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- Le plâng de milã, Popescule, ãs-
tora care au pensii de peste 20.000
de lei. Îþi dai seama cât timp pierd
ca sã-ºi numele banii?
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Cã de când ne ºtim toamna are
momentele ei inefabile ºi mi-
reasma versurilor argheziene, ei
bine totul pãrea, pânã deunãzi,
contrazis de o realitate anapoda.
ªi, în sfârºit, dupã o îndelungatã
aºteptare, poate exasperantã, a
plouat mãrunt, îndesat, dar con-
sistent, pe toatã întinderea ne-
sfârºitã a Doljului, alungând pen-
tru o vreme îngrijorãri ºi anxie-
tãþi teribile, care îºi cãutau loc în
sufletele ºi pe feþele încinse de
paloare ale celor care trãiesc de
pe urma agriculturii. ªi, într-un
fel, dincolo de melancolia zilelor
autumnale, simþeam cu toþii cã
toamna asta – deloc grãbitã în
ploi – n-are stindardul ei ruginit.
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Liceul TLiceul TLiceul TLiceul TLiceul Teoreticeoreticeoreticeoreticeoretic
„Henri Coandã”„Henri Coandã”„Henri Coandã”„Henri Coandã”„Henri Coandã”
se întoarce…se întoarce…se întoarce…se întoarce…se întoarce…
cãtre tradiþiecãtre tradiþiecãtre tradiþiecãtre tradiþiecãtre tradiþie

Cadrele didactice, dar ºi ele-
vii Liceului Teoretic „Henri
Coandã” din Craiova s-au im-
plicat într-o serie de proiecte cu
fonduri europene ºi munca lor
a fost rãsplãtitã. Astfel, la con-
cursul naþional EUROSCOLA
au înscris proiectul „Renaºterea
fântânilor Craiovei. Viaþã, echi-
libru, prosperitate, tradiþie”, iar
în cadrul programului Eras-
mus+ au obþinut deja finanþare
pentru a implementa proiectul
„INOVATIV – Abordãri inovative
în formarea de competenþe inte-
grate pentru dezvoltare durabilã”.
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Postul de manager
al Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase”, scos,
din nou, la concurs.
Niculina Stoican încã nu
ºtie dacã vrea sã îl ocupe…

culturã / 7

educaþie / 6

Timp de trei zile, în perioada 6-8 octom-
brie, la Universitatea din Craiova a avut loc,
pentru prima datã, Consiliul Naþional al
Rectorilor (CNR). Evenimentul, organizat
de Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN),
i-a adus împreunã pe rectorii universitãþi-
lor româneºti cu membri ai Guvernului Ro-
mâniei, reprezentanþi ai Agenþiei Române de
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Asigurare a Calitãþii Învãþãmântului Supe-
rior (ARACIS), ai Consiliului Naþional pen-
tru Finanþarea Învãþãmântului Superior
(CNFIS), precum ºi cu reprezentanþi ai par-
tenerilor de dialog în domeniul învãþãmân-
tului superior – confederaþia sindicalã
Alma Mater ºi organizaþiile studenþeºti
ANOSR, UNSR ºi USR. Ieri, la sala de con-

siliu a Universitãþii din Craiova, s-au tras
concluziile, fiind organizatã conferinþa de
presã, susþinutã de prof. univ. dr. Cezar Spâ-
nu, rectorul Universitãþii din Craiova, prof.
univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu – preºedin-
tele Consiliului Naþional al Rectorilor, ºi
prof. univ. dr. Gigel  Paraschiv, ministru se-
cretar de stat în MEN.
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Tudorel Toader: Sãptãmâna
viitoare definitivãm probabil
proiectul de modificare
a legilor Justiþiei

Ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader, a declarat, ieri, la Iaºi –
unde a participat la lansarea
unui volum despre malpraxis
editat de soþia sa – cã sãptãmâ-
na aceasta proiectul de modifi-
care a legilor Justiþiei va fi
definitivat. În ce priveºte
memoriul prin care magistraþii
cer retragerea proiectului,
Toader a spus cã “nu face decât
sã susþinã avizul negativ al
CSM”.

Întrebat despre memoriul
magistraþilor, Tudorel Toader a
rãspuns: “Memoriul nu face
decât sã susþinã avizul negativ
dat de cãtre CSM pentru cã
CSM-ul reprezintã judecãtorii ºi
procurorii, dar avizul este
consultativ”. Ministrul Justiþiei
a spus cã are obligaþia de a
finaliza proiectul ºi cã acesta ar
putea fi definitivat, cel mai
probabil, sãptãmâna aceasta.

Tudorel Toader a vorbit, ieri,
la Iaºi, despre întâlnirea pe care
a avut-o cu ambasadorul
Germaniei în România, Cord
Meier-Klodt. Ministrul Justiþiei
a spus cã discuþiile avute nu au
influenþat în niciun fel opþiuni-
le sale. „Vizita ambasadorului
Germaniei nu a avut niciun
efect de a schimba opþiunile
mele sau ale MJ. Cu ambasado-
rul Germaniei am vorbit, sigur,
ºi despre legile justiþiei, dar cel
mai mult despre MCV. I-am
spus urmãtorul lucru: avem
cele 12 recomandãri, unele
vizeazã modificãri de lege, da.
ªi atunci dacã mâine se ridicã
MCV eu renunþ la orice modifi-
care a legislaþiei în situaþia în
care dânsul apreciazã cã
actualele reglementãri sunt
perfecte. Categoric nu sunt
perfecte pentru cã vedem cu
toþii ce se întâmplã, categoric
nu sunt perfecte pentru cã în
cele 12 recomandãri, repet,
multe vizeazã modificare de
legislaþie”, a declarat Tudorel
Toader.
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În sfârºit, toamna...În sfârºit, toamna...În sfârºit, toamna...În sfârºit, toamna...În sfârºit, toamna...
MIRCEA CANÞÃR

Cã de când ne ºtim toamna
are momentele ei inefabile ºi
mireasma versurilor arghezie-
ne, ei bine totul pãrea, pânã
deunãzi, contrazis de o reali-
tate anapoda. ªi, în sfârºit,
dupã o îndelungatã aºteptare,
poate exasperantã, a plouat
mãrunt, îndesat, dar consis-
tent, pe toatã întinderea ne-
sfârºitã a Doljului, alungând
pentru o vreme îngrijorãri ºi
anxietãþi teribile, care îºi cãu-
tau loc în sufletele ºi pe feþele
încinse de paloare ale celor
care trãiesc de pe urma agri-
culturii. ªi, într-un fel, dinco-
lo de melancolia zilelor autum-
nale, simþeam cu toþii cã toam-
na asta – deloc grãbitã în ploi – n-are
stindardul ei ruginit. Fiindcã oricât ar
seduce privirea, gutuile dolofane din
pomi, aidoma unor felinare pâlpâitoare,
ceva nu era în regulã, deºi pe alei copa-
cii falnici, pãrãsiþi treptat de frunzele ce
murmurã cãtre umerii noºtri, suflã rece
boarea. Dacã aº fi fost ministrul Petre
Daea, atât de entuziasmat de împliniri-
le rotunde ale anului în curs, prezent,
am vãzut, la Festivalul viei ºi vinului

„Bachus” de la Focºani, atât merita ros-
tit, fãrã nicio altã ostenealã: „E un semn
bun ploaia cãzutã peste tot în þarã”. Grã-
biþi de grijile vieþii, n-avem timp sã re-
flectãm la minunea acestei ploi de toam-
nã, venitã îndestulãtor, când aºteptarea
îºi pierduse rãbdarea ºi pãmântul suna
a tingire, lovit cu tocul încãlþãrilor. Se-
mãnãturile de toamnã, acolo unde au
fost încheiate, întârziau sã rãsarã, ºi mai
vârstnicii agriculturii, cu înþelepciunea

lor,  scoteau din cotloanele
memoriei alte cumpene de ace-
eaºi facturã. ªi vina nu e doar
a cerului, zgârcit în ploi, ci ºi
decontul dramatic al unui lung
ºir de nepermise iresponsabi-
litãþi politice ºi economice faþã
de lumea ruralã. ªi oricât de
plastic, în exprimare, s-ar dori
ministrul de resort, Petre
Daea, deloc un scrobit al urbei
ºi al politicii, care nu strâmbã
din nas tot vorbind despre ceea
ce gãseºte de cuviinþã ºi lasã
impresia cã îi place, anul agri-
col rezonabil, pe care îl descrie
exagerat, se datoreazã, este
drept, ºi unor mãsuri inspirate
ale guvernului, dar înainte de

toate ploilor deloc calice, venite la timp,
uneori când totul se putea nãrui. De pe
urma sistemelor de irigaþie, de care se
tot vorbeºte, fãrã a se mai înþelege ceva,
slabe speranþe. Toamna doljeanã 2017, fie
ea scuturatã, de acum, de vânturi reci,
dar ºi calde adieri, cu un soare tot mai
plãpând, dacã nu rãnit, mai are fire de
aramã. Ploaia cãzutã, cum spuneam, mai
deunãzi, întremeazã multe speranþe, pen-
tru grâul anului viitor. ªi nu numai.

Cea de-a 63-a sesiune anualã
a Adunãrii Parlamentare a NATO
a început, sâmbãtã, la Bucureºti,
aceasta fiind a treia sesiune care
are loc în România, dupã cele din
1997 ºi 2011. Evenimentul coin-
cide cu vizita fãcutã în þara noas-
trã de cãtre secretarul general al
organizaþiei, Jens Stoltenberg. La
eveniment participã peste 50 de
delegaþii parlamentare naþionale
ale statelor membre ºi statelor cu
statut de asociat, de partener re-
gional ºi mediteranean asociat ºi
de observator, precum ºi invitaþi
din România ºi din strãinãtate.
Discuþiile se vor axa pe teme de
actualitate privind securitatea in-
ternaþionalã, comisiile de specia-
litate urmând sã adopte mai multe
rapoarte care au fost dezbãtute
cu ocazia sesiunii de primãvarã
care a avut loc, în acest an, la
Tbilisi, în Georgia.

„Sesiunea anualã a AP NATO
este cu siguranþã cea mai impor-
tantã organizatã de noi pânã
acum, sau cel puþin de la finalul
Rãzboiului Rece, pentru cã se
întâmplã într-o perioadã în care
Alianþa NATO este profund sub-
minatã ºi se încearcã destabili-
zarea, dacã nu chiar destructu-
rarea Uniunii Europene”, a de-
clarat, vineri, Vergil Chiþac, ºeful
delegaþiei române, la conferinþa
de deschidere a AP NATO. Po-
trivit lui Chiþac, faptul cã în 20
de ani România a organizat de
trei ori sesiunea anualã a AP
NATO aratã cã suntem „membri
de încredere, voluntari ºi devo-
taþi ai Alianþei”.

La rândul sãu, preºedintele
AP NATO, Paolo Alli, a decla-

România gãzduieºte pentru a treia oarã, începând
de sâmbãtã, Adunarea Parlamentarã a NATO

rat cã pe flancul estic al Alian-
þei existã tensiuni „crescânde”
cu Rusia, care are un compor-
tament „agresiv”, el subliniind
importanþa unui efort militar ºi
politic din partea Alianþei pen-
tru a face faþã acestor provo-
cãri. „Pe flancul estic al Alian-
þei avem tensiuni crescânde cu
Rusia ºi siguranþa în Marea Nea-
grã este crucialã nu numai pen-
tru România, Bulgaria ºi alte þãri
care se învecineazã cu Marea
Neagrã, dar ºi pentru Europa ºi
pentru Alianþa Nord Atlanticã”,
a spus Alli. Totodatã, Alli a spus
cã România este unul dintre cei
mai importanþi parteneri ai
NATO, el subliniind astfel im-
portanþa implicãrii României în
ceea ce priveºte asigurarea si-
guranþei euroatlantice.

Sâmbãtã dimineaa au început
discuþiile în cadrul comisiilor
Adunãrii Parlamentare, care au
continuat ºi ieri. Astfel, minis-
trul Apãrãrii, Mihai Fifor, ºi ºeful
Statului Major General vor face
o prezentare cu tema „Evoluþii
în domeniul securitãþii în Româ-
nia ºi în regiunea Mãrii Negre”,
în cadrul Comisiei pentru apã-
rare ºi securitate. Ministrul de
Externe, Teodor Meleºcanu, a
fost prezent la lucrãrile Comisiei
politice, unde a fãcut o prezen-
tare intitulatã „Securitatea în
sud-estul Europei”.

Astãzi va avea loc, între ore-
le 9.00 ºi 16.00, sesiunea ple-
narã în deschiderea cãreia vor
susþine discursuri preºedintele
Klaus Iohannis, preºedintele
Camerei Deputaþilor,  Liviu
Dragnea, preºedintele Senatului,

Cãlin Popescu-Tãriceanu, ºi
secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg. Preºedintele
Iohannis va avea o întrevedere
separatã cu Stoltenberg, la Pa-
latul Cotroceni, azi, de la 11.45,
întrevedere care va fi urmatã de
declaraþii de presã la 12.35.
„Agenda întrevederii va inclu-
de evaluarea concretã a stadiu-
lui implementãrii deciziilor ad-
optate la Summitul NATO de la
Varºovia, din anul 2016, ºi la
Reuniunea la nivel înalt de la
Bruxelles din mai 2017, precum
ºi pregãtirea agendei ºi rezulta-
telor viitorului Summit NATO
din anul 2018. Aspectele privind
continuarea procesului de adap-
tare a Alianþei la mediul interna-
þional complex de securitate, cu
accent pe postura NATO de
apãrare ºi descurajare pe Flan-
cul Estic, vor ocupa un loc im-
portant în cadrul discuþiilor”,
transmitea, joi, Administraþia

Prezidenþialã.
De la Cotroceni, secretarul

general al NATO va merge la
Vila Lac 1, unde se va întâlni
cu premierul Mihai Tudose. Ul-
timul punct pe agenda de astãzi
a lui Jens Stoltenberg este vizi-
tarea, de la ora 16.30, a Brigã-
zii Multinaþionale NATO Sud-Est
(MN BDE) de la Craiova, îm-
preunã cu preºedintele Iohan-
nis. „Constituirea acestei struc-
turi NATO pe teritoriul Româ-
niei reprezintã unul dintre rezul-
tatele importante ale þãrii noas-
tre decis de ºefii de stat ºi de
guvern la Summitul NATO de
la Varºovia în anul 2016 pentru
întãrirea securitãþii în regiune.
Conjugând efortul României, al
aliaþilor ºi al NATO ca organi-
zaþie, aceastã structurã repre-
zintã expresia principiilor care
stau la baza Alianþei Nord-
Atlantice – solidaritatea ºi uni-
tatea”, a informat Preºedinþia.
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Investiþia, una absolut necesa-
rã, pentru cã leagã 20 de gospo-
dãrii de restul comunei Bucovãþ,
se ridicã la aproximativ 100.000 de
euro. Podul de lemn va fi înlocuit
cu unul cu structurã din beton, ce
va permite ºi maºinilor sã circule
pe el, ceea ce nu se poate în acest
moment. Localnicii sunt nevoiþi sã
facã un ocol printr-o altã zonã, iar
situaþia este cu atât mai problema-
ticã atunci când este vorba de in-
tervenþia ambulanþei. Primarul co-
munei Bucovãþ, Cristian Tuþã, do-
reºte sã grãbeascã lucrurile astfel
încât sã demareze ºi sã finalizeze
lucrarea pânã la sfârºitul anului,
pentru a asigura accesul facil, mai
ales pe durata iernii. „Este un pod
vechi, ce trebuia înlocuit de mai
multã vreme. A fost construit din
lemn ºi nu se poate circula cu
maºina pe el. Investiþia este una
foarte importantã, ºi aici nu este
vorba doar de cele 20 de gospo-
dãrii, ci ºi de agricultorii care vor
avea acces mult mai uºor cãtre
terenurile pe care le lucreazã”, a
explicat primarul Cristian Tuþã.
Potrivit acestuia, Primãria Craio-
va a obþinut avizul de la Adminis-
traþia Bazinalã de Apã Jiu ºi urmea-
zã sã emitã o hotãrâre de consiliu
local în acest sens, dupã care lu-
crarea va fi scoasã la licitaþie.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Chiar dacã ne mai despart doar douã
luni ºi jumãtate de sfârºitul anului, Pri-
mãria Bucovãþ ºi-a propus sã rezolve
problema podului de la Saivane, aºa cum
îl numesc localnicii. Vechiul pod de
lemn peste pârâul Cosacu, un afluent al
Jiului, asigurã accesul cãtre o parte din

satul Palilula, dar este impracticabil,
cel puþin pentru autoturisme, ºi pune
mari probleme pe timpul iernii. Auto-
ritãþile fac acum tot posibilul sã punã la
punct toate formalitãþile, astfel încât sã
lanseze lucrarea de amenajare a podului
cât mai repede.

Infrastructura rutierã, o prioritate
pentru autoritãþile locale

O prioritate declaratã a adminis-
traþiei locale este îmbunãtãþirea in-
frastructurii rutiere. Pe cât de fru-
moasã este zona, datoritã dealuri-
lor sale, pe atât este de dificil sã te
deplasezi pe uliþele satelor, mai ales
atunci când plouã sau pe timpul ier-
nii. În aceste condiþii, autoritãþile lo-
cale ºi-au propus sã investeascã
atât cât le permite bugetul în lucrãri
de asfaltare ºi pietruire. Acum se
aflã în ºantier o porþiune de 500 de
metri de asfalt, pe o uliþã din zona
Dealul Perilor, care este extrem de
dificil de parcurs, fiind situatã în
pantã. „Avem o mare problemã cu
strãzile din comunã. Dacã oamenii
care se stabilesc la noi în comunã
îºi mai pot face o fosã septicã –
alimentare cu apã avem –, drumu-
rile ne revin în exclusivitate nouã.
ªi avem mult de lucru în aceastã
privinþã, dar, dupã cum se vede, în
localitatea Bucovãþ se munceºte în
aceastã direcþie”, a mai spus pri-
marul Cristian Tuþã. Prioritate în
acest sens sunt patru strãzi din sa-
tul Bucovãþ pe care autoritãþile ur-
meazã sã le asfalteze. De aseme-
nea, lucrãri de pietruire a drumuri-
lor sunt programate în satele Sãr-
bãtoarea ºi Leamna de Sus.

Douã dispensare
vor fi construite de la zero

Prin Programul Naþional de Dez-
voltare Localã, în comuna Bucovãþ
este aprobatã amenajarea a douã dis-
pensare umane. Unul dintre acestea
se va construi de zero în satul Bu-
covãþ, în imediata apropiere a pri-
mãriei. Potrivit datelor oferite de pri-
mar, clãdirea este proiectatã sã aibã
o amprentã, la sol, de 190 de metri
pãtraþi. Dupã ce va fi finalizat, imo-
bilul va fi pus la dispoziþie pentru o
bunã parte din medicii de familie,
care acum îºi au cabinetele în ace-
eaºi clãdire în care funcþioneazã ºi
primãria. Odatã cu aceastã investi-
þie, în comunã ar putea sã vinã ºi un
medic dentist, astfel încât localnicii
sã nu mai fie nevoiþi sã se deplaseze
pânã la Craiova, atunci când au ne-
voie de un consult sau de o inter-

venþie stomatologicã. Un al doilea
dispensar pentru care s-au obþinut
fonduri prin PNDL este cel din satul
Palilula. ªi aceastã clãdire va fi una
destul de mare, cu o amprentã, la
sol, de 100 de metri pãtraþi. „Rezol-
vãm o problemã a comunitãþii noas-
tre, prin amenajarea acestor douã dis-
pensare. Medicii de familie vor pu-

tea oferi servicii medicale, în condi-
þii moderne. La Palilula, spre exem-
plu, fostul dispensar va fi dezafec-
tat ºi vom construi unul nou. Pe lo-
cul celui vechi vom amenaja un loc
de joacã pentru copii”, a precizat pri-
marul comunei Bucovãþ.

Program after school pentru
copiii din comunã

Pentru cã vorbim  de o localitate
cu mulþi tineri, o bunã parte din pla-
nurile autoritãþilor locale îi vizeazã

pe aceºtia. Pe lângã investiþiile în
infrastructurã, Primãria se orientea-
zã ºi spre modernizarea ºcolilor, prin
crearea de baze sportive. La ºcoala
din Cârligei vor amenajate o bazã
sportivã ºi un loc de joacã pentru
copii, chiar la intrarea în sat. Printr-
un proiect dezvoltat în parteneriat
cu zona metropolitanã Craiova, Pri-

mãria Bucovãþ ºi-a propus sã în-
fiinþeze cu after school, care sã asi-
gure, timp de 36 de luni, masã gra-
tis ºi bani pentru haine, încãlþãmin-
te ºi rechizite pentru copiii care îl
frecventeazã. „Eu sunt foarte mul-
þumit de parteneriatul cu zona me-
tropolitanã Craiova. Anul trecut, am
reuºit, tot împreunã cu aceºtia, sã
anvelopãm ºcoala de la Bucovãþ.
Unitatea ºcolarã aratã foarte bine
acum, s-au folosit materiale de cea
mai bunã calitate”, a mai spus pri-
marul Cristian Tuþã.

Curãþenie pe malul Jiului
Împreunã cu reprezentanþii Admi-

nistraþiei Bazinale de Apã Jiu, autori-
tãþile locale ºi locuitori ai comunei
Bucovãþ au desfãºurat, în ultimele
sãptãmâni, mai multe acþiuni de igie-
nizare a malurilor Jiului, unde, în re-
petate rânduri, se aruncã tot felul de
resturi, chiar ºi materiale de con-
strucþii care nu mai folosesc nimã-
nui. „Am participat la mai multe ac-
þiuni de curãþenie a malurilor Jiului,
fiindcã, din pãcate, unii ºi-au fãcut
un obicei sã arunce gunoaiele acolo.
Sunt cetãþeni care vin din alte locali-
tãþi, inclusiv din Craiova, ºi proce-
deazã aºa. S-au strâns zeci de saci
cu gunoi ºi ne strãduim sã þinem co-
muna cât mai curatã”, a declarat edi-
lul comunei Bucovãþ, Cristian Tuþã.
Un atu al comunei este însã faptul
cã se gãseºte foarte aproape de mu-
nicipiu. Din acest motiv, de ceva
timp, tot mai mulþi craioveni se ori-
enteazã spre aceastã zonã, cumpã-
rându-ºi terenuri ºi case. Acest lu-
cru le dã speranþe autoritãþilor sã
dezvolte întreaga infrastructurã.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, craioveanul
Valentin Ghiþã a reclamat cã i-a
fost sustras un card bancar de
pe care, în perioada 6 februarie
– 24 martie, prin mai multe re-
trageri, i-a fost furatã suma de
15.000 lei. Bãrbatul, angajat ca
ºofer pe un microbuz de trans-
port persoane la o firmã din Cra-
iova, le-a povestit anchetatorilor
cã, în luna februarie, ºi-a dus
microbuzul pentru verificãri ºi
reparaþii la un service din Craio-
va, cu care firma avea contract.
Pentru cã nu trebuia sã dureze
foarte mult, bãrbatul ºi-a lãsat
borseta personalã, în care avea
documente, dar ºi carduri ban-
care, în maºinã. Dupã ce s-a în-
cheiat reparaþia, bãrbatul a ple-
cat, fãrã sã mai verifice dacã are
toate documentele, borseta fiind
la locul ei. Târziu ºi-a dat seama
cã îi lipseºte un card, la care avea
ataºat ºi bileþelul cu PIN-ul, ºi a
reclamat furtul.

Accident cu doi rãniþi
pe „ªtirbei Vodã”

Potrivit IPJ Dolj,
sâmbãtã dimineaþã, în
jurul orei 3.00, Cris-
tian D., de 23 de ani,
din Craiova, în timp ce
conducea un autotu-
rism pe strada Râului
din municipiu, ajuns la
intersecþia cu bulevar-
dul „ªtirbei Vodã” nu
a respectat semnifica-
þia indicatorului „Opri-
re”, nu a acordat prio-
ritate de trecere ºi a
intrat în coliziune cu
un autoturism înmatriculat în Anglia, condus de Paul Alin
G., de 25 de ani, din Pleniþa, care circula pe „ªtirbei Vodã”,
cãtre Parcul Tineretului. În urma accidentului a rezultat vã-
tãmarea corporalã uºoarã a ºoferului „englezoaicei” ºi a lui I.
D., de 17 ani, din Craiova, pasager în autoturismul înmatri-
culat în România, care au fost transportaþi la spital în vede-
rea acordãrii îngrijirilor medicale. Conducãtorii auto nu se
aflau sub influenþa bãuturilor alcoolice. În cauzã a fost în-
tocmit, pe numele conducãtorului auto de 23 de ani, un do-
sar de cercetare penalã sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de vãtãmare corporalã din culpã.

Minorã prinsã la furat în Mall
Poliþiºtii Secþiei 3

Poliþie Craiova au fost
sesizaþi telefonic, vi-
neri searã, în jurul
orei 19.30, de dispe-
ceratul firmei de pazã
de la Electroputere
Mall,  despre faptul
cã o persoanã de sex
feminin a sustras mai
multe produse din in-
cinta centrului  co-
mercial. La faþa locu-
lui s-a deplasat un
echipaj  d in  cadrul
secþiei, care a identificat persoana în cauzã, stabilind cã
este vorba despre G. E. M., 16 ani, din Craiova,  care a
sustras produse cosmetice în valoare totalã de 102,59 lei.-
 Prejudiciul a fost recuperat în totalitate de poliþiºti ºi re-
stituit reprezentanþilor societãþii prejudiciate, iar în cauzã
a fost deschis un dosar de cercetare penalã sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de furt. Cercetãrile continuã, urmân-
d ca la definitivarea acestora sã fie propusã soluþie legalã
prin Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, dupã cum
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Amenzi ºi permise reþinute
pentru nerespectarea
culorilor semaforului electric

Reprezentanþii In-
spectoratului de Poli-
þ ie  Judeþean ( IPJ)
Dolj au anunþat cã, în
cursul zilei de vineri,
efectivele Biroului
Rutier au desfãºurat,
în municipiul Craio-
va, o acþiune pentru
prevenirea accidente-
lor de circulaþie care
au ca principalã cau-
zã de producere ne-
respectarea de cãtre conducãtorii auto a semnificaþiei cu-
lorii roºii a semaforului electric. Oamenii legii au aplicat,
în total, 83 de sancþiuni contravenþionale, dintre care 22
pentru nerespectarea semnificaþiei culorii roºii a semafo-
rului electric, 11 pentru nerespectarea semnificaþiei culo-
rii galbene, alte 50 de sancþiuni fiind aplicate pentru co-
miterea altor abateri de la regimul circulaþiei rutiere. Va-
loarea totalã a sancþiunilor aplicate de poliþiºtii rutieri a
fost de 19.370 lei. Au fost reþinute, de asemenea, 23 de
permise de conducere reþinute, în timp ce douã certifica-
te de înmatriculare au fost retrase.

Mecanic auto judecat în stare deMecanic auto judecat în stare deMecanic auto judecat în stare deMecanic auto judecat în stare deMecanic auto judecat în stare de
arest preventiv pentru operaþiuniarest preventiv pentru operaþiuniarest preventiv pentru operaþiuniarest preventiv pentru operaþiuniarest preventiv pentru operaþiuni

financiare în mod fraudulosfinanciare în mod fraudulosfinanciare în mod fraudulosfinanciare în mod fraudulosfinanciare în mod fraudulos
Mecanicul

auto de 39 de
ani, din comuna
doljeanã Pleni-
þa, angajat la un
service din
Craiova, trimis
în judecatã
pentru operaþi-
uni financiare în
mod fraudu-
los ºi furt, a fost
menþinut, la
sfârºitul sãptã-
mânii trecute, în
arest preventiv.
Asta dupã ce,
luna trecutã,
judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au constatat legalitatea rechizitoriului prin
care s-a dispus trimiterea lui în judecatã ºi au dispus
începerea procesului Bãrbatul, care a sustras cardul unui
angajat de pe un microbuz de transport persoane ºi, prin
mai multe retrageri, l-a „uºurat” de 15.000 lei, a ajuns
dupã gratii în luna mai a.c.

A fost deschis un dosar penal,
iar în urma cercetãrilor efectua-
te, oamenii legii au reuºit sã sta-
bileascã autorul faptei, respectiv
mecanicul auto, Valentin Nicolae,
de 39 de ani, din Pleniþa. În cur-
sul zilei de luni, 15 mai a.c., bãr-
batul a fost ridicat, dus la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi audiat de procurorul de caz,
care l-a reþinut ulterior pe o pe-
rioadã de 24 de ore pentru comi-
terea infracþiunilor de efectuarea
de operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi furt, dupã cum ne-a
declarat purtãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, procuror Magda Bãdes-
cu. Pe 16 mai a.c., Valentin Ni-
colae a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de
instanþã care a dispus arestarea
sa pentru 30 de zile.

Dosarul a ieºit din camera
preliminarã

Pe 7 iunie a.c. s-a înregistrat

la Tribunalul Dolj dosarul în care
Valentin Nicolae a fost trimis în
judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru operaþiuni finan-
ciare în mod fraudulos ºi furt,
intrând în camera preliminarã a
instanþei, de unde a ieºit luna tre-
cutã, mai exact pe 21 septem-
brie a.c., când magistraþii craio-
veni au hotãrât cã poate începe
judecarea procesului: „Respinge
cererile ºi excepþiile formulate de
inculpatul Nicolae Valentin. Con-
statã legalitatea sesizãrii instan-
þei cu rechizitoriul nr. 229/P/
20127 al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj privind pe in-
culpatul Nicolae Valentin trimis
în judecatã pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de furt, efectuare de
operaþiuni financiare în mod
fraudulos în formã continuatã ºi
acces ilegal la un sistem infor-
matic în formã continuatã, a ad-
ministrãrii probelor ºi a efectuã-
rii actelor de urmãrire penalã.
Dispune începerea judecãþii cau-
zei privind pe inculpatul Nicolae
Valentin. Cu contestaþie în termen
de 3 zile de la comunicare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu,
azi, 21.09.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

Bãrbatul a formulat contesta-
þie, care se va judeca la Curtea
de Apel Craiova. În plus, la sfâr-

ºitul sãptãmânii tre-
cute, Tribunalul Dolj
a menþinut faþã de in-
culpat mãsura arestã-
rii preventive: „Men-
þine mãsura arestãrii
preventive a inculpa-
tului Nicolae Valen-
tin, mãsurã dispusã
prin încheierea nr.
142 din 16.05.2017 a
judecã toru lu i  de
drepturi ºi libertãþi
din cadrul Tribuna-
lului Dolj. Cu drept
de  con tes ta þ ie  în
termen de 48 de ore
de la  pronunþare .
Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi,
05.10.2017”.
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Prof. univ. dr. Cezar Spânu a
subliniat faptul cã a fost o reuniu-
ne fructuoasã ºi a fost  primul
Consiliu Naþional al Rectorilor la
care au participat 54 din 55 de
rectori ai instituþiilor de învãþã-
mânt de stat ºi 15 universitãþi par-
ticulare. “Au venit 69 de colegi la
Craiova, o premierã. Am avut câ-
teva subiecte importante ºi amin-
tesc în mod expres douã: acredi-
tarea ºcolilor doctorale ºi meto-
dologia de finanþare pentru anul
2018-2019”, a subliniat rectorul
Universitãþii din Craiova.

România: 214 ºcoli doctorale
Prof. univ. dr. Sorin Cîmpea-

nu s-a arãtat foarte încântat de
modul în care s-au desfãºurat lu-
crãrile acestui Consiliu, subliniind
faptul cã a fost cea mai densã
agendã a întâlnirilor rectorilor din
Româna ºi asta beneficiind de pre-
zenþa ministrului Educaþiei Naþio-
nale, a ministrului Cercetãrii ºi a
ministrului Muncii. “Am putut sã
luãm în discuþie o gamã largã de
probleme cu care se confruntã în-
vãþãmântul superior românesc.
Nevoia de evaluare a ºcolilor doc-
torale din România. Este vorba de
214 ºcoli doctorale, care funcþio-
neazã în 56 de universitãþi, la care
se adaugã Academia Românã. Am
stabilit într-o manierã foarte clarã
cum ºi când se va face evaluarea
acestor ºcoli doctorale. Am dis-
cutat ºi despre cadrul legal, pen-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Timp de trei zile, în perioada 6-8 octombrie, la
Universitatea din Craiova a avut loc, pentru pri-
ma datã, Consiliul Naþional al Rectorilor (CNR).
Evenimentul, organizat de Ministerul Educaþiei
Naþionale (MEN), i-a adus împreunã pe rectorii
universitãþilor româneºti cu membri ai Guvernu-
lui României, reprezentanþi ai Agenþiei Române

tru cã evaluarea ºcolilor doctora-
le din România sã poatã fi fãcutã
cât mai profesionist, cât mai echi-
tabil ºi cât mai rapid. Am conti-
nuat cu clasificarea universitãþi-
lor româneºti ºi a ierarhizãrii pro-
gramelor de studii. Am luat în dis-
cuþie un al treilea subiect ºi anu-
me cel despre  metodologia  de
finanþare pentru anul 2018-2019.
Am solicitat ministerului ºi MEN
a agreat ca finanþarea suplimen-
tarã sã fie fãcut 100% pe criterii
de performanþã. Un lucru extre-
me de important”, a subliniat pre-
ºedintele Consiliului Naþional al
Rectorilor.

Cum pot fi susþinute programele
de dezvoltare inteligente
din fondurile europene?

Totodatã, s-a mai discutat ºi
despre maximizarea finanþãrii pen-
tru cercetarea ºtiinþificã iar un alt
subiect dezbãtut în cadrul acestui
Consiliu a fost legãtura dintre oferta
educaþionalã ºi piaþa muncii. “Am
discutat despre metodologia de re-
partizare a locurilor bugetate, în
funcþie de domeniile strategice de
dezvoltare ale României. S-a pre-
zentat o analizã a ceea ce s-a în-
tâmplat în învãþãmântul superior
românesc, în ultima perioadã. Re-
feritor la ºcolarizarea pe domenii
la nivel de licenþe, masterat ºi doc-
torat. Metodologia de repartizarea
fondurilor de cãtre statul român,

trebuie sã aibã la bazã un funda-
ment ºtiinþific, lucru ce a fost pre-
zentat în cadrul CNR, desfãºurat
sâmbãtã, 7 octombrie, la Craiova.
Sigur cã au fost extreme de im-
portante prevederile aplicãrii legii
cadru de salarizare în domeniul
educaþiei. Unde suntem  ºi ce se
va întâmpla începând cu 1 ianua-
rie 2018. S-a mai discutat ºi de-
spre modul în care din fonduri eu-
ropene pot fi susþinute programele
de dezvoltare inteligente. Acest lu-
cru s-a întâmplat ca o consecinþã
fireascã a analizei ofertei educaþi-
onale a universitãþilor româneºti în
raport cu cerinþele economice ºi
sociale. S-a mai analizat ºi un alt
lucru foarte important pentru în-
vãþãmântul superior ºi pentru cer-
cetarea româneascã ºi anume mo-
dul în care universitãþile româneºti
au acces la bazele de date cu lite-
raturã ºtiinþificã. S-a vorbit ºi de-
spre formarea profesorilor în uni-
versitãþile româneºti, pentru cã
existã un cerc vicios care trebuie
întrerupt. ªi anume, în învãþãmân-
tul superior ne plângem cã ne vin
elevi de liceu insuficient pregãtiþi,
iar în liceu se spune cã formarea
acestor absolvenþi este fãcutã cu
profesori formaþi în universitãþile
româneºti. Este un cerc vicios care
trebuie întrerupt. Aºadar, s-a dis-
cutat despre rolul universitãþilor în
formarea cadrelor didactice, care
la rândul lor vor preda nu numai în
învãþãmântul superior, ci ºi în în-

vãþãmântul liceal”, a mai precizat
prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu.

Momentul Sevilla - exemplu
de unitate a învãþãmântului
superior românesc

S-a fãcut ºi o retrospectivã a
ceea ce s-a întâmplat, în urmã cu
o sãptãmânã, la Sevilla, unde a
avut loc cel mai mare târg educa-
þional din Europa, la care au par-
ticipat universitãþi din 95 de þãri.
“Este pentru prima oarã când
România a avut un pavilion com-
parabil cu pavilionul þãrii gazde,
Spania. Este pentru prima oarã
când 22 de universitãþi româneºti,
începând cu cea din Bucureºti,
Politehnica din Bucureºti, Politeh-
nica din Cluj, inclusiv universitãþi
private au acþionat într-un spirit
conform pe care ni-l dorim toþi în
anul 2017 de unitate în interesul
promovãrii învãþãmântului supe-
rior românesc. Cu aceastã oca-
zie, s-au semnat mai mult de 250
de contracte de parteneriat pen-
tru mobilitãþi Erasmus, dar nu nu-
mai. Dar s-au semnat ºi partene-
riate bilaterale. A fost un exemplu
de unitate a învãþãmântului supe-
rior românesc…”, a explicat prof.
univ. dr. Sorin Cîmpeanu.

„Am aºteptat cu interes
întâlnirea de la Craiova”

Completãri interesante ºi obiec-
tive au fost aduse ºi de cãtre re-

prezentantul Ministerului Educa-
þiei Naþionale, Gigel Paraschiv
care a declarat cã la toate întâl-
nirile Consiliului desfãºurate în ul-
timii ani,  ministerul pe care îl re-
prezintã a luat parte. “Ministerul
Educaþiei Naþionale a fost prezent
pentru cã în Legea Educaþiei Na-
þional, Consiliul Naþional al
Rectorilor este partener de dia-
log al MEN pe linia de învãþãmânt
superior. Aºa cum ºi organizaþii-
le studenþeºti ºi cele sindicale
mai sunt partenere în acest dia-
log. Trebuie sã vã spun cã în toa-
te acþiunile pe care MEN le în-
treprinde pe linia învãþãmântului
superior ne-am consultat cu
CNR. Am aºteptat cu interes în-
tâlnirea de la Craiova, þinând cont
de subiectele aflate pe ordinea de
zi, subiecte care sunt importante
pentru toatã lumea : studenþi, pro-
fesori, pãrinþi, etc. Pot sã con-
firm ceea ce a spus domnul pro-
fesor Câmpeanu ºi anume cã a
fost una dintre cele mai fructu-
oase întâlniri de pânã acum. Sub-
iectele au fost multe, participan-
þii au avut rãbdare, au dezbãtut
toate subiectele, iar pe cele mai
importante s-au aplecat serios ºi
au acordat foarte mult timp. Pen-
tru noi toate subiectele sunt im-
portante, dar existã ºi o listã de
prioritãþi, iar evaluarea ºcolilor
doctorale, deschide lista”, a mai
spus ministrul secretar de stat,
Gigel Paraschiv.
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de Asigurare a Calitãþii Învãþãmântului Superior
(ARACIS), ai Consiliului Naþional pentru Finan-
þarea Învãþãmântului Superior (CNFIS), precum
ºi cu reprezentanþi ai partenerilor de dialog în do-
meniul învãþãmântului superior – confederaþia
sindicalã Alma Mater ºi organizaþiile studenþeºti
ANOSR, UNSR ºi USR. Ieri, la sala de consiliu

a Universitãþii din Craiova, s-au tras concluziile,
fiind organizatã conferinþa de presã, susþinutã de
prof. univ. dr. Cezar Spânu, rectorul Universitã-
þii din Craiova, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîm-
peanu – preºedintele Consiliului Naþional al
Rectorilor, ºi prof. univ. dr. Gigel  Paraschiv, mi-
nistru secretar de stat în MEN.
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Reprezentanþii Parlamentu-
lui European ºi ai Consiliului
Uniunii Europene au proclamat
anul 2018 drept Anul Euro-
pean al Patrimoniului Cultu-
ral, încercând astfel sã aducã
în centrul atenþiei istoria ºi
valorile europene. În acest
context, Concursul Naþional
EUROSCOLA, ediþia a X-a
(2017-2018), se va desfãºura
sub titlul generic „Rolul pa-
trimoniului românesc în con-
solidarea identitãþii europe-
ne”, concurs organizat de Bi-
roul de Informare al Parlamen-
tului European în România
(BIPE), în parteneriat cu Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale
(MEN). Liceul Teoretic „Henri
Coandã” Craiova va participa
cu proiectul intitulat „Renaº-
terea fântânilor Craiovei. Via-
þã, echilibru, prosperitate, tra-
diþie” la Concursul Naþional
EUROSCOLA.

«Fântânile reprezintã simbo-
luri istorice ºi spirituale în via-
þa unei localitãþi. Echipa Eu-
roscola a Liceului Teoretic
„Henri Coandã” a participat
la o vizitã de documentare,
identificând trei dintre fântâni-
le de patrimoniu ale Craiovei,
monumente istorice de interes
local: Jianu, Purcarului ºi Po-
pova. Echipa a remarcat sta-
rea avansatã de degradare în
care se aflã fântânile ºi a ho-
tãrât sã facã o campanie de
promovare a acestor monumen-
te ale patrimoniului cultural
european. Aceste fântâni sunt
monumente istorice de interes
local, fãcând parte din catego-
ria B. Ele reprezintã pentru co-
munitatea localã o dublã va-
loare: aceea de utilitate publi-
cã, fiind încã folosite, cât ºi
una istoricã ºi arhitectonicã tot-
odatã. Prin urmare, aceste fân-
tâni trebuie restaurate complet
folosind materiale tradiþiona-
le, trebuie amplasate tãbliþe ex-
plicative conþinând un scurt is-
toric, într-un cuvânt trebuie re-
date circuitului turistic local,
naþional ºi internaþional», ne-
au explicat reprezentanþii uni-
tãþii de învãþãmânt.

Echipa de lucru a proiectu-
lui, formatã din prof. Mãdãli-
na Stancu, prof. Alexandru
Mãnescu ºi 11 elevi ai claselor
a X-a A ºi a X-a B, a populari-
zat ºi promovat proiectul pe
site-ul ºcolii, în mediile de co-
municare socialã, prin activi-
tãþi educative, crearea unor
pliante, flyere etc. Consultanþi
ºtiinþifici ai proiectului sunt
muzeograf Rusalia Crãciunoiu

Cadrele didactice, dar ºi elevii Li-
ceului Teoretic „Henri Coandã” din
Craiova s-au implicat într-o serie de
proiecte cu fonduri europene ºi mun-
ca lor a fost rãsplãtitã. Astfel, la con-
cursul naþional EUROSCOLA au în-
scris proiectul „Renaºterea fântâni-

(Muzeul de Artã Craiova) ºi
Lucian Dindiricã (directorul Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Arist ia Aman”, Craiova).
„Sperãm ca aceastã campanie
de informare ºi de conºtienti-
zare cu privire la valoarea de
patrimoniu a fântânilor Cra-
iovei sã aibã un impact puter-
nic asupra comunitãþii ºi a pu-
blicului larg”, a precizat prof.
Mihaela Brumar, director al Li-
ceului Teoretic Henri Coandã.

Bani europeni pentru „Abor-
dãri inovative în formarea de
competenþe integrate pentru
dezvoltare durabilã”

În plus, în perioada 1 iulie
2017 – 30 iunie 2019, Liceul
Teoretic „Henri Coandã” va im-
plementa proiectul „INOVATIV
– Abordãri inovative în forma-
rea de competenþe integrate
pentru dezvoltare durabilã”, nr.
ref.  2017-1-RO01-KA101-
036548, aprobat în cadrul Pro-
gramului european Erasmus+,
fiind beneficiar al unui grant de
30.354 euro. Obiectivul gene-
ral al proiectului este dezvolta-

rea unui set de competenþe
transversale ale cadrelor didac-
tice, pentru a putea contribui
concret ºi consistent la integra-
rea “educaþiei pentru dezvol-
tarea durabilã” (EDD) în Li-
ceul Teoretic ”Henri Coandã”,
în particular, ºi la nivelul siste-
mului de învãþãmânt la nivel re-
gional, în general. Pe termen
lung, implementarea proiectu-
lui ºi atingerea obiectivului ge-
neral propus vor conduce la
creºterea calitãþii competenþe-
lor cadrelor didactice, fapt ce
va avea douã efecte majore: în
plan local ºi regional va favori-
za creºterea calitãþii serviciilor
educaþionale specifice ºi creº-
terea satisfacþiei beneficiarilor
finali ai acestora, iar în plan eu-
ropean va contribui la armoni-
zarea serviciilor educaþionale
din sistemul românesc de învã-
þãmânt preuniversitar cu cele
oferite de alte state membre UE,
manager de proiect fiind direc-
torul unitãþii de învãþãmânt,
prof. Mihaela Brumar.

CARMEN ZUICAN

Sãptãmâna trecutã, s-a finalizat se-
lecþia cadrelor didactice care, în anul
ºcolar 2017-2018, vor activa în ca-
drul Centrului Judeþean de Excelenþã
(CJE) Dolj, acolo unde copiii cu re-
zultate deosebite la învãþãturã îºi pot
desãvârºi pregãtirea. A fost o com-
petiþie cât se poate de riguroasã, în
urma cãreia s-a fãcut „trierea”. Ast-
fel, dupã probele desfãºurate, au fost
admiºi 51 de profesori, 11 dintre aceº-
tia fiind convocaþi pentru formarea
unor noi grupe de studiu. „Sunt cei
mai buni, cu toþii. Vor fi echipe noi
de elevi, din clasele gimnaziale, la ºtiinþele exacte – matematicã,
fizicã, biologie, chimie, informaticã, la care colegii noºtri nu se
vor da la o parte ºi vor fi tot timpul alãturi de copii. Centrul
Judeþean  de Excelenþã va fi tot timpul alãturi de elevi ºi îndru-
mãtorii lor ºi vã vom aduce ºi mai multe surprize, foarte ferici-
te”, a precizat prof. Luminiþa Popescu, director al CJE Dolj.
Dintre unitãþile premiante amintim Colegiul Naþional „Carol I”
din Craiova (11 poziþii) ºi Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” (5),
iar la preliceal, ªcolile Gimnaziale„Gheorghe Þiþeica” ºi „Lascãr
Catargiu” cu trei, respectiv doi profesori.

Centrul Judeþean de Excelenþã
ºi-a ales profesorii

Întreg sistemul educaþional
din România, indiferent cã
este public, particular sau
sprijinit de ONG-uri, merge,
conform normelor europene,
ºi sprijinã integrarea tinerilor
romi în societate. Un exem-
plu este ceea ce se întâmplã,
în acest timp, în Oltenia, cu
Fundaþia „Terre des Hom-
mes”, care, prin reprezentan-
þii sãi, vine în sprijinul autoritãþilor locale  ºi al comunitãþilor,
pentru ridicarea nivelului de trai ºi prevenirea unor situaþii de
risc la care sunt expuºi copiii din Oltenia. Astfel, vor fi susþinute
financiar, în acest an, prin Programul de granturi de auto-ajuto-
rare (Self Help Grants), 36 de proiecte, sprijinind grupuri co-
munitare din judeþele Dolj, Olt, Gorj, prin care se va contribui la
îmbunãtãþirea situaþiei a mai mult de 2.000 de copii ºi tineri,
precum ºi a familiilor acestora. Scopurile principale ale schemei
de granturi le reprezintã împuternicirea copiilor ºi tinerilor pen-
tru a-ºi împãrtãºi opiniile ºi  experienþa, contribuþia la conºtien-
tizarea problemelor sensibile legate de protecþia drepturilor co-
pilului, sprijinirea ºi prevenirea situaþiilor de risc etc.

Programe pentru educarea
copiilor romi

Conform Metodologiei Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale,
fiecare copil trebuie înregis-
trat în Sistemul Informatic
Integrat al Învãþãmântului din
România (SIIIR). Inspectora-
te le  ªcolare  Judeþene fac
eforturi pentru implicarea le-
galã în sistem ºi fac demer-
suri în acest sens. În ceea ce
ne priveºte, ISJ Dolj a fãcut
toate diligenþele necesare ºi a
atras atenþia, pentru soluþio-
narea problemelor, dar nimic în plus. Prin comunicatul, devenit
public, în urma postãrii pe site-ul propriu, ISJ Dolj atrage aten-
þia cã „NU trebuie sã mai existe elevi neasociaþi la SIIIR, dacã,
din oricare motiv, nu se mai aflã la unitate, ºi trebuie dezaso-
ciaþi, cu motivul relevant”. În acest moment, sunt 188 de elevi
neasociaþi în SIIIR, cei mai mulþi provenind de la Liceul Tehno-
logic „Constantin Nicolaescu-Plopºor” din Pleniþa (55), ªcoala
Gimnazialã Particularã „Ethos” (42) din Craiova, ªcoala Postli-
cealã Ecologicã „Sfântul ªtefan” (36). Atât pãrinþii copiilor, cât
ºi opinia publicã doljeanã aºteaptã mai multe date oficiale din
partea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, în acest caz.

Peste 180 de elevi din Dolj,
neînregistraþi

Grupaj de ºtiri realizat de CRISTI PÃTRU

lor Craiovei. Viaþã, echilibru, prospe-
ritate, tradiþie”, iar în cadrul progra-
mului Erasmus+ au obþinut deja fi-
nanþare pentru implementa proiectul
„INOVATIV – Abordãri inovative în
formarea de competenþe integrate pen-
tru dezvoltare durabilã”.
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Reluarea concursului de proiec-
te de management pentru Ansam-
blul Folcloric „Maria Tãnase” se
face în aceleaºi condiþii ca în varã.
Mai precis, se solicitã studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalen-
tã, într-unul din domeniile: Studii
culturale, Etnologie, Muzicã, Ar-
tele spectacolului (coregrafie). Se
mai cere vechime în specialitatea
studiilor de minimum 3 ani ºi ex-
perienþã în management tot de cel
puþin 3 ani.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La patru luni dupã aducerea la cunoº-
tinþa publicã – fãrã succes – cã vrea sã
ocupe postul de manager al Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase”, municipalita-
tea craioveanã mai face o încercare cu
concursul pentru aceastã funcþie. Rãmas
vacant dupã plecarea Oanei Bicã ºi ocu-
pat interimar, de aproape un an, de solis-
ta de muzicã popularã Niculina Stoican,
fotoliul de conducere oferã posibilitatea

În perioada 30 octombrie – 3
noiembrie, Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” organizeazã Sãp-
tãmâna „TRADEM”, în cadrul
cãreia va avea loc ºi ediþia a 39-a a
Concursului Naþional de Poezie
„TRADEM”. La ambele secþiuni
– poezie ºi traduceri – lucrãrile vor
fi trimise numai prin poºtã, pânã
la 13 octombrie, pe adresa: Casa
de Culturã „Traian Demetrescu”,
strada „Traian Demetrescu” nr. 31,
Craiova, judeþul Dolj, cu menþiu-
nea «Pentru Concursul de Poezie

Creatorii care nu sunt membri ai Uniunii
Scriitorilor din România ori ai altor asocia-
þii de scriitori ºi care nu au publicat un vo-
lum individual de poezie mai au la dispozi-
þie cinci zile pentru a se înscrie la Concur-
sul Naþional de Poezie „TRADEM”, orga-
nizat de Casa de Culturã „Traian Demetres-

celui care îl va ocupa sã performeze într-
o instituþie cu renume în þarã, înfiinþatã
în urmã cu 25 de ani ºi care numãrã apro-
ximativ 50 de angajaþi – membri ai or-
chestrei, dansatori ºi soliºti. Condiþiile
de participare, bibliografia ºi alte infor-
maþii utile sunt disponibile pe site-ul Pri-
mãriei Craiova. Dacã de aceastã datã se
va înscrie la concurs, Niculina Stoican
declarã cã încã nu ºtie…

Data-limitã pentru depunerea
proiectelor de management ºi a
dosarelor de concurs este 24 oc-
tombrie a.c., ora 16.00, la sediul
Primãriei Craiova – Serviciul Re-
surse Umane. Selecþia acestora va
avea loc pe 25-26 octombrie, ur-
mând ca între 27 octombrie ºi 8
noiembrie sã aibã loc prima etapã a
concursului – analiza proiectelor de
management. Va urma, în 9-10 no-
iembrie, a doua etapã: susþinerea
proiectelor în cadrul interviului.

Postul de manager al Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase” a
rãmas vacant dupã plecarea Oa-

nei Bicã ºi este ocupat interimat,
din data de 18 octombrie 2016,
de interpreta de muzicã popularã
Niculina Stoican. La concursul
din iulie a.c., solista a refuzat sã
se înscrie ºi nici acum nu este con-
vinsã cã vrea sã participe. „Nu
ºtiu… Eu am ajuns în aceastã
funcþie datoritã unei situaþii. Iar
în aceastã perioadã am încercat
sã fac tot ce mi-a stat în putinþã
ca lucrurile sã meargã bine. Nu
m-am gândit sã particip, nici nu
ºtiu în ce datã va fi concursul”, a
declarat Niculina Stoican, contac-
tatã telefonic.

Fiica celebrei Angelica Stoican,
Niculina Stãnescu (Stoican) (n. 9
decembrie 1970) a devenit aproa-
pe la fel de apreciatã ca mama sa.
Absolventã a Facultãþii de Etno-
muzicologie ºi Folclor din Bucu-
reºti, la clasa Marioarei Murãres-
cu, Niculina Stoican s-a angajat
în 1996, la 26 de ani, la Ansam-

blul Artistic Profesionist „Doina
Gorjului” din Târgu Jiu, alãturi de
care a participat la sute de spec-
tacole, fiind, de fiecare datã, unul
dintre capetele de afiº. De câþiva
ani, artista face „naveta” între
Târgu Jiu ºi Craiova, fiind solitã
a Ansamblului Folcloric „Maria
Tãnase”.

„TRADEM”», respectiv «Pentru
Concursul de Traduceri»

Premiul TRADEM valoreazã
2.000 lei

Pentru secþiunea poezie, fieca-
re participant va trimite cinci po-
ezii, în câte trei exemplare identi-
ce, redactate pe suport de hârtie
A4. Acestea vor purta în loc de
semnãturã un moto identic, ales
de autor. Vor fi trimise într-un
plic, la expeditor fiind trecut doar
motto-ul, fãrã alte indicii privind

identitatea autorului. Datele de
contact ale autorului (nume, pre-
nume, vârstã, adresã ºi numãrul
de telefon) vor fi incluse într-un
plic sigilat, identificat cu acelaºi
motto ºi introdus în plicul ce con-
þine cele cinci creaþii poetice.

Juriul concursului de poezie
este format din lector univ. dr.
Xenia Karo-Negrea, lector univ.
dr. Mihai Ene ºi conf. univ. dr.
Remus-Bogdan Vlãsceanu. Vor fi
acordate: Premiul TRADEM – în
valoare de 2.000 lei, Premiul I –
1.500 lei, Premiul al II-lea – 1.000
lei, Premiul al III-lea – 800 lei, un
Premiu Special pentru un autor
din Oltenia – 800 lei.

Traduceri din patru poeme
de Traian Demetrescu

Ediþia de anul acesta a concur-
sului cuprinde o secþiune dedica-
tã traducerii a patru poeme din
opera lui Traian Demetrescu, în
limbile englezã sau francezã, la
alegerea traducãtorului. Poemele
propuse pentru traducere sunt
„Ironie”, „Amintire”, „Caporal
(Dupã naturã)” ºi „Copacul”.
Traducerile vor fi trimise, ca ºi
poemele, tot în sistem motto. Ju-
riul este format din prof. univ. dr.
Cristiana-Nicola Teodorescu (lim-
ba francezã) ºi asist. univ. dr.
Oana-Adriana Duþã (limba engle-

zã). Vor fi acordate Premiul I – în
valoare de 500 lei, Premiul al II-
lea – 300 lei ºi Premiul al III-lea –
200 lei.

***
Numele câºtigãtorilor va fi pu-

blicat pe site-ul www.tradem.ro
ºi la sediul Casei de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”. Festivitatea de
premiere va avea loc în data de 3
noiembrie, ora 16.00, câºtigãtorii
urmând sã fie invitaþi la Craiova
pentru premiere. Instituþia le va
asigura cazarea pentru ziua de 3
noiembrie, iar transportul va fi su-
portat de premianþi. Pentru relaþii
suplimentare: tel. 0351.413.369
sau e-mail tradem@tradem.ro.

O expoziþie de graficã, pictu-
rã ºi colaj a pictorului scenograf
craiovean Viorel Peniºoara-Ste-
garu, cu titlul „Visual Eclectic
Show”, este deschisã în perioa-
da 1 octombrie –10 noiembrie
a.c. la Bucureºti, în cadrul Ga-
leriei de artã plasticã contempo-
ranã „Cecilia Cuþescu Storck”
(strada „Cãderea Bastiliei” nr.
6). Lucrãri de desen, picturã,
colaj ºi obiect a fost prezentate

„Visual Eclectic Show” – expoziþie a artistului
Viorel Peniºoarã-Stegaru la Bucureºti

de artist, sub acelaºi generic, ºi
la Craiova, în cadrul unei expo-
ziþii vernisate în iunie 2015, cu
prilejul Zilelor oraºului.

Viorel Peniºoarã-Stegaru
s-a nãscut la Duda-Epureni, ju-
deþul Vaslui, la 5 iulie 1934, iar
între anii 1954-1960 a urmat
cursurile Institutului de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureºti. Imediat dupã ab-
solvire, a fost angajat ca pictor

scenograf la Teatrul Naþional
din Craiova, unde a realizat de-
coruri ºi costume pentru circa
220 de spectacole ºi al cãrui
societar a devenit în 2002. În
tot acest timp, a lucrat ºi pen-
tru teatre profesioniste din Iaºi,
Bacãu, Galaþi, Bucureºti, Bra-
ºov, Tg. Mureº, Reºiþa, Tg. Jiu,
a expus frecvent (scenografie,
picturã, desen-pastel) la saloa-
ne internaþionale, naþionale, re-

gionale ºi locale (Mexic, Dzin-
tari-Riga, Dijon, Angers, Voisin-
ne le Bretoneux, Praga, Novi
Sad, º.a.) ºi a realizat lucrãri de
artã muralã (tapiserie ºi mo-
zaic). În ultimii 35 de ani a pri-
mit numeroase distincþii, la fes-
tivaluri de teatru ori din partea
unor instituþii ºi reviste de cul-
turã, între care Premiul UNI-
TER pentru întreaga carierã
(2006).

cu” din Craiova. Ajunsã la cea de-a 39-a
ediþie, competiþia are o secþiune de creaþie
ºi alta de traduceri (englezã, francezã) ºi
premii în valoare de peste 8.000 lei. Festi-
vitatea de premiere va avea loc pe data de
3 noiembrie, câºtigãtorii urmând sã fie in-
vitaþi la Craiova pentru premiere.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Vã aducem la cunoºtinþã cã

pe rolul Judecãtoriei Craiova se
aflã dosarul nr. 25623/ 215/ 2017,
având ca obiect declararea morþii
prezumate a dispãrutului FLO-
REA MARIAN (nãscut la data de
22.05.1972 în Teasc, cu ultimul
domiciliu în comuna Teasc, jude-
þul Dolj, fiul lui Ion ºi Constanþa,
având certificatul de naºtere se-
ria N.D. nr. 332179), dispãrut în
anul 1988. Orice persoanã care ar
putea da informaþii pentru soluþi-
onarea cererii este invitatã sã le
comunice instanþei.

Anunþ. În conformitate cu pre-
vederile art. 1 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale si
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum
a fost modificat prin Hotarârea de
Guvern nr.1027/2014, Directia Ju-
deteana de Paza si Servicii Dolj
organizeazã concurs la sediul din
Craiova, str. Constantin Lecca, nr.
32, pentru ocuparea a unui post
vacant in regim contractual, pe pe-
rioadã nedeterminatã de „arhivar”,
tr.prof.IA, in cadrul Serviciului Fi-
nanciar Contabilitate – Comparti-
ment „Servicii Deservire”. Concur-
sul pentru ocuparea postului va-
cant va consta în 3 etape succesi-
ve, dupã cum urmeazã: - selecþia
dosarelor de înscriere – 24.10.2017
ora 1200 - proba scrisã  - 31.10.2017
ora 10oo - interviul – 03.11.2017 ora
10oo Potrivit art.3 din acelasi Regu-
lament-cadru, in vederea participã-
rii la concurs, candidatul trebuie
sa îndeplineasca urmãtoarele con-

diþii: Condiþii generale: a) are cetã-
tenia românã, cetãtenie a altor sta-
te membre ale Uniunii Europene
sau a statelor apartinând Spatiu-
lui Economic European si domi-
ciliul în România; b) cunoaste lim-
ba românã, scris si vorbit; c) are
vârsta minimã reglementatã de
prevederile legale; d) are capacita-
te deplinã de exercitiu; e) are o sta-
re de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverintei medi-
cale eliberate de medicul de fami-
lie sau de unitãtile sanitare abilita-
te; f) îndeplineste conditiile de stu-
dii si, dupã caz, de vechime sau
alte conditii specifice potrivit cerin-
telor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârsirea unei infractiuni
contra umanitãtii, contra statului
ori contra autoritãtii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: -
studii medii cu diplomã de baca-
laureat; - vechime în muncã de
minim 5 ani; - experienþã în dome-
niul de  minim 2 - 3 ani. Dosarele
de înscriere la concurs se vor de-
pune pânã pe data de 23.10.2017,
orele 15.30 la sediul Direcþiei Ju-
deþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din
Craiova, str. Constantin Lecca, nr.
32. Detalii privind condiþiile speci-
fice ºi bibliografia de concurs sunt
disponibile la avizierul Direcþiei Ju-
deþene de Pazã ºi Servicii Dolj ºi
Compartiment Resurse Umane-
persoanã de contact, Brãiloiu Le-
nuþa sau Berceanu Florentina La-
ura, la telefon  0251/415841.

INFORMARE. In conformita-
te cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, TITULA-
RUL investiþiei – COMUNA PLE-
ªOI, JUDEÞUL DOLJ, intenþionea-
zã sã solicite  de la A.N. “Apele
Române” – Administraþia Bazina-
laã de Apã JIU, aviz de gospodã-
rire a apelor, pentru realizarea lu-
crãrilor ,,INFINÞARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÃ IN SATE-
LE PLEªOI ªI MILOVAN DIN CO-
MUNA PLEªOI, JUDETUL DOLJ”,
amplasate în bazinul hidrografic
JIU - Dunãre, comuna Pleºoi, ju-
deþul Dj. Aceastã investiþie este
nouã. Persoanele care doresc sa
obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã mai sus sau la telefon
0251454246. Persoanele care do-
resc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adre-
sa solicitantului sau la adresa Pri-
mãria Pleºoi, judeþul Dolj, persoa-
na de contact – Ciucea Ion, tel.
0251454.246, dupã data de
2.10.2017 (data estimatã la care se
va transmite solicitarea de aviz).

COLEGIUL Naþional „Nicolae
Titulescu”, cu sediul în localitatea
Craiova, str. Doljului, nr. 12, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei contractua-
le  vacante, pe perioadã nedeter-
minatã, de bibliotecar IA, studii
medii, conform HG 286/23.03.2011
ºi HG 1027/11.11.2014. Concursul
se va desfãºura astfel: Proba scri-
sã în data de 31.10.2017, ora 11.00,
Proba interviu în data de
06.11.2017, ora 12.00. Relaþii su-
plimentare la secretariatul ºcolii,
telefon: 0251. 554.458, persoanã
de contact: Onicã Monica.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ CASA DE CULTURÃ A

MUNICIPIULUI CALAFAT cu sediul în
localitatea Calafat, strada A.I.Cuza,
numãrul 34, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante, de: - Contabil:
1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura astfel: -
Proba scrisã în data de 01.11.2017,  ora
10.00, - Proba interviu în data de
06.11.2017,  ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -
studii superioare de lungã duratã în
domeniul economic; - vechime în
muncã de minim 5 ani; - cunoºtinþe
operare PC (MS Office, navigare In-
ternet), programe de contabilitate; -
spirit organizatoric; - abilitãþi de co-
municare ºi învãþare; - capacitate de
gestionare a timpului ºi prioritãþilor.
Data limitã pânã la care se pot depu-
ne dosarele de participare la concurs
este 23.10.2017, ora 13.00, la sediul
Casei de Culturã Calafat. Relaþii su-
plimentare la telefon: 0251230883.

Titular Intreprindere Individua-
lã Niþã Marius Cosmin anunþã elabo-
rarea primei versiuni a Planului Ur-
banistic Urbanistic Zonal pentru
“Construire silozuri cereale, cabinã
de poartã ºi cântar, platformã auto,
asigurarare utilitãþi (bazin etanº vi-
danjabil, puþ forat, branºament trifa-
zat), împrejmuire teren” ºi Construi-
re spaþiu de procesare floarea soa-
relui” situat în comuna Afumaþi, sat
Boureni, T67, P3, judeþul Dolj ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a Planului
Urbanistic Zonal se poate realiza la
sediul APM Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul Primãriei Afumaþi.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM în
termen de 15 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.

SC SOUTHERN LOGISTICS SRL
prin Marcea Marcel anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Sistematizare ºi circulaþie
incinta cãi de acces auto secundare,
înlocuire totalã împrejmuire”, „Amena-
jare sisteme ºi reþele de alimentare cu
apã pentru stingerea incendiilor la plat-
forme ºi parcuri industriale”, propus a
fi amplasat în Mun. Craiova, str. Henry
Ford, nr. 7, jud. Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, la punctul de construire al SC
SOUTHERN LOGISTICS SRL, Mun.
Craiova, str. Henry Ford, nr. 7, jud. Dolj,
în zilele de L-V, între orele 09.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.arpmdj.anpm.ro. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax 0251.419.036, email:
office@apmdj.anpm.ro.

RÃDULEAN DANIEL ºi RÃDU-
LEAN CAMELIA anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM DOLJ - nu este
necesarã efectuarea evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu este nece-
sarã efectuarea evaluãrii adecvate - în
cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiectul “CON-
STRUIRE BLOC LOCUINÞE COLECTI-
VE P+2 ªI IMPREJMUIRE TEREN“ pro-
pus a fi amplasat în MUNICIPIUL CRA-
IOVA, STRADA TOPORAªI, NR. 23, JU-
DEÞUL DOLJ, titular: RÃDULEAN DA-
NIEL ºi RÃDULEAN CAMELIA. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM DOLJ, strada Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de luni - vineri, între orele
9 - 14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet www.apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii / observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 14.10.2017
(în termen de 5 zile de la afiºare).

S.C. DRAGPITAR SRL reprezen-
tatã prin ARON MIHÃIÞÃ, cu sediul în
judeþul Dolj, Comuna Melineºti, sat
Melineºti, titular al proiectului „CON-
STRUIRE SPAÞIU COMERCIAL P+1,
AMPLASARE FIRMÃ LUMINOASÃ ªI
TOTEM- ÎMPREJMUIRE TEREN” pro-
pus a fi amplasat în Comuna Meli-
neºti, Sat Melineºti, str. Principalã, Nr.
65, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, pentru proiectul:
„CONSTRUIRE SPAÞIU COMERCIAL
P+1, AMPLASARE FIRMÃ LUMINOA-
SÃ ªI TOTEM- ÎMPREJMUIRE TE-
REN”, propus a fi amplasat în Comu-
na Melineºti, sat Melineºti, str, Princi-
palã, nr. 65. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele pe care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr.
1, în zilele de L -V, între orele 9-14 pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii /ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare între 9.10.2017 ºi 14.10.2017 (în
termen de 5 zile de la afiºare). 

PRIMÃRIA Mischii, cu sediul în
comuna Mischii, str. Eroilor, nr. 5, or-
ganizeazã licitaþie publicã prin plic
închis în vederea închirierii suprafe-
þei de 3,5m x 3.5m, reprezentând ca-
mera în incinta sãlii de sport aferen-
tã ªcolii Gimnaziale „Alecsandru
Nicolaid”. Ofertele se pot depune la
sediul Primãriei Mischii pânã la data
de 27 octombrie 2017, ora 10.00, iar
deschiderea ofertelor va avea loc pe
data de 30 octombrie 2017. Relaþii su-
plimentare la tel.0251.450.194.

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



10 / cuvântul libertãþii luni, 9 octombrie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
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.

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
PRIMARIA COMUNEI MIRSANI

ANUNT CADASTRU GRATUIT

Primaria Comunei Mirsani, Judetul Dolj
anunta toti 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.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã pentru
curãþenie 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 evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3 ca-
mere, semidecoman-
dat, et. 2, îmbunãtãþit,
Nanterre (Calea Bucu-
reºti), preþ 60.000 euro,
negociabil. Telefon:
0723/864.232.
Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu ve-
dere trilateralã, 2 bãi, 2
balcoane, decomandat -
zona 1 Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland. Tele-
fon: 0762/622.136.

CASE
Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu aparta-
ment minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol spate-
le Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti. Te-
lefon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi ste-
jar 300-400 l, putinã ste-
jar, 150-200 l, premer-
gãtor. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0775/383.003;
0351/805.288.

Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic, func-
þionabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azboci-
ment D 220x2500 mm,
Telefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total
250 lei ºi chiuvetã pentru
bucãtãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Ladã frigorificã cu 3 ser-
tare, frigider Atctic, ara-
gaz cu 4 ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm în
stare bunã - 100 lei, sã-
pun de casã cu 5 lei/kg,
covor persan 2.20/2 – 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând Titlu de proprieta-
te – pãdure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti - Dolj. Te-
lefon: 0770/245.289.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând prosoape ºi batis-
te cusute manual vechi
60-80 ani (artizanat de
valoare), diverse scule
aºchietoare noi. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.

Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 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 re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator
12, 24 Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi, pan-
tofi, ghete, bocanci 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 Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere semidecoman-
date, et 4, mobilat ºi uti-
lat, bloc Femina. Tele-
fon: 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.

DECESE
Familia Dumbravã
anunþã, cu durere în
suflet, dispariþia celei ce
a fost Viorica Dumbra-
vã, soþie, mamã, soa-
crã ºi bunicã, un suflet
cald, care ne-a fost
mereu aproape. Trupul
neînsufleþit este depus
acasã, pe strada Toam-
nei, nr. 97, iar înmor-
mântarea va avea loc
astãzi, luni, 9 octom-
brie, ora 12.00, la Cimi-
tirul Roboaica. Pleca-
rea cortegiului funerar
având loc la ora 11.00.

Fiica, Aniºoara Stãncu-
lescu,  deplânge dispa-
riþia fulgerãtoare a mult
iubitei mame, Viorica
Dumbravã, un suflet
nobil, care i-a luminat
viaþa ºi i-a cãlãuzit pa-
ºii. Amintirea sa va rã-
mâne vie pentru întot-
deauna!

Redacþia cotidianului
regional „Cuvântul Li-
bertãþii” este alãturi de
doamna Aniºoara Stãn-
culescu, la greaua pier-
dere prilejuitã de dece-
sul mamei, doamna
Viorica Dumbravã. Sin-
cere condoleanþe !

CONDOLEANÞE
Regrete eterne ºi con-
doleanþe doamnei Ani-
ºoara Stãnculescu la
decesul mamei! Dr. Tu-
raiche Marius.
Colegii de la clasa a VI-
a B a ªcolii Gimnaziale
“Gheorghe Þiþeica”,
împreunã cu doamna
dirigintã Daniela Radu,
sunt alãturi de Liviu
Vãduva ºi de întreaga
familie, în greaua sufe-
rinþã cauzatã de pierde-
rea tatãlui, Leonard
Vãduva. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
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Preliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona EuropaPreliminariile CM Rusia 2018 – zona Europa
Grupa A: Suedia –

Luxemburg 8-0, Bul-
garia – Franþa 0-1,
Belarus – Olanda 1-3.
Clasament: 1. Franþa

20p, 2. Suedia 19p
(+19), 3. Olanda 16p
(+7), 4. Bulgaria 12p, 5.
Belarus 5p, 6. Luxem-
burg 5p.

Mâine: Franþa –
Belarus, Luxemburg –
Bulgaria, Olanda –
Suedia.

Grupa B: Insulele Feroe –
Letonia 0-0, Andorra – Portuga-
lia 0-2, Elveþia – Ungaria 5-2.
Clasament: 1. Elveþia 27p

(+18), 2. Portugalia 24p (+26),
3. Ungaria 10p, 4. Insulele Fe-
roe 9p, 5. Andorra 4p, 6. Le-
tonia 4p.

Mâine: Portugalia – Elveþia,
Letonia – Andorra, Ungaria –
Feroe.

Grupa C: Meciurile Cehia –
San Marino, Germania – Azerbai-
djan, Norvegia – Irl. de Nord s-
au jucat asearã.
Clasament: 1. Germania 27p,

2. Irlanda de Nord 19p,  3. Cehia
12p, 4. Azerbaidjan 10p, 5. Nor-
vegia 10p, 6. San Marino 0p.

Selecþionata de tineret a Ro-
mâniei a învins formaþia similarã
a Elveþiei cu scorul de 2-0, la Lu-
gano, într-un meci din Grupa a
8-a a preliminariilor Campionatu-
lui European de fotbal Under-21
din 2019. Tricolorii s-au impus
prin golurile marcate de Mihai

Burlacu ºi Screciu, printre tricolorii care au învins Elveþia
Dobre (24) ºi Cicâldãu (87), am-
bii cu execuþii spectaculoase.
Andrei Burlacu a fost titular ºi a
evoluat pânã în minutul 65, iar
Vladimir Screciu, care a acuzat
o întindere în preziua jocului, a
intrat pe final. Daniel Isãilã a uti-
lizat formula: A. Radu – Manea,

Nedelcearu, Paºcanu, I. Radu –
Cicâldãu, Dulca – Dobre, Hagi
(Screciu 77), Burlacu (Costache
65) – Puºcaº (Tudorie 88). În
clasament, România ocupã primul
loc, cu 10 puncte (4 jocuri), ur-
matã de Þara Galilor, 6 puncte (3
j), Elveþia, 4 p (4 j), Bosnia, 3 p

(3 j), Portugalia, 3 p (1 j), Liech-
tenstein, 0 p (3 j). România va
disputa urmãtorul meci pe 10
noiembrie, la Ovidiu, cu favorita
grupei, Portugalia, iar peste 3 zile
se va deplasa în Þara Galilor. Se
calificã direct la turneul final câº-
tigãtoarele celor nouã grupe, în

timp ce patru ocupante ale locu-
rilor secunde cu cel mai bun
punctaj vor disputa un play-off.
Echipele care se vor impune în
meciurile de baraj merg, de ase-
menea, la Campionatul European.
Turneul final va fi gãzduit de Ita-
lia, echipã calificatã direct.

Victori i  categorice  pentru handbal is te le ,
vole ibal i º t i i  º i  baschetbal i º t i i  de  la  SCM

Formaþiile craiovene de salã care
evolueazã în primul eºalon s-au
impus pe linie în meciurile dispu-
tate în week-end-ul trecut. Hand-
balistele de la SCM Craiova ºi-au
adjudecat fãrã emoþii partida din
etapa a 4-a a Ligii Florilor, scor 28-
19 (12-7), în deplasare, cu „U”
Cluj. Craiovencele sunt pe locul 2,
cu maximum de puncte, la egalita-
te cu CSM Bucureºti ºi Corona
Braºov. Au evoluat pentru echipa
din Bãnie: Dumanska, Stanciu,
Lung – Florianu 7 goluri, Nikolic
7, Vizitiu 3, Trifunovic 2, Þicu 2,
Pricopi 2, ªelaru 2, Elisei 1, Tu-
dor 1, Klikovac 1, Rãdoi, Popes-
cu. Urmãtorul meci al craiovence-
lor va fi mâine, de la ora 11, în Sala
Polivalentã, cu HC Zalãu.

În prima etapã a Ligii Naþionale
masculine de baschet, SCMU Cra-
iova a învins, în Sala Polivalentã,
nou-promovata Poli Iaºi cu 91-74,
pe sferturi: 30-17, 21-20, 25-18,
15-19. Au jucat pentru SCMU Cra-
iova: Paasoja 21 de puncte, Siris-
cevic 19, Samuels 16, Martinic 15,
Watson 7, Novak 6, Orbeanu 5,
Berceanu 2, Vârnã, Kikos. Martin
Paasoja a declarat: „Am avut un
start bun, am reuºit sã îi þinem la
15 puncte. Echipa aratã bine, avem
mulþi aruncãtori foarte buni ºi doi
conducãtori de joc grozavi care
pun în valoare aruncãtorii”. Antre-
norul Rami Hadar a concluzionat:
„Deºi am avut avut suiºuri ºi co-
borâºuri, pentru primul meci din
campionat a fost o prestaþie bunã.

În unele momente a fost lãsatã deo-
parte defensiva ºi am primit coºuri
foarte uºor. S-a întâmplat acest
lucru ºi pentru cã jucãtorii au vrut
sã mulþumeascã fanii.” În etapa a
doua, SCMU Craiova joacã în de-
plasare cu BC Mureº, vineri, 13
octombrie, de la ora 18.  

În prima etapa a Diviziei A1 la
volei masculin, SCMU Craiova a
învins, în Sala Polivalentã, forma-
þia CSS 2 Baia Mare cu scorul de
3-0, pe seturi: 25-22, 25-19, 25-22.
Pentru formaþia din Bãnie au evo-
luat: Ene, Blagojevic, Hohne, Sip-
pola, Milic, Radevic ºi Rosic - libe-
ro, iar rezerve au fost: Olteanu, Te-
leleu, Miron, Cãlin, Todor. „Mã aº-
teptam sã fie un meci greu, pentru
cã întodeauna un prim meci din
campionat poate produce surprize.
Chiar dacã diferenþa de valoare din-
tre cele douã echipe era vizibilã, ju-
cãtorii mei au vrut sã joace foarte

Zona AmSud
Mâine noapte: Ecuador – Argentina, Brazilia – Chile, Peru –

Columbia, Paraguay – Venezuela ºi Uruguay – Bolivia.
Clasament: 1. Brazilia – 38 puncte, 2. Uruguay – 28 puncte, 3.

Chile – 26 puncte (+2), 4. Columbia – 26 puncte (+2), 5. Peru – 25
puncte (+1), 6. Argentina – 25 puncte (+1), 7. Paraguay – 24 punc-
te, 8. Ecuador – 20 puncte, 9. Bolivia – 14 puncte, 10.Venezuela –
9 puncte. Primele patru echipe se calificã direct, iar ocupanta
locului 5 va susþine un baraj intercontinental cu Noua Zeelandã.

Zona Asia
Mâine: Australia – Siria (în tur 1-1). Câºtigãtoarea va disputa

un baraj cu locul 4 din zona AmNord ºi Concaacaf.

Zona AmNord ºi Concacaf
Mâine noapte: Trinidad Tobago – SUA, Honduras – Mexic,

Panama – Costa Rica.
Clasament: 1. Mexic 21p, 2. Costa Rica 16p, 3. SUA 12p,

4. Panama 10p, 5. Honduras 10p, 6. Trinidad Tobago 3p.
Prrimele 3 clasate se calificã la Mondiale, iar locul 4 dã baraj

cu câºtigãtoarea play-off-ului din Asia.

Zona Africa – astãzi:
Grupa A: Guinea – Tunisia 1-4, Libia – DR Congo 1-2. Clasa-

ment: 1. Tunisia 13p (+7), 2. DR Congo 10p (+5), 3. Guinea 3p, 4.
Libia 3p. Pe 6 noiembrie: Tunisia – Libia, DR Congo – Guinea.

Grupa B: Nigeria – Zambia 1-0, Camerun – Algeria 2-0. Clasa-
ment: 1. Nigeria 13p, 2. Zambia 7p, 3. Camerun 6p, 4. Algeria 1p.

Grupa C: Mali – Coasta de Fildeº 0-0, Maroc – Gabon 3-0. Clasa-
ment: 1. Maroc 9p, 2. Coasta de Fildeº 8p, 3. Gabon 5p, 4. Mali 3p.
Pe 6 noiembrie: Coasta de Fildeº – Maroc, Gabon – Mali.

Grupa D: Africa de Sud – Burkina Faso 3-1, Capul Verde – Se-
negal 0-2. Clasament: 1. Senegal 8p (un meci mai puþin), 2. Burki-
na Faso 6p, 3. Capul Verde 6p, 4. Africa de Sud 4p (un meci mai
puþin). Pe 6 noiembrie: Senegal – Africa de Sud, Burkina Faso –
Capul Verde. Pe 12 noiembrie: Africa de Sud – Senegal.

Grupa E: Uganda – Ghana 0-0, Egipt – Congo s-a jucat asearã.
Clasament: 1. Egipt 9p, 2. Uganda 8p, 3. Ghana 6p, 4. Congo 1p.

Câºtigãtoarele grupelor se calificã la Mondiale.

Grupa D: Astãzi: Moldova –
Austria, Serbia – Georgia, Þara
Galilor – Irlanda.
Clasament: 1. Serbia 18p, 2.

Þara Galilor 17p, 3. Irlanda 16p,
4. Austria 12p, 5. Georgia 5p, 6.
Moldova 2p.

Grupa E: Meciurile Danemar-
ca – România, Kazahstan – Ar-
menia, Polonia – Muntenegru s-
au jucat asearã.
Clasament 1. Polonia 22p,  2.

Danemarca 19p, 3. Muntenegru
16p, 4. România 12p, 5. Armenia
6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa F: Meciurile Lituania –
Anglia, Slovacia – Malta, Slove-
nia – Scoþia s-au jucat asearã.

Clasament :  1 .
Anglia 23p, 2. Sco-
þia 17p, 2. Slovacia
15p, 3.  Slovenia
14p,  5. Lituania 6p,
6. Malta 1p.

Grupa G: Astãzi:
Albania – Italia,
Macedonia – Liech-
tenstein, Israel –
Spania.
Clasament: 1.

Spania 25p, 2. Italia
20p,  3. Albania 13p,

4. Israel 12p, 5. Macedonia 8p, 6.
Liechtenstein 0p.

Grupa H: Bosnia – Belgia 3-
4, Gibraltar – Estonia 0-6, Cipru
– Grecia 1-2.
Clasament: 1. Belgia 25p, 2.

Grecia 16p, 3. Bosnia 14p, 4. Ci-
pru 10p, 5. Estonia 8p, 6. Gibral-
tar 0p.

Mâine: Belgia – Cipru, Esto-
nia – Bosnia, Grecia – Gibraltar.

Grupa I: Astãzi: Finlanda –
Turcia, Ucraina – Croaþia, Islan-
da – Kosovo.
Clasament:  1. Islanda 19p, 2.

Croaþia 17p, 3. Ucraina 17p, 4.
Turcia 11p, 5. Finlanda 5p, 6. Ko-
sovo 1p.

Echipele calificate pânã acum la CM 2018: Rusia, Brazilia, Mexic, Costa Rica, Japonia,
Iran, Arabia Sauditã, Coreea de Sud, Belgia, Germania, Anglia, Spania, Nigeria.

bine. Sunt importante aceste trei
puncte ºi sper sã ne concentrãm
mai bine în partidele viitoare” a de-
clarat antrenorul Dan Pascu. În eta-
pa a doua, SCMU Craiova joacã în

deplasare cu Tricolorul Ploieºti. Vo-
leibalistele de la SCMU Craiova au
pierdut meciul din liga secundã,
scor 0-3 în deplasare cu Poli Timi-
ºoara, pe seturi la: 7, 8 ºi 9.
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