitorizare „civilã” – fãrã competen-
þe în probleme operative – cu rol consultativ,
prevãzut de Hotãrârea de Guvern numãrul 787/
2002, prin care a fost aprobat regulamentul sãu
de organizare ºi funcþionare. Având doar „rol
consultativ”, ATOP Dolj nu emite decât hotã-
râri cu caracter de recomandare (art. 19 al. 3
din Legea 218/2002), deºi limitarea prerogati-
velor este, într-un fel, incompatibilã cu noþiu-
nea de „autoritate”. Caracterul de recomanda-
re înseamnã cã propunerile ATOP nu sunt obli-
gatorii pentru Poliþie. ªi problema care ar tre-
bui rezolvatã – prin lege – ar fi instituirea avizu-
lui „conform”. ªi vom arãta de ce. Având ca scop
protejarea intereselor comunitãþii ºi asigurarea
climatului de siguranþã publicã, ATOP Dolj – prin
ºedinþele ordinare bilunare – analizeazã un spec-
tru larg de probleme, de la îndeplinirea planu-
lui strategic al IPJ Dolj, Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj, Poliþiei Locale, pe indica-
torii specifici de performanþã, la stadiul de solu-
þionare al sesizãrilor privind încãlcarea dreptu-
rilor omului ºi libertãþilor fundamentale. ªi nu

numai. Deja cu o experienþã notabilã, acumula-
tã în timp, dar ºi prin legãturile cu autoritãþile
locale de ordine publicã din alte judeþe, ATOP
Dolj are activitatea centratã, precumpãnitor, cum
spuneam, pe ordinea publicã, competenþã a mai
multor entitãþi: Poliþie, Jandarmerie, Poliþie Lo-
calã. Optând pentru preluarea modelului brita-
nic, mai exact al bunelor practici, de monitori-
zare civilã a poliþiei, legiuitorul român s-a rezu-
mat doar la organizarea ºi funcþionarea Autori-
tãþii pentru Poliþie (Police Authority) deºi sepa-
rat, în Anglia – þarã cu solid regim democratic –
funcþioneazã ºi Autoritatea pentru plângeri îm-
potriva poliþiºtilor (Police complaints Authori-
ty) în subordinea directã a ministrului de Inter-
ne. România este una din puþinele þãri europe-
ne – prima din Europa centralã ºi de est – cu un
astfel de sistem. Preºedinte al ATOP Dolj, în
actuala legislaturã, este, momentan, consilierul
judeþean Marin Marian Viorel, desemnat dupã
plecarea în Parlamentul României a actualului
senator Lavinia Craioveanu, legea în materie
stipulând expres încredinþarea funcþiei menþio-
nate unuia dintre consilierii judeþeni, prin votul
majoritar al tuturor membrilor ATOP. Prezen-
tãm în continuare discuþia noastrã cu actualul
preºedinte al ATOP Dolj.

AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!AAAAATTTTTOP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”OP Dolj: Nu doar o monitorizare „civilã”     a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!a poliþiei!
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Cele 12 companii stabilite vor în-
fiinþa peste 800 de locuri de muncã
ºi vor investi peste 8,5 milioane de
euro. Însã estimãrile merg, dupã
intrarea în activitate ºi a celorlalte
companii, spre cifra de 2.000 –
2.300 de noi locuri de muncã.
“Avem deja o experienþã cu primul
parc industrial, unde aproape 1000
de noi locuri de muncã au fost cre-
ate. Acel parc este deja plin, ultima
investiþie fiind cea a firmei ETI de

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a spus
cã în acest moment Aeroportul In-
ternaþional Craiova nu mai are
niciun fel de problem cu alimen-
tarea cu kerosene a aeronavelor.
“Acest depozit este un obiectiv pe
care Aeroportul din Craiova ºi l-a
dorit de mult timp. L-am început
foarte timid, cu mulþi ani în urmã
ºi fãceam apel la diverse firme pe
care le rugãm sã vinã pe Aeroport
ºi sã aducã kerosene, pentru cã
nu ateriza niciun avion, dacã nu
fãceam dovada cã îi facem ºi ali-
mentarea. Am trecut prin momen-
te dificile ºi suntem astãzi aici, la
inaugurarea unei investiþii, firma
cheltuind peste 1,5 milion de euro
ºi în acest moment putem sã spu-
nem cã Aeroportul din Craiova nu
mai are nicio problemã cu alimen-
tarea aeronavelor cu kerosen, nu
numai a acelora care acþioneazã
în prezent, ci pânã vom ajunge
undeva la 2 milioane de pasageri.
Pânã atunci sunt pregãtite. Aºa cã,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Conducerea Consiliului Judeþean Dolj a în-
treprins, ieri, o vizitã de lucru la High-Tech
Industry Park Craiova pentru a verifica sta-
diul lucrãrilor  ºi modul în care decurg  ame-
najãrile la acest parc industrial.  Suprafaþa
pe care se întinde este de 24 de hectare, dar,
în acest moment se deruleazã procedurile le-

gale pentru a adãuga alte 6 hectare de te-
ren. Conducerea parcului apreciazã cã, pe
lângã cele 12 companii care au luat deja în
concesiune teren deschis, mai  plãnuiesc ºi
alte firme sã investeascã la High-Tech In-
dustry Park Craiova, astfel cã numãrul locu-
rilor de muncã va fi de peste 2000.

Staþie de alimentare cu kerosen,
o investiþie de peste 1,5 milioane de euro

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi cei doi vicepreºedinþi, Oana Bicã ºi
Cosmin Vasile, însoþiþi fiind de Mircea Dumitru,
directorul Aeroportului Internaþional Craiova, au
vizitat, ieri, depozitul de stocare ºi alimentare a
aeronavelor cu kerosene, o investiþie realizatã
de compania privatã Eurogenetic, pe un teren

concesionat de la Consiliul Judeþean Dolj. Depo-
zitul funcþioneazã, la o scarã mai micã, din anul
2011, iar în acest an s-a reuºit extinderea lui, pro-
ces care a devenit necesar în condiþiile creºterii
accentuate a volumului de activitate la Aeroportul
Internaþional Craiova, care a depãºit 335.000 de
pasageri de la începutul anului pânã în prezent.

36 milioane de euro. ªi pentru cã
deja am cãpãtat o experienþã, ne-
am gândit sã începem faza a II-a ºi
ne-am mutat aici. ªi ca de fiecare
data, orice firmã înainte sã se aºeze
se intereseazã dacã are drum ac-
ces, dacã are utilitãþile aduse la poar-
ta parcului, apã, canalizare. Trebu-
ie sã-i aduci gaze, energie ºi desi-
gur cã toate aceste lucrãri sunt cos-
tisitoare. Am pus bani deoparte ºi
anul acesta, vom aloca ºi anul vii-

tor, pentru a putea finaliza acest
proiect. Scopul final este de fapt
crearea de noi locuri. Am înþeles cã
pânã în acest moment vorbim de
aproximativ 900 de locuri de mun-
cã”, a subliniat Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

Investiþii
de aproximativ
9 milioane de euro

High-Tech Industry Park Cra-
iova s-a înfiinþat în 2014, cu ac-
tionar majoritar  Consiliul Ju-
deþean Dolj ºi a primit titlul de
Parc Industrial în 2015. Apro-
pierea de Aeroportul Internaþi-
onal Craiova face ca toate acþi-
unile întreprinse sã depindã de
avize date de Autoritatea Aero-
nauticã, iar obþinerea acestora
dureazã uneori foarte mult. 
Pentru o perioadã de trei ani, con-
ducerea ºi administrarea noii so-
cietãþi i-au fost încredinþate lui
Marin Nicoli, managerul Parcului
Industrial „Craiova 1“, iar  de la 1
ianuarie 2017, administrator unic
al High-Tech Industry Park a fost
numit Dan Daºoveanu, fostul vi-

ceprimar al Craiovei. Planul inves-
tiþional al High Tech Industry Park
Craiova, pentru urmãtorii 2 ani, va
acoperi valoarea de 19 milioane de
lei. Finanþarea necesarã va fi asi-
guratã de acþionarul majoritar al
parcului, Consiliul Judeþean Dolj,
sau din fonduri europene.  “În acest
moment avem 12 rezidenþi, ei au
încheiat 13 contracte, unul dintre
ei având douã contracte. Avem trei
producãtori de confecþii, cel mai
mare fiind Demimuma Comimpex
SRL, care va face ºi cea mai mare
investiþie, investiþia fiind de 2 mili-
oane de euro, ei au luat deja autori-
zaþia de construcþie de la Primãria
municipiului Craiova, urmând sã fie
chemaþi la ADR SV Oltenia pentru
a semna contractual pe fonduri eu-

ropene. Vom avea ºi firme de pro-
ducþie marochinãrie, de producþie
becuri ecologice, douã tipografii ºi
producãtor de ambalaje. Ei, prin
contract, trebuiau sã creeze 760 de
locuri de muncã, însã una din fir-
me va crea un numãr dublu, adi-
cã, în loc de 70 de locuri de mun-
cã, vor crea în jur de 160 de job-
uri, deci ne ducem undeva cãtre
862 de locuri, pânã la începutul lui
2018. Investiþiile celor 12 firme vor
fi 8,8 milioane de euro, pânã la fi-
nele lui 2019. Investiþiile CJ Dolj
vor atinge 5,9 milioane de euro. Noi
intenþionãm sã facem economii la
aceastã sumã, dar fãrã sã fim în
detrimentul calitãþii”, a precizat
Dan Daºoveanu, directorul High-
Tech Industry Park.

acesta este motivul pentru care ne
aflãm astãzi (n.r. – ieri) aici, ca
sã-i felicitãm ºi sã le urãm sã le
meargã bine”, a subliniat ºeful
administraþiei judeþene.

Cea mai modernã din þarã
Mircea Dumitru, directorul

Aeroportului Internaþional Craio-

va, a precizat cã aceastã investi-
þie deserveºte doar Aeroportul din
Craiova, o investiþie privatã – Eu-
rogenetic Aviation – de peste 1,5
milioane de euro, care are capa-
citatea de a alimenta cu peste 600
de tone de kerosen pe sãptãmâ-
nã. “Deocamdatã noi suntem un-
deva la 200 de tone de kerosene pe sãptãmânã, dar sperãm sã mai

creºtem. Eu apreciez faptul cã
Autoritatea Aeronauticã Civilã s-
a exprimat faþã de aceastã staþie
de alimentare cã ar fi cea mai
modernã din  România. Nu pot
decât sã le mulþumesc ºi sã-mi
cer scuze pentru perioada în care
alimentam doar 2 tone pe lunã ºi
sã sper ca în urmãtorii câþiva ani
sã acoperim capacitatea de ali-
mentare pe care o are aceastã
staþie”, a precizat directorul Ae-
roportului.

Proprietarul companiei Euro-
genetic, Cosmin Creþan, a  men-
þionat cã este foarte clar cã acest
Aeroport a devenit poarta princi-
palã de intrare ºi de ieºire din re-

giunea Oltenia. “Am încercat sã
facem o investiþie care sã cores-
pundã standardelor actuale. Au-
toritatea Aeronauticã ne-a decla-
rant cea mai modern depozit de
carburanþi de aviaþie din þara
noastrã. Suntem pregãtiþi pentru
urmãtorii 5,6 ani ºi aºteptãm
creºterea traficului de pasageri,
pânã la cel puþin 2 milioane. S-a
început cu acest pionierat, prin
2010, iar în 2016 Aeroportul a
avut cea mai mare creºtere pro-
centualã, de 793% ca numãr de
pasageri ºi pentru acest lucru tre-
buie sã felicitãm conducerea CJ
Dolj ºi a Aeroportului Internaþi-
onal Craiova”, a spus Cosmin
Creþan.
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„O noapte în bibliotecã”„O noapte în bibliotecã”„O noapte în bibliotecã”„O noapte în bibliotecã”„O noapte în bibliotecã”
Demaratã cu mult entuziasm

în 2011, Nocturna Bibliotecilor,
proiect desfãºurat la nivel naþi-
onal, s-a constituit încã de la
începuturi într-o acþiune de
promovare a lecturii ºi a biblio-
tecilor publice. Organizatã ne-
întrerupt la Biblioteca Judeþea-
nã “Alexandru ºi Aristia Aman”,
“O noapte în bibliotecã”, aºa
cum s-a încetãþenit evenimen-
tul în ultimii ani, a reprezentat
o bunã ocazie de a cunoaºte
biblioteca, serviciile pe care le
oferã ºi spaþiile în care îºi des-
fãºoarã activitatea.

An de an, în cea mai “lungã
zi a anului”, Biblioteca Judeþea-
nã “Alexandru ºi Aristia Aman”
îºi deschide porþile pentru pu-
blic, într-o încercare de promo-
vare a lecturii ºi a misiunii bi-
bliotecarilor care lucreazã pen-
tru comunitate. Programul de
vineri, 29 septembrie, va debu-
ta la ora 18.00 ºi se va prelungi
pânã târziu în noapte. Între ac-
þiunile la care sunt invitaþi craiove-
nii se regãsesc expoziþii de carte ºi
afiºe, vizite ºi prezentãri pentru sã-
lile ºi secþiile bibliotecii, ateliere de
jocuri de strategie, colorat, hand-
made ºi vizionare.

La fel ca în cadrul ediþiilor an-
terioare, copiilor le-au fost pregã-
tite cele mai multe surprize. Mai
multe clase de elevi de la Colegiul
Naþional “Elena Cuza” ºi ªcoala
Generalã nr. 21 “Gheorghe Þiþei-
ca” vor participa la diferite acþiuni
organizate de bibliotecari. Pentru
ei ºi pentru toþi copiii din Craiova
vor fi organizate activitãþi de de-
sen ºi colorat, vor fi lecturate pa-

saje ºi fragmente din cãrþile copi-
lãriei ºi se vor desfãºura jocuri pre-
cum “ªotron”, “Raþele ºi vânãto-
rii”, “Mima” ºi “Ursul doarme ºi
viseazã”, la care poate participa ori-
cine. De la cãrþile ºi jocurile copi-
lãriei vom face trecerea cãtre cele
mai îndrãgite personaje de poves-
te. Mai mulþi copii vor fi costu-
maþi în þinute reprezentând perso-
naje fascinante de poveste sau de-
sene animate.

„O noapte în bibliotecã” este
ºi despre cunoaºterea activitãþii
specifice a bibliotecii. Participanþii
vor avea ocazia de a fi “bibliote-
cari pentru o noapte”. Astfel, vor

fi realizate prezentãri profesi-
onale pentru ca toþi cei curioºi
în legãturã cu activitãþile cu-
rente sã dispunã de posibilita-
tea de parcurge etapele prin
care trece o carte: operaþiuni-
le de achiziþie, catalogare, evi-
denþã ºi aºezare la raft. Pro-
cesul este unul complex, aflân-
du-se la originea fiecãrei cãrþi
intratã în bibliotecã.

Cei preocupaþi de fotografie
ºi realizarea de filme sunt invi-
taþi la atelierul de Povestiri digi-
tale unde, fie cu pozele perso-
nale, fie cu materialele disponi-
bile la bibliotecã, vor fi îndru-
maþi sã realizeze clipuri video.

“Ne dorm ca toþi cei care
frecventeazã biblioteca sã par-
ticipe în numãr mare la sãrbã-
toarea noastrã. Vom organiza
vineri o serie de activitãþi ine-
dite cu scopul principal de a
încuraja lectura ºi, evident, de
a recunoaºte importanþa biblio-
tecii în mijlocul comunitãþii.

Colegii mei au planificat activitãþi
pentru toate categoriile de vârstã
ºi pentru o gamã cât mai largã de
preocupãri. Cei care vor alege sã
rãmânã pânã târziu în noapte la
bibliotecã vor avea posibilitatea de
a vizita toate spaþiile bibliotecii, de
a-i cunoaºte pe bibliotecari ºi de a
participa la activitãþile interactive
pe care, cu multã pasiune, le-au pre-
gãtit colegii mei”, a declarat Lu-
cian Dindiricã, managerul Bibliote-
cii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Programul evenimentului:
18.00-01.00: Expoziþie de carte tradiþionalã „Bucuria Lecturii” ºi prezenta-

re multimedia, realizate de Biroul „Colecþii Speciale” – Salonul Expoziþional,
Clãdire Aman;

18.00-01.00: Expoziþie de carte „Primul Rãzboi Mondial” realizatã de Ser-
viciul Depozit General ºi Sãli de Lecturã – Salonul Expoziþional, Clãdire Aman;

18.00-01.00: Expoziþie de afiºe cu Biblioteca Exilului Românesc din Paris –
Basarab Nicolescu – curte clãdire „Aman”;

18.00-01.00: Vizitarea ºi prezentarea bibliotecii personale „Acad. Dan Be-
rindei”;

18.00-01.00: Vizitarea ºi prezentarea Bibliotecii „Exilului Românesc din
Paris –Basarab Nicolescu”;

18.00: Colorãm personaje din poveste – Secþia pentru Copii ºi Tineret;
18.00: Atelier hand-made – Secþia pentru Copii ºi Tineret;
18.00: Vizionãri filmuleþe – Secþia pentru Copii ºi Tineret;
18.00: Bibliotecar pentru o noapte – Secþia Împrumut la Domiciliu pentru

Adulþi;
18.00: Lectura prietena tuturor – Secþia pentru Copii ºi Tineret;
18.15-24.00: De la târgul de carte la raftul de bibliotecã: povestea prelu-

crãrii cãrþii moderne – Prelucrarea Colecþiilor;
18.00-19.30: Jocurile copilãriei – Secþia pentru Copii ºi Tineret;
18.00-19.30: Dãm culoare poveºtilor citite – desene pe asfalt – Secþia

pentru Copii ºi Tineret;
18.30: Lectura e cool-turã! Participã elevi de la C.N. „Elena Cuza”, Coordo-

natori: prof. Ileana Tricã, prof. Marilena Popescu, Invitaþi: Cãtãlin Ghiþã ºi
Mihai Ene – Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere – Secþia Împrumut
la Domiciliu pentru Adulþi;

18.30-19.30:  „Mã bucur când citesc!”: întâlnire cu elevii clasei a II-a B,
ªcoala Nr. 21 Gheorghe Þiþeica, învãþãtor Cãrãvan Elena – Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu”;

18.30-19.30: „Bucuria vine ºi din poezie!”: recitã elevii clasei a II-a B,
Colegiul Naþional „Elena Cuza”, învãþãtor Laura Gabriela Zaharia – Casa Me-
morialã „Elena Farago”;

19.00-20.00: Povestiri digitale, realizare de clipuri – Serviciul Depozit Ge-
neral ºi Sãli de Lecturã, Sala „ªtefan Ciuceanu”, clãdire „Aman”;

19.00-20.00: Personaje de poveste la Biblioteca „Aman” – Serviciul De-
pozit General ºi Sãli de lecturã, Salonul Expoziþional, clãdirea „Aman”;

20.00-21.00: Trupa Spleet, concert – curte clãdire „Aman”;
18:30-19:30:  Jocuri de masã: Cluedo, Dixit – Secþia Mediatecã ºi Ameri-

can Corner;
19:30-20:00: Prezentare American Corner Craiova (Power Point) – Secþia

Mediatecã ºi American Corner;
20:00-21:30: Vizionare film artistic pentru copii „Regatul Bufnitelor” –

Secþia Mediatecã ºi American Corner;
22:00-23:30: Vizionare film artistic „Bibliotecarul: Comoara din spatele

cãrþilor” – Secþia Mediatecã ºi American Corner;
00:00-01.00: Vizionare înregistrare concert Barock Festival – Secþia Me-

diatecã ºi American Corner.

Filarmonica „Oltenia” sãrbãtoreºte în avans
Ziua Internaþionalã a Muzicii, cu o orã de
pagini muzicale celebre, incluzând coruri din
opere cu succes la public ºi prelucrãri de folc-
lor românesc. Concertul va avea loc mâine,
30 septembrie, ora 11.00, ºi va fi susþinut, în
foiºorul din Parcul „Nicolae Romanescu”, de
Corala Academicã a Filarmonicii „Oltenia”,
dirijatã de Manuela Enache ºi Pavel ªopov,
acompaniatã la pian de Corina Stãnescu. În
caz de vreme nefavorabilã, concertul va avea
loc în sala Filarmonicii.

În program: creaþii de Grigoraº Dinicu/Mi-
hail ªtefãnescu („Hora staccato”); Ioan D.
Chirescu („Doruleþ, doruleþule”); Ion Vidu
(„Lugojana”); Constantin Rîpã („Ciulean-
dra”); Cornel Arion („Haþegana cu strigã-
turi”); Grigore Cudalbu („Trecui dealul la
Bãiuþ”); Gheorghe Danga („Sârba în cãru-
þã”; „Sârba pe loc”); Tudor Jarda („Mã luai,
luai”); Ioan Alexandrescu („La joc”); Adrian

Dumitru Dorel Chiriþescu (n. 1965)
este absolvent al Facultãþii de ªtiinþe Econo-
mice din Craiova. În prezent, este decan al
Facultãþii de ªtiinþe Economice a Universi-
tãþii „Constantin Brâncuºi” din Târgu Jiu ºi
colaborator al revistei „Dilema veche”, unde
susþine rubrica „Viaþa de capital”. Cel mai
recent volum al sãu este „Capitalismul, o dez-
batere despre construcþia socialã occiden-
talã”, apãrut anul trecut la Editura Institutul
European, din Iaºi.

În conferinþa de duminicã, profesorul
Chiriþescu va încerca sã sintetizeze multi-
plele cauze care au dus la emigraþia masivã
a românilor în aceºti 27 de ani de la revolu-
þia din 1989, dar sã ofere ºi soluþii pentru
stoparea acestui „exod”. Rata emigraþiei ro-
mâneºti este una dintre cele mai mari din
lume, dupã Siria, în condiþiile în care aceas-
tã þarã suferã consecinþele unui rãzboi de-
vastator. Numãrul românilor emigraþi, din
motive economice, peste hotare a crescut
cu 7% în fiecare an din 2000 pânã în 2015.
România înregistreazã cea mai mare diasporã
din UE dupã Marea Britanie, Polonia ºi Ger-
mania. Aceste cifre (circa 3,4 milioane de
cetãþeni români au ales sã munceascã altun-
deva decât în þarã) duc la o slãbire conside-
rabilã a potenþialului economic, demografic
al þãrii cu consecinþe greu de cuantificat pen-

Concert dedicat Zilei
Internaþionale a Muzicii

Pop („Vine hulpe di la munte”); G. Verdi
(„Aida” – Marºul triumfal; „Trubadurul”
– „Corul þiganilor”; „I Lombardi” – „O,
Signore dal tetto natio”; „Nabucco” – „Co-
rul robilor evrei”; „La Traviata” – „Corul
þigãncilor ºi al matadorilor”); P. Mascagni
(„Cavalleria rusticana” – „A casa, a casa,
amici”); G. Puccini („Madama Butterfly”
– Corul mut); G. Donizetti („Lucia di Lam-
mermoor” – „Per te d’immenso giubilo”);
G. Rossini („Moise în Egipt” – „Dal tuo
stellato soglio”).

Iniþiatã la 1 octombrie 1975, de muzi-
cologul ºi violonistul Yehudi Menuhin,
Ziua Internaþionalã a Muzicii a fost or-

ganizatã pentru prima datã de Consiliul In-
ternaþional al Muzicii, în conformitate cu re-
zoluþia adoptatã în cadrul Adunãrii Generale
de la Lausanne, în 1973.

„Scopul acestei zile este încurajarea mu-
zicienilor amatori ºi profesioniºti sã iasã în
stradã ºi organizarea de concerte gratuite cu
scopul aducerii în faþa publicului diferite
genuri muzicale. La nivel mondial, sunt or-
ganizate întâlniri cu artiºti, competiþii ºi tes-
te muzicale, expoziþii de instrumente muzi-
cale, de înregistrãri, fotografii, picturi, sculp-
turi, caricaturi ºi afiºe pe teme muzicale,
concerte, programe de radio ºi televiziune.
Compozitori, interpreþi ºi muzicologi de re-
nume sunt invitaþi sã vorbeascã despre im-
portanþa muzicii ºi locul ei în viaþa moder-
nã”, se menþioneazã într-un comunicat de
presã al Filarmonicii.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” reia, în stagiunea 2017-2018, seria de conferin-
þe susþinute de personalitãþi culturale ºi pedagogice ale României, „Întâlnirile

SpectActor”. Primul invitat al acestei toamne este prof. univ. dr. Dorel Dumitru
Chiriþescu, de la Universitatea „Constantin Brâncuºi” din Târgu Jiu. Duminicã, 1
octombrie, ora 11.0, acesta va susþine conferinþa „Depopularea României – cauze ºi

consecinþe” în Sala „Ion D. Sîrbu” a teatrului. Moderator: scriitorul Nicolae Coande.

tru viitorul apropiat.
„Dacã cineva m-ar întreba care este ma-

rea problemã pe care socialul românesc o
are de înfruntat acum ºi în viitor, i-aº rãs-
punde fãrã sã mã gândesc: emigraþia”, mãr-
turiseºte invitatul.

MAGDA BRATU

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”

 „Depopularea României – cauze ºi consecinþe”,
temã de conferinþã la „Întâlnirile SpectActor”
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Anunþul tãu!
SC CDM AUTOGAZ SRL anunþã

publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de incadrare de catre APM
Dolj pentru proiectul “CONSTRUIRE
INSTALAÞIE MJONOBLOC TIP SKID
MAGAZIN GENERAL, CABINÃ STA-
ÞIE ªI IMPREJMUIRE TEREN“ propus
a fi amplasat în COMUNA PODARI,
SAT LIVEZI, STR. SEGARCEA, NR.
177A. Proiectul deciziei de Încadrare
ºi motivele pe care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, @n
zilele de -V,între orele 9-14 precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii /obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 05.10.2017. 

PRIMÃRIA Seaca de Cîmp, cu
sediul în localitatea Seaca de Cîmp,
strada Ion Florescu, numãrul 112,
judeþul Dolj, organizeazã concurs,
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcþiei publice vacante
de: Consilier, clasa I, grad profesio-
nal principal, 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 30.10.2017, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 01.11.2017, ora
12.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -studii univer-
sitare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalent; -cunoºtinþe de
operare pe calculator, nivel avansat;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului: cel pu-
þin 5 ani. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, la sediul Primãriei Seaca
de Cîmp, judeþul Dolj. Relaþii supli-
mentare la sediul Primãriei Seaca de
Cîmp, judeþul Dolj, persoanã de con-
tact: Iordache Constantin, telefon:
0251.320.017, fax: 0251.320.017, e-mail:
primariaseacadecamp@yahoo.com.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Clubul Sportiv Judetean Stiinta “U” Craiova
Craiova-200217, str. Constantin Lecca nr. 32,
Cod fiscal 15660390
Tel/Fax: 0251/413.827

În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotarârea
nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/2014, Clubul
Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  organizeazã concurs la sediul din str. Constantin Lecca,
nr. 32, pentru ocuparea a douã posturi vacante, în regim contractual, pe perioadã nedetermi-
natã de îngrijitor din cadrul Centrului Turistic pentru Agrement ºi Sport la Compartimentul
Administrativ.

Concursul pentru ocuparea celor douã posturi vacante va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 24.10.2017, ora 10,00;
- interviul – 27.10.2017, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, candidatul

trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:

    - are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;

    -  cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exerciþiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe

baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
    -  îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice

potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitãtii,

contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârþite cu
intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea.

            Condiþii specifice :
- studii medii/ generale;
      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 13.10.2017, ora 16,00

la sediu Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova  din str. Constantin Lecca, nr. 32.
      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova,

Compartimentul Resurse Umane, sau la telefon  0251/413827.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naº-
tere familiile Cos-
tel ºi Valentina
Bazãverde urea-
zã domnului prof.
MARIAN BARBU
“La Mulþi Ani!”,
sãnãtate ºi multe
împliniri în plan
familial ºi literar.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NE-
CALIFICAÞI ÎN CRA-
IOVA. TELEFON:
0755/041.000.

Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment bloc, de douã
ori pe lunã, în Craio-
va. Telefon: 0727/
226.367.

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 avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbu-
nãtãþit, Nanterre
(Calea Bucureºti),
preþ 60.000 euro,
negociabil. Telefon:
0723/864.232.

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
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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.

CONSILIUL LOCAL MÎRªANI
JUDEÞUL DOLJ

C O N V O C A R E

   Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraþia publicã localã
republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

   Se convoacã Consiliul local Mîrºani din dispoziþia primarului în data de 29.09.2017 ora 1300 în
ºedinþã ordinarã la sediul Primãriei comunei Mîrºani  cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind modificarea Statului de funcþii al aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Mîrºani, judeþul Dolj

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestãri servicii de informaticã
pentru un program legislativ

3. Proiect de hotãrare privind aprobarea încheierii unui contract de prestãri servicii de aplicaþie
informaticã ºi asistenþã tehnicã pentru compartimentul asistenþã socialã

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestãri servicii de asistenþã
juridicã pentru reprezentarea UAT Mîrºani ºi INSTITUÞIA PRIMARULUI în dosarele nr.7331/63/2015;
nr. 10887/63/2017 ; nr. 9994/63/ 2017 înregistrate la Tribunalul Dolj

5. Proiect de hotãrâre privind   aprobarea documentelor necesare demarãrii si derularii procedurii
de licitaþie publicã organizatã în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operã-
rii instalaþiilor de gestionare a deºeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Mana-
gement Integrat al Deºeurilor în Judeþul Dolj”

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea revizuirii Strategiei anuale de achiziþii publice a comunei
Mîrºani, judeþul Dolj  pentru anul 2017

7. Proiect de hotãrâre privind  stabilirea salariului de bazã pentru personalul plãtit din fonduri pu-
blice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Mirsani, Jud.Dolj

PRIMAR,
Ghencioiu Constantin

Buþã Ionel Florian
Cîrjaliu Iulian
Dina Ion
Gugu Marcel
Macavei Iulica
Marciu Costel Daniel
Necºulea Gãbiþã
Rãducanu Ion
Rãducanu Ovidiu Laurenþiu
Savu Ion Doru
Stancu Mihai
Tulbã Alin Nicuºor
Tulbã George

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 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
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 comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã modestã
1300 mp, Leamna
de Sus, cadastru. Te-
lefon: 0758/153.669.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea 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 pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
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.

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 instalaþie GPL.
Telefon: 0744/
474.400.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Tele-
fon: 0745/602.001.

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 hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 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 gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.
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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, 29 septembrie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

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

Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând putinã de ste-
jar, 600 litri. Telefon:
0764/779.702.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, ghe-
te, 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 tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis de
Craioviþa Kaufland –
Penny - lângã piaþã,
cu similar Brazdã,
Calea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884.

Schimb apartamennt
3 camere zona 1
Mai cu garsonierã +
diferenþa. Telefon:
0741/467.645

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 Ro-
ºie. Telefon: 0771/
648.286.
Închiriez garsonierã
zona Facultatea de
Medicinã. Telefon:
0748/102.286.
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. Tele-
fon: 0749/797.940,
0758/433.143.

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

DIVERSE

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

PIERDERI
S.C.FLORMANG
COM SRL, Cui
4416359, J16/ 2112/
1993, anunþã pierde-
rea certificatelor con-
statatoare emise de
ORC Dolj nr. 45957/
2014 ºi 35927/2011,
pentru punctele de
lucru din România
Muncitoare nr.86 ºi
Petre Ispirescu nr.3
Se declarã nule.
Pierdut legitimaþie de
concurs eliberatã de
Facultatea de  Horti-
culturã Craiova, pe
numele NICULETE
MARIA LOREDA-
NA. Se declarã nulã.

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 Medicina. A terminat facultatea de medicina cu
bursa si note foarte mari. Acum este doctor pedia-
tru si doctorand la pediatrie in cadrul UMF. Fratele
ei, un baiat foarte cuminte si serios in varsta de 18
ani a fost diagnosticat in urma cu ceva vreme cu tu-
moare pe creier. Au facut investigatii si singurul loc
unde au gasit un doctor dispus sa il opereze este in
Italia la un spital privat. Diagnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul: daca nu face operatia, sanse-
le sa moara 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 deconteaza si banii
le trebuie urgent pentru a plati in avans operatia.
Situatia lor financiara este modesta si nu isi permit
sa sustina integral costul acestei operatii. Ruga-
mintea catre dumneavoastra este daca puteti sa îi
sprijiniti cu orice suma de bani considerati. Multu-
mim pentru intelegere, telefon: 0748817990.

Pierdut carnet ºi legiti-
maþie de student elibe-
rate de UMF Craiova
pe numele ZAHARIA
ALEXANDRU- ALIN.
Se declarã nule.

COMEMORÃRI
Cu aceeaºi durere în
suflet, amintim tutu-
ror celor care l-au
cunoscut cã se îm-
plinesc doi ani ºi ju-
mãtate de la pleca-
rea pe un drum fãrã
întoarcere a celui ce
a fost Prof. Dr. GÃ-

NESCU ION. Come-
morarea va avea loc
mâine, 30 septem-
brie 2017, în comu-
na Goieºti, Dolj. Re-
grete eterne ºi pioa-
se amintiri pentru
cel ce a fost frate,
naº ºi unchi de ne-
înlocuit. Familia
Toma din Goieºti.
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1. CFR Cluj 12 9 2 1 23-9 29
2. FCSB 12 7 4 1 18-8 25
3. Craiova 12 6 5 1 18-10 23
4. Botoºani 12 7 2 3 20-13 23
5. Astra 12 6 4 2 18-10 22
6. ACS Poli 12 5 3 4 12-12 18
7. Dinamo 12 5 1 6 17-14 16
8. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
9. CSMP Iaºi 12 3 6 3 12-15 15
10. Viitorul 12 4 2 6 10-11 14
11. Chiajna 12 3 2 7 12-16 11
12. Sepsi 12 3 1 8 10-20 10
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

Timiºoara, stadion: „Dan Pãltiniºanu”, astãzi, ora 20.30
ACS Poli Timiºoara: Curileac – Ciucur, Melinte, Bocºan, Þi-

gãnaºu – Artean, Vaºvari – Al. Munteanu, Curjuric, Bârnoi –
ªeroni. Antrenor: Ionuþ Popa. Rezerve: Straton – Podinã, L.
Oprea, Velcotã, Solijc, Doman, Totic.

Universitatea Craiova: Calancea – Screciu, Kelic, Tiago Fer-
reira – Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Gustavo, Bãluþã, Mi-
triþã. Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Datkovic,
Briceag, Dimitrov, Burlacu, Roman, Bãrbuþ.

Arbitru: Istvan Kovacs

ACS Poli Timiºoara – Universitatea Craiova

Liga I - etapa a XIII-a
Gaz Metan – FC Botoºani ,  astãzi ,  ora 18

ACS Poli  –  „U” Craiova,  astãzi ,  ora 20.30
Viitorul  – CSMP Iaºi ,  sâmbãtã,  ora 18

Dinamo – Astra,  sâmbãtã,  ora 20.30
CFR Cluj – Juventus,  duminicã,  ora 18

Sepsi  – FCSB, duminicã,  ora 20.30
FC Voluntari – Chiajna, luni,  ora 20.30

Meciul ªtiinþei la Timiºoara poa-
te fi ºi „complicat”, aºa cum îl pre-
faþa Devis Mangia, deºi ar trebui
mai degrabã sã reprezinte „o vic-
torie certã”, dupã cum superopti-
mist se exprima Mateiu. Diferen-
þa de buget e mare între cele douã
echipe, iar alb-albaºtrii ar trebui
sã o reflecte pe teren. Pe de altã
parte, a doua echipã ca buget din
Liga I, dupã FCSB, CFR Cluj, a
pierdut pe Bega, fiind condusã cu
4-0 dupã o orã de joc. Timiºoara
nu mai este însã echipa de anul
trecut, cu buget la limita de ava-
rie ºi lot încropit în câteva zile, ci
a avut o campanie de transferuri
remarcabilã în varã, aducând ju-
cãtori importanþi pentru Liga I. În
primul rând banda dreaptã de la
Mediaº, Creþu-Alex Munteanu,
apoi duetul de la Iaºi, Ciucur-Þi-
gãnaºu, dar ºi fostul cãpitan al
Botoºaniului, Gabi Vaºvari. Ionuþ
Popa are tendinþa de când era la
Iaºi sã exagereze cu vãicãrelile în
privinþa indisponibililor, anunþând
o listã interminabilã a acestora, dar
pe care dacã o consulþi regãseºti
mai mult rezerve ºi juniori, iar „in-
cerþii” sunt apþi de joc. E adevã-
rat, pe lângã absenþa unui atacant
veritabil, unicul din lot, Drãghici,
fiind accidentat, gazdele nu-i au
la dispoziþie nici pe Cânu, Creþu
ºi Croitoru. Numai cã Ionuþ Popa,
un strateg veritabil, se reorientea-
zã rapid ºi reprofileazã jucãtori
care se pliazã pe posturi inedite.
Spre exemplu, ªeroni, fundaº cen-
tral sau de bandã stângã, a evo-

Universitatea Craiova joacã la Timiºoara în ultima
etapã a turului sezonului regulat

luat vârf la Iaºi, în runda trecutã
ºi chiar a marcat golul de un
punct, pe final de meci.

Bãnãþenii exceleazã la mijloc
Forþa principalã a echipei de

pe Bega o reprezintã însã linia
medianã, unde jucãtori precum
Vaºvari, Munteanu ºi Artean ºtiu
sã abordeze jocul în funcþie de
fazã, efectuând rapid tranziþia
pozitivã, susþinuþi de aripi rapide
precum Ciucur ºi Þigãnaºu. „Se
vede de la o poºtã cu problema
numãrul 1 este lipsa atacantului.
Mai bine zis a celui care înscrie,
nu a celui care figureazã în linia
de atac. O foarte mare problemã
este ºi absenþa lui Cânu, cãpita-
nul nostru, care ne va lipsi foar-
te-foarte mult din angrenajul nos-
tru. Probleme de ordin medical
mai sunt ºi la Þigãnaºu, Bocºan
ºi Doman. Creþu încã nu este re-
fãcut. Sunt probleme mari, avem
cel mai redus lot din punct de ve-
dere numeric din Liga 1. Trebuie
sã ne descurcãm aºa cum putem”
a anunþat Ionuþ Popa, care nu a
uitat sã-ºi elogieze adversara:
„Craiova joacã foarte bine, cred
cã se bate la campionat. Are ju-
cãtori tehnici, rapizi. Toate me-
ciurile sunt grele, nu numai cu
Craiova”. Fostul jucãtor de la
Pandurii ºi Iaºi, Alexandru Ciu-
cur s-a declarat încrezãtor îna-
inte de duelul cu oltenii: ”Ne aº-
teaptã un meci dificil, cu o echi-
pã valoroasã, foarte bine organi-
zatã, cu jucãtori care pleacã foar-

te bine pe contraatac. Noi vom
juca la victorie, ca în toate jocu-
rile de pânã acum, ºi sunt con-
vins cã vom face un meci foarte
bun pe stadionul ”Dan Pãltiniºa-
nu”. Suntem foarte motivaþi ºi
suntem încrezãtori cã vom scoate
cel puþin un punct în jocul cu
Craiova. Deºi trebuie sã spunem
cã întâlnim o foarte bunã forma-
þie a campionatului, este pe po-
dium. ªtim ce înseamnã un meci
cu Craiova. Chiar dacã avem
mulþi absenþi, cred cã avem ju-
cãtori buni care sã-i înlocuiascã
pe cei care nu pot evolua vineri”.

Dacã pierde la Timiºoara,
Mangia face un tur mai slab

ca Mulþescu
Problema principalã a Craiovei

în ultimele etape o reprezintã fun-
daºii. Mangia are la dispoziþie mai
mulþi stoperi decât a avut Univer-
sitatea de când a promovat, dar
aceºtia se întrec în  gafe. Antre-
norul i-a simþit labili pe aceºtia ºi
a încercat diverse formule de apã-
rare în care s-au regãsit: Kelic,
Spahija, Tiago, Briceag, Screciu,
Popov sau Datkovic. ªi totuºi,

Mangia nu a renunþat la aºezarea
cu 3 fundaºi ºi nici nu are de gând
sã o facã, considerând cã greºeli-
le au fost individuale, de execu-
þie, ºi nu þin de organizarea jocu-
lui. „Am fãcut erori, dar nu nea-
pãrat ca organizare de joc, au fost
neatenþii, nu am primit goluri fi-
indcã adversarul a fost superior,
ci pe erorile noastre. Vom utiliza
tot trei jucãtori pentru a construi.
Am transferat mulþi fundaºi pen-
tru a nu risca sã ajungem ca anul
trecut, când pe final de campio-
nat s-a ajuns aproape de situaþia
de a nu avea fundaºi la dispoziþie”
a spune antrenorul Craiovei. Re-
vin astãzi în echipã Zlatinski ºi
Mitriþã, dupã suspendãri, unicul
absent fiind Rossi. Burlacu este în
mare formã, dar probabil va intra
tot pe parcurs, fiindcã tripleta

ofensivã Mitriþã-Bãluþã-Gustavo
pare indestructibilã.

Craiova n-a câºtigat la Timiºoa-
ra în ultimele deplasãri, reuºind o
remizã acum 2 ani, iar în sezonul
trecut a pierdut cu 3-2, dupã un
gol decisiv al actualulului alb-al-
bastru, Bãrbuþ, ºi un arbitraj ostil
al lui Robert Dumitru. Timiºoara
este mai solidã decât anul trecut,
în timp ce Craiova a strâns tot
atâtea puncte ca acum un an dupã
12 runde, Mangia având nevoie de
un egal pe Bega pentru a egala
mãcar agonioseala ªtiinþei lui Gigi
Mulþescu din turul sezonului tre-
cut. Ar fi o contraperformanþã a
antrenorului italian, care a avut la
dispoziþie un lot mai generos, nu-
meric ºi valoric, infrastructurã ire-
poroºabilã, cât ºi avioane pentru
deplasãrile lungi.

ªtiinþa încheie turul in Banatªtiinþa încheie turul in Banatªtiinþa încheie turul in Banatªtiinþa încheie turul in Banatªtiinþa încheie turul in Banat
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