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- Lui Popescu, abia îi scoþi
vorba din gurã, în schimb, pe
nevastã-sa nu poþi s-o opreºti.
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Coincide cu sãrbãtorirea cente-
narului Marii Uniri ºi îºi propune sã
uneascã, prin limbajul universal al
muzicii, idei, oameni, mentalitãþi din
cele mai diferite, fiecare concert de
vineri seara incluzând în repertoriu
o lucrare româneascã. Vorbim de-
spre stagiunea 2017-2018 a Filar-
monicii „Oltenia”, care poartã ge-
nericul „Muzica uneºte!” ºi care se
deschide astã-searã, ora 19.00, cu
un concert simfonic avându-l la
pupitrul dirijoral pe maestrul italian
Walter Attanasi.
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Pescuitul recreativ are în judeþul Dolj nu puþini prac-
ticanþi. Potrivit Planului de management pentru practi-
carea pescuitului sportiv al AJVPS Dolj, executat de Sta-
þiunea de cercetare-dezvoltare pentru pisciculturã în Nu-
cet – din judeþul Dâmboviþa –, captura totalã de peºte,
admisibilã, este de 158.822 kilograme, iar numãrul de
permise de pescuit recreativ, rezultat din calcul, prin
modelul ºtiinþific de producþie Schaffer, este de 5.636
pescari. Cifra meritã reþinutã.

Facultatea de Drept a Uni-
versitãþii din Craiova organi-
zeazã, în 6-7 octombrie,Confe-
rinþa Internaþionalã Bienalã
„Sistemul juridic între stabilita-
te ºi reformã”. Aceastã nouã
ediþie va avea, ca de fiecare
datã, invitaþi de marcã din spa-
þiul juridic românesc ºi inter-
naþional, care vor susþine pre-
legeri pe teme de actualitate
din domeniul dreptului. Mani-
festãrile debuteazã astãzi, ora
9.30, în „Aula Magna” a Facul-
tãþii de Drept, cu decernarea ti-
tlului de Doctor Honoris Cau-
sa prof.univ.dr.  Tudorel Toa-
der, ministrul Justiþiei, prilej
cu care acesta va susþine diser-
taþia „Echilibrul puterilor în
arhitectura statului de drept”.

Lucrãrile conferinþei se vor
desfãºura pe ºase secþiuni. De
asemenea, instituþia de învãþã-
mânt superior amintitã l-a
avut, pe 5 octombrie, ca invi-
tat, pe prof.univ.dr. Mircea Bob,
de la Facultatea de Drept a Uni-
versitãþii „Babeº Bolyai” din
Cluj-Napoca, invitaþii ascul-
tând una din „Prelegerile He-
xagonului”, rezultatul colabo-
rãrilor unitãþilor de învãþã-
mânt universitar din domeniu.
Mircea Bob a susþinut o prele-
gere cu tema „Prin Dreptul ro-
man spre Dreptul actual”, una
care ilustreazã, încã o datã, via-
bilitatea Dreptului roman în
care îºi are cele mai adânci rã-
dãcini Dreptul contemporan.
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Romaºcanu, despre retragerea
dosarului Roºia Montanã
de la UNESCO: Riscul e de a opri
definitiv orice exploatare

Ministrul Culturii, Lucian Romaº-
canu, a precizat, ieri, referindu-se la
depunerea dosarului Roºia Montanã
la UNESCO, cã existã riscul ca vizibili-
tatea internaþionalã a acestui sit sã
opreascã definitiv orice posibilitate de
exploatare a resurselor din zonã. „Aici
este îngrijorarea – cã e posibil sã fi ce-
dat definitiv sau cã, prin transmiterea
acestui dosar, existã riscul sã fi oprit
definitiv posibilitatea de a exploata
vreodatã resursele minerale de acolo”,
a spus Romaºcanu, într-o conferinþã
de presã. „Expunerea internaþionalã ºi
protecþia internaþionalã pot fi, cred, la
un moment dat, foarte greu de întors în
momentul în care ar putea exista o vari-
antã de exploatare rezonabilã a resur-
selor”, a adãugat Romaºcanu.

Ministrul Culturii a spus cã este
vorba despre o „chestiune care þine de
modul în care te raportezi la resursele
pe care le ai”. „Roºia Montanã era pro-
tejatã oricum de legislaþia naþionalã.
Sigur cã, odatã ce ea devine obiect, sit
UNESCO, internaþionalizarea ei va face
foarte grea exploatarea resurselor de
acolo, probabil chiar dacã se va face
cu apã extracþia aurului”, a subliniat
ministrul.

El a menþionat cã Guvernul trebuie
sã analizeze dacã, la momentul depune-
rii dosarului, au fost îndepliniþi toþi paºii
procedurali premergãtori. „Dosarul Ro-
ºia Montanã de la UNESCO este o ches-
tiune extraordinar de delicatã. Din punct
de vedere al Guvernului – ºi este o pozi-
þie exprimatã ºi de domnul premier Tu-
dose – trebuie analizat dacã în momen-
tul depunerii dosarul respectiv a fost
integral din punct de vedere al pãrþii
române. El fiind acceptat la UNESCO,
sigur cã a fost complet, dar trebuie sã
vedem dacã am îndeplinit toþi paºii pre-
mergãtori pentru a fi transmis acolo”, a
menþionat ministrul Culturii.

Ministrul de Externe, Teodor Me-
leºcanu, a declarat, în septembrie, cã
dosarul Roºia Montanã a fost depus
„ilegal” la UNESCO, el acuzând faptul
cã existã vicii de procedurã legate de
faptul cã nu a fost aprobat de premie-
rul Cioloº sau de Guvern, ci a fost tri-
mis de un ministru. „Vreau sã vã infor-
mez cã dosarul a fost depus ilegal, cum
ºtiþi cu toþii. Deci nu a fost aprobat de
premierul Cioloº, nici de Guvernul Ro-
mâniei, ci a fost trimis de cãtre unul
dintre miniºtri. Deci din acest punct de
vedere existã niºte vicii de procedurã”,
a spus Meleºcanu.
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Directorul Serviciului Român de
Informaþii, Eduard Hellvig, a de-
clarat, ieri, la Timiºoara, cã a soli-
citat în mod public, repetat, spriji-
nul Parlamentului pentru adopta-
rea noului pachet de legi privind
securitatea naþionalã ºi cã, în pre-
zent, SRI este „în afara oricãrui

Camera Deputaþilor a adoptat, miercuri, un pro-
iect de lege care prevede modificarea Codului fiscal
pentru scutirea de la plata impozitelor a clãdirilor
monumente istorice, muzee sau case memoriale.

Proiectul prevede scutirea de la plata impozite-
lor a clãdirilor ºi suprafeþelor de teren aferente care
sunt clasate drept monumente istorice, de arhitec-
turã sau arheologice, muzee sau case memoriale,
indiferent de proprietar, ºi care au faþada stradalã
ºi principalã renovatã sau reabilitatã, cu excepþia
încãperilor folosite pentru activitãþi economice.

În cazul clãdirilor de acest tip care nu au faþada
renovatã, consiliile locale vor putea decide scutirea de
impozit, în funcþie de situaþia bugetului, potrivit sursei
citate. Consiliile locale vor putea decide ºi reducerea
impozitului pe suprafeþele neconstruite ale terenurilor
în regim de monumente istorice, în funcþie de supra-
faþa afectatã ºi de perioada punerii monumentelor is-
torice la dispoziþia publicului pentru vizitare. Camera
Deputaþilor este for decizional în acest caz

Liviu Pop, ministrul Educaþiei, a de-
clarat, în cadrul unei dezbateri la care
au participat mai mulþi profesori, cã, în
medie, în România, mandatul unui mi-
nistru al Educaþiei este de ºase luni.
“Eu am o lunã ºi jumãtate prin 2012,
mã apropii uºor de 6 luni”, a declarat
Pop. “În medie, avem cel mai scurt
mandat al unui ministru al Educaþiei în
Europa. În ultimii 27 de ani, un minis-
tru al Educaþiei a rezistat în România
6 luni. ªtiu cã acesta s-ar putea sã fie
ultimul meu discurs în faþa dumnea-
voastrã, în calitate de ministru. De ace-
ea, stau relaxat ºi ºtiu cã nu am fãcut
eroare de sistem cum au fãcut alþii”, a
declarat ministrul.

Liviu Pop a fãcut declaraþia la Uni-
versitatea Creºtinã „Dimitrie Cantemir”
din Bucureºti unde a participat la dez-
baterea cu tema „Libertate prin Educa-

Guvernul a decis, ieri, înfiinþarea sistemu-
lui Ro-Alert, prin OUG, ministrul de Interne,
Carmen Dan, precizând cã, potrivit meteo-
rologilor, în perioada urmãtoare România se
va confrunta din ce în ce mai des cu genul
de fenomene „nowcasting”. „Pe ordinea de
zi de astãzi se aflã un proiect foarte impor-
tant pentru noi toþi, Ro-Alert-ul, un prim pas
în implementarea acelui sistem de anunþare
în timp real al cetãþenilor care se aflã într-o
zonã de pericol, indiferent de ce tip e acel
pericol, cã e meteo sau alte ameninþãri la adre-
sa vieþii, siguranþei lor”, a spus, la începutul
ºedinþei de Guvern, premierul Mihai Tudose.

La rândul ei, Carmen Dan, ministru de In-
terne, a spus cã sistemul Ro-Alert este pro-
movat ca urmare a analizei realizate dupã ma-
nifestarea deosebit de gravã a fenomenelor
meteo extreme, care au avut loc recent în
special în vestul þãrii. «Proiectul de ordonan-
þã este rezultatul consultãrilor dintre toþi fac-
torii instituþionali implicaþi – mã refer la STS,
Inspectoratul General pentru Situaþii de Ur-
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joc de putere”.
„SRI este astãzi în afara oricã-

rui joc de putere. A fost un efort
depus de-a lungul mai multor ani,
însã mã aºtept ca ºi cei din exte-
riorul Serviciului sã fie responsa-
bili ºi sã evite atragerea Serviciu-
lui în astfel de construcþii. Con-

trolul civil al SRI se face de cãtre
Comisia specializatã a Parlamen-
tului, iar eu, în calitate de direc-
tor, mi-am exprimat permanent
totala deschidere pentru asigura-
rea unui control real ºi transpa-
rent. În egalã mãsurã mã aºtept
ca acest control sã nu se trans-
forme într-un instrument cu mizã
politicã sau mediaticã. Este obli-
gatoriu ca Serviciul ºi societatea
sã beneficieze de un cadru legis-
lativ clar, complet, actual ºi mo-
dern. SRI a fost primul care a re-
clamat necesitatea actualizãrii ca-
drului normativ. Am solicitat în
mod public, repetat, sprijinul Par-
lamentului pentru adoptarea nou-
lui pachet de legi privind securi-
tatea naþionalã cu scopul de a ne
clarifica limitele de competenþã ºi
de a le aduce în actualitate, a spus
Eduard Hellvig, la Timiºoara, unde
participã la deschiderea Masteru-
lui „Studii de Securitate Globalã”,
în cadrul Universitãþii de Vest.

Hellvig s-a adresat studenþilor

din aulã, spunându-le cã ei fac par-
te dintr-o generaþie liberã de con-
strângeri ºi de „scheletele trecutu-
lui” ºi cã sperã ca ei sã nu afle ce
înseamnã „cultul ascultãrii, al obe-
dienþei”. „Nu ºtiþi – ºi sper sã nu
aflaþi vreodatã – ce înseamnã cul-
tul ascultãrii, al obedienþei – acel
instrument care amputeazã perso-
nalitatea umanã ºi-i marcheazã par-
cursul. Reprezentanþi o generaþie
liberã de constrângeri ºi de sche-
letele trecutului. Dar aceastã liber-
tate va fi deplinã numai prin des-
cãtuºarea talentelor pe care le aveþi.
Sunt talentele chemate sã constru-
iascã o þarã europeanã pe funda-
mente solide ºi sãnãtoase, în care
fiecare cetãþean sã-ºi poatã gãsi
locul afirmãrii oneste”, le-a spus
directorul SRI studenþilor Univer-
sitãþii de Vest Timiºoara.

Totodatã, Hellvig a mai spus cã
democraþia „nu este un dat ºi nu
este inatacabilã” ºi cã în lume sunt
puþine locuri care „mai asigurã sta-
bilitatea ºi pacea la care visãm”.

Guvernul a înfiinþat Ro-Alert, sitem care anunþã cetãþenii care se aflã
într-o zonã de pericol, în timp real, prin mesaje pe telefoanele mobile

genþã ºi ANCOM. Acest sistem presupune
multiple avantaje, precum transmiterea ºi re-
petarea ciclicã a unor semnale rapide prin
surse autorizate adaptate stãrii de pericol, prin
intermediul operatorilor de telefonie mobilã
ºi acest mesaj, acest sistem de alertare este
îndreptat cãtre toþi utilizatorii aflaþi în arealul
ameninþat. Este important pentru cã, pânã
acum, nu am avut un astfel de sistem de aler-
tare ºi este evident cã este necesar deoarece,
din ceea ce spun meteorologii, în perioada
urmãtoare ne vom confrunta din ce în ce mai
des cu genul de fenomene „nowcasting”. Sis-
temul va fi implementat cu sprijinul STS ºi
va fi operat de cãtre structurile operaþionale
cu funcþionare 24 de ore din 24, structuri ale
Departamentului pentru Situaþii de Urgenþã ºi
ale Inspectoratului General pentru Situaþii de
Urgenþã», a spus Carnem Dan.

Ministrul de Interne a precizat cã Raed Ara-
fat este desemnat, în calitate de ºef al Depar-
tamentului pentru Situaþii de Urgenþã din ca-
drul MAI, ca responsabil atât cu coordona-

rea tuturor activitãþilor care privesc finanþa-
rea, cât ºi cu derularea procedurii de achizi-
þie, cu livrarea ºi punerea în funcþiune a sis-
temului Ro Alert. Premierul a apreciat „pozi-
þia foarte constructivã a celor patru opera-
tori de telefonie mobilã, care îºi asumã cos-
turile ce le revin lor, cu toatã disponibilitatea
posibilã”.

Pop, cãtre profesori: Acesta s-ar putea sã fie ultimul
meu discurs, ca ministru, în faþa dumneavoastrã

Camera Deputaþilor: Clãdirile
monumente istorice, muzeele si

casele memoriale, scutite de impozit
þie”, organizatã de Federaþia Sindicate-
lor din Educaþie „Spiru Haret”.

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop, a de-
clarat, miercuri, cã îºi va înainta demi-
sia doar dacã grupul PSD-ALDE îi va
cere sã facã acest lucru, precizând cã
nu are de ce sã recurgã la un asemenea
demers dacã solicitarea vine din parte
altui grup parlamentar. Declaraþia mi-
nistrului Educaþiei a venit în contextul
în care, miercuri, deputata USR Lavi-
nia Abu Ambra i-a cerut sã renunþe la
portofoliu. “Nu m-aþi votat, nu o sã-mi
dau demisia când mi-o cereþi. Dacã îmi
cere demisia grupul PSD-ALDE, mi-o
voi da. Nu am nicio obligaþie sã ascult
ce îmi spuneþi. Pentru orice propunere
de modificare a legii privind Educaþia,
uºa ministerului este deschisã pentru
orice parlamentar, de orice culoare po-
liticã”, i-a rãspuns Liviu Pop.
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Câteva precizãri
exprese din
ordinul 60/2017
al Ministrului
Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale

Pentru încheierea contractelor
de utilizare a resurselor acvatice
vii, în scop recreativ, solicitanþii
urmau sã depunã la sediul filialei
regionale Oltenia ANPA – direcþia
politici ºi inspecþii maritime – o
solicitare scrisã, pentru zonele de
pescuit recreativ delimitate, care
sã aibã anexate mai multe docu-
mente, toate obligatorii. Printre
care numãrul mediu de pescari re-
creativi înregistraþi în documen-
tele asociaþiei în anul precedent
solicitãrii. Enumerate între exi-
genþele solicitate, imperativ, mai
erau planul de management, lista
dotãrilor tehnice proprii, lista per-
sonalului propriu pentru controa-
le/paza obiectivelor aferente zone-
lor de pescuit recreativ, ultima si-
tuaþie financiarã, certificatul fis-
cal, din care sã rezulte cã nu se
înregistrau datorii la Direcþia Ge-

Pescuitul recreativ are în judeþul Dolj nu pu-
þini practicanþi. Potrivit Planului de management
pentru practicarea pescuitului sportiv al AJVPS
Dolj, executat de Staþiunea de cercetare-dez-
voltare pentru pisciculturã în Nucet – din jude-
þul Dâmboviþa –, captura totalã de peºte, admi-
sibilã, este de 158.822 kilograme, iar numãrul
de permise de pescuit recreativ, rezultat din cal-
cul, prin modelul ºtiinþific de producþie Schaf-
fer, este de 5.636 pescari. Cifra meritã reþinu-
tã. La data de 14 iulie a.c. a avut loc, în confor-
mitate cu ordinul MADR numãrul 60/2017, pri-
vind accesul la resursele acvatice vii, din do-
meniul public al statului, în vederea practicãrii
pescuitului recreativ în habitatele piscicole na-
turale – cu excepþia rezervaþiei Delta Dunãrii –
, o licitaþie pentru atribuirea a 16 locaþii delimi-
tate, aºa cum prevede decizia preºedintelui
Agenþiei Naþionale pentru Pescuit ºi Acvacul-
turã (ANPA) numãrul 116/21 aprilie 2017, pen-
tru o perioadã de 10 ani. Locaþiile licitate, afe-
rente Doljului, au fost urmãtoarele: Balasan –
30 km (Moþãþei-Catane); Baboia – 50 km (Ver-
biþa-Bârca); Desnãþui – 80 km (Cleanov-Plos-
ca); Jiul cu afluenþii sãi – 110 km (Bâlta-Dunã-
re); Teslui – 30 km (Motoci-Preajba de pãdu-
re); Geormane – 58 hectare (Teasc-Badoºi);
Marica – 31 hectare (Bratovoieºti-Prunet);
Gârla Mãlãieni – 5,5 km (Canal de evacuare al
polderului Dunãre); Cilieni – 40 de hectare (Bãi-

leºti); Baraj Iºalniþa – 138 hectare (Craiova);
Drincea – 6 km (Salcia-Cetate); Jieþ – 30 km
(raza judeþului); Bãlþile Preajba-Fãcãi – 19 hec-
tare; Canalul Dãbuleni C0 – 10 km; Terpeziþa –
40 km. În discuþie, aºadar, s-a aflat o reþea hi-
drograficã, cu potenþial piscicol diferit, de inte-
res totuºi pentru pescuitul recreativ/sportiv.
De-a lungul anilor, AJVPS Dolj a gospodãrit, in-
spirat, mai multe amenajãri piscicole ºi cursuri
ale râurilor interioare, fãcând populãri, cu fon-
duri proprii, ºi tot istoricul investiþiilor sale se
regãseºte în Planul de management pentru prac-
ticarea pescuitului recreativ. AJVPS Dolj se afle
înregistratã, de cãtre ANPA – serviciul regio-
nal Oltenia –, în registrul unic de evidenþã a
asociaþiilor de pescari în scop recreativ ºi a pre-
zentat la licitaþia menþionatã toate piesele de
dosar, imperativ solicitate prin decizia preºe-
dintelui ANPA, dr. ing. Nicolae Dimulescu (nr.
116/24 aprilie 2017). Ceea ce era de aºteptat s-
a întâmplat. Prin procesul-verbal final de eva-
luare, din data de 14 iulie a.c., AJVPS Dolj s-a
calificat pe primul loc, întrunind 94 de puncte,
în vederea încheierii contractelor de utilizare a
resurselor acvatice vii în locaþiile menþionate,
într-o competiþie în care a avut contracandidaþi
în AVPS Diana, AVPS Artemis – ambele din Dolj,
conduse de aceeaºi persoanã – Valentin Udrea,
la care vom face o referire mai detaliatã. Au mai
participat APS Bibanul Dolj ºi APS Jiul (Dolj).

neralã a Finanþelor Publice ºi Con-
siliul Local. La o privire generalã,
Ordinul 60/2017 al ministrului
Petre Daea insereazã condiþii per-
tinente. Reþinem însã o exigenþã,
avutã în vedere... la punctaj: nu-
mãrul mediu de pescari re-
creativi înregistraþi în do-
cumentele asociaþiei, în
anul precedent solicitãrii.
Teoretic, cifra respectivã nu
se poate mistifica, fiindcã
anual se comunicã la ANPA,
sucursala regionalã Oltenia,
pe categorii de permise, cu
ordinele de platã aferente, pri-
vind contribuþia la bugetul de
stat, iar pentru permisele gra-
tuite, dovezile privind drep-
tul persoanelor respective de
a beneficia de facilitatea în
discuþie.

AVPS Diana:
O contestaþie...
periculoasã

Împotriva procesului-ver-
bal final de evaluare, din 14
iulie 2017, conform cãruia
AJVPS Dolj s-a calificat pe
primul loc cu 94 de puncte,

în vederea încheierii contractelor
de utilizare a resurselor acvatice
vii în locaþiile amintite, AVPS Dia-
na Dolj a formulat contestaþie.
Conform obiºnuinþelor. ªi, para-
doxal, comisia de soluþionare a
contestaþiilor – ANPA, din Minis-
terul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale – i-a dat câºtig de cauzã, du-
când-o la 99 de puncte (!), printr-
un „adaos” – nu comercial – de
15 puncte. Cam multe. Cum?
Printr-o ºmecherie periculoasã
produsã de AVPS Diana. Poziþia
6, punctul I.3, din grila de eva-
luare – Anexa 4 a ordinului 60/
2017 – se referea la numãrul me-
diu de membri pescari, înregistraþi
în documentele asociaþiei, în anul
precedent. Logica membrilor co-
misiei de contestaþie pare de-a
dreptul ºuie. Ca sã nu spunem pe-
nalã. Numãrul membrilor pescari,
înregistraþi în documentele AVPS

Diana Dolj, nu putea sã creascã
între momentul încheierii proce-
sului final de evaluare din 14 iulie
2017 ºi momentul soluþionãrii
contestaþiei cu... aproa-
pe 4.000 de membri. ªi
chiar dacã, prin absurd,
s-ar fi înregistrat o ase-
menea „frumoasã per-
formanþã”, ordinul mi-
nistrului Agriculturii fã-
cea trimitere expresã la
situaþia din anul prece-
dent, pentru a se evita
„periculoasele artificii”,
la care apeleazã „ex-
perþii”. Or, dacã AJVPS
Dolj raporteazã, prin
documente, de netãgã-
duit, sub aspectul cre-
dibilitãþii, un numãr de
3.030 pescari amatori,
anexând ordinele de
platã, cu sumele afe-
rente virate ANPA – su-
cursala regiunea Olte-
nia –, înseamnã cã
AVPS Diana a câºtigat
contestaþia, raportând
„din burtã” peste 5.000
de pescari amatori. ªi
am avea astfel peste 8.000 de pes-
cari „cu acte în regulã”, ceea ce
nu bate cu... numãrul optim de
pescari (5.036) recomandat de

Staþiunea de cercetare-dezvoltare
pentru pisciculturã Nucet. Preva-
lându-se probabil de faptul cã în
anul precedent, din „neglijenþã”,

omisese sã raporteze vreo situa-
þie concretã la ANPA – sucursala
regionalã Oltenia. Fiindcã, dacã a
remis-o ºi ulterior a corectat-o, la
depunerea contestaþiei, suntem în
faþa unui fals periculos. Extrem
de riscant. Despre AVPS Diana
Dolj, mare lucru nu e de spus, în
afara faptului cã directorul ei, Va-
lentin Udrea, ca director al AVPS
Artemis, a mai avut un litigiu cu
AJVPS Dolj, pentru crearea ficti-
vã a asociaþiei de proprietari Vra-
ta, judeþul Mehedinþi, în vederea
gestionãrii fondului cinegetic nu-
mãrul 65 Cernãteºti, acuzat fiind
de instanþa de judecatã de „fals”
ca sã citãm din procesul-verbal
204229 din 11 septembrie 2017,
încheiat la sediul Ministerelor Ape-
lor ºi Pãdurilor (MAP), prin care
s-a reþinut cã nu îndeplineºte con-
diþia de a deþine calitatea de ges-
tionar consacrat, cum prevede
Legea 407/2006 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Bineînþe-
les, se va ajunge din nou în in-
stanþã. Dacã nu cumva parchetul
o va lua înainte ºi vinovaþilor le
va rãmâne „osu-n gât”.

Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR
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Federaþia Naþionalã Sindicalã
AMBULANÞA din România, cu
sprijinul organizaþiilor sindicale
membre, din serviciile de ambulan-
þã, a anunþat declanºarea protestu-
lui naþional pe o perioadã nedeter-
minatã. În toatã aceastã perioadã,
conducerea FNSAR s-a declarat
dispusã sã  continue discuþiile cu
reprezentanþii Guvernului, pânã la
soluþionarea favorabilã a revendi-
cãrilor privitoare la personalul din
Serviciile Publice de Ambulanþã.

Ce nemulþumiri au angajaþii
de la Ambulanþã

Sindicaliºtii cer stoparea dimi-
nuãrii veniturilor lunare ale perso-
nalului din sistemul sanitar, respec-
tiv din serviciile de ambulanþã, în-
cepând cu 1 ianuarie 2018, în urma
aplicãrii Regulamentului de sporuri
conform proiectului elaborat de
Ministerul Sãnãtãþii în baza preve-
derilor Legii 153/2017. Ei spun cã
veniturile le sunt diminuate în con-
diþiile în care vor pierde tichetele

Întâlnire cu 43 de asistenþi
maternali

Inspectoratul de Poliþie Jude-
þean Dolj, în colaborare cu psiho-
terapeuþi din cadrul ONG Casa de
Culturã a Sindicatelor, au organi-
zat, ieri, la sediul DGASPC Dolj,
o activitate de prevenire a violen-
þei domestice, pentru creºterea ca-
pacitãþii femeilor de a se valoriza
ºi de a conºtientiza statutul ºi ro-
lul pe care trebuie sã îl aibã în so-
cietate. În cadrul acestei activitãþi,
la care au participat 43 de asis-
tenþi maternali profesioniºti, s-au
fãcut recomandãri cu privire la
importanþa stabilirii unor reguli ºi
limite de toleranþã încã de la înce-
putul unei relaþii, astfel încât
aceasta sã fie una sãnãtoasã, lip-
sitã de orice formã de violenþã.-
 De asemenea, a fost vizionat ºi
filmul realizat în cadrul Campa-
niei de prevenire a violenþei do-
mestice “Aripi Frânte”, aceastã
activitate având ºi caracter de in-
formare ºi sensibilizare.

Angajatele din Craiova,
instruite de poliþiºti

Pe parcursul întregii zile, po-

Protest la AmbulanþãProtest la AmbulanþãProtest la AmbulanþãProtest la AmbulanþãProtest la Ambulanþã
Angajaþii Serviciului de Ambulanþã Ju-

deþean Dolj au fost, ieri, în grevã japone-
zã. Aceºtia au purtat banderole albe pe
braþ, iar pe maºini a fost afiºat mesajul de
protest. Sindicaliºtii cer stoparea diminuã-
rii veniturilor lunare ale personalului din

sistemul sanitar, respectiv din serviciile de
ambulanþã. Ei reclamã ºi starea parcului de
ambulanþe, care sunt învechite, precum ºi
lipsa de personal. De asemenea, cer renun-
þarea la mãsura de transfer a taxelor so-
ciale de la angajator la angajat.

de masã începând cu 1 ianuarie
2018 pânã la 1 decembrie 2018 ºi
vor pierde sau le vor fi reduse pro-
centele de sporuri pentru condiþii
de muncã deosebit de periculoase.
De asemenea, ei reclamã starea
parcului de ambulanþe, care sunt
învechite, precum ºi lipsa de per-
sonal. Reprezentanþii Federaþiei
Ambulanþa solicitã în regim de ur-
genþã modificarea ºi completarea
Legii 153/2017, cât ºi a Regula-
mentului de sporuri, urgentarea
încheierii Contractului – cadru
multianual de cãtre ministerele res-
ponsabile, alocarea de buget pen-
tru anul 2018 în vederea urgentãrii
achiziþiei de ambulanþe anual con-
form necesarului stabilit ºi supli-
mentarea de posturi la nivelul nor-
mativului de personal în vigoare.
De asemenea, reprezentanþii Fede-
raþiei Ambulanþa cer renunþarea la
mãsura de transfer a taxelor so-
ciale de la angajator la angajat.

Protestul naþional constã în afi-
ºarea pe toate ambulanþele opera-

tive a douã afiºe A4 cu inscripþia
„PROTEST  NAÞIONAL” în cele
douã locuri menþionate de organi-
zator, iar pe verso au fost inscrip-
þionate punctele importante din re-
vendicãrile sindicatelor din servi-
ciile de ambulanþã reprezentate de
FNSAR Personalul operativ, TESA
ºi muncitorii membri în organiza-
þiile sindicale aparþinând FNSAR,
au purtat panglici albe, pe echipa-
mentul de lucru, ca semn de pro-
test, conform indicaþiilor primite de
la organizator.

S-a stabilit calendarul acþiunilor
de protest

În tot acest timp a continuã pro-
cesul de strângere de semnãturi,
care se va finaliza pânã în data de
11 octombrie a.c. Acestea vor fi
centralizate apoi de FNSAR. Ur-
mãtorul pas este  pichetarea Mi-
nisterului Muncii ºi Justiþiei Socia-
le, Ministerului Sãnãtãþii ºi Minis-
terului Finanþelor Publice în data
de 11 octombrie a.c., conform

calendarului de acþiuni sindicale
stabilit de FNSAR, dupã cum ur-
meazã: pichetarea Ministerului
Muncii ºi Justiþiei Sociale – de la
ora 10:30 la 11:30; pichetarea Mi-
nisterului Sãnãtãþii –  de la ora 11:30
la 12:30; deplasarea în coloana a
protestatarilor din strada „Cristian
Popiºteanu”, la ora 12:30, cu ieºi-
re pe Calea Victoriei, Piaþa Naþiu-
nilor Unite, B-dul Naþiunilor Unite,
B-dul Libertãþii ºi Piaþa Constitu-
þiei. Sosirea în Piaþa Constituþiei va
fi la ora 13:15 cu finalizarea acþiu-
nii la ora 14:15.

La finalul acþiunilor de picheta-
re a ministerelor menþionate, repre-
zentanþii FNSAR solicitã o discu-
þie interministerialã cu miniºtrii din
cele patru ministere ºi cu reprezen-
tantul Guvernului nominalizat de
premierul României.

Dacã revendicãrile nu vor fi
soluþionate, sindicaliºtii amenin-
þã cã vor continua pregãtirile pen-
tru un mare miting organizat de
toate federaþiile din sistemul sa-
nitar ºi, apoi, declanºarea con-
flictelor de muncã, urmate de
posibile greve, conform Legii
Dialogului Social. “Avem speran-
þa, dupã întâlnirea de la Guvern,
cã se cautã soluþii de rezolvare ºi
sperãm sã se rezolve situaþiile de
nemulþumire  pe cale amiabilã în
perioada PROTESTULUI NAÞI-
ONAL anunþat. Menþionãm cã, pe
toatã perioada anunþatã, activita-
tea în serviciile de ambulanþã NU
va fi întreruptã pânã la noi hotã-
râri”, au precizat reprezentanþii
Federaþiei Naþionale Sindicale
AMBULANÞA din România.

RADU ILICEANU

Acþiuni ale poliþiºtilor pentru prevenirea
violenþei domestice

Maratonul de activitãþi cu caracter preventiv din cadrul
„Sãptãmânii Prevenirii Criminalitãþii 2017” a continuat ºi
ieri, în judeþul Dolj, cu ziua dedicatã prevenirii violenþei
domestice. Poliþiºtii s-au întâlnit cu asistenþi maternali,
cu angajate ale unor firme din Craiova, întrucât femeile sunt,
în majoritatea cazurilor, victime ale acestui gen de infracþiuni.
Oamenii legii ºi specialiºtii psihoterapeuþi sunt conºtienþi cã
numãrul doljencelor afectate este mult mai mare decât cel
care apare în statisticile oficiale, întrucât multe femei evitã
sau renunþã sã depunã plângeri împotriva agresorilor.

liþiºtii de proximitate ºi cei din
mediul rural au desfãºurat acti-
vitãþi de informare a victimelor
violenþei domestice cu privire la
prevederile legale în acest dome-
niu ºi transmitere a unor mãsuri
antivictimizare, la sediile unor
agenþi  economici unde perso-
nalul este preponderent de sex
feminin, la cãmine culturale, dar
ºi spaþii amenajate pentru petre-

cerea timpului liber. Astfel, poli-
þiºti de proximitate din cadrul-
 Secþiei 4 Poliþie Craiova au dis-
cutat, ieri, cu angajatele unei fir-
me de confecþii situatã în car-
tierul Bariera Vâlcii. Oamenii le-
gii le-au informat despre preve-
derile legale ºi au oferit angaja-
telor broºuri în cuprinsul cãrora
se regãsesc recomandãri antivic-
timale, astfel încât sã cunoascã
paºii pe care trebuie sã-i urmeze
în cazul în care ar deveni victi-
me ale violenþei domestice. ªi
poliþiºtii de proximitate din ca-
drul Secþiei 5 Poliþie Craiova au
organizat o activitate similarã la
o societate comercialã din Cra-
ioviþa Nouã, la discuþii partici-
pând atât conducerea unitãþii, cât
ºi personalul feminin. La activi-
tãþile de prevenire s-au alãturat

ºi poliþiºti de proximitate din ca-
drul Secþiei 3 Poliþie Craiova au
distribuit flyere cu recomandãri
antivictimale, în Mall, astfel în-
cât sã fie informate ºi sã cunoas-
cã paºii pe care trebuie sã-i ur-
meze în cazul în care ar deveni
victime ale violenþei intrafamilia-
le, atât ele, cât ºi copiii lor. În
cadrul acestei campanii a fost re-
alizat ºi Ghidul Siguranþei Victi-
melor Violenþei în Familie, care
pânã la finalul acestui an va fi
distribuit în toate secþiile de po-
liþie de la nivel naþional.

„Specialiºtii în domeniu (asis-
tenþi sociali, poliþiºti, sociologi,
psihologi) estimeazã cã numãrul
real al cazurilor de violenþã în
familie este mult mai mare decât
cel înregistrat în evidenþele ofi-
ciale, deoarece multe victime nu
depun plângere, femeile fiind
principala categorie vulnerabi-
lã. Din punctul de vedere al me-
diului de provenienþã, situaþia
înregistreazã o tendinþã descen-
dentã în mediul urban, în timp
ce în mediul rural se menþine la
un nivel îngrijorãtor. Pe fondul

consumului de alcool ca factor
declanºator, în corelaþie directã
cu statutul victimei ºi al agreso-
rului în cadrul familiei, cauzele
declanºãrii conflictelor constitu-
ie, în fapt, un conglomerat de
frustrãri ºi comportamente de-
viante sedimentate în timp: resur-
sele financiare insuficiente, men-
talitatea arhaicã coroboratã cu
nivelul precar al educaþiei, rela-
þiile extraconjugale, gelozia,
modul de a-ºi împãrþi sarcinile
zilnice etc. Din pãcate, în spe-
cial în cazul femeilor, victima nu
gãseºte resurse sã rupã relaþia
dupã prima agresiune îndreptatã
asupra ei, motivele fiind varia-
te, de la dependenþa emoþionalã
ºi/sau financiarã faþã de agresor,
prezenþa copiilor ºi resursele li-
mitate de creºtere a lor, lipsa edu-
caþiei, neîncredere ºi respect de
sine scãzut, pânã la lipsa de spri-
jin din partea familiei extinse sau
din partea cercului de relaþii ex-
tra-familial”, a explicat inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. 

CARMEN ZUICAN
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Ideea de a cerceta cimitirele cra-
iovene pentru a le pune în valoare
patrimoniul cultural a aparþinut
unui elev al Colegiului Naþional
„Carol I”, singurul liceu din Dolj
care s-a înscris la concursul na-
þional „Euroscola”, ediþia din
acest an, a zecea la numãr, având
ca tematicã patrimoniul cultural.
„Plecând de la aceastã frumoasã
provocare, ideea unui elev a fost
de a ne concentra asupra unui
obiect de patrimoniu poate mai
inedit, cu foarte multe reverbe-
raþii culturale ºi cu o importanþã
deosebitã, anume patrimoniul fu-
nerar. În majoritatea oraºelor eu-
ropene, este pus în valoare, dar
la noi paºii sunt foarte timizi.
Este privit ºi cu oarecare suspi-
ciune, ca un spaþiu al tristeþii, ºi
nu unul muzeal. Am îmbrãþiºat
aceastã idee ºi am desfãºurat
cercetãri toatã vara”, a explicat
Alina Ioanicescu, profesor de
limba francezã la colegiul amin-
tit ºi unul dintre coordonatorii pro-
iectului, alãturi de profesorul Pe-
truþa Ungureanu.

O muncã de
cercetare a elevilor
de la „Carol I”

Elevii au ales cinci cimitire din
Craiova, douã ortodoxe – Ungu-
reni ºi Sineasca – Cimitirul ca-
tolic, Cimitirul luteran ºi Cimiti-
rul evreiesc, pe care le-au cer-
cetat cu mare atenþie, pe toatã
durata vacanþei de varã. Consul-
tând documente ºi scrieri refe-
ritoare la istoria veche a Bãniei,
cu accent pe elita culturalã, ele-
vii Colegiului „Carol I” au des-
coperit, în cimitire, adevãrate

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Elevii Colegiului Naþional „Carol I” militeazã
pentru înscrierea cimitirului Sineasca în Asociaþia
Cimitirelor Semnificative din Europa (ASCE).
Ajunºi la capãtul unei munci de cercetare de câte-
va luni, elevii atrag atenþia autoritãþilor locale cã
acest cimitir ascunde 54 de morminte deosebit de
importante, ca valoare arhitecturalã, dar ºi prin
prisma personalitãþilor care îºi dorm somnul cel
de veci sub aceste cripte. Din pãcate însã, „grãdi-
nile de piatrã” ale Bãniei nu sunt îngrijite ºi nici
protejate corespunzãtor.

comori culturale: pietre funera-
re care stau la cãpãtâiul perso-
nalitãþilor cu care Craiova se
mândreºte, în cãrþi ºi memorii,
dar, din pãcate, nimeni nu se mai
îngrijeºte ºi de locurile unde
aceºtia îºi dorm acum somnul
cel de veci. „Noi vrem sã pu-
nem în valoare patrimoniul fu-
nerar, deosebit de valoros, al
oraºului Craiova ºi sã tragem un
semnal de alarmã pentru prote-
jarea acestor vestigii ale prezen-
tului ºi, cu siguranþã, importan-

te pentru viitor”, a concluzionat
ideea acestui îndrãzneþ ºi impor-
tant proiect educativ profesorul
Alina Ioanicescu.

Sineasca, propus
pentru înscrierea în
asociaþia cimitirelor
mari din Europa

Toate materialele de cerceta-
re ale elevilor alcãtuiesc un do-
sar cuprinzãtor care va fi înscris
în competiþia „Euroscola” 2017-
2018, pe data de 10 octombrie.
Totodatã, elevii ºi profesorii co-
ordonatori ºi-au propus sã mear-
gã ºi mai departe, sã trezeascã
ºi interesul autoritãþilor locale
pentru aceste cimitire. În spiri-

tul acestei idei, au propus Pri-
mãriei Craiova ºi conducerii RA-
ADPFL, regia care le deþine în
administrare, sã realizeze demer-
surile pentru aderarea la Asocia-
þia Cimitirelor Semnificative
din Europa (ASCE), o asociaþie
europeanã cu rol în inventarie-
rea ºi promovarea monumente-
lor istorice în vederea introducerii
acestora în trasee culturale.
„Aceastã asociaþie, prin acþiunile
sale, îºi propune sã promoveze
cimitirele reprezentative, ca par-
te fundamentalã a moºtenirii
umanitãþii, în vederea promovã-
rii ºi restaurãrii, precum ºi sã pro-
moveze turismul cultural, oferind
noi destinaþii”, a spus profesorul
Alina Ioanicescu.

Personalitãþile
Craiovei îºi dorm
acolo somnul
de veci

Deºi în toate cimitirele Cra-
iovei se odihnesc personalitãþi
de seamã ale oraºului, echipa de
proiect „Euroscola” a Colegiu-
lui Naþional „Carol I” a propus
ca demersurile sã se opreascã
la cimitirul Sineasca, care este
cel mai mare cimitir al Craiovei
ºi care ascunde nu mai puþin de
54 de morminte importante.
„Valoarea acestui lãcaº, ca de
altfel al tuturor cimitirelor, de-
rivã, pe de o parte, din profilul
personalitãþilor care odihnesc
aici – profesori, oameni politici,
senatori, deputaþi, primari, fi-
lantropi, militari, artiºti, scrii-
tori ºi oameni de culturã ºi de
afaceri, precum ºi din valoarea
arhitecturalã a mormintelor lor,
valoare conferitã de amprenta
pe care numeroºi artiºti au lã-
sat-o asupra operelor din aces-
te grãdini de piatrã”, a adãugat
profesorul coordonator Ioani-
cescu. De o valoare aparte, în
cimitirul Sineasca, se gãsesc
monumentul funerar al familiei
Aman, cel al lui cercetãtorului
C.S. Nicolãescu-Plopºor, al fa-
miliei Glogoveanu.

Conform coordonator i lor
proiectului, ruta europeanã a
cimitirelor semnificative aduce
anual 5 milioane de vizitatori în
locaþiile incluse ca obiective
turistice. În acest moment, 22
de þãri, cu 179 de cimitire, sunt
înscrise în acest traseu cultu-
ral, cele mai numeroase ºi mai
diversificate regãsindu-se în
Spania, Germania ºi Italia. Din
România, sunt înscrise doar
douã cimitire, cimitirul Bellu
din Bucureºti ºi Cimitirul Cen-
tral din Cluj.
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Softronic Craiova a semnat un
contract cu operatorul feroviar de
marfã Green Cargo din Suedia pen-
tru livrarea în vara anului 2018 a douã
locomotive Transmontana. Producã-
torul de la Craiova a mai închiriat re-
cent douã locomotive Transmonta-
na, prin leasing operaþional, lui Deut-
sche Bahn Cargo – Schenker Loco-
motivele Transmontana pot fi obser-
vate pe cãile ferate din România ºi
Ungaria, special adaptate pentru tre-
nuri grele de marfã.  Radu Zlatian,
consultant în cadrul Softronic a pre-
cizat cã echipa de specialiºti din ca-
drul celor douã firme care coordo-

Softronic pSoftronic pSoftronic pSoftronic pSoftronic produce locomotive pentru suedeziiroduce locomotive pentru suedeziiroduce locomotive pentru suedeziiroduce locomotive pentru suedeziiroduce locomotive pentru suedezii de la Green Cargo de la Green Cargo de la Green Cargo de la Green Cargo de la Green Cargo
Firma Softronic din Craiova, constructor

de locomotive electrice, a marcat, ieri, în-
ceperea producþiei primelor douã locomoti-
ve Transmontana pentru firma suedezã
Grenn Cargo, cu care a încheiat în urmã cu

trei luni un contract pe 10 ani. Locomotiva
produsã de Softronic Transmontana poate
sã tragã pânã la 3.000 de tone, de douã ori
mai mult decât un tip de locomotivã utiliza-
tã frecvent în Suedia.

neazã proiectul au dorit sã prezinte
ieri, într-un cadru festiv, primul ele-
ment din prima locomotivã. „Pentru
vara viitoare vom livra douã locomo-
tive, iar pentru urmãtorii zece ani, în-
tre trei ºi cinci bucãþi. Green Cargo în
Suedia este echivalentul lui CFR
Marfã la noi. În momentul de faþã este
începutul contractului, contractul
efectiv s-a semnat în aceastã varã ºi
astãzi (n.r. – ieri) se prezintã prima
piesã din prima locomotivã. Discu-
tãm de circa 7 milioane de euro, în
prima fazã, iar apoi undeva la 10 mili-
oane de euro. Locomotiva este cea
mai performantã locomotivã pentru

transport marfã în condiþii grele. Are
6 axe ºi poate sã tracteze trenuri foarte
grele de 2000-2500 de tone, pe cãi
ferate dificile, adicã, cu pante mari,
cu gheaþã, cu zãpadã. Producþia Sof-
tronic în marea ei majoritate este datã
la export. Cele mai multe locomotive
produse la Softronic aparþin compa-
niei Deutsche Bahn Cargo – Schen-
ker, fiind ºi cel mai mare transporta-
tor din Europa, dupã care mai sunt o
serie de firme din Ungaria ºi Aus-
tria…”, a subliniat Radu Zlatian.

Soluþii logistice mai eficiente
Achiziþionarea noilor locomotive

electrice face parte din strategia Gre-
en Cargo de reducere a costurilor de
transport. În vara anului 2015, loco-
motiva Transmontana nr. 019 a fost
trimisã în Suedia pentru teste. Aceas-
ta a fost testatã de cãtre Rush Rail ºi
Green Cargo. A primit chiar ºi un
nume suedez: Rödluvan (Scufiþa
Roºie). “Am decis sã analizãm mai
multe locomotive ºi vagoane, ca par-
te a strategiei noastre cu privire la
flota de vehicule. Primele vehicule ce
vor fi evaluate sunt douã locomoti-
ve Transmontana Co-Co, care vor
permite crearea unor soluþii logistice
mai eficiente, îndeosebi pentru trans-
porturile mai grele. Pe lângã puterea
de tracþiune superioarã, locomotive-
le sunt moderne ºi dotate cu un sis-
tem electric de frânare automat ºi op-
timizat. Aceste locomotive vor fi op-

timizate pentru a reduce consumul
de energie, pe cât posibil, folosind
date topografice ºi de rutã”, a decla-
rat Markus Gardbring, director Ac-
tive, Green Cargo. Green Cargo deþi-
ne o flotã de material rulant de 400
de locomotive ºi 5.000 de vagoane,
ºi opereazã 400 de trenuri de marfã
pe zi în Suedia, echivalentul a circa
10.000 de camioane, sau a unui con-
voi de camioane lung de peste 300
de kilometri. Operatorul oferã servi-
cii door-to-door pe o reþea care se
întinde în toatã Suedia, iar prin par-
tenerii companiei are acces la sute
de locaþii din toatã Europa.

„Ei au apreciat foarte mult
aceastã locomotive”

Înfiinþat în Craiova, în 1999, Gru-
pul Softronic are ca principalã acti-
vitate modernizarea de locomotive ºi
este format din companiile Softronic

(producãtor de rame ºi locomotive
electrice) ºi Softrans (transportator
feroviar de marfã ºi de pasageri, ºi
lider pe piaþa închirierilor de locomo-
tive). Cãtãlin Iosub, directorul de
Marketing al companiei Softronic, a
precizat cã acest proiect a fost iniþiat
pe patru ani ºi existã satisfacþia fap-
tului cã s-a reuºit în cele din urmã sã
se semneze un contract cu cea mai
redutabilã companie de marfã din
Scandinavia. “Ei au apreciat foarte
mult aceastã locomotivã, în momen-
tul în care noi am fost ºi am efectuat
câte douã luni de serviciu de tracþiu-
ne pentru ºase companii, inclusive
Green Cargo. Ulterior, ei au fost cei
care ne-au cãutat ºi am semnat con-
tractual respective. Am negociat ºi
acum am cãzut de acord sã marcãm
acest moment”, a subliniat reprezen-
tantul Softronic.

MARGA BULUGEAN

A fost o zi care s-a celebrat
Ziua Internaþionalã a Educa-
þiei în toatã þara, inclusiv în
Dolj ºi Craiova. Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti” a fãcut
parte din acest program.
«Avem, în aceastã zi de 5 oc-
tombrie, mai multe activitãþi, de
la vizionare de filme documen-
tare ºi artistice inspirate din
opere literare pânã la un joc
de fotbal amical, cu echipa de
la Colegiul Naþional Pedago-
gic „ªtefan Velovan”. Dar, cea
mai importantã acþiune a fost
prezenþa domnului profesor
Radu Popa, fost absolvent al
ºcolii noastre, care, în prezent,
este unul dintre colaboratorii NASA. Pre-
zenþa sa este un preambul, dacã pot spu-
ne aºa, pentru aniversarea a 135 de ani de
la înfiinþarea „Fraþilor Buzeºti” ºi se alã-
turã altor reprezentanþi de marcã ai liceu-
lui nostru, care vor veni în faþa elevilor»,
a precizat prof.  Carmen Lucia ªtefãnes-
cu, director la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”.

Un fost absolvent, un om care
trãieºte pentru România

 Radu Popa a absolvit Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” în 1977. Este absol-
vent al Universitãþii din Bucureºti, Facul-
tatea de Biologie, iar de 19 ani este în Sta-
tele Unite ale Americii, cercetãtor la uni-
versitãþi prestigioase, fiind colaborator la
NASA, pe un proiect important. „Am ple-
cat pe vremea când nu erau granturi eu-

Facultatea de
Drept a Universitãþii
din Craiova organi-
zeazã, în 6-7 octom-
brie,Conferinþa
Internaþionalã
Bienalã „Sistemul
juridic între stabili-
tate ºi reformã”.
Aceastã nouã ediþie
va avea, ca de fiecare
datã, invitaþi de marcã
din spaþiul juridic
românesc ºi internaþi-
onal, care vor susþine
prelegeri pe teme de
actualitate din
domeniul dreptului.
Manifestãrile debu-
teazã astãzi, ora 9.30,
în „Aula Magna” a
Facultãþii de Drept, cu
decernarea titlului de
Doctor Honoris
Causa prof.univ.dr.
Tudorel Toader,
ministrul Justiþiei,
prilej cu care acesta
va susþine disertaþia „Echilibrul puterilor în arhitectura
statului de drept”. Lucrãrile conferinþei se vor desfãºura pe
ºase secþiuni. De asemenea, instituþia de învãþãmânt
superior amintitã l-a avut, pe 5 octombrie, ca invitat, pe
prof.univ.dr. Mircea Bob, de la Facultatea de Drept a
Universitãþii „Babeº Bolyai” din Cluj-Napoca, invitaþii
ascultând una din „Prelegerile Hexagonului”, rezultatul
colaborãrilor unitãþilor de învãþãmânt universitar din
domeniu. Mircea Bob a susþinut o prelegere cu tema „Prin
Dreptul roman spre Dreptul actual”, una care ilustreazã,
încã o datã, viabilitatea Dreptului roman în care îºi are cele
mai adânci rãdãcini Dreptul contemporan.

CRISTI PÃTRU

La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, elevii
au primit vizita unui cercetãtor NASA

 Ieri, în cadrul Zilei Internaþionale a Educaþiei,
la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova
au fost organizate mai multe activitãþi, extra-cur-
riculare, care au pus în valoare aceastã sãrbãtoa-
re, dedicatã, în primul rând, cadrelor didactice, dar

ºi copiilor ºi pãrinþilor. Invitat de onoare a fost un
fost absolvent al unitãþii de învãþãmânt, plecat de
mai mulþi ani în Statele Unite ale Americii, cola-
borator al NASA, care le-a împãrtãºit elevilor din
experienþa sa.

ropene de dezvoltare. Cercetãtorii sunt
patrioþi doar prin ºtiinþa lor. Ei trãiesc doar
prin ceea ce fac, iar dacã gãsesc o posibi-
litate de dezvoltare, sã zicem Australia,
acolo se duc sã-ºi desãvârºeascã pregã-
tirea. Eu iubesc România ºi mã întorc ori
de câte ori am ocazia. Sunt dezamãgit pen-
tru paºii pe care îi face þara noastrã în
integrarea europeanã” a menþionat Radu
Popa. În prezent este asociat cu NASA,
pe proiectul „Rover Curiosity” pentru ex-
plorarea Planetei Marte, la  University of
Shoutern California (Los Angeles) ºi lu-
creazã, în mediul privat, pentru un alt pro-
gram de cercetare, cel destinat „reciclãrii
de masã organicã în proteine pentru fura-
je, una din marile crize prin care trece ome-
nirea”. A venit, ieri, în faþa elevilor, ºi le-a
vorbit despre cercetãrile privind existen-
þa vieþii extraterestre, la care este parte,

fiind convins cã ºtiinþa va evolua.
L-am rugat sã ne spunã ceva mai
multe despre anii din urmã ºi de-
spre planurile de viitor. N-a prege-
tat ºi ne-a explicat: «Eram elev la
„Buzeºti” ºi, în acei ani, pe lângã
discoteci ºi concertele formaþiei
„Phoenix”, nu prea aveam prea mul-
te. Era o traumã pentru noi când
veneau tezele. Atunci, eram cu to-
þii foarte traumatizaþi, dacã se poa-
te spune aºa. Dar, acum, îmi dau
seama cã ne-au prins foarte bine.
În SUA se merge pe specializare
strictã, fiecare este pe domeniul
sãu. Am trei realizãri importante:
una cã am absolvit „Buzeºti”, a
doua cã am ajuns la una dintre cele

mai prestigioase instituþii din SUA – „Cal-
tech” (Pasadena) ºi cea de-a treia unde
sunt acum. Toþi colegii mei români sunt
priviþi foarte bine acolo, deoarece am acu-
mulat multe cunoºtinþe de-a lungul ani-
lor. Chiar am fost întrebat dacã am absol-
vit acest liceu ºi nu ºtiam despre ce e
vorba. Mi-am dat seama dupã ce am auzit
la performanþele unde s-a ajuns în ultimii
ani ºi mã consider mândru. Cred cã ar fi
foarte bine ca ºi la noi, în România, sã se
dezvolte învãþãmântul profesional, fiind-
cã este nevoie de specialiºti. Înainte de
1990 era o programã încãrcatã, eram ca o
cãmilã care duce în spate toate greutãþile,
dar trebuie sã trecem peste aceste lucruri.
Cred cã trebuie ca sistemul de învãþãmânt
românesc sã fie mai flexibil, orientat cãtre
Europa, nu cãtre zone din est».

CRISTI PÃTRU

Ministrul Justiþiei primeºte titlul
de Doctor Honoris Causa

al Universitãþii din Craiova



cuvântul libertãþii / 7vineri, 6 octombrie 2017 culturãculturãculturãculturãculturã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, secþia Mediatecã
ºi American Corner Craiova, or-
ganizeazã vineri, 06.10.2017, în-
cepând cu ora 18:00, English Book
– Reading Club.

Activitatea are rolul de a încu-
raja lectura în limba englezã ºi de
a dezvolta gândirea criticã ºi ex-
primarea fluentã în limba engezã.
Acþiunea cu tema „The Hitchhi-
kers’s Guide to Galaxy” de Dou-
glas Adams se adreseazã elevilor

English Book – Reading Club la „Aman”
ºi va fi coordonatã de voluntarii
Kromatikon.

„La American Corner cei mici
ºi, în general, toþi cetãþenii care îºi
doresc sã acceseze resurse fizice
ºi electronice pe marginea culturii
ºi limbii engleze au ocazia sã parti-
cipe la o serie de programe ºi acti-
vitãþi interactive. Voluntarii Kroma-
tikon nu sunt la prima experienþã
la Aman. Ne-au obiºnuit cu activi-
tãþile desfãºurate pentru publicul
nostru ºi ºi-au demonstrat utilita-

tea prin toate proiectele pe care le-
au desfãºurat în regim de volunta-
riat. Le mulþumim pentru cã aleg
biblioteca drept gazdã pentru acþi-
unile lor educative”, a declarat Lu-
cian Dindiricã, managerul Biblio-
tecii Judeþene “Alexandru ºi Aris-
tia Aman”.

Evenimentul se va desfãºura în
Sala “Marin Sorescu”.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, secþia Mediatecã ºi
American Corner Craiova, a organi-
zat, miercuri, 04.10.2017, începând
cu ora 11:15, douã evenimente cu
prilejul Zilei Mondiale a Animalelor.

La cele douã acþiuni au partici-
pat elevii clasei a I de la ªcoala
Gimnazialã „Mircea Eliade”, înso-
þiþi de învãþãtor Elena Gavrilã, res-
pectiv clasei a II-a de la ªcoala
Gimnazialã „Traian”, însoþiþi de
învãþãtor Diaconu Dinu Raluca

Elevii au participat la o prezen-
tare realizatã în Power Point ºi de-
numitã: „Animale pe cale de dispa-
riþie”, la un atelier creativ ºi la o
discuþie liberã. Prin aceastã activi-
tate ne-am propus sã-i conºtienti-
zãm, informãm ºi implicãm pe cei
mici în activitãþile de protecþie a
animalelor ºi mediului înconjurãtor.

Ziua de 4 octombrie nu a fost
aleasã la întâmplare ca Ziua Mon-
dialã a Animalelor, deoarece în aceas-
tã zi se sãrbãtoreºte ºi Sfântul Fran-
cisc de Assisi, patronul spiritual al
animalelor. Scopul acestei zile este
acela de a creºte gradul de conºtien-
tizare al populaþiei faþã de riscurile
reprezentate de dispariþia a numeroa-
se animale, din cauza acþiunilor in-

Ziua Mondialã a Animalelor marcatã la Aman

vazive ale omului. Cu ocazia acestei
zile se doreºte comemorarea dragos-
tei ºi respectului faþã de animale, dar
ºi sublinierea importanþei lor în lume,
deoarece conºtientizarea asupra
acestui aspect poate duce la îmbu-
nãtãþirea standardelor de bunãstare
a animalelor din întreaga lume.

Evenimentul s-a desfãºurat în
Sala “Marin Sorescu”.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”

„Muzica uneºte!” este o stagiu-
ne care va pune în valoare creaþii
semnate de compozitori români –
George Enescu, Ciprian Porumbes-
cu, Constantin Silvestri, Constantin
Bobescu, Bogdan Vodã, Tiberiu
Olah, Eduard Caudella. «Se anunþã
o stagiune a unitãþii româneºti în di-
versitatea mondialã, un mesaj al Fi-
larmonicii „Oltenia” prin care Muzi-
ca uneºte ºi depãºeºte barierele între
oameni. (…) Acest fir tricolor se
împleteºte armonios cu muzica in-
terpretatã de dirijorii invitaþi din strãi-
nãtate (Italia, Olanda, Coreea de Sud,
Anglia, Belgia), alãturi de soliºti cu
nume rezonante ale scenei naþionale

Coincide cu sãrbãtorirea centenarului Marii
Uniri ºi îºi propune sã uneascã, prin limbajul uni-
versal al muzicii, idei, oameni, mentalitãþi din cele
mai diferite, fiecare concert de vineri seara in-
cluzând în repertoriu o lucrare româneascã.

Vorbim despre stagiunea 2017-2018 a Filar-
monicii „Oltenia”, care poartã genericul „Muzi-
ca uneºte!” ºi care se deschide astã-searã, ora
19.00, cu un concert simfonic avându-l la pupi-
trul dirijoral pe maestrul italian Walter Atta-
nasi. Trei nume rezonante ale artei interpreta-
tive româneºti – violonista Cristina Angheles-
cu, violoncelistul Filip Papa ºi pianistul Mihai
Diaconescu –  se regãsesc pe afiºul concertului

inaugural, cu un repertoriu ce include uvertura
festivã „Academica” de Brahms, Simfonia I de
Enescu ºi Triplul concert de Beethoven.

Puncte de reper ale stagiunii vor fi turneul în
Coreea de Sud efectuat de muzicieni ai institu-
þiei în perioada 15 octombrie – 3 noiembrie, cea
de-a 44-a ediþie a Festivalului Internaþional „Cra-
iova Muzicalã”, care se va desfãºura între 17 ºi
28 noiembrie, ca ºi tradiþionalele concerte de co-
linde, programate în datele de 21 ºi 22 decem-
brie. Pentru stagiunea „Muzica uneºte!”, care se
va încheia în iunie 2018, melomanii craioveni îºi
pot face abonament: 10 concerte – 210 lei (preþ
întreg) sau 160 lei (elevi, studenþi, pensionari).

– Cristina Anghelescu, Filip Papa,
Mihai Diaconescu, Silvia Sbârciu,
Marius Boldea, Daniel Podlovschi,
Gabriel Croitoru, Simina Croitoru,
Lena Vieru-Conta», precizeazã re-
prezentanþii instituþiei.

Prima datã la pupitrul
Simfonicului craiovean

Concertul de deschidere a noii
stagiuni îl aduce, pentru prima datã
la pupitrul Simfonicului craiovean,
pe dirijorul italian Walter Attanasi,
beneficiarul unei impresionante
cãrþi de vizitã. A condus diverse
ansambluri muzicale pe renumite
scene: Teatro alla Scala di Milano,

Arena di Verona, San Carlo di Na-
poli, Opera din Roma, Musikverein
ºi Konzerthaus din Viena, Opera
Naþionalã din Praga, Filarmonica din
Vilnius, Opera din Budapesta. Din-
colo de amplul repertoriu simfonic
ºi de operã pe care-l promoveazã,
Walter Attanasi a colaborat cu in-
stituþii ºi reprezentanþi de seamã ai
jazz-ului: Diane Reeves la Umbria
Jazz, Quincy Jones la Global Fo-
rum din Roma, Stefano di Battista,
Roberto Gatto º.a. Actualmente este
director al Italia Arte Fest, al Um-
bria Music Fest International ºi di-
rijor director muzical onorific al
Operei Române Craiova.

Triplul concert de Beethoven,
cu soliºti de excepþie

Alãturi de Uvertura academicã
festivã, op. 80 de Johannes Brahms
ºi Simfonia nr. 1 în Mi bemol ma-
jor, op. 13 de George Enescu, pro-
gramul serii cuprinde Triplul con-
cert în Do major pentru vioarã,
violoncel, pian ºi orchestrã, op. 56
de Ludwig van Beethoven, pentru
care pe scena craioveanã urcã trei
soliºti de excepþie. Cristina An-
ghelescu (vioarã) – în prezent so-
lista Formaþiilor Muzicale Radio
Bucureºti – este o prezenþã activã
pe toate scenele din România încã
din perioada studenþiei, invitatã sã
concerteze în sãli renumite din
lume. Violoncelistul Filip Papa a
studiat la Conservatorul „George
Enescu” din Iaºi, iar din anul 1991
este solist instrumentist în Orches-
tra Simfonicã a Filarmonicii „Mol-
dova”, precum ºi cadru didactic la
Universitatea de Arte „George Enes-
cu” din Iaºi. Mihai Diaconescu

(pian) s-a nãscut la Craiova, iar în
2014 a absolvit Academia de Muzi-
cã „Gheorghe Dima” din Cluj-Na-
poca. În prezent este masterand în
cadrul Academiei „Sibelius” din
Helsinki.

Alte trei concerte simfonice
în octombrie

Alte trei concerte simfonice sunt
programate, luna aceasta, la Filar-
monica „Oltenia”: vineri, 13 oc-
tombrie, cu Gian Luigi Zampieri
(Italia) la pupitrul dirijoral, solistul
Nello Salza (trompetã, Italia) ºi o
lucrare în primã audiþie –  „Dans
bãtrânesc” pentru orchestrã de
coarde de Ciprian Porumbescu/
Ioan Dobrinescu, pe 20 octombrie
– cu dirijorul Theo Wolters (Olan-
da) ºi solista pianistã Silvia Sbâr-
ciu, iar pe 27 octombrie – sub ba-
gheta dirijorului Jangwon Seo (Co-
reea de sud), invitat fiind pianistul
Marius Boldea.

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
COMUNA Giurgiþa, titular al pro-

iectului: „Modernizare drumuri de in-
teres local în comuna Giurgiþa, Jude-
þul Dolj”, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului
ºi de evaluare adecvatã pentru proiec-
tul: „Modernizare drumuri de interes
local în comuna Giurgiþa, Judeþul
Dolj”, propus a fi amplasat în Comuna
Giurgiþa, judeþul Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, în zilele luni pânã joi, între
orele 8.00-16.00, ºi vineri, între orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: http//:apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.

PRIMÃRIA Comunei Afumaþi, cu
sediul în localitatea Afumaþi, str. Princi-
palã, nr. 37, judeþul Dolj, organizeazã
concurs, conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcþiei publice vacan-
te de: Referent debutant clasa III Com-
partiment Impozite ºi Taxe, 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -Proba scri-
sã în data de 06.11.2017, ora 10.00; -Pro-
ba interviu în data de 08.11.2017, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: -studii liceale, res-
pectiv studii medii liceale finalizate cu
diplomã de bacalaureat; -cunoºtinþe
operare calculator (Word, Excel etc).
Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de 20 zile
de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primãriei
Comunei Afumaþi, judeþul Dolj, din
Str.Principalã, nr.37. Relaþii suplimenta-
re la sediul Primãriei Comunei Afumaþi,
de luni pânã vineri, între orele 8.00-16.00.
Persoanã de contact: Bojin Marina Iri-
na, telefon: 0251.318.001.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
DIRECÞIA Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj orga-
nizeazã procedura de achiziþie pentru un
numãr de 2 apartamente situate în mun-
.Craiova, cartierul Craioviþa Nouã. Crite-
riul de selecþie va fi tehnico-economic
(30%) ºi financiar (70%). Condiþii minime:
4 camere, minim 65mp, disponibilitate în
maxim 60 de zile. Ofertele de vânzare vor
fi formulate conform modelului care poa-
te fi accesat pe site-ul: www.dgaspcdol-
j.ro, rubrica informaþii de interes public,
ºi vor fi însoþite de copia documentaþiei
cadastrale sau a extrasului de carte fun-
ciarã. Vor fi acceptate ofertele depuse de
cãtre persoane fizice sau persoane juri-
dice, precum ºi de cãtre agenþii imobilia-
re (fãrã platã comision intermediere). Ofer-
tele de vânzare vor fi transmise într-un
plic închis, pe care sã fie scris ofertã apar-
tament prin poºtã, curier sau la sediul in-
stituþiei din Craiova, b-dul Nicolae Titu-
lescu, nr.22, camera 12, pânã la data de
20.10.2017, ora 16.00.

Titular Intreprindere Individuala Nita
Marius Cosmin  anunta publicul intere-
sat  asupra elaborararii primei versiuni a
Planului Urbanistic Zonal pentru “Con-
struire silozuri cereale, cabina de poarta
si cantar, platforma auto, asigurarare uti-
litati (bazin etans vidanjabil, put forat,
bransament trifazat), imprejmuire teren”
si Construire spatiu de procesare floarea
soarelui” situat in comuna Afumati, sat
Boureni, T67, P3, judetul Dolj si declan-
sarea etapei de incadrare pentru obtine-
rea avizului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a Planului Urbanistic Zonal
se poate realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud. Dolj, site-
ul APM Dolj, http://apmdj.anpm.ro, si la
sediul Primariei Afumati. Comentariile si
sugestiile se vor transmite in scris la se-
diul APM Dolj in termen de 18 zile calen-
daristice de la data prezentului anunt.

Cãminul pentru Persoane Vârstni-
ce Craiova organizeazã în data de
30.10.2017 concurs de ocupare a unui
post de consilier juridic IA pe perioadã
nedeterminatã. Condiþiile de participare
ºi bibliografia sunt afiºate la sediul insti-
tuþiei: Craiova, str. Tabaci, nr. 3. Relaþii su-
plimentare la telefon: 0251/ 533.578 int.104.

PRIMÃRIA Comunei Þuglui, Jude-
þul Dolj, organizeazã concurs de recruta-
re pentru ocuparea unor funcþii publice
de execuþie vacante conform Legii 188/
1999, privind Statutul Funcþionarilor Pu-
blici, republicatã (r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi ale art.22 din HG
nr.611/2008. Funcþia publicã de consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant,
în cadrul compartimentului Juridic: se
solicitã studii juridice, nu necesitã vechi-
me în specialitatea studiilor. Funcþia pu-
blicã de inspector, clasa I, grad profesio-
nal superior, în cadrul compartimentului
Financiar-Contabil: se solicitã studii eco-
nomice ºi 9 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice. Concursul se va organiza la sediul
Primãriei Comunei Þuglui, judeþul Dolj,
nr.821, în data de 06.11.2017, ora 10.00 -
proba scrisã ºi în data de 8.11.2017, ora
10.00 -interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul Primã-
riei Comunei Þuglui (la secretarul comi-
siei de concurs) în termen de 20 de zile
de la data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a.
Condiþiile de participare, bibliografia ºi
actele necesare înscrierii la concurs
sunt afiºate la avizierul Primãriei Comu-
nei Þuglui. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei Comunei Þu-
glui, nr.821, judeþul Dolj, ºi la numãr te-
lefon: 0251.350.205.

DIRECÞIA Regionalã de Drumuri ºi
Poduri Craiova, cu sediul: Craiova, Ca-
lea Severinului, nr.17, Dolj, organizeazã
procedura de licitaþie deschisã cu prese-
lecþie, cu oferta în plic închis, la data:
06.11.2017 pentru tãiere ºi valorificare
masã lemnoasã pe picior, Lot 1- SDN
Tr.Severin DN 67 KM 18+280-38+700 Cor-
cova-Meris, Lot 2- SDN Rm.Vâlcea- DN
64 KM 81+300-92+680 Fiscalia-Marcea.
Documentaþia de preselecþie se depu-
ne pânã la: 25.10.2017, ora 15.30. Prese-
lecþia se va desfãºura la: 26.10.2017, ora
10.00. Tariful de participare este: 300Lei
inclusiv TVA. Garanþia de participare
este: 128Lei (Lot 1), 550Lei (Lot 2). Infor-
maþii privind desfãºurarea procedurii se
obþin la sediul DRDP Craiova, telefon
0251.408.735 sau www.drdpcv.ro.
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Anunþul tãu!
ACEASTÃ informare este efectuatã

de: Solicitant: Comuna Daneþi, judeþul Dolj.
Adresa: Judeþul Dolj, Sat Daneþi, Comuna
Daneþi, Strada Principalã nr.160, Telefon:
0251.377.001, Reprezentant: Primar Anto-
nie Marius-Cristian, ce intenþioneazã sã
solicite de la Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu Craiova aviz de gospodãrire a
apelor/aviz de amplasament pentru des-
fãºurarea activitãþii de: Servicii Apã: Cap-
tarea, tratarea ºi distribuþia apei cu cod
CAEN 3600, Servicii Canal: cu cod CAEN-
localizat în Comuna Daneþi, judeþul Dolj,
pentru realizarea lucrãrilor pentru proiec-
tul: Înfiinþare sistem de alimentare cu apã
ºi canalizare în satele Brabeþi, Braniºte ºi
Locusteni, comuna Daneþi, judeþul Dolj.
Aceastã investiþie este: Nouã. Urmãtoa-
rele ape uzate: nu este cazul, ce se vor
evacua în: nu este cazul, dupã ce au  fost
epurate prin metoda de epurare: nu este
cazul. Aceastã solicitare de aviz este con-
formã cu prevederile Legii apelor nr.107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adre-
sa menþionatã. Persoanele care doresc sã
transmita observaþii, sugestii ºi recoman-
dari se pot adresa solicitantului sau la
adresa Judeþul Dolj, Sat Daneþi, Comuna
Daneþi, Strada Principalã, nr.160 la: nu-
mele persoanei de contact: Primar Anto-
nie Marius-Cristian, nr. de telefon:
0251.377.001, dupã data estimatã la care
se va transmite solicitarea de: 04.10.2017.

PRIMÃRIA Sadova, cu sediul în loca-
litatea Sadova, strada Craiovei, numãrul
165, judeþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei contractuale vacan-
te de: -ºofer -Serviciul Voluntar pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura ast-
fel: -Proba practicã -eliminatorie, în data
de 01.11.2017, ora 9.00; -Proba scrisã în
data de 01.11.2017, ora 11.00; -Proba in-
terviu în data de 03.11.2017, ora 11.00. Pen-
tru participarea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condi-
þii: -studii: medii, profesionale, liceale; -po-
sesor permis conducere B, C, E; -vechime
în muncã: fãrã vechime. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publi-
carea anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, la sediul Primãriei Sadova. Rela-
þii suplimentare la sediul Primãriei Sado-
va, persoanã de contact: Enache Nicolae,
telefon: 0251.376.622, 0732.990.872, e-mail:
primariacomuneisadova@gmail.com.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Daneþi, cu sediul

în localitatea Daneþi, strada Principalã,
nr.160, Judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea pe perioadã nedetermi-
natã, a funcþiei publice de execuþie, va-
cante, ºi anume: Inspector, clasa I, grad
profesional debutant, compartiment Con-
tabilitate ºi Financiar. Probele stabilite
pentru concurs: selecþia dosarelor de în-
scriere, probã scrisã, interviu. Condiþiile
de desfãºurare a concursului: Data pânã
la care se pot depune dosarele de înscrie-
re: în termen de maximum 20 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a III-a. Data, ora
ºi locul organizãrii probei scrise:
06.11.2017 ora 10.00, Sala de ºedinþe a
Primãriei comunei Daneþi. Data, ora ºi lo-
cul organizãrii interviului: 08.11.2017 ora
10.00, Sala de ºedinþe a Primãriei comu-
nei Daneþi. Condiþiile de participare la con-
curs: Condiþii generale menþionate la
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Sta-
tutul funcþionarilor publici, republicatã.
Condiþii specifice aferente funcþiei publi-
ce: pentru funcþia publicã de execuþie
vacantã de Inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant- compartimet Contabi-
litate ºi Financiar, pot candida, conform
art.9 lit.a) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, republica-
tã, absolvenþi ai studii universitare de li-
cenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul ºtiinþelor economice, conform
HG 580/2014. Nu este necesarã vechime.
Informaþii suplimentare se pot obþine la
numãr telefon 0251.377.001.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea unui
post de conducãtor autospecialã, pe pe-
rioadã determinatã, în cadrul Secþiei Co-
loana Auto. Dosarele de concurs se de-
pun la sediul societãþii, la Compartimentul
Resurse Umane, pânã la data de 12.10.2017,
ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0251/412.628, interior 119.

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

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o tânãrã talentatã ºi deosebitã

ce face foarte multe lucruri pentru varsta ei de 26
de ani, este dirijor în cadrul corului de la Facultatea
de Medicinã. A terminat facultatea de medicinã cu
bursã ºi note foarte mari. Acum este doctor pedia-
tru ºi doctorand la pediatrie în cadrul UMF. Fratele
ei, un bãiat foarte cuminte ºi serios în vârstã de 18
ani a fost diagnosticat în urmã cu ceva vreme cu tu-
moare pe creier. Au facut investigaþii ºi singurul loc
unde au gasit un doctor dispus sã îl opereze este în
Italia la un spital privat. Diagnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul: dacã nu face operaþia, ºanse-
le sã moarã sunt foarte mari! Operaþia o sã aibã loc
pe 28 septembrie sau 10 octombrie ºi costã 32.000
euro (la care se adaugã restul de cheltuieli apãrute
în urma operaþiei). CAS-ul nu deconteazã ºi banii
le trebuie urgent pentru a plãti în avans operaþia.
Situaþia lor financiarã este modestã ºi nu îºi permit
sã susþinã integral costul acestei operaþii. Rugã-
mintea cãtre dumneavoastrã este dacã puteþi sã îi
sprijiniþi cu orice sumã de bani consideraþi. Mulþu-
mim pentru înþelegere, telefon: 0748817990.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã pentru cu-
rãþenie apartament bloc,
de douã ori pe lunã, în
Craiova. Telefon: 0727/
226.367.
Îngrijesc bãtrâni, fac menaj.
Telefon: 0767/323.821.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3 came-
re, semidecomandat, et. 2,
îmbunãtãþit, Nanterre (Calea
Bucureºti), preþ 60.000 euro,
negociabil. Telefon: 0723/
864.232.
Vând apartament 4 came-
re, foarte spaþios, proaspãt
igienizat, cu vedere trilatera-
lã, 2 bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kaufland. Te-
lefon: 0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.
Vând casã modestã 1300
mp, Leamna de Sus, cadas-
tru. Telefon: 0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã în comuna Apele
Vii, judeþul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construcþiei: 1967),
3 camere (cu sobe de tera-
cotã, parchet 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 pu-
blicã de alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.
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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, 6 octombrie 2017

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
PRIMARIA COMUNEI MIRSANI

ANUNT CADASTRU GRATUIT

Primaria Comunei Mirsani,Judetul Dol-
januntatoti proprietarii  care detin teren in
tarlalele  173,174 (punct Tomneasca)sa se
prezinte la sediul Primariei Comunei Mir-
sani, de luni pana vineri in perioada
04.10.2017 – 20.10.2017, orele 8.00-
12.00, camera agricola, cu actul de identi-
tate si titlul de proprietate (si alt act de
proprietate daca exista) pentru intocmirea-
documentatiilor cadastrale si inscrierea
imobilelor in cartea funciara conform
,,Programului de Cadastru si Carte Funcia-
ra”, demarat de catre Agentia Nationala De
Cadastru Si Publicitate Imobiliara.

Vând sau schimb cu apar-
tament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren intra-
vilan, cadastru fãcut la 10
km de Craiova sau schimb
cu garsonierã plus diferen-
þa. 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 comuna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren 3000
cartier Bordei strada Carpe-
nului cu gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabrica de ter-
mopane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi - la DJ, cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.

AUTO
Vând Maºinã de Epocã IMS
M 461, 1974 tip armatã,
carte identitate Târgoviºte.
Telefon: 0736/728.876.
Vând Ford Export 1300 cm3,
an fabricaþie 1988, carte iden-
titate, pentru  piese (maºinã
epocã) Târgoviºte, 500 Euro.
Telefon: 0736/728.876.
Opel Corsa 1,0- 2003-
165000 km, cutie automa-
tã. Telefon: 0723/ 347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi stejar
300-400 l, putinã stejar, 150-
200 l, premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând cuptor electric nefolo-
sit. Preþ 250 lei. Telefon: 0775/
383.003; 0351/805.288.
Vând apometru de apã, bu-
toi de vin 10 vedre, presã
hidraulicã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm, pentru
fum. Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut Cas-
nica, în funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/687.578.
Vând frigider Arctic, funcþiona-
bil, ladã frigorificã cu trei ser-
tare funcþionabilã, ambele 400
lei. Telefon: 0770/687.578.

Vând jgheaburi galvanizate
lungime 3,4m x 20 lei/ bu-
cãþi, 2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment D
220x2500 mm, Telefon:
0766/598.880.
Vând 2 electromotoare trifa-
zate 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.
Vând urgent loc de veci Ro-
boaica, groapã boltitã – pla-
cã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total 250
lei ºi chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei. Tele-
fon: 0728/011.731.
Vând 25 stupi cu familii. Te-
lefon: 0748/145.050.
Ladã frigorificã cu 3 serta-
re, frigider Atctic, aragaz cu
4 ochiuri. Telefon: 0770/
687.578.
Vând televizor color cu tele-
comandã D 70 cm în stare
bunã - 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Titlu de proprietate –
pãdure 2,6 ha comuna Brã-
deºti - Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând prosoape ºi batiste cu-
sute manual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoare), diver-
se scule aºchietoare noi. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând maºinã de cusut elec-
tricã pentru piese. Telefon:
0351/181.202; 0770/970.204.
Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine între-
þinutã, saltea de 2x1,20 pe ar-
curi. Telefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare gaze sobã
D 600, alternator 12V nou,
pick-up Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.

Vând putinã de stejar, 600
litri. Telefon: 0764/779.702.
Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare bunã,
4 galantare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând maºinã de scris electri-
cã, transformator 12, 24 Volþi,
calorifere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete, bocanci noi.
Telefon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4 ochiuri, televi-
zor color 100 lei bucata, ma-
ºinã de cusut Ileana, 4 gropi
fãcute noi cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartamennt 3 ca-
mere zona 1 Mai cu garso-
nierã + diferenþa. Telefon:
0741/467.645

Schimb apartament 2 ca-
mere, et. 1, îmbunãtãþit,
vis-a-vis de Craioviþa Kau-
fland –Penny - lângã pia-
þã, cu similar Brazdã, Ca-
lea Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 ca-
mere semidecomandate,
et 4, mobilat ºi utilat, bloc
Femina. Telefon: 0721/
177.748.
Închiriez camerã la casã
zona Bordei. Telefon: 0752/
641.487.

Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.

Închiriez camerã mobila-
tã în apartament Brazdã,
pentru o fatã elevã, stu-
dentã, salariatã serioasã.
Telefon: 0749/797.940,
0758/433.143.

CONDOLEANÞE
Marin ºi Stana Bãlteanu
din Craiova sunt sufleteº-
te  alãturi de bunul prie-
ten Emil Mischianu din
Galicea Mare,la greaua
încercare a vieþii, pricinui-
tã de decesul soþiei sale.
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În returul Cupei României -
cu BC Timiºoara, SCMU Cra-
iova s-a impus cu 105-103, pe
sferturi 23-26, 30-31, 25-13,
27-33, dar nu a reuºit sã se
califice, deoarece pierduse în
Sala Polivalentã din Bãnie la 6
puncte. Croatul Ivan Siriscevic
a impresionat pe Bega, marcând
38 de puncte (6 din 9 la arun-
cãrile de 3 puncte), iar Nick
Novak a contribuit cu 23 de
puncte (4 din 4 la 3 puncte).
Ceilalþi jucãtori folosiþi de isra-
elianul Rami Hadar au fost: Ki-
kos 12 puncte, Samuels 10,
Vârnã 7, Paasoja 5, Watson 4, Berceanu 4,
Orbeanu 2. Problema principalã a echipei a
fost la recuperãri, unde gazdele au fost net
superioare. „Din pãcate, nu am reuºit sã
pãstrãm avantajul, am avut meciul în mânã,
am condus cu 13 puncte la Timiºoara, dar
am ratat ºansa. Suntem nerãbdãtori sã ne
revanºãm în campionat” a spus Iulian Or-
beanu. Goran Martinic nu a jucat în meciu-
rile cu Timiºoara din cauza unei acciden-
tãri, dar spune cã este pregãtit pentru a de-
buta o datã cu startul LNMB. „Am 10 zile
de când am venit, încep sã mã obiºnuiesc
cu colegii ºi cu oraºul. Am avut o problemã
la picior, dar acum cred cã sunt valid pentru
primul meci de campionat. Sper sã facem

VVVVVoleibaliºtii s-au schimbat,oleibaliºtii s-au schimbat,oleibaliºtii s-au schimbat,oleibaliºtii s-au schimbat,oleibaliºtii s-au schimbat,
obiectivele s-au pãstratobiectivele s-au pãstratobiectivele s-au pãstratobiectivele s-au pãstratobiectivele s-au pãstrat

Cu o echipã modificatã aproape complet faþã de
anul trecut, vicecampioana României are ca scop

calificarea în cupele europene la finalul sezonului
care începe mâine

Echipa de volei a Craiovei, vi-
cecampioanã en-titre, începe cam-
pionatul în acest week-end, întâl-
nind în Sala Polivalentã o nou-pro-
movatã, CSS 2 Baia Mare, sâmbã-
tã, de la ora 17. Antrenorul Dan
Pascu a declarat cã bugetul echi-
pei este acelaºi ca anul trecut, în
schimb alte formaþii au o forþã fi-
nanciarã superioarã faþã de sezoa-
nele precedente. Totuºi, obiectivul
Craiovei rãmâne calificarea în cu-
pele europene. „Va urma un cam-
pionat mai greu decât cel de anul
trecut, bugetele au crescut, dar
obiectivul nostru rãmâne acelaºi,
respectiv calificarea în cupele eu-
ropene. Cine bagã bani aºteaptã ºi
performanþe ºi aºa e ºi la noi, Pri-
mãria Craiova ne asigurã toate con-
diþiile ºi suntem obligaþi sã avem
rezultate, mai ales cã am ridicat
ºtacheta în anii trecuþi. Am fost
nevoiþi sã schimbãm întreaga echi-
pã aproape, dar asta e situaþia,
componenþii formaþiei de anul tre-
cut au avut oferte superioare, nu
am putut sã-i oprim, aºa cã trebu-
ie sã ne adaptãm. În ultimii ani am
avut mereu jucãtori noi, de aceea
am ºi început mai greu campiona-
tul. Sper ca anul acesta sã nu mai
fie aceeaºi situaþie, fiindcã am avut
mai multe meciuri de pregãtire,

suntem cam la 75 la sutã din capa-
citate ºi vrem sã mai adãugãm încã
10 procente dupã meciul de debut.
Faþã de alþi ani, acum ne bazãm pe
foarte mulþi strãini, avem 7, eu nu
am avut mai mulþi de 3 pânã acum,
dar nu am avut încotro, fiindcã
jucãtorii români de valoare nu mai
erau disponibili. Au venit însã ju-
cãtori cu CV, au valoare, dar pen-
tru mine va fi foarte greu, fiindcã
nu pot construi în jurul unui sche-
let, toþi vin din campionate diferite
ºi trebuie sã-i aduc la un numitor
comun. Trebuie sã ne impunem în
meciul cu Baia Mare ºi sã mai fa-
cem un pas înainte ca echipã, sã
ridicãm nivelul de joc de la meci la
meci” a spus antrenorul SCM Cra-
iova. Dan Pascu aºteaptã la echipã
un jucãtor din Porto Rico, Sequiel
Sanchez, acesta întârziind atât din
pricina convocãrii la lotul naþional,
dar ºi din cauza problemelor pro-
vocate de uraganul Maria. „Este un
jucãtor valoros, dar nu va intra di-
rect în echipa de bazã, va trebui sã
munceascã pentru a-ºi câºtiga lo-
cul, fiindcã sextetul este cam for-
mat” a spus Pascu.

Lipsa de omogenitate,
principala problemã

Bogdan Ene este unicul jucã-

tor rãmas din echipa care a fost
campioanã ºi vicecampioanã în
ultimii doi ani. „Baia Mare este o
echipã cu un mix de jucãtori ti-
neri ºi unii strãini cu experienþã,
în faþa cãreia sperãm sã ne impu-
nem. Suntem încã într-o perioa-
dã de omogenizare, sperãm sã
atingem o formã bunã pânã la
meciul din etapa a doua, de la Plo-
ieºti. Eu am rãmas singurul jucã-
tor din echipa din anii trecuþi, nu

aveam motive sã plec, fiindcã mã
simt apreciat aici, de conducãtori
ºi de public. Le voi explica jucã-
torilor noi ce înseamnã Craiova ºi
ce aºteptãri are lumea de la ei” a
declarat Ene.

Sârbul Mirko Radevic este unul
dintre numeroºii jucãtori care au
venit în vara trecutã la Craiova ºi
a declarat înaintea începerii sezo-
nului: „Avem un meci de început
în care trebuie sã fim concentraþi,

am jucat împotriva jucãtorilor
sârbi de la Baia Mare ºi trebuie sã
îi tratãm serios. Suntem mulþi ju-
cãtori noi, avem mult de lucru la
capitolul omogenizare ºi sperãm
sã atingem cât mai curând o for-
mã foarte bunã. Valoare existã, dar
trebuie sã ajungem cât mai repe-
de pe aceeaºi lungime de undã,
pentru ca echipa Craiovei sã ajun-
gã pe primele locuri, aºa cum a
fost obiºnuitã”.

Liga Florilor se reia dupã întreruperea
provocatã de meciurile echipei naþionale,
iar pentru echipa femininã de handbal a Cra-
iovei urmeazã douã meciuri la interval de
numai douã zile, duminicã, de la ora 11 (în
direct la TVR2 ), în deplasare, cu U Cluj,
ºi marþi, la ora 11, în Sala Polivalentã, cu
HC Zalãu. Prima partidã este una specialã
pentru antrenorul secund al Craiovei, Miti-
cã Berbece, deoarece la Cluj evolueazã fii-
ca sa, Ana Maria Berbece, în vârstã de 18
ani. „Vreau sã felicit jucãtoarele noastre
care au evoluat la echipele naþionale, care
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un sezon bun, sunt sigur cã ne vom clasa în
partea superioarã a clasamentului, dar nu ºtiu
cât de sus vom urca. Sper ca fanii sã ne
susþinã, sã fie o atmosferã ca acum 3-4 ani,
când sala era plinã ºi era foarte greu pentru
adversari sã se impunã la Craiova” a spus
fundaºul muntenegrean, venit de la BC
Mureº. Pentru Craiova urmeazã debutul în
noua ediþie a Ligii Naþionale, cu meciul con-
tra nou-promovatei Poli Iaºi, programat
sâmbãtã, de la ora 19, în Sala Polivalentã,
însã disputarea partidei este încã în dubiu,
deoarece formaþia din Moldova ar putea
pierde dreptul de a evolua în campionat,
dupã ce a folosit ilegal un jucãtor în tur-
neul de promovare.

s-au întors sãnãtoase la club, chiar dacã
Zamfir Florianu a suferit o întindere, acum
este OK. Clujul este în foame de puncte ºi
are câteva jucãtoare cu experienþã, Mun-
teanu, Chintoan, Senocico, ºi câteva tinere
de perspectivã, cum este ºi fiica mea. Va fi
un meci special din acest punct de vedere,
cã fata mea îmi va fi adversarã ºi poate voi
fi tentat sã reacþionez la aruncãrile ei, dar
nu e nicio problemã, pânã la urmã ea este
jucãtoare ºi eu sunt antrenor. Trebuie sã
avem atitudine, dar dacã vom juca la capa-
citatea maximã vom câºtiga toate puncte-

le. Va fi greu, mai ales cã
timpul este scurt pentru
recuperare” a spus fos-
tul internaþional român.
„Sunt jocuri destul de
grele, dar le vom trata
foarte serios, fiindcã
vrem maximum de
puncte” a spus Ana Ma-
ria Þicu. „Clujul ºi Zalã-
ul sunt douã echipe care
nu trebuie neglijate, dar
echipa noastrã este pre-
gãtitã pentru a câºiga
cele douã meciuri” a spus
Andreea Rãdoi. SCM
Craiova este pe locul 2
dupã 3 etape, cu maxi-
mum de puncte.
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Programul completal Festivalului

”Roadele Toamnei” – 05 – 08 octom-
brie Calafat 2017:

Joi, 05 octombrie:
· Ora - 18:00 - Cãluºari de la

Maglavit
· Ora - 19.00 Ansamblul folkloric

Ropotã de la Ciupercenii Noi
· Ora - 20.00 Trupa Pinky Dance
· Ora 21:00  Reyna Vox
· Ora 22:00 DJ-ul - searã de club

bing;
Vineri, 06 octombrie:
· 18.30 – Valentin Andrei
· Ora 19:30 – Cornelia Ticã
· 20.30 - Daniela Cimpoieru,
· 21.30 - DJ – searã de club bing;
Sâmbãtã, 07 octombrie:
· Ora 10:30 – Dolju-n bucate

(concurs zacuscã, expoziþie produse
tradiþionale)

· Ora 17.00 - Program folkloric
susþinut de Rozele Calafatului

· Ora 18:00 - Marian Giura,
· Ora - 19.00 Aneta Sisu,
· Ora - 20.00 NICULINA
· Ora - 21.00 Manuela Motocu,
· Ora - 22.00 Steliana Sima
Duminicã 08 octombrie:
· Ora - 18:00 Paula Butuºinã,
· Ora - 19.00 Cristian Bãnãþeanu
· Ora - 20.00 – LiviuDicã
· Ora - 21.00 - Luciana Vãduva
· Ora 22.00 -  HAIDUCII
· Ora - 23.00 - JO

Festivalul ”RoadeleToamnei”
Calafat– 05 – 08 octombrie 2017

În perioada 05 – 08 octombrie,
Primãria ºi Consiliul Municipial Ca-
lafat vor organiza Festivalul ”Roa-
deleToamnei” – Calafat 2017. 

Ingredientele, pentru ca toþi par-
ticipanþii sã se simtã bine, promise
de organizatori în cele patru zile de
sãrbãtoare sunt :muzica bunã ºi
mâncarea tradiþional româneascã.

”Continuãm  tradiþia ºi organi-

zãm ºi în acest  an Festivalul Roa-
dele Toamnei. Vor fi patru zile de
sãrbãtoare, cu evenimente speci-
fice, în prima zi principala atracþie
fiind micii ºi marii artiºti ai Munici-
piului Calafat. Avem muzicã ºi
mâncare tradiþionalã pentru toa-
te gusturile, în acest an, tinerii, în
primele douã seri de spectacol, vor
beneficia de o atenþie deosebitã,

deoarece vor avea DJ care va mixa
muzicã pe gustul lor.

Vor urca pe scenã artiºti consa-
craþi de muzicã uºoarã ºi popula-
rã. Sunt sigur cã va fi un eveni-
ment reuºit, ºi aºteptãm cât mai
mulþi participanþi, din Calafat dar
ºi din localitãþile învecinate”, a de-
clarat primarul municipiului Cala-
fat, Lucian Ciobanu.


