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- La mine acasã, Popescule,
parcã am fi un guvern: eu sunt
cu finanþele ºi nevastã-mea e cu
hotãrârile.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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S-a stins din viaþã, la vâr-
sta de 86 de ani, generalul
Iul ian N.  Vlad,  plecat  în
lume, din Gogoºiþa Doljului,
ultimul ºef al Securitãþii Sta-
tului, înaintea evenimente-
lor din decembrie 1989. Per-
sonaj complex, de o inteli-
genþã ascuþitã, cumpãtat, a
trãit sfârºitul regimului co-
munist, intuind perfect ceea
ce urma sã se petreacã, dacã
nu cumva schimbase deja ta-
bãra – dupã cele petrecute în
estul Europei – ca sã-l citãm
pe Michel Castex, fost redac-
tor ºef adjunct la AFP, auto-
rul cãrþii „Un mensonge gros
comme le siecle”,…
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O amplã campanie de donare
de sânge, organizatã sub sloga-
nul „Fiecare picãturã de sânge
înseamnã un zâmbet”, se desfã-
ºoarã la sfârºitul acestei sãptã-
mâni, pe parcursul a douã zile –
vineri  ºi sâmbãtã – între orele
8.00-13.00, la Casa Studenþilor
din Craiova. Prin aceastã acþiu-
ne, Asociaþia “Doneazã Speran-
þã”, împreunã cu Centrul Regio-
nal de Transfuzii Sanguine Cra-
iova, încercã sã-i sensibilizeze pe
craiovenii care pot da o mânã de
ajutor pacienþilor aflaþi pe patul
de spital.
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Astãzi, de la ora 11:00,
în Sala Albastrã, va avea
loc ceremonia care mar-
cheazã deschiderea noul
an universitar la Univer-
sitatea din Craiova. Alã-
turi de comunitatea aca-
demicã vor participa: mi-
nistrul Muncii ºi al Justi-
þiei Sociale, Lia Olguþa
Vasilescu, vicepreºedin-
tele Senatului României,
Claudiu Manda, prefec-
tul Judeþului Dolj, Dan-
Narcis Purcãrescu, pre-
ºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Priotea-
sa, primarul municipiului
Craiova, Mihail Genoiu,
preºedinþi ai consiliilor ju-
deþene din regiunea Ol-
tenia, reprezentanþi ai in-
spectoratelor ºcolare ju-
deþene din Oltenia.
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Dacian Cioloº:
Sã se conºtientizeze
cã nu se poate
dezvolta economia
României cu
angajaþi la stat

Fostul premier Dacian Cioloº
considerã cã ar trebui sã se
conºtientizeze la nivelul condu-
cerii statului ºi a clasei politice
cã nu se poate dezvolta econo-
mia României când jumãtate
din personalul apt de muncã
este angajat la stat, nu în
mediul privat, transmite
corespondentul MEDIAFAX.
„Ar trebui sã se conºtientizeze la
nivelul conducerii statului ºi a
clasei politice cã nu poþi sã
dezvolþi economia României
atunci când jumãtate din
personalul apt de muncã este
angajat la stat ºi se creazã
oportunitãþi de angajare la stat
nu în mediul privat. E impor-
tant sã conºtietizãm de unde
vine bunãstarea aceea despre
care vorbim, pentru cã asta vor
sã vadã politicienii, bunãstarea
ºi creºterea economicã în
buzunarele românilor. Ca sã
ajungã în buzunarele români-
lor, trebuie sã vinã de undeva
bunãstarea asta ºi ea nu vine în
nici un caz prin crearea de
locuri de muncã la stat, ci
trebuie create locuri de muncã
în economie”, a spus Cioloº, la
Cluj-Napoca, la Universitatea
„Babeº-Bolyai” (UBB) la o
dezbatere despre puterea econo-
micã a Germaniei. Acesta
susþine cã ar trebui sã fie
revãzut sistemul de formare
profesionalã din România,
astfel încât sã nu fie culpabili-
zaþi oamenii care urmeazã ºcoli
profesionale. „Sã nu îi înghesui
în facultãþi ºi sã scoþi diplome
pe bandã rulantã ºi îi înjoseºti
cumva din punct de vedere al
percepþiei publice ºi sociale pe
cei care merg la ºcolile profesio-
nale. Scurtãtura pentru a face
acest lucru în România ne duce
la o conlucrare cu mediul
privat, performant din indus-
trie…”, a mai spus fostul
premier.
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S-a stins din viaþã, la vârsta de 86 de
ani, generalul Iulian N. Vlad, plecat în
lume, din Gogoºiþa Doljului, ultimul ºef al
Securitãþii Statului, înaintea evenimentelor
din decembrie 1989. Personaj complex, de
o inteligenþã ascuþitã, cumpãtat, a trãit sfâr-
ºitul regimului comunist, intuind perfect
ceea ce urma sã se petreacã, dacã nu cum-
va schimbase deja tabãra – dupã cele pe-
trecute în estul Europei – ca sã-l citãm pe
Michel Castex, fost redactor ºef adjunct
la AFP, autorul cãrþii „Un mensonge gros
comme le siecle”, ºeful echipei de jurna-
liºti ai Agenþiei, care a descris de la Bucu-
reºti „revoluþia românã”. Una cu un ºef de
orchestrã clandestin. Cum generalul Iulian
Vlad a acordat primul sãu interviu cotidia-
nului „Cuvântul Libertãþii”, prezent fiind
la festivitãþile prilejuite de împlinirea a 125
de ani, de la înfiinþarea Colegiului Naþional
Economic „Gheorghe Chiþu”, al cãrui ab-
solvent fusese, ºi cum l-am mai întâlnit
ulterior, în câteva rânduri, o obligaþie mo-
ralã, nu neapãrat jurnalisticã, ne impune sã
exprimãm ceea ce se poate spune într-un
asemenea moment. Convinºi fiind, apriori,
cã nici o abordare, rece sau irizatã de con-
descendenþa de circumstanþã, nu va face
unanimitate. N-a avut, nici pe departe, un
record de longevitate la conducerea depar-
tamentului Securitãþii Statului (1987 -
1989), aceastã funcþie atât de expusã ca-
priciilor politicii ºi riscurilor meseriei, dar
a fost o perioadã excesiv de învolburatã, a
cãrei complexitate i-a aruncat zilnic mâ-
nuºa provocãrii. I-am ascultat crâmpeie de
relatãri, dar trebuie sã fii naiv sau ipocrit
în a pretinde cã-l puteam face sã se con-
feseze, în tentativa obþinerii unei lãmuriri,
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nu a adevãrului, a unei sugestii, nu a con-
vingerii. O cheie ºi nu legãtura în totalita-
te. Simþul onoarei îl obliga sã tacã, decât
sã mintã, în numele aºa-zisei raþiuni de stat.
Peste câteva zile, ne încredinþeazã genera-
lul Aurel Rogojan, bunul sãu camarad, va
apãrea cartea – testament „Iulian N. Vlad –
Confesiuni pentru istorie” (Ed. Proema –
Baia Mare), în care ce avea de spus, mãr-
turiseºte. Parcurgând-o, bãnuim, nimeni nu
va rãmâne indiferent, fiindcã informaþia
clarã va risipi cliºeele. Pânã atunci, sã-l ci-
tãm pe generalul Aurel Rogojan, care scrie
aºa, într-un articol publicat în „Cotidianul”:
„Destin de vinovat de serviciu al Istoriei?
Da, putem spune ºi aºa. Dar numai dacã
þinem neapãrat sã fim de partea celor care
au premeditat nedreptatea”. Rolul jucat de
generalul Iulian Vlad, în deznodãmântul
evenimentelor din decembrie 1989, nu poa-
te fi negat. În data de 31 decembrie al ace-
luiaºi an a fost arestat ºi condamnat la 25
ani de închisoare, ca urmare a implicãrii
sale în represiunea care a avut loc la Timi-
ºoara ºi la Bucureºti, înaintea cãderii regi-
mului Ceauºescu. Nu a executat însã din
sentinþã decât 4 ani, la închisoarea de la
Jilava. Pe timpul executãrii pedepsei nu a
cerut ºi nu a beneficiat de niciun act de
clemenþã. În 31 decembrie 1993 a fost eli-
berat din închisoare printr-o hotãrâre ju-
decãtoreascã.  Lumea era împãrþitã în
roºu ºi albastru: totalitarism ºi democra-
þie.  Dacã admitem cã Securitatea era
„odioasã”, în privinþa respectãrii dreptu-
rilor omului, putem rãmâne încredinþaþi cã
nici serviciile de informaþii occidentale nu
erau pline de îngeri, strãine fiindu-le lovi-
turile sub centurã, manipularea, cumpãra-

rea sau furtul de informaþii. Existã o cer-
titudine: nimic nu se putea prepara clan-
destin, privind viitorul þãrii, fãrã binecu-
vântarea generalului Iulian Vlad. I s-a ºi
reproºat, în viaþã fiind, faptul cã l-a trã-
dat pe Nicolae Ceauºescu. „Cred cã am
fãcut tot ce se putea face pentru a evita
un masacru. Ordinul dat de mine, ca uni-
tãþile de securitate sã nu tragã, a fost unul
extrem de important. Numai în Bucureºti
aveam peste 2000 de oameni pregãtiþi sã
apere obiectivele din centrul Capitalei. Ce
s-ar fi întâmplat dacã trãgeau? Un ma-
sacru... ”. Se spune cã generalul Iulian
Vlad a pus bazele sistemului naþional de
apãrare antiteroristã ºi a instituit o refor-
mã a contraspionajului, douã domenii pe
care le-a coordonat nemijlocit ºi în care
România a avut rezultate de rezonanþã in-
ternaþionalã. Sã revenim. Un citat din car-
tea lui Michel Castex, care insereazã o
declaraþie interesantã a ministrului fran-
cez de externe, Roland Dumas, îi dã drep-
tate: „Franþa este pregãtitã sã intervinã în
România. Cu o brigadã de voluntari. Din
români în exil dar ºi francezi”. Sã ne rea-
mintim cã agenþiile de presã BTA (Bulga-
ria), MTI (Ungaria), Tanjug (Iugoslavia)
executau bine scenariul. „Excursioniºtii”
ruºi vizitau România. Toate regimurile co-
muniste din blocul sovietic fuseserã lichi-
date. Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Ger-
mania de Est, Bulgaria. La judecata isto-
riei, generalul Iulian Vlad ar putea rã-
mâne în picioare. Deºi, contestatarii sãi
îºi vor apãra punctele de vedere. Dumne-
zeu sã îl odihneascã în liniºte ºi pace, fi-
indcã nici un fiu al acestor pãmânturi ale
Doljului, nu ºi-a trãdat þara.

Scumpirea gazelor ºi a ener-
giei electrice a fost anunþatã sãp-
tãmâna trecutã de Autoritatea Na-
þionalã de Reglementare în dome-
niul Energiei (ANRE), iar scum-
pirea carburanþilor era aºteptatã
încã din 30 august, când Guver-
nul a adoptat o ordonanþã care
prevede majorarea accizelor în

De ieri a crescut preþul la gaze, carburanþi,
curent electric ºi alte produse din topul inflaþiei

Gazele s-au scumpit cu 6%, factura ur-
mând sã fie mai mare cu aproximativ 4 lei la
o gospodãrie medie, tarifele la electricitate

urcã cu 0,030 lei/MWh, iar la carburanþi
preþul creºte din cauza majorãrii accizelor,
lansând în cascada scumpirilor produse cu

cele mai mari ponderi în inflaþie.

douã etape, la 15 septembrie ºi la
1 octombrie. În prima etapã, pre-
þul carburanþilor – motorinã ºi
benzinã – a trecut pragul de 5 lei/
litru, de la 4,1-4,3 lei/litru în pe-
rioada anterioarã.

ªi gazul petrolier lichefiat
(GPL), utilizat cel mai mult de
taximetre, a urcat de la 2,2 la

2,7 lei/litru, iar unele companii
de taxi din Bucureºti, care per-
cepeau tarife de 1,39 lei/kilome-
tru, ºi-au anunþat recent inten-
þia de a mãri aceste tarife la
1,65-1,69 lei/kilometru, din 1
octombrie.

Ca urmare a scumpirii com-
bustibililor, sunt de aºteptat ºi
scumpiri la produsele la care
aceºtia au ponderi mari în costul
de producþie/transport. Alimen-
tele, în general, au ponderi mari
în costuri cu transportul, iar la
pâine se adaugã ºi influenþa ga-
zelor utilizate în cuptoare.

Produsele din grupa energe-

ticã (gaze, curent, termoficare)
însumeazã 10% din ponderea
coºului de produse ºi servicii pe
care se calculeazã inflaþia, iar
pâinea are o pondere de 5%. În
primele opt luni din 2017, aces-
te produse s-au scumpit cel mai
mult, cu peste 4%, urcând me-
dia naþionalã – inflaþia – la 0,5%.
Analiºtii avertizeazã cã inflaþia ar
putea depãºi cota de 3% încã din
primul trimestru al anului viitor,
având în vedere influenþa de tip
„cascadã” a preþurilor la energie
ºi carburanþi în evoluþia preþuri-
lor la celelalte preþuri din coºul
de consum al populaþiei.
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Programarea festivitãþilor pentru deschiderea anului
universitar 2017-2018 pentru facultãþi:

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Astãzi, de la ora 11:00, în Sala Albastrã, va avea loc cere-
monia care marcheazã deschiderea noul an universitar la

Universitatea din Craiova. Alãturi de comunitatea academi-
cã vor participa: ministrul Muncii ºi al Justiþiei Sociale, Lia

Olguþa Vasilescu, vicepreºedintele Senatului României,
Claudiu Manda, prefectul Judeþului Dolj, Dan-Narcis Pur-
cãrescu, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu, pre-
ºedinþi ai consiliilor judeþene din regiunea Oltenia, repre-
zentanþi ai inspectoratelor ºcolare judeþene din Oltenia.

De la ora 13:00, în Holul central, corul
Filamonicii Oltenia va susþine un concert
dedicat debutului celui de-al 71-lea an din
istoria Universitãþii din Craiova.

Vor fi alãturi de Universitatea din Craio-
va ºi reprezentaþi ai mediului socio-econo-
mic, împreunã cu care Universitatea din
Craiova a dezvoltat peste 200 de partene-
riate în beneficul studenþilor ºi al comuni-
tãþii, precum: ADIENT JOHNSON CON-
TROLS, ADR SV OLTENIA, BCR, BEKA-
ERT Slatina, BRD GSG (Regiunea Oltenia),
CEZ Distribuþie S.A., CS România, CUM-
MINS GENERATOR TECHNOLOGIES
S.A., ELECTROPUTERE S.A., FORD
România S.A., HELLA ROMÂNIA S.R.L.,

HELPAN S.R.L., ICMET Craiova, KAU-
TEX Craiova, KIRCHHOFF AUTOMOTI-
VE România, NETROM SOFTWARE, PI-
RELLI TYRES România, PRIMASERV
S.R.L., PRYSMIAN CABLURI ªI SISTE-
ME S.A., RALICRI COM S.R.L., RELOC
S.A., SPIACT S.A., CEREALCOM DOLJ
S.R.L., IPA CIFATT CRAIOVA, IAC
BALª, SOFTRONIC, RECON S.A.,
QFORT, C.S. Universitatea Craiova.

Universitatea din Craiova continuã pro-
gramul asumat ºi-ºi va consolida statutul
de lider regional de cunoaºtere ºi inovare,
prin susþinerea cercetãrii avansate, promo-
varea direcþiilor ºi grupurilor de excelen-
þã, prin dezvoltarea spiritului antrepreno-

rial ºi a unui sistem eficient de manage-
ment al activitãþilor ºi, implicit, prin dez-
voltarea cercetãrii aplicative ºi tehnologi-

ce ºi extinderea parteneriatelor cu mediul
ºtiinþific ºi socio-economic, intern ºi in-
ternaþional.

 “Deschiderea noului an de învãþã-
mânt superior îmi oferã plãcutul prilej
de a îndrepta cele mai bune gânduri cã-
tre studenþi ºi cãtre întreg corpul profe-
soral, cãtre toþi cei care, prin eforturile
depuse ºi prin rezultatele obþinute, con-
solideazã prestigiul naþional ºi extern al
celui mai important centru universitar din
sud-vestul þãrii.

Pentru judeþul Dolj, educaþia – prin ca-
litatea sa ºi reputaþia specialiºtilor formaþi
de-a lungul timpului – rãmâne unul dintre
principalii vectori de imagine ºi, în egalã
mãsurã, un factor crucial pentru viitoarea
dezvoltare economicã ºi socialã a acestei
zone, un element indispensabil în ecuaþia
unei evoluþii sãnãtoase ºi durabile.

“Astãzi se deschide o nouã filã în istoria învãþãmân-
tului superior, cu semnificaþii aparte pentru comunita-
tea academicã din Craiova. Este anul în care presti-
gioasa instituþie a Universitãþii împlineºte 70 de ani de la
înfiinþarea sa. Este o aniversare care ne oferã prilejul
nouã, tuturor craiovenilor ºi autoritãþilor locale, sã oma-
giem marile personalitãþi care au pus umãrul la consti-
tuirea unei veritabile pepiniere de profesioniºti ce au
fãcut cinste oraºului nostru ºi au contribuit, de-a lun-
gul timpului, la emanciparea ºi dezvoltarea sa.

Diversificarea permanentã a ofertelor educaþionale
prezentate tinerilor de Universitatea din Craiova, profe-
sionalismul comunitãþii academice, importanþa acorda-
tã cercetãrii ºi adaptarea la cele mai moderne metode
de învãþãmânt superior au creionat din instituþia Uni-

Facultatea de Agronomie: 2
octombrie 2017, ora 900, Aula „Al.
Buia”

Facultatea de Automaticã,
Calculatoare ºi Electronicã: 3
octombrie, ora 1000, la Casa de Cul-
turã a Studenþilor din Craiova (str.
Eugeniu Carada nr. 10)

Facultatea de Economie ºi
Administrarea Afacerilor: 2 oc-
tombrie 2017, ora 1300, sala C005.

Deschiderea pe programe de
studii va avea loc începând cu ora
1400, astfel:  

• sala 005 - programele de stu-
dii: Management; Economia Co-
merþului, Turismului ºi Serviciilor;
Marketing.

• sala 270 - programul de stu-
dii: Finanþe ºi Bãnci.

• sala 163 - programele de stu-
dii: Contabilitate ºi Informaticã de
Gestiune; Economie ºi Afaceri In-
ternaþionale.  

• sala 143 - programele de stu-

dii: Informaticã Economicã; Statis-
ticã ºi Previziune Economicã.

Facultatea de Educaþie Fizicã
ºi Sport: 2 octombrie, ora 900, Se-
diul FEFS.

Facultatea de Inginerie Elec-
tricã: 3 octombrie, ora 1000, Aula
„Marius Preda”.

Facultatea de Litere: 3 octom-
brie 2017, ora 1000, Sala Albastrã.

Facultatea de Mecanicã:
1. Pentru Centrul Universitar

Craiova: 2 octombrie 2017, în Aula
Magna a Facultãþii de Mecanicã din
Campusul Mecanicã.

2. Pentru Centrul Universitar
Drobeta: 3 octombrie 2017, la Dro-
beta Turnu Severin -  Departamen-
tul IMST  (Str. Calugareni, nr.1,
Drobeta-Turnu Severin)

Facultate de ªtiinþe: 2 octom-
brie, ora 14, Sala Albastrã

Facultatea de ªtiinþe Sociale:
2 octombrie 2017, ora 1300, sala
444, cladirea Rectorat.

Mihail Genoiu, primarul municipiului Craiova:
versitãþii cea mai importantã resursã de cunoaºtere ºi
de inovare din regiune. Iar toate acestea au fãcut ca
renumele Craiovei sã fie ºi mai cunoscut în þarã ºi în
strãinãtate.

Din calitatea de reprezentant al instituþiei care susþi-
ne excelenþa în educaþie – sunt convins cã mulþi dintre
liceenii premiaþi de Primãria Craiova au devenit studen-
þii de elitã ai Universitãþii, cetãþeni cu care ne mândrim,
vã asigur de întreaga disponibilitate ºi implicare a Mu-
nicipalitãþii în proiectele Universitãþii din Craiova. Fie
cã vorbim de proiecte ce ajutã tinerii absolvenþi sã-ºi
gãseascã mai repede locul pe piaþa muncii, fie cã ne
referim la parteneriate strategice, noi, autoritãþile loca-
le, vom garanta ºi în continuare deschiderea ºi sprijinul
în dezvoltarea ideilor care dezvoltã Craiova ºi îi duc
renumele mai departe.

Dacã în ºcoala generalã se aºterne fundaþia educa-
þiei, în liceu se formeazã caractere, în studenþie se de-
finitiveazã pregãtirea profesionalã a viitorilor specialiºti
de care acest oraº are mare nevoie, fie cã este vorba de
profesori, economiºti, juriºti, ingineri sau artiºti.

Henry Ford avea o vorbã: “Acela care se opreºte din
învãþat este bãtrân, indiferent cã are 20 sau 80 ani. Iar
toþi cei care continuã sã înveþe rãmân tineri.” Tineri le
doresc ºi eu sã rãmânã tuturor celor care trec pragul
Universitãþii din Craiova.  În numele meu, al Primãriei
ºi al craiovenilor, urez succes tuturor studenþilor în noul
an universitar ºi înþelepciune ºi putere de muncã profe-
sorilor”.Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

În aceastã luminã, doresc sã-i felicit
atât pe cei care ºi-au asumat misiunea
pregãtirii studenþilor, cât ºi pe cei care
asigurã managementul universitãþilor
craiovene pentru modul în care au înþe-
les rolul decisiv al învãþãmântului supe-
rior ºi rãspund prin programe de pregã-
tire flexibile, permanent adaptate reali-
tãþilor în continuã schimbare.

Meritã deplina apreciere faptul cã
implicarea în extinderea ºi moderniza-
rea infrastructurii de studiu ºi de cerce-
tare este dublatã de atenþia acordatã sta-
bilirii unor parteneriate viabile cu insti-
tuþii de învãþãmânt ºi entitãþi publice, dar
ºi cu exponenþi ai mediului privat, facili-
tând tranziþia de la educaþie la carierã ºi

realizare profesionalã.
Administraþia doljeanã este permanent

conectatã la aºteptãrile ºi necesitãþile sis-
temului educaþional ºi ne onoreazã sã
putem oferi susþinerea noastrã în acþi-
uni ºi iniþiative benefice acestui dome-
niu, aºa cum o atestã ºi numeroasele
colaborãri pentru organizarea unor ma-
nifestãri de înaltã þinutã ºtiinþificã.

În calitate de preºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj, doresc sã asigur mediul
universitar, ºi pentru viitor, de întreaga
noastrã deschidere cãtre cooperare în
interesul învãþãmântului superior ºi sã
adresez studenþilor ºi profesorilor calde
urãri de sãnãtate, putere de muncã ºi
succes în noul an”
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj
au anunþat cã, în noaptea de sâm-

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, autorul participa la o
petrecere, în apartamentul 19 din
blocul C 31, de pe strada „Mara-
mureº”, din cartierul craiovean
Rovine. În timpul petre-
cerii, unul dintre tineri s-a
certat la telefon cu altul,
din cauza unei fete, au sta-
bilit sã se întâlneascã, lu-
cru ce s-a ºi întâmplat
pânã la urmã. Cele douã
gãºti de tineri s-au luat la
bãtaie în apropierea apar-
tamentului unde se desfã-
ºura petrecerea, sãrbãto-
ritul ºi Bogdan Dosoftei au
coborât sã-ºi ajute priete-
nii, iar în încãierarea, in-
culpatul l-a înjunghiat cu
un cuþit cu lamã rabatabi-
lã tip briceag în zona to-

Autorul crimei din Rovine,
condamnat definitiv la 14 ani de detenþie

Razie de amploare în Craiova ºi judeþRazie de amploare în Craiova ºi judeþRazie de amploare în Craiova ºi judeþRazie de amploare în Craiova ºi judeþRazie de amploare în Craiova ºi judeþ
Poliþiºtii IPJ Dolj, sprijiniþi de jan-

darmi, au organizat, în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, o razie de amploare
în Craiova, dar ºi în judeþ, pentru com-
baterea faptelor cu violenþã ºi a infrac-
þiunilor rutiere. Au fost verificate peste

100 de baruri ºi discoteci, poliþiºtii dol-
jeni au oprit în trafic pentru control-
 820 de autovehicule, în total fiind apli-
cate amenzi în valoare de peste 70.000
lei. În plus, s-au întocmit ºi 16 dosare
penale pentru infracþiunile constatate.

bãtã spre duminicã, a
fost organizatã o ra-
zie pentru prevenirea
ºi combaterea faptelor
cu violenþã, a altor
fapte antisociale care
se comit în zona ba-
rurilor ºi discotecilor,
precum ºi a abaterilor
la regimul circulaþiei
rutiere, în municipiul
Craiova ºi judeþul Dolj.
La aceastã activitate
au participat 229 de
poliþiºti din cadrul for-
maþiunilor de rutierã,
ordine publicã ºi in-
vestigaþii criminale ale
IPJ Dolj, precum ºi 18
jandarmi. Oamenii le-
gii au instituit 43 de
filtre rutiere, au veri-
ficat 110 baruri ºi dis-
coteci ºi au legitimat-
 1.104 de persoane,-
 din care 130 au fost
controlate corporal,
iar în 36 de cazuri oa-
menii legii le controlat
inclusiv bagajele. Tot
în cadrul acestei acþi-
uni, 25 de persoane au
fost conduse la sediile

subunitãþilor de poliþie pentru ve-
rificãri. De asemenea, poliþiºtii
doljeni au oprit în trafic pentru

control 820 de autovehicule, oa-
menii legii controlând atât docu-
mentele ºoferilor, pasagerilor, cât
ºi documentele vehiculelor ºi in-
teriorul autoturismelor. În plus, au
fost constatate 16 infracþiuni  (6
de naturã judiciarã ºi 10 la regi-
mul circulaþiei rutiere), 15 persoa-
ne fiind suspecte de comiterea
acestor fapte. „Poliþiºtii au apli-
cat ºi 179 de sancþiuni contraven-
þionale, valoarea totalã a amen-
zilor fiind de 73.190 lei. Au fost
reþinute 23 de permise de condu-
cere (din care 13 pentru conduce-
re sub influenþa alcoolului) ºi au
fost retrase 8 certificate de înma-
triculare”, a precizat inspector

principal Cãtãlin Dochia, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Prins cu pistolul în maºinã
În timpul raziei, lucrãtorii Sec-

þiei 3 Poliþie Craiova, împreunã cu
un echipaj de jandarmi din cadrul
IJJ Dolj, la un filtru rutier pe stra-
da Henri Coandã din Craiova, în
zona Pieþei Eroilor, au oprit pen-
tru control un autoturism Merce-

des Benz, condus de P. L., de 26
de ani, din Craiova. La controlul
efectuat de poliþiºti în torpedoul
autoturismului, a fost gasitã o
armã neletalã pentru autoapãrare,
cu gaze, supusã autorizãrii, fãrã
muniþe, COLT, de calibru 9 mm,
despre care bãrbatul a declarat cã
a achiziþionat-o din Austria. Arma
a fost ridicatã de poliþiºti, care au
întocmit în cauzã dosar penal pen-

tru sãvârºirea infracþiunilor
de nerespectarea regimului
armelor ºi al muniþiilor ºi con-
trabandã calificatã.

Tot poliþiºtii Secþiei 3 Cra-
iova au depistat, în douã ba-
ruri, unul situat pe strada
Petre Ispirescu din munici-
piu, ºi cel de-al doilea pe A.
I. Cuza, doi tineri, de 26,
respectiv 25 de ani, care
aveau asupra lor cuþite, pe
numele lor fiind întocmite
dosare de cercetare penalã
pentru „port fãrã drept de
obiecte periculoase”, dupã
cum a mai precizat inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia.

Tânãrul de 21 de ani din Pleniþa, Bogdan Nicolae
Dosoftei, care a înjunghiat mortal un tânãr de 19 ani, pe
strada „Maramureº” din cartierul Rovine, la jumãtatea
lunii ianuarie, ºi a mai rãnit altul, tot de 19 ani, a fost
condamnat definitiv. Curtea de Apel Craiova i-a respins,
la sfârºitul sãptãmânii trecute, apelul declarat împotriva
sentinþei din 29 mai a.c., prin care Tribunalul Dolj l-a
condamnat la o pedeapsã totalã de 14 ani de detenþie.

racicã pe Grigorie Robert Adrian,
în vârstã de 19 ani. Victima a ieºit
pe uºa din spate a blocului ºi s-a
oprit într-o parcare din apropiere,
unde a ºi decedat.

Inculpatul a continuat agresiu-

nea ºi l-a înþepat cu cuþitul în zona
coapsei piciorului drept ºi a umã-
rului drept pe Doru Gheorghe Voi-
cu, tot de 19 ani, care a fugit pe
strada Maramureº, ºi l-a mai lovit
cu pumnul în zona feþei pe un alt
tânãr. „Dupã comiterea agresiuni-
lor, inculpatul Dosoftei Nicolae
Bogdan a revenit în apartament,
unde s-a spãlat pe mâini de sânge
ºi a ascuns cuþitul sub pãtura de
pe patul din sufragerie, unde a fost
gãsit de organele de anchetã”, au
reþinut procurorii în referatul prin
care au cerut arestarea preventivã
a lui Dosoftei.

Medicii legiºti au con-
statat cã „moartea numi-
tului Grigorie Robert
Adrian a fost violentã ºi
s-a datorat hemoragiei
interne urmare a unei
plãgi toracice înjunghia-
te cu secþionarea venei
pulmonare drepte”. La
audiere, în faþa ancheta-
torilor, inculpatul a recu-
noscut sãvârºirea infrac-
þiunilor de care este acu-
zat ºi a susþinut cã a lovit
cu cuþitul la întâmplare,
în timp ce era lovit de
persoana vãtãmatã ºi vic-

timã. Bogdan Dosoftei a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, pe 16 ianua-
rie, seara, fiind introdus în arestul
IPJ Dolj, iar pe 17 ianuarie a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile,
de atunci fiind în spatele gratiilor.

Pe 23 februarie a.c. s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Bogdan Nicolae Dosoftei a
fost trimis în judecatã pentru co-
miterea infracþiunilor de omor ºi
lovire sau alte violenþe. Inculpatul
a recunoscut comiterea faptelor în
faþa judecãtorilor de la Tribunalul

Dolj ºi a cerut sã beneficieze de
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã. Instanþa a admis so-
licitarea ºi pe 29 mai a.c., a pro-
nunþat sentinþa, tânãrul primind o
pedeapsã totalã de 14 ani închisoare
pentru cele douã infracþiuni. În
plus, judecãtorii au dispus ca Do-
softei sã plãteascã rudelor celor
douã victime 50.000 euro daune
morale ºi aproximativ 65.000 lei
despãgubiri materiale (aici fiind in-
cluse ºi cheltuielile de spitalizare ale
tânãrului pe care l-a rãnit).
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Prin Nota Ministerului Educa-
þiei Naþionale, nr. 39014/
21.09.2017, privind derularea ac-
tivitãþilor din cadrul Domeniului
Management – Dezvoltarea Re-
sursei Umane, Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj a anunþat des-
chiderea procedurii de selecþie a
profesorilor metodiºti, dupã un
calendar bine stabilit. Metodiºtii au
mai multe atribuþii: realizeazã in-
specþii curente/speciale, pentru
obþinerea definitivãrii în învãþã-
mânt, a gradelor didactice, men-
torat, consiliere cadre didactice
debutante; participã, alãturi de in-
spectorul de specialitate la toate
activitãþile ; disemineazã, în zona
arondatã, toate informaþiile ce vi-
zeazã domeniul de activitate, pri-
mite de la Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj; informeazã periodic
cadrele didactice despre desfãºu-

A început selecþia metodiºtilorA început selecþia metodiºtilorA început selecþia metodiºtilorA început selecþia metodiºtilorA început selecþia metodiºtilor,,,,,
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are nevoie de completarea Corpului de
metodiºti , fiind disponibile, în acest
sens, zece locuri disponibile. Au înce-

put, deja, procedurile de selecþie a
profesorilor care , cu respectarea me-
todologiei, îºi aratã disponibilitatea
de a participa la concurs.

rarea activitãþii ºtiinþifico – meto-
dice în zona arondatã, rãspunde,
dupã caz, împreunã cu inspecto-
rul ºcolar de specialitate, de or-
ganizarea în bune condiþii, a eta-
pelor din Calendarul concursuri-
lor ºi competiþiilor ºcolare pe dis-
cipline; centralizeazã ºi raportea-
zã, in termenele stabilite, toate
datele necesare pentru situaþiile
cerute de cãtre Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj; întocmeºte pla-
nul managerial pe anul în curs, ra-
portul de activitate pe cel anterior,
precum ºi programarea activitãþi-
lor metodice ulterioare; etc.

Nu este foarte simplu
Sunt mai multe cerinþe minime

pentru participanþi: absolvirea unei
instituþii superioare de învãþãmânt
de specialitate; cadru didactic ti-
tular al sistemului mnaþional de în-

vãþãmânt în judeþul Dolj; mini-
mum gradul II didactic; o vechi-
me efectivã de predare în disci-
plinã de cel puþin cinci ani; califi-
cativul „FOERTE BINE”, fãrã
sancþiuni; dovada acumulãrii a 90
de credite transferabile în ultimii
cinci ani; iar, ca ºi criteriu speci-
fic  pentru Consiliere ºi orien-
tare -  Adeverinþã din care sã re-
zulte calitatea de diriginte în ulti-
mii cinci ani ºcolari, inclusiv cel
în curs. Demn de menþionat este
ºi faptul cã nu pot ocupa funcþia
de metodist persoanele care au
funcþii de conducere, îndrumare
ºi control la nivelul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, dar di-
rectorii grãdiniþelor cu program
prelungit/sãptãmânal pot partici-
pa la procesul de selecþie. Aceleaºi
prevederi sunt valabile ºi pentru
directorii unitãþilor de învãþãmânt

preuniversitar care au specialitãþi
unde resursa umanã la nivelul in-
spectoratului ºcolar este deficita-
rã. Conform datelor stabilite,
acord cu legislaþia, reprezentanþii
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj au stabilit ºi datele de depu-
nere a documentelor, data limitã
fiind 3 octombrie, iar desfãºura-

rea interviului va avea loc pe 9 –
10 octombrie, programarea pe zile
fiind postatã pe site-ul ISJ Dolj în
ziua de 7 octombrie. În Dolj, sunt
disponibile zece locuri: cinci la
„Limba românã”, celelalte la „Con-
siliere ºi orientare/ Consiliere ºi
dezvoltare personalã”.

CRISTI PÃTRU

Jurnaliºtii TVR Craiova vã aduc
în fiecare zi informaþii relevante din
sudul þãrii în cadrul celor douã jur-
nale de la orele 17.00 ºi 18.30, dar
ºi în cadrul emisiunilor in direct,
de la ora 19.00,de luni pânã vineri,
cu invitaþi din diverse domenii, de
la sãnãtate ºi sport,  pânã la social,
economic ºi politic.

Serile la TVR Craiova sunt re-
zervate emisunilor care adunã cei
mai mulþi telespectaori în faþa mi-
cilor ecrane. „Lada de zestre”
aduce în fiecare zi melodii ºi inter-
preþi  îndrãgiþi din întreaga zonã et-
nograficã a Olteniei. Toate festiva-

Toamna vine la TVR Craiova cu vedete, muzicã popularã, informaþie
din sudul þãrii ºi emisiuni culturale

De astãzi, TVR Craiova ºi TVR 3 încep gri-
lele de toamnã. În acest sezon ne reîntâlnim la
” În familie” cu vedete îndrãgite din zona Ol-
teniei, alãturi de cuplul de moderatori Alina

ªerban ºi Doru Ciolacu. Emisunea se va difuza
sâmbãta între orele 15.30-17.00, iar la prime-
le ediþii vã întâlniþi cu Angelica Stoican, Con-
stantin Lãtãreþu ºi Livia Celea Streaþã.

lurile importante din sudul þãrii – „
Maria Tãnase”, „Ponoare, Ponoa-
re”, „Pe deal la Teleormãnel”, „ Ma-

ria Lãtãreþu” – sunt transmise în ca-
drul emisunii „Sãrbãtoare la zi
mare”, în fiecare sâmbãtã, la 20.30.

Evenimente culturale, spectaco-
le de operã ºi teatru, concerte de
muzicã clasicã ºi jazz ,  personali-
tãþi culturale ale zonei  - toate sunt
prezente în cadrul emisiunilor „Cu
cãrþile pe faþã”,” Cap de afiº” ºi
„Agora art”. „ªi de aceastã datã
ne-am dorit sã ne îndeplinim misi-
unea de post public regional ºi sã
aducem telespectatorilor tot ce este
mai valoros, tot ce se întâmplã  în
regiunea noastrã. Þinem întotdeau-
na cont de ce ne transmite publi-

cul nostru, de preferinþele ºi opi-
niile celor care ne privesc.  Am fost
ºi ne dorim sã rãmânem o televi-
ziune a comunitãþilor locale, a Ol-

teniei ºi a oamenilor de aici.” a de-
clarat Anca Dindiricã, director
TVR Craiova .

  MARGA BULUGEAN

La ultima ºedinþã ordinarã a
Consiliului Jedeþean Dolj s-a sta-
bilit, printre altele, ºi o hotãrâre

Astãzi, în Piaþa Prefecturii din
Craiova este anunþat un miting de
protest, începând cu ora 12:00.

Protest, astãzi, în Piaþa Prefecturii
„Peste 400 de an-
gajaþi din învãþã-
mânt, membri ai
Uniunii Sindicate-
lor Independente
din Învãþãmânt
Dolj, vor participa
la o acþiune de pi-
chetare, timp de
douã ore, în Piaþa
Prefecturii Dolj.
Vor fi exprimate
toate nemulþumiri-
le faþã de actuala
guvernare, iar mai
multe vor fi spuse
în timpul desfãºu-
rãrii manifestãrii
de protest”, a pre-

cizat prof.  Constantin Rada,
preºedinte al USII Dolj.

CRISTI PÃTRU

venitã în beneficiul preºcolarilor.
„Am participat la ºedinþa Consi-
liului Judeþean Dolj, în cadrul cã-

reia s-a hotãrât alocarea unei
sume de 50 de lei pentru achiziþi-
onarea de rechizite pentru anul
ºcolar care a început. În proiect
sunt cuprinºi aproximativ 4.000
de copii preºcolari, din 104 loca-
litãþi ale judeþului Dolj, care pro-
vin din familii defavorizate atât
din punct de vedere social, cât ºi
material. Ajutorul vine ca o com-
pletare a sprijinului acordat de
lege, scopul fiind cuprinderea,
conform proiectului „Fiecare co-
pil în grãdiniþã” . Mulþumim Con-
siliului Judeþean Dolj pentru aju-
tor, iar reducerea abandonului
ºcolar este pe primul loc în stra-
tegia noastrã”, a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Potrivit statisticilor, în România
doar 2% din populaþie doneazã sân-
ge. În aceste condiþii, craiovenii care
vor sã dea o mânã de ajutor celor
care au nevoie de transfuzii sangui-
ne, precum victimele accidentelor,
cei ce suferã operaþii dificile sau
bolnavii care necesitã tratamente
împotriva cancerului, sunt aºteptaþi
vineri ºi sâmbãtã la Casa de Cultu-
rã a Studenþilor. La dispoziþia do-
natorilor sunt cadre medicale spe-
cialiste în domeniu ce respectã cu
stricteþe normele internaþionale de
igienã în timpul actului de donare.
Ca mãsurã de siguranþã pentru pa-
cienþii din spitale ce vor beneficia
de produsele prelevate, se efectu-
eazã ºi o serie de teste în laboratoa-
re de specialitate pentru a exclude
eventuala transmitere a unei boli prin
transfuzie. Din cantitatea de sânge
recoltatã se vor face preparate din
sânge necesare pentru intervenþiile
chirurgicale, aºa cum ar fi masa eri-
trocitarã, plasma congelatã sau
concentratul trombocitar.

Condiþii pentru a putea dona
În Uniunea Europeanã se înre-

gistreazã anual peste 20 de milioa-

Promisiunea a fost fãcutã de
primarul Craiovei, Mihail Genoiu,
ºi a fost primitã cu aplauze de cei
câþiva zeci de vârstnici care s-au
aflat, joia trecutã, în sala de ºedin-
þe a instituþiei. Pentru a marca Ziua
Internaþionalã a Persoanelor Vârst-
nice, reprezentanþii municipalitãþii
i-au invitat pe pensionari la primã-
rie ca sã le adreseze mulþumiri pu-
blice pentru munca depusã în acest
oraº ºi urãri de sãnãtate ºi viaþã
lungã.

„Nu existã oameni vârstnici, ci
doar o bãtrâneþe a amintirilor”

Chiar în deschiderea plenului,
înainte de a se da citire ordinii de
zi, preºedintele de ºedinþã, Gheor-
ghe Nedelescu, a þinut sã îi felicite
mai întâi pe vârstnici, apoi a dat cu-
vântul preºedintelui Asociaþiei Pen-
sionarilor, Marian Trifan. “Pentru
faptul cã aþi luat în consideraþie pro-

O amplã campanie de donare de sânge, orga-
nizatã sub sloganul „Fiecare picãturã de sânge
înseamnã un zâmbet”, se desfãºoarã la sfârºi-
tul acestei sãptãmâni, pe parcursul a douã zile
– vineri  ºi sâmbãtã – între orele 8.00-13.00, la
Casa Studenþilor din Craiova. Prin aceastã ac-
þiune, Asociaþia “Doneazã Speranþã”, împreu-

nã cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
Craiova, încercã sã-i sensibilizeze pe craiove-
nii care pot da o mânã de ajutor pacienþilor
aflaþi pe patul de spital. Mai ales cã, în conti-
nuare, cantitatea de sânge colectatã se dove-
deºte a fi insuficientã comparativ cu cererea
foarte mare înregistratã de spitalele din judeþ.

ne de donãri de sânge. În Româ-
nia, doar 2% din populaþia adultã
doneazã sânge, faþã de 66% în
Austria sau 52% în Franþa. De
aceea, la noi în þarã existã o nevo-
ie permanentã atât de sânge ºi de
preparate sangvine, cât ºi de do-
natori fideli. În aceste condiþii, se
încurajeazã donarea benevolã de
sânge.

Aceastã sesiune, prin sângele
recoltat, oferã o ºansã în plus pa-
cienþilor din spitale ºi ajutã persoa-
nele interesate sã contribuie la sal-
varea de vieþi omeneºti. Pentru a
putea asigura anumite preparate,
dar ºi pentru a creºte siguranþa
produselor sanguine, sistemul
transfuzional are nevoie de dona-
tori fideli, voluntari, care doneazã
periodic, din responsabilitate faþã
de semeni ºi societate.

În cazul în care donatorul sufe-
rã de o boalã transmisibilã, acesta
va fi informat asupra stãrii lui de
sãnãtate. Înainte de toate, pentru a
dona sânge craiovenii trebuie sã
îndeplineascã o serie de condiþii.
Eligibile sunt doar persoanele cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 50 de
ani. Totodatã, donatorii trebuie sã

aibã asupra lor buletinul sau car-
tea de identitate, sã aibã o stare de
sãnãtate bunã, sã fie odihniþi, sã
nu consume alcool cu 48 de ore
înaintea donãrii, sã aibã greutatea
peste 60 kg, sã nu sufere de afec-
þiuni precum hepatitã, TBC, mala-
rie, boli de piele, ulcer sau diabet
zaharat ºi sã nu figureze în regis-
trele medicale cu boli de inimã.

Persoana care doreºte sã doneze
sânge nu trebuie sã fie alergicã sau
sã fi donat sânge cu 72 de zile îna-
inte de recoltare. În dimineaþa re-
coltãrii de sânge pot fi consumate
cel mult douã felii de pâine cu mar-
garinã ºi gem. De asemenea, tre-
buie consumate multe lichide. Sunt
interzise în schimb alimentele bo-
gate în grãsimi ºi laptele. Nici fu-
matul nu este recomandat înainte
de a dona sânge din cauza riscului
de lipotimie.

Beneficii pentru donatori
Pentru a-i încuraja sã doneze

sânge, craiovenii sunt atraºi ºi cu
câteva facilitãþi: ºapte bonuri de
masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de 100

lei pentru depistarea hepatitei B ºi
C, a HIV/SIDA ºi a leucemiei. De
asemenea, tot cu aceastã ocazie
sunt determinate hemoglobina, gru-
pa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista
de beneficii figureazã ºi o reduce-
re de 50% pe transportul în co-
mun timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

Nu de puþine ori, medicii din spi-
talele s-au plâns cã deficitul de sân-
ge se resimte, mai ales pe secþii în
care consumul este mare, aºa cum
ar fi cele de chirurgie ori oncolo-
gie. Pentru ca intervenþiile chirur-
gicale sã nu mai fie amânate din
cauza lipsei sângelui, ar fi nevoie ca
mãcar 2,5% din populaþie sã mear-
gã frecvent la centrele de donare.

RADU ILICEANU

Autoritãþile locale au promis pensionarilor din Craiova, cu ocazia Zilei Internaþionale a
Vârstnicilor, cã le vor asigura un sediu funcþional, cu toate dotãrile necesare, în care

aceºtia sã se poatã întâlni pentru a socializa ºi a petrece timpul liber.

punerea de a sãrbãtori pe vârstnicii
Craiovei, vã mulþumesc! Ziua In-
ternaþionalã a Persoanelor Vârstni-
ce a fost hotãrâtã de Organizaþia
Naþiunilor Unite. Prin ceea ce se în-
tâmplã astãzi, în aceastã salã, ofe-
riþi un respect pentru munca depu-
sã înainte de cãtre vârstnicii muni-
cipiului Craiova ºi reprezintã o zi
specialã pentru aceºtia. Sofocle a
spus cã nu existã oameni vârstnici,
existã o bãtrâneþe a amintirilor. Vreau
sã adresez vârstnicilor municipiu-
lui Craiova sãnãtate multã, viaþã lun-
gã, noroc ºi la mulþi ani!”, le-a trans-
mis tuturor pensionarilor, celor aflaþi
în salã ºi celor de acasã, preºedin-
tele Asociaþiei pensionarilor, Mari-
an Trifan.

Primãria Craiova va oferi sediul,
cu tot cu plata utilitãþilor

Primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, i-a felicitat, la rândul sãu, pe

vârstnicii acestui oraº ºi a promis
cã le va face o surprizã pe care o
aºteptau demult, ºi anume sã atri-
buie un sediu pentru clubul pensi-
onarilor. “Eu vreau sã vã spun cã
vã felicit, suntem alãturi de dum-
neavoastrã în aceastã zi. Pot sã vã
spun, cu aceastã ocazie, cã am
studiat documentele depuse ºi am
luat hotãrârea sã gãsim un spaþiu
adecvat pentru clubul pensionari-
lor. Prin votul consilierilor, pe un
raport promovat într-o ºedinþã de
consiliu, toate utilitãþile pentru
funcþionarea acestui club sã fie su-
porte de cãtre bugetul local, aºa
cum este în toate oraºele mari. Am
constatat cã la Cluj existã opt ast-
fel de cluburi, în toate cartierele.
Haideþi sã încercãm sã ajungem ºi
noi acolo, pentru cã, sã dea Dum-
nezeu sã avem toþi norocul ºi sã
facem parte din clubul pensionari-
lor!”, a promis edilul-ºef al Craio-
vei. Bucuria a fost mare în rândul
pensionarilor din salã, care au pri-
mit acest anunþ cu aplauze.

Ca în anii tinereþii
Pentru cã fiecare vârstã are bu-

curiile ei, ca în fiecare an, pensi-
onarii din Craiova au organizat ºi
o frumoasã petrecere la restau-

rant. Cum toamna este vremea
nunþilor ºi majoritatea localurilor
sunt deja închiriate sâmbãta ºi
duminica, vârstnicii au încins pe-
trecerea vineri. În sala de bal a
restaurantului “Flora”, s-au întins
mese bogate, care i-au aºteptat pe
invitaþi. Puþin dupã ora 13.00, sãr-
bãtoriþii erau aºezaþi comod ºi ser-
veau aperitivele. La meniul de
nuntã, nu a lipsit nici muzica, iar
dacã a fost muzicã, a venit ime-
diat ºi antrenul. Cuplurile au ieºit
la dans ºi au evoluat, cu eleganþã,

pe ring, mulþi s-au prins în hore
ºi au þinut ritmul pânã la sfârºit.
Petrecerea i-a încântat pe toþi par-
ticipanþii, aceºtia promiþând cã o
vor repeta ºi anul viitor, devenind
de acum tradiþie sã meargã la re-
staurant cu aceastã ocazie, ca în
anii tinereþii. Astãzi, la Filarmoni-
ca „Oltenia”, de la ora 17.30, are
loc ºi un concert care le este de-
dicat tot pensionarilor din Craio-
va, aceºtia fiind, de bunã seamã,
principalii invitaþi.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Arte plastice ºi instalaþie
de Mihail Trifan, la galeriile UAP

Potrivit site-ul evenimentului,
www.noapteagaleriilor.ro, vineri
noaptea, la Craiova, va putea fi vi-
zitatã Galeria „ARTA” a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România (Ca-
lea Unirii nr. 12). Expoziþia de arte
plastice de-aici, „Fapte ºi destin.
Clandestin” (orele 19.00-1.00),
reuneºte lucrãri ale artiºtilor Valen-
tin Boboc, Cãtãlin Solcan, Cãtãlin
Marius Petriºor, Stelian Ghigã,
Emil Bãnuþi, Silviu Bârsanu, Dan
Purcãrea, Dan Nica, Ion Preda,
Mihail Trifan, Sebastian Viscol,
Gabriel Giodea, Ioana Flueraºu,
Lucian Ghiþulescu, Florin Constan-
tinescu ºi Cristian Popa. Mihail
Trifan expune ºi la Galeria „ARTA
II” (bulevardul „ªtirbei Vodã” nr.
7): „Obstrucþionism” – o expozi-
þie care „se constituie într-un con-
trapunct al atmosferei elevate, o
abdicare de la norme, reguli, pre-

În zilele de 5 ºi 6 octombrie,
„Scrisul Românesc” Fundaþia-Edi-
tura organizeazã, în Sala Oglinzi-
lor a Muzeului de Artã Craiova, cea
de-a XII-a ediþie a Colocviilor-
 „Scrisul Românesc”. Manifestã-
rile marcheazã împlinirea a 90 de
ani de la întemeierea revistei „Scri-
sul Românesc” (noiembrie 1927)
ºi 15 ani de serie nouã (ianuarie
2003) ºi au ca temã „Intelectualii,
Puterea ºi Tehnologia”. Eveni-
mentul cuprinde ºi Gala Premiilor
„Scrisul Românescî� pe 2016 ºi
festivitatea de decernare a premii-
lor de debut în volum (2017). In-
vitaþi, cu acest prilej, sunt acade-
micieni, scriitori, critici ºi istorici
literari, directori ºi redactori de
reviste ºi edituri, din Craiova ºi alte
centre universitare din þarã.

Evenimentul va debuta joi, 5
octombrie, ora 16.30, cu o sesiu-
ne de comunicãri ºtiinþifice la care

Colocviile „Scrisul Românesc”: douã zile de manifestãri cultural-ºtiinþifice
participã personalitãþi din dome-
niul umanist cu deschidere spre
aceastã temã privitã din unghiuri
diferite, dar care converg spre îm-
bunãtãþirea relaþiei dintre intelec-
tuali, putere ºi tehnologie. În cu-
vântul de deschidere, prof. univ.
dr. Florea Firan, director al editu-
rii ºi redactor-ºef al revistei „Scri-
sul Românesc”, va prezenta rea-
lizãrile ºi perspectivele publicaþiei
ºi motivaþiile care au stat la baza
alegerii temei colocviilor.

Invitaþi speciali sunt academi-
cienii Dumitru Radu Popescu,-
 Gheorghe Pãun ºi Victor Voicu –
secretar general al Academiei Ro-
mâne, Dumitru Radu Popa – scri-
itor din New York, alãturi de pro-
fesori universitari, critici ºi isto-
rici literari, directori ºi redactori
de reviste ºi edituri, din Craiova
ºi alte centre universitare din þarã.
În încheierea sesiunii vor fi lan-

sate numãrul special, 10/2017, al
revistei „Scrisul Românesc”, care
cuprinde comunicãrile celor pes-
te 30 de autori ce au participat la
dezbaterea temei, ºi volumul „A-
vangarda ºi Avangardismul”, cu
comunicãrile ºtiinþifice de la sesi-
unea precedentã.

Vineri, 6 octombrie, ora 11.00,
va avea loc lansarea cãrþilor „Bog-
dan Petriceicu Hasdeu, scriito-
rul”, de Stancu Ilin; „Din partea
cealaltã. Eseuri”, de Dumitru
Radu Popa; „Liniºtea ºi neliniº-
tea drumului. Florea Firan 80”;
„Freamãtul vieþii, eseu” (debut
editorial), de Oana Bãluicã.       

Gala Premiilor „Scrisul Româ-
nescî� pe 2016 ºi de Debut în
volum pe 2017 va fi, în aceeaºi zi,
un eveniment de evaluare editoria-
lã ºi de stimulare a tinerelor talen-
te. Premiul „Tudor Arghezi/Opera
Omnia” pentru întreaga activitate

literarã ºi ºtiinþificã va fi acordat
scriitorului George Sorescu.

Pe parcursul manifestãrilor, ex-
poziþia de cãrþi ºi reviste „Scrisul
Românesc 2006-2017” va oferi
participanþilor prilejul de a-ºi com-
pleta biblioteca proprie cu noutãþi
editoriale ºi numere din revista ani-

versatã ºi de a lua autografe de la
autorii prezenþi. Cele douã zile de
manifestãri cultural-ºtiinþifice vor
fi încheiate cu câteva momente
artistice susþinute de Valentin Mi-
hali, actor al Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, ºi de soliºti ai -
Filarmonicii „Oltenia”.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

O nouã ediþie a Nopþii Albe a Galeriilor invitã publicul din 12
oraºe – vineri, 6 octombrie, începând cu ora 19.00, ºi pânã târziu

în noapte – sã parcurgã un traseu nocturn în compania artei
contemporane! Vernisaje, performance-uri, spaþii alternative,

galerii de artã ºi ateliere de artist, toate împreunã genereazã an
de an o nouã hartã a oraºelor în care are loc acest eveniment:

Bucureºti, Arad, Baia Mare, Braºov, Cluj Napoca, Craiova, Iaºi,
Petrila, Reºiþa, Sibiu, Târgu Mureº ºi Timiºoara!

cepte ºi înlocuirea lor cu bucuria
de a trãi, exprimatã simbolic printr-
un triumf al carnavalescului”.

„Art-bazar” pe Lipscani!
Galeria ElectroPutere (Calea

Bucureºti nr. 56) propune, în ace-
laºi interval orar 19.00-1.00, ex-
poziþia „Când atomii se ciocnesc
ºi disturbã entropia”, cu instala-
þii ale artiºtilor Silvia Amancei ºi
Bogdan Armanu. Strada Lipscani
va fi transformatã ºi ea într-o ga-
lerie! Expoziþia „Art-bazar”, care
se va deschide în aceastã zonã ºi
va reuni pictori de peisaje ale Cra-
iovei, îºi propune scoaterea artei
în stradã, folosindu-se de piaþã
drept cadru de expunere a lucrã-
rilor. „Publicul craiovean este in-
vitat la o plimbare reconfortantã
pe strada pietonalã Lipscani, fiind
însoþit la fiecare pas de compozi-
þii ale peisagiºtilor craioveni, ce ºi-
au fãcut din reprezentarea artisti-
cã a oraºului o profesiune de cre-

dinþã”, se precizeazã pe site-ul
evenimentului.

Publicul este aºteptat
ºi în Port Cultural Cetate

La Craiova, Noaptea Albã a
Galeriilor va fi marcatã ºi de Casa
de Culturã „Traian Demetrescu”,
care, vineri, în intervalul 19.00-
3.00, va fi deschisã celor care do-
resc sã viziteze cele trei expoziþii
organizate de instituþie. De aseme-
nea, primitor va fi ºi „Cabinetul
Cultural – 1 mp de artã” – un ca-
binet foto convertit în spaþiu de
exprimare a artei în diversitatea
formelor sale (strada „Madona
Dudu” nr. 10), cu expoziþia de pic-
turã „Omul recent” a artiºtilor
Valentin Boboc, Cãtãlin Solcan,
Emil Bãnuþi ºi Florin Zupea.

Publicul este aºteptat ºi în Port
Cultural Cetate, la „418 Gallery”

(strada Portului nr. 68), la expozi-
þia de picturã „Reþele fluide” a
artistului Petricã ªtefan (orele
16.00-21.00) ºi la o expoziþie de
fotografie în cadrul proiectului de
curatoriat „Art in Context” (orele
16.00-20.00).

NAG, un proiect al Asociaþiei
Ephemair ºi partenerilor sãi

Noaptea Albã a Galeriilor
(NAG) a fost primul eveniment
cultural nocturn din România dupã
Noaptea Muzeelor ºi primul eve-
niment din þarã care a atras atenþia
marelui public asupra artelor con-
temporane ºi tinerilor artiºti, reu-
nind, printr-un program complex
ºi dinamic, toate tipurile de mani-
festãri artistice – picturã, desen,
sculpturã, graficã sau new media,
fotografie, video, performance,
muzicã, dans, teatru, design etc.

Programul NAG este iniþiat ºi
coordonat de Asociaþia Ephemair ºi
dezvoltat în oraºele participante de
partenerii sãi locali. Ephemair îºi
propune sã dezvolte proiecte cultu-
rale destinate promovãrii artei con-
temporane româneºti ºi internaþio-
nale, acþiuni care vizeazã creºterea
vizibilitãþii acesteia în rândul publi-
cului larg. Alãturi de proiectul Noap-
tea Albã a Galeriilor, Asociaþia
Ephemair organizeazã alte douã pro-
iecte importante în scena evenimen-
telor culturale din Bucureºti: Art on
Display ºi Weekendul Galeriilor. În
acest an, Asociaþia Ephemair a fost
distinsã cu „Premiul pentru promo-
varea culturii româneºti în lume” 
pentru ediþia aniversarã a evenimen-
tului Noaptea Albã a Galeriilor
NAG 2016, în cadrul Galei premii-
lor Administraþiei Fondului Cultural
Naþional – AFCN.
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA FILIAªI anunþã pu-

blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ,,Mo-
dernizare infrastructura rutiera în
oraºul Filiaºi,  judeþul Dolj”, pro-
pus a fi amplasat în intravilanul
oraºului Filiasi. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Municipiul
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la
sediul Primaria Filiaºi, Judetul Dolj
( tel. 0251/441018), în zilele luni pânã
joi intre orele 800-1630 ºi vineri între
orele 800 -1400. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, Municipiul Craiova, str
Petru Rareº nr. 1, fax 0251/419035,
email office@apmdj.anpm.ro.

CONSTANTIN NICU anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii adecvate – în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiectul: ,,CON-
STRUIRE LOCUINÞE COLECTIVE
P+2 CU SPAÞIU COMERCIAL LA
PARTER ªI ÎMPREJMUIRE TEREN,,
propus a fi amplasat în municipiul
Craiova, str. Constantin Brâncovea-
nu, nr. 38F, judeþul Dolj, titular CON-
STANTIN NICU. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele pe care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele de L -V,în-
tre orele 9-14 precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii /observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 07.10.2017(în ter-
men de 5 zile de la afiºare).

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

Anunþul tãu!
U.J.C.C. Dolj, cu sediul în Cra-

iova str. Unirii nr. 50, închiriazã spa-
þii situate la aceeaºi adresã, pretabi-
le pentru sediu de bancã, farmacie,
cabinete medicale, agenþie de tu-
rism ºi alte activitãþi. Relaþii la tele-
fon 0769016925 sau 0251/533830,
cât ºi la sediul firmei.

INFORMARE. In conformitate
cu prevederile Legii Apelor nr.107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, TITULARUL investiþiei –
COMUNA PLEªOI, JUDEÞUL DOLJ,
intenþioneazã sã solicite  de la A.N.
“Apele Române” – Administraþia Ba-
zinalaã de Apã JIU, aviz de gospo-
dãrire a apelor, pentru realizarea lu-
crãrilor ,,INFINÞARE SISTEM DE ALI-
MENTARE CU APÃ IN SATELE PLE-
ªOI ªI MILOVAN DIN COMUNA PLE-
ªOI, JUDETUL DOLJ, amplasate în
bazinul hidrografic JIU - Dunãre, co-
muna Pleºoi, judeþul Dj. Aceastã in-
vestiþie este nouã. Persoanele care
doresc sa obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avi-
zului de gospodãrire a apelor, pot
contacta solicitantul de aviz la adre-
sa menþionatã mai sus sau la telefon
0251454246. Persoanele care doresc
sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solici-
tantului sau la adresa Primãria Ple-
ºoi, judeþul Dolj, persoana de con-
tact – Ciucea Ion, tel. 0251454.246,
dupã data de  2.10.2017 (data esti-
matã la care se va transmite solici-
tarea de aviz).

Anunþul tãu!
MARINESCU RODICA MARIA

titular al proiectului: ,,Construire
imobil D+P+4+M cu destinaþia lo-
cuinþe colective,, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj-  pro-
iectul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiectul: ,,Con-
struire imobil D+P+4+M cu destina-
þia locuinþe colective,, propus a fi
amplasat în municipiul Craiova, B-
dul Dacia, nr.157B , judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele pe care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1,ju-
deþul Dolj,  în zilele de luni-joi,între
orele 8-16.30 ºi vineri între orele 8-
14  precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii /observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ,  pânã la data de 07.10.2017. 

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
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2 bãi,
2 balcoane, decoman-
dat - zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kaufland.
Telefon: 0762/622.136.
Vând apartament 3 ca-
mere, semidecomandat,
et. 2, îmbunãtãþit, Nanter-
re (Calea Bucureºti), preþ
60.000 euro, negociabil.
Telefon: 0723/864.232.
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MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,

cu sediul în Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a te-
renului de 600 mp situat în Municipiul Calafat,  Strada Bate-
ria Mircea nr. 22, jud. Dolj, identificat conform anexei la H.C.L.
nr. 148/18.09.2017., în urmãtoarele condiþii:
preþul de pornire al licitaþiei este de 0,50 euro (echivalent

lei)/mp/luna
perioada de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local 
taxa de participare la licitaþie 100 lei
garanþia de participare la licitaþie 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participã-

rii la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Cala-
fat, str. T. Vladimirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.

Licitaþia va avea loc  în data de 20.10.2017, ora 1300, iar
înscrierea se va face pânã la data de 20.10.2017, ora 1200.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Cala-
fat, tel/fax: 0251/231424; 0251/232884.

MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

               Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a tere-
nului de 30 mp situat în Municipiul Calafat,  Strada Baba Lupa, jud.
Dolj, identificat conform anexei la  H.C.L. nr. 147/18.09.2017., în
urmãtoarele condiþii:

•preþul de pornire al licitaþiei este de 1,50 euro(echivalent lei)/mp/luna
•perioada de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
•participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii  la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local
•taxa de participare la licitaþie 100 lei
•garanþia de participare la licitaþie 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la licita-

þie se obþin  de la sediul Primãriei Municipiului Calafat,  str. T. Vladi-
mirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.

Licitaþia va  avea loc  în data de 20.10.2017, ora 14:00,  iar înscrie-
rea se va face pânã la data de 20.10.2017, ora 13:00.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/fax:
0251/231424; 0251/232884.

CASE
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 bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti 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 (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 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 netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

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 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 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã 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 co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Mag-
nolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã 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.

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

AUTO
Vând Maºinã de Epo-
cã IMS M 461, 1974
tip armatã, carte iden-
titate Târgoviºte. Tele-
fon: 0736/ 728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabrica-
þie 1988, carte identi-
tate, pentru  piese
(maºinã epocã) Târ-
goviºte, 500 Euro. Te-
lefon: 0736/728.876.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând  roþi Mercedes
spiþate, cu cauciucuri
cu tot. Telefon: 0762/
183.205.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.

Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei.  Telefon:
0 7 7 5 / 3 8 3 . 0 0 3 ;
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 tu-
buri beton 1100 mm,
tub azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Ladã frigorificã cu
3 sertare, frigider
Atctic, aragaz cu 4
ochiur i .  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 prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (artiza-
nat de valoare), diver-
se scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
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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.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

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, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând putinã de stejar,
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 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 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
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
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. Telefon:
0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament
2 camere semideco-
mandate, et 4, mobi-
lat ºi utilat, bloc Fe-
mina. Telefon: 0721/
177.748.
Închiriez apartament
2 camere Valea Ro-
ºie. Telefon: 0771/
648.286.

Închiriez camerã
la casã zona Bor-
dei. Telefon: 0752/
641.487.
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 ele-
vului. Telefon: 0744/
474.400.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 12 9 2 1 23-9 29
2. Craiova 13 7 5 1 20-10 26
3. FCSB 12 7 4 1 18-8 25
4. Astra 13 6 5 2 19-11 23
5. Botoºani 13 7 2 4 20-14 23
6. ACS Poli 13 5 3 5 12-14 18
7. Dinamo 13 5 2 6 18-15 17
8. Viitorul 13 5 2 6 15-13 17
9. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
10. CSMP Iaºi 13 3 6 4 14-20 15
11. Chiajna 12 3 2 7 12-16 11
12. Sepsi 12 3 1 8 10-20 10
13. Mediaº 13 2 3 8 7-23 9
14. Juventus 12 0 4 8 7-21 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Au marcat: Martic 27, Burlacu 89.
Timiºoara, stadion: „Dan Pãltiniºanu”, spectatori: 5.000.
Poli Timiºoara: Curileac 8 – Creþu 5, Bocºan 5, Melinte 6, Þigãnaºu 4 –

Artean 6, Vaºvari 6 - Al. Munteanu 6, Curjuric 4 (Doman 58) 5, Bârnoi 4
(Mailat 54) 5 - ªeroni 6 (Ciucur 68) 5. Antrenor: Ionuþ Popa.

Universitatea Craiova: Calancea 7 – Datkovic 6, Kelic 7, Tiago Ferreira
6 - Martic 8 (Dimitrov 78) 6, Zlatinski 6, Mateiu 7, Bancu 6 – Mitriþã 7 (38
Gustavo) 6, Bãluþã 8 (Bãrbuþ 90), Burlacu 7. Antrenor: Devis Mangia.

Cartonaºe roºii: Þigãnaºu 33 / Mitriþã 46.
Arbitru: Istvan Kovacs 7.

ACS Poli – Universitatea Craiova 0-2

Liga I - etapa a XIII-a
Gaz Metan – FC Botoºani  1-0

A marcat:  Romeo 65.
ACS Poli  –  „U” Craiova 0-2

Au marcat: Martic 27,  Burlacu 89.
Viitorul  – CSMP Iaºi  5-2

Au marcat:  Þucudean 15,  40,  43,  51,  Chiþu 44 /
Platini  18.  Jo 70.

Dinamo – Astra 1-1
Au marcat .  Nemec 66 /  Moise 82.

Meciurile  CFR Cluj – Juventus
ºi  Sepsi  –  FCSB s-au jucat  asearã.

FC Voluntari – Chiajna, astãzi,  ora 20.30

Meciul care a încheiat turul
a reflectat parcursul ªtiinþei din
prima jumãtate a sezonului re-
gular: plin de evenimente ºi
emoþii, dar în încheiat grafic. Ca
ºi anul trecut, Craiova este pe
podium dupã 13 etape ºi poate
sã-ºi atribuie rolul de cea mai
spectaculoasã echipã din cam-
pionat. ªi pe Bega alb-albaºtrii
au ratat mult ºi au riscat sã piar-
dã douã puncte pe final. Oltenii
joacã un fotbal generos, dar le
lipseºte cinismul caracteristic
echipelor care câºtigã trofee.
Timiºoara ºi-a asumat din start
rolul de out-sider, cedând po-
sesia ºi ghemuindu-se în jumã-
tatea proprie, pentru a încerca
lovitura pe contrã, deºi avea un
fundaº  în  avanpostur i ,  pe
ªeroni. Prin desiºul bãnãþean,
Mitriþã a avut prima ocazie,
când Curileac a scãpat centra-
rea lui Burlacu, dar ªtiinþa nu
este o echipã speculativã, ci mai
degrabã una risipitoare. Golul a
venit înainte de a se încheia pri-
ma jumãtate de orã. Bãluþã a
croit faza în stânga, ca ºi în me-
ciul cu Gaz Metan, când Gus-
tavo a atacat pe scurt, de aceas-
tã datã Martic apãrând la finali-
zare, cu capul. Croatul care l-a
scos din schemã pe Dimitrov ºi-
a trecut în cont ºi primul gol în
alb-albastru, dupã asisst-ul pen-
tru Bãluþã din meciul trecut,
pentru a egala Voluntariul. Avan-
tajul de pe tabelã a fost dublat
de cel numeric, fiindcã Mitriþã
a fost oprit dur ºi din posturã
de ultim fundaº de Þigãnaºu.
Agresat permanent de adver-
sari, Mitriþã n-a terminat prima
reprizã valid ºi pe teren, astfel
cã s-a rãzbunat la vestiare pe
bãnãþeni. ªeroni, cel care acum
trei ani îi suspenda ascensiunea
lui Bancu, a fost þinta olteanu-
lui, într-o confruntare David
versus Goliat, pedepsitã de Ko-
vacs cu roºu doar pentru piti-
cul ªtiinþei.

Cãpitanul Bãluþã a fost res-
ponsabil cu assist-urile, dar ºi
cu ratãrile, în trei rânduri scã-
pând singur, dar fãrã a gãsi leac
pentru Curileac. ªi Burlacu a
încercat o finalizare în stilul
propriu, cu pãtrundere din stân-
ga ºi ºut la colþul lung, însã ºi
el a fost anticipat de portarul
advers. Jocul a curs permanent
spre careul gazdelor, dar aces-
tea au rezistat pânã spre final,

Alb-albaºtrii garanteazã spectacolulAlb-albaºtrii garanteazã spectacolulAlb-albaºtrii garanteazã spectacolulAlb-albaºtrii garanteazã spectacolulAlb-albaºtrii garanteazã spectacolul
ªtiinþa a ratat mult pânã sã-ºi desãvârºeascã victoria

în Banat ºi terminã turul pe podium

când au ieºit din carapace ºi
puteau produce nedreptatea tu-
rului. Vaºvari a apãrut la o fazã
fixã pe colþul lung ºi a împins
mingea sub transversalã, dar
Calancea a stat pe picioare ºi a
deviat. Liniºtea a fost adusã târ-
ziu în rândul echipei, bãncii teh-
nice ºi a celor 200 de suporteri
care au încurajat ªtiinþa în Ba-
nat. Bãluþã s-a strecurat prin
dreapta ºi a aruncat o boltã pe
colþul lung, de unde Bancu a
întors mingea pentru a al doilea
gol capul, de aceastã Curileac
neavând antidot pentru finaliza-
rea lui Burlacu. ªtiinþa câºtigã
la Timiºoara suferind mai mult
decât era cazul,  dupã jocul
prestat ºi ocaziile create. Alb-
albaºtrii au mai multe victorii în
deplasare decât pe teren propriu
ºi o medie de 2 puncte pe meci
la jumãtatea sezonului regular.

Mangia: „Trebuia sã închidem
meciul mai devreme”

Ca ºi Mulþescu în sezonul
trecut, Devis Mangia se plânge
cã alb-albaºtrii exagereazã cu
ratãrile. „De când s-a întors în
Liga 1, e prima oarã când Cra-
iova a câºtigat la Timiºoara,
ceea ce înseamnã cã e un teren
dificil. Aºa cã trebuie sã fim
mulþumiþi de rezultat, dar, la
cum s-a jucat, ar fi trebuit pro-
babil sã reuºim sã închidem
meciul mai repede. S-a întâm-
plat în multe meciuri sã reuºim
sã marcãm, dar nu sã ºi închi-
dem partidele. E unul dintre lu-
crurile pe care trebuie sã le
îmbunãtãþ im. Dar cu 26 de
puncte în 13 etape, cu o medie
de 2 puncte pe meci, o putem
face mai uºor, putem lucra mai
liniºtiþi. Sunt douã echipe care
sunt favorite sã câºtige campio-
natul ºi altele care încearcã sa
dea maximum. Craiova încear-
cã sã obþinã maximum. Avem
încã potenþial de creºtere, tre-
buie sã ne gândim mereu cã tre-
buie sã fim mai buni”, a decla-
rat Mangia.

Ionuþ Popa a recunoscut su-
perioritatea Craiovei, invocând
lipsa unui atacant veritabil în lo-
tul sãu: „Craiova putea sã câº-
tige la scor. Se vede la echipã
când îþi lipseºte un atacant. Am
fost slabi ºi când am jucat 11 la
11. Nu meritam sã egalãm la
ocazia lui Vaºvari. Am avut un
atacant de conjuncturã, ªeroni.

Dupã ce a fost eliminat funda-
ºul stânga, am fost nevoit sã-l
aduc înapoi în apãrare”. Muca-
litul antrenor al bãnãþenilor a
vorbit ºi despre incidentele de
la pauzã, spre deosebire de
Mangia, cât ºi despre conflic-
tul pe care l-a avut cu Alex Bã-
luþã: „Kovacs a arbitrat excelent.
La vestiare s-au întâmplat lu-
cruri normale pentru fotbaliºti,
lucruri bãrbãteºti. Pe Mitriþã l-
a mâncat undeva. Bãluþã mi-a zis
cã sunt un antrenor foarte bun,
eu i-am zis cã e un jucãtor foar-
te bun, dar sã nu mai comente-
ze mereu când jucãtorii noºtri
solicitã ceva”.

Andrei Burlacu a declarat la
final: „O victorie grea pe terenul
Timiºoarei, dar o victorie mun-
citã. Am luptat din primul minut
pentru toate punctele. Mister a
mizat pe mine, mã bucur cã mi-
am ajutat echipa cu o evoluþie
bunã ºi cu gol. Nu ne-a intere-
sat prea tare eliminarea lui Þigã-
naºu, am fost concentraþi sã ne
facem jocul nostru”. Alexandru
Bãluþã a adãugat: „Ne aºteptam
la un meci greu, pentru cã Ti-
miºoara joacã bine acasã. Am
ºtiut cum sã abordãm meciul,
ne-am creat ocazii ºi am reuºit
sã ne impunem. De data asta am
fost cu asisturile, nu am reuºit
sã înscriu. Dacã aº fi reuºit, ne-
ar fi fost mai uºor. Trebuie sã
luãm lucrurile bune din acest
meci, iar important este cã se
vede pe teren cã suntem pe un
drum bun”.

Bãluþã ºi Bancu,
chemaþi la naþionalã

Doi jucãtori de la Universita-
tea Craiova, Alex Bãluþã ºi Ni-
cuºor Bancu au fost chemaþi de
noul selecþioner, Cosmin Con-
tra, la echipa naþionalã, pentru
ultimele douã meciuri din preli-
minariile Cupei Mondiale ediþia
2018, cu Kazahstan ºi Danemar-
ca. Pentru Bancu este prima pre-
zenþã la echipa naþionalã. Lotul
convocat de selecþionerul Cos-

min Contra: Portari: Ciprian Tã-
tãruºanu (FC Nantes), Costel
Pantilimon (Deportivo La Coru-
na), Bogdan Lobonþ (AS Roma),
Florin Niþã (FCSB); Fundaºi: Ro-
mario Benzar (FCSB), Sergiu
Hanca (Dinamo), Cosmin Moþi
(Ludogoreþ Razgrad), Vlad Chi-
richeº (Napoli), Dragoº Grigo-
re (Al-Sailiya), Mihai Bãlaºa
(FCSB), Iasmin Latovlevici (Ga-
latasaray), Cristian Ganea (FC
Viitorul), Mijlocaºi: Mihai Pinti-
lii (FCSB), Ovidiu Hoban (CFR
Cluj), Rãzvan Marin (Standard
Liege), Eric Bicfalvi (Ural), Ni-

colae Stanciu (Anderlecht), Ale-
xandru Chipciu (Anderlecht),
Alexandru Bãluþã (U Craiova),
Gheorghe Grozav (Kara-
bukspor), Nicuºor Bancu (U
Craiova), Constantin Budescu
(FCSB), Alexandru Ioniþã (As-
tra Giurgiu), Ciprian Deac (CFR
Cluj); Atacanþi: Florin Andone
(Deportivo La Coruna), Claudiu
Keºeru (Ludogoreþ), Bogdan
Stancu (Bursaspor). România nu
mai are ºanse de calificare la tur-
neul final de anul viitor, ocupând
locul 4 în Grupa preliminarã E,
cu 9 puncte.
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