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- Eu mã am bine cu colegii, Popes-

cule; cu jumãtate din ei nu vorbesc,

iar ceilalþi nu vorbesc cu mine.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Nu suntem în filmul regizo-

rului american Robert Benton
„Kramer versus Kramer”
(1979), s-a spus o capodoperã de
manipulare emoþionalã a spec-
tatorului ºi chiar a criticilor de
film, încãrcat de premii ºi nomi-
nalizãri Oscar, Globul de Aur ºi
BAFTA. Suntem într-un alt film
„PSD contra PSD”, cu o distri-
buþie, care nu mai are nevoie de
prezentare, cu critici pe mãsu-
rã. Unii, de pe malul opoziþiei,
cum este ºi firesc, alþii chiar din
interiorul câmpului social-demo-
crat. Pe scurt, premierul Mihai
Tudose, „coborât” în sondajul pe
luna septembrie, a operatorului
Avangarde, aproape la jumãtate
din cota de încredere avutã în
luna precedentã,...
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Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj l-au trimis,
marþi, în judecatã, pe autorului
crimei de la Malu Mare. Este
vorba despre Claudiu Vasile
Stoica, de 38 de ani, din Craio-
va, consilier juridic la CET II
Craiova, care l-a ucis pe Ion
Lucian Dinulescu, de 42 de ani,
cu care a fost coleg la Comple-
xul de Energie Termicã. Stoica
este acuzat de omor comis cu
premeditare ºi prin cruzimi, în-
trucât victima avea nu mai pu-
þin de 27 de plãgi, pe care i le-a
provocat cu un cosor ºi un cuþit.
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Producþia noului model Ford EcoSport a fost
lansatã, ieri, la Craiova, în cadrul unui eveni-
ment la care au fost prezenþi, printre alþii, pre-
ºedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tu-
dose, ambasadorul SUA în România, Hans
Klemm, ºi o serie de oficialitãþi locale. Ford a
investit pânã la 200 de milioane de euro la Cra-
iova pentru a construi noul EcoSport. Investiþia
totalã pe care Ford a realizat-o la Craiova înce-
pând cu anul 2008 depãºeºte un miliard de euro.
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Nicolicea: Rovana

Plumb, invitatã luni

la Comisia juridicã
Preºedintele Comisiei juridi-

ce,deputatul PSD Eugen
Nicolicea, a declarat, joi, cã
membrii comisiei se vor „strã-
dui” sã finalizeze luni raportul
privind solicitarea justiþiei în
cazul Rovanei Plumb, afirmând
cã aceasta va fi invitatã tot luni
la audiere ºi cã aleºii vor cere
Parchetului ºi alte acte. „Ne
strãduim sã terminãm aceastã
situaþie luni ca sã intre pe
ordinea de zi marþi. Condiþia ca
sã se poatã întâmpla aceastã
situaþie este sã ne rãspundã
Parchetul General în termenul
acesta ºi sã participe Rovana
Plumb pe care nu putem sã o
invitãm la batjocurã”, a
declarat preºedintele Comisiei
juridice, deputatul PSD Eugen
Nicolicea. Eugen Nicolicea a
afirmat cã Rovana Plumb va fi
chematã luni. „Dacã nu
izbutim sã ne încadrãm va
trebui sã decidem ce facem dacã
Parchetul nu ne va rãspunde la
adresã pânã luni ºi ce facem
dacã existã o solicitare de
neputinþã de participare. Eu voi
milita sã terminãm acest lucru
luni, deci este mult mai devre-
me decât termenul (...)”, a spus
social-democratul. Nicolicea a
spus cã avocatul Rovanei
Plumb a depus o solicitare.
„Prin avocat, ne-a învederat
faptul cã de la dosarul cauzei
lipsesc mai multe declaraþii
despre care s-ar putea crede cã
existã, spre exemplu declaraþia
datã de Lucia Varga, fost
ministru delegat, semnatar al
notei de fundamentare alãturi
de doamna Rovana Plumb,
procesul verbal, mai multe
declaraþii, memorii ce aparþin
doameni ministru Shaidehh ºi
considerã cã acestea sunt utile
cauzei þinând cont de urmãtoa-
rea chestiune: doamna Rovana
Plumb este acuzatã cã este
complice la o faptã fãcutã de
doamna Sevil Shaidehh.”, a
adãugat Nicolicea.
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PSD contra PSD!PSD contra PSD!PSD contra PSD!PSD contra PSD!PSD contra PSD!
MIRCEA CANÞÃR

Nu suntem în filmul regizorului american
Robert Benton „Kramer versus Kramer”
(1979), s-a spus o capodoperã de manipulare
emoþionalã a spectatorului ºi chiar a criticilor
de film, încãrcat de premii ºi nominalizãri Os-
car, Globul de Aur ºi BAFTA. Suntem într-un
alt film „PSD contra PSD”, cu o distribuþie,
care nu mai are nevoie de prezentare, cu cri-
tici pe mãsurã. Unii, de pe malul opoziþiei, cum
este ºi firesc, alþii chiar din interiorul câmpu-
lui social-democrat. Pe scurt, premierul Mi-
hai Tudose, „coborât” în sondajul pe luna sep-
tembrie, a operatorului Avangarde, aproape la
jumãtate din cota de încredere avutã în luna
precedentã, „picaj” confirmat, deloc surpin-
zãtor, ºi de mãsurãtorile IMAS, a anunþat cã a
cerut „pasul înapoi” pentru miniºtrii Sevil
Shhaideh, Rovana Plumb ºi Viorel Ilie, pe
motivul problemelor cu justiþia, pe care nu îi
mai vrea în guvern. Volens-nolens a intrat în
coliziune cu liderul social-democraþilor, Liviu
Dragnea, care însã nu mai poate repeta un alt

episod, identic de costisitor în planul imagi-
nii, de tipul... Sorin Grindeanu. De la Craio-
va, preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri,
cã „dacã se impune o remaniere, atunci
remaniere sã fie”. Însã în opinia sa nu sunt
decât douã opþiuni: ori Mihai Tudose rãmâne,
ori PSD pierde guvernarea. Fiindcã dacã ºi
acest guvern ar cãdea ar trebui sã-ºi punã în-
trebarea dacã social-democraþii mai au capa-
citatea sã guverneze. Ceea ce pe cale de con-
secinþã exclude o demisie a premierului. Nu-
mai cã acesta s-a vãzut atacat vehement ºi
din câmpul ALDE, aliat la guvernare, eurode-
putatul Norica Nicolai – un tenor al partidului
sãu – reamintindu-i cã „de aceastã situaþie
se ºtia de mai multã vreme, fãrã sã se fi
luat mãsuri”. ªi tot Norica Nicolai averti-
zeazã: „Tot ce pot sã vã spun în momentul
de faþã este cã ministrul Viorel Ilie are
sprijinul partidului ºi nu vom accepta
aceastã remaniere”. Mesajul sãu fiind întã-
rit de Cãlin Popescu Tãriceanu, preºedintele

Senatului ºi al ALDE, de a nu ceda în faþa
premierului Mihai Tudose. Criza din PSD nu
a mai putut fi aºadar ascunsã, de o vreme,
fiindcã acolo unde este fum, existã ºi sursa
acestuia: focul. ªi problema nu este reorien-
tarea fumului, ci stingerea focului. Care nu se
poate stinge reorientând fumul. Tensiunea din
sânul coaliþiei de guvernare a crescut de la o
zi la alta, misiunea cea mai dificilã revenind
comunicatorilor, puþini la numãr, social-demo-
craþi. Secretarul general al PSD, Codrin ªte-
fãnescu, unul dintre aceºtia, nici simpatic, nici
excesiv de antipatic, opinând între altele cã ar
fi vorba „de o problemã de comunicare între
partid ºi guvern”. Misiune dificilã ºi pentru
Codrin ªtefãnescu. Ca într-un banc, de pe
vremuri, privind o confruntare ruso-chinezã,
la frontiera comunã, prezentat de agenþiile de
presã ale celor douã þãri, TAS ºi China Nouã.
ªi, bineînþeles, de „vechiul” Agerpres, care
vorbea de un colocviu pe teme agrare a celor
douã þãri, acum – evident – pe un alt fãgaº.

Declaraþia ºefului statului vine
dupã ce premierul ungar, Viktor
Orban, a spus cã se poate gãsi „o
formã de cooperare în cadrul aran-
jamentelor din V4 (Grupul de la Vi-
segrad) plus România, care sã ducã
în final la creºterea nivelului de trai,
a nivelului de securitate ºi la îmbu-
nãtãþirea perspectivelor ºi pentru
românii din România”. „Aceastã
apropiere de Grupul de la Viºegrad
este o constantã a politicii externe
româneºti ºi România tot încearcã
sã se apropie de mulþi ani. Însã în

“Apropierea României de Grupul de la Viºegrad nu este realist”
Apropierea României de Grupul de la Viºegrad – format

din Ungaria, Polonia, Cehia ºi Slovacia – „nu este realistã”,
a declarat, ieri, la Craiova, preºedintele Klaus Iohannis.

ultima vreme, în ultimii ani, Grupul
de la Viºegrad are unele opinii care
sunt foarte diferite de ale noastre ºi
în acest moment, dupã pãrerea mea,
o apropiere între România ºi Gru-
pul de la Viºegrad nu este realistã.
Ca sã nu vorbim de faptul cã în in-
teriorul Grupului Viºegrad existã,
practic, douã tabere care au din ce
mai multe divergenþe în ce priveºte
viitorul Uniunii Europene, mersul lu-
crurilor în Uniunea Europeanã, în
general”, a spus Klaus Iohannis.

MARGA BULUGEAN

“Trebuie sã fim foarte serioºi aici.
Dacã ºi acest Guvern ar cãdea,
atunci cu siguranþã ar trebui sã-mi
pun întrebarea la modul extrem de
serios dacã PSD ar mai avea capa-
citatea sã guverneze. Deocamdatã nu suntem
în aceastã situaþie”, a spus Iohannis, dupã o
vizitã efectuatã la fabrica Ford din Craiova.

El a susþinut cã un guvern tehnocrat nu
ar mai fi o soluþie. “Un guvern de tehnocraþi

”Nu putem fi de acord cu vreo
propunere de demisie a lui Viorel
Ilie pentru cã i-am acordat spriji-
nul politic”, a declarat Cãlin Po-
pescu-Tãriceanu, la finalul ºedin-

Preºedintele Iohannis îºi pune întrebarea dacã PSD mai are capacitatea sã guverneze
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la Craiova,

cã, dacã ºi acest guvern ar cãdea, atunci ar trebui sã-ºi
punã întrebarea “la modul extrem de serios” dacã PSD ar

mai avea capacitatea sã guverneze.

nu este o soluþie pe termen mai lung. Asta
am spus-o ºi atunci când am instalat un gu-
vern tehnocrat, care la momentul acela a fost
o soluþie rezonabilã. Acum suntem la puþin
timp dupã alegeri, avem un partid care a

câºtigat alegerile, acum nu are
decât sã performeze, orice altce-
va sunt discuþii puerile care nu-ºi
au rostul. Cine a câºtigat sã-ºi
facã treaba, sã guverneze, sã pro-

ducã rezultate”, a declarat Iohannis. ªeful
statului a subliniat cã Guvernul “trebuie sã-
ºi vadã de treabã, sã producã rezultate, ca
sã avem rezultate sustenabile”.

MARGA BULUGEAN

Premierul Tudose primeºte primul refuz,
de la partenerul de coaliþie ALDE

Preºedintele ALDE, Cãlin Popescu-Tãriceanu, a declarat,
ieri, cã partidul nu poate fi de acord cu o eventualã demisie

a lui Viorel Ilie din Guvern întrucât acesta a primit deja
sprijinul politic al ALDE, iar Senatului a respins cererea

DNA care viza urmãrirea sa penalã.

þei conducerii ALDE, referindu-se
la decizia adoptatã în urmã cu douã
sãptãmâni privind susþinerea în
continuare a ministrului pentru
Relaþia cu Parlamentul, în pofida

dosarului deschis de cãtre DNA.
Tãriceanu a apreciat cã este jus-

tificat argumentul lui Mihai Tudo-
se privind remanierea unor miniºtri
din considerente de performanþã,
dar l-a contestat pe cel privind pro-
blemele penale ale unor miniºtri.
”Punctul de vedere al ALDE este
foarte clar. Am gãsit atâtea infor-
maþii ºi dovezi legate de abuzuri ale
colegilor doamnei Kovesi încât ne
întrebãm care este respectul pen-

tru lege al acestei instituþii (...) DNA
ºi-a pierdut credibilitatea. Nu pu-
tem accepta ca DNA sã facã Gu-
vernul României cum îi convine”,
a declarat Tãriceanu.

El s-a referit ºi la faptul invo-
cat de cãtre premierul Tudose,
privind temerile oficialilor euro-
peni în cazul miniºtrilor care se
ocupã de fonduri europene, lide-
rul ALDE precizând cã nu este
cazul lui Viorel Ilie.
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         ANUNÞ DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantã, Consiliul Local al Municipiului Craiova, strada A.I.Cuza nr.7, tel:0251/
416235, 0251/419152, fax:0251/411561, e-mail:consiliullocal@primariacraiova.ro; imaginecv@prima-
riacraiova.ro; www.primariacraiova.ro, în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanþãrilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate pentru activitãþi nonprofit de interes general, face cunoscutã
intenþia de a atribui contracte de finanþare nerambursabilã pentru anul de execuþie 2017

Domeniile pentru care se acordã finanþãri nerambursabile ºi sumele aprobate pentru anul 2017,
conform Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 360/2017 sunt :

EDUCATIE CIVICA: 100.000 LEI
CULTURA: 100.000 LEI
ASISTENTA SOCIALA: 100.000 LEI
Documentaþia  de solicitare a finanþãrii nerambursabile se pune la dispoziþia celor interesati, la sediul

Primãriei Municipiului Craiova, strada A. I. CUZA nr.7, camera 6 -  Serviciul Imagine, începând cu data
de 13.10.2017 sau pe site-ul Consiliului Local al Municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro.

Aplicanþii vor depune cererile de solicitare a finanþãrii la Registratura Primãriei
Municipiului Craiova, strada A. I. CUZA, NR. 7,  în conformitate cu prevederile ”Regulamentului

pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte privind aprobarea de finanþãri nerambur-
sabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova”

Selectarea ºi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanþãrii nerambursabile se face de cãtre
comisia de evaluare numitã prin Dispoziþia Primarului Municipiului Craiova.

Termenul limitã pentru depunerea proiectelor este 26.10.2017, ora 16:00
Deschiderea proiectelor depuse va avea loc în data de 27.10.2017 la sediul Consiliului Local al

Municipiului Craiova, ora 12:00.

Programul „Erasmus+” existã de
30 de ani. A debutat în 1987, atunci
când se adresa în mod exclusiv stu-
denþilor, a crescut ºi a înglobat for-
marea profesionalã, educaþia ºcola-
rã, educaþia adulþilor, tineretul ºi
sportul. S-a numit, pe rând, „Socra-
tes 1”, „Socrates 2”, „Leonardo da
Vinci”, programul de „Învãþare pe tot
parcursul vieþii ºi, începând cu 2014,
Erasmus+”. În cifre, acest program a
schimbat vieþile a nouã milioane de
oameni: 4,4 milioane de studenþi, 1,4
milioane de tineri, 1,3 milioane de
elevi aflaþi în formare profesionalã
iniþialã, mai multde 1,8 milioane de
profesori, formatori ºi lucrãtori de ti-
neret, 100.000 de voluntari europeni,
etc. În România, programul a schim-
bat vieþile a peste 239.000 de persoa-
ne: 80.400 de studenþi, 53.700 de ti-
neri participanþi la schimburi de ex-
perieanþã ”Proiectele finanþate prin
„Erasmus +” îi implicã atât  pe cei
care sunt  beneficiari finali ai pro-
cesului de învãþare,  cât ºi profesio-
niºtii din domeniile educaþie, forma-
re ºi tineret, care faciliteazã acest
proces. Cu un buget de 14,7 miliarde
de euro, pentru ºapte ani (2014 -
2020), „Erasmus+” îºi propune sã
contribuie la dezvoltarea competen-
þelor  ºi angajabilitãþii (capacitate de
inserþie profesionalã), prin oferirea
unor oportunitãþi de educaþie, formare
ºi activitãþi de tineret sau sport.
Acest buget este cu 40% mai mare
decât cel precedent, din 2007 – 2013.
În acest an, faþã de 2016, au fost alo-
cate au fost alocate fonduri supli-

Primãria Craiova, prin
Serviciul Disciplina în
Construcþii, a demarat
procedura de notificare a
proprietarilor care nu îºi
îngrijesc imobilele ºi cur-
þile. Potrivit autoritãþilor
locale, acestora li s-a dat
un termen de un an ca sã
ia mãsurile de rigoare pen-
tru modernizarea clãdirilor
cu aspect neîngrijit. „În
aceastã perioadã, Poliþia
Localã ºi Serviciul Disci-
plina în construcþii lucrea-
zã la aceastã inventariere.
Nu s-au aplicat, deocam-
datã, amenzi, însã dupã ce
va trece acel termen pe
care îl dã Disciplina în con-
strucþii, de un an, proprie-
tarii care nu se conformeazã vor fi
sancþionaþi”, a declarat primarul Cra-
iovei, Mihail Genoiu.

Cine depune documentaþia
scapã de supraimpozitare

Vor fi notificate, spun autoritãþile,
toate clãdirile care sunt în paraginã
ºi care fac obiectul regulamentului
privind impozitarea de 500%, care a
fost aprobatã ºi la Craiova, la sfârºi-

mentare în valoare totalã de 300 mili-
oane de euro, majorare ce reprezintã
o creºtere record, faþã de primul an
(2014). Aceastã creºtere este o con-
firmare a impactului pozitiv pe care
programul îl are asupra vieþii ºi a pro-
iectelor personale ale oamenilor din
toatã Europa, aºa cum a menþionat ºi
preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Junker  ”, a precizat
prof.  Ani Drãghici, inspector pen-
tru proiecte educaþionale, în cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

De la inovare
la competenþe de formare
În judeþul Dolj, programul este im-

plementat în peste 100 de unitãþi ºco-
lare. În instituþiile de învãþãmânt preu-
niversitar din judeþul nostru, se vor
desfãºura activitãþi de promovare, di-
seminare ºi valorizare a experienþelor
de bunã practicã din proiectele „Eras-
mus +” derulate, Trebuie amintite câ-
teva dintre acestea: work-shopul ju-
deþean pentru cadrele didactice, inti-
tulat „Oportunitãþi de finanþare neram-
bursabilã pentru proiecte de dezvol-
tare durabilã”, din 13 octombrie 2017;
prezentarea „Abordãri inovative în
formarea de competenþe integrate
pentru dezvoltare durabilã”, în ace-
eaºi zi, prin Consiliul Naþional al Ele-
vilor, la Liceul Teoretic „Henri Coan-
dã” din Craiova; reunine de informa-
re la Colegiul Naþional „Carol I”. De
asemenea, vor avea loc o diseminare
a proiectului „Unissons nos coeurs
sans frontieres”, la Liceul „Charles
Laugier”, ºi o sesiune de comunicãri

legate de incluziuenea socialã ºi re-
ducerea abandonului ºcolar la ªcoa-
la Gimnazialã „Sf. Dumitru” din Cra-
iova. „Prin organizarea acestui am-
plu demers de informare ºi disemina-
re, ne propunem sã facem cunoscu-

te, la nivel local, celor implicaþi în pro-
gram, altor pãrþi interesate, neimpli-
cate direct – manageri, întreprinzã-
tori privaþi, autoritãþi locale, pãrinþi/
susþinãtori legali – rezultatele obþi-
nute în urma implementãrii proiecte-

Peste 100 de unitãþi de învãþãmânt preuniversitar
din Dolj, prinse în programe europene de educaþie

Anul 2017 marcheazã 30 de ani de programe
europene în educaþie, formare ºi tineret la ni-
vel european, 20 de ani în România ºi zece ani
de când suntem  membri ai Uniunii Europene.
Plecând de la aceste concepte, astãzi, începând
cu ora 10:00, la sediul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj va avea loc evenimentul regional de

diseminare proiecte Erasmus +, „INFO DAYS
EUROPA”, la care vor participa inspectori pen-
tru proiecte educaþionale din judeþele Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea, alãturi de reprezen-
tanþi ai ºcolilor din judeþele Sud – Vest Oltenia,
care îºi vor împãrtãºi exemplele de bunã practi-
cã din programe.

lor cu finanþare europeanã ºi benefi-
ciile pe termen lung ale instituþiilor
de ânvãþãmânt care au în vedere per-
fecþionarea continuã a resurselor
umane”, a mai spus Ani Drãghici.

CRISTI PÃTRU

tul anului trecut. „ªtiþi bine, s-a spe-
cificat de la început cã cine depune
documentaþia pentru autorizaþie de
construcþie ca sã refacã clãdirea res-
pectivã va fi lãsat, pe toatã perioada
de valabilitate a autorizaþiei de con-
strucþie, sã-ºi refacã clãdirea. Cei
care nu vor depune nici mãcar auto-
rizaþia pentru refacere vor fi trecuþi
în lista celor cu impozitare de 500%”,
a menþionat primarul Genoiu.

Municipalitatea îºi reface
propriile clãdiri

Pe lista clãdirilor în paraginã,
aflate în prag de notificare ºi care
riscã sã fie supraimpozitate, se aflã
ºi câteva imobile din Centrul Vechi
al Craiovei. O astfel de clãdire este
cea de pe strada „Romain Rol-
land” ºi care aparþine chiar muni-
cipalitãþii. Reprezentanþii Primãriei
au explicat cã respectiva clãdire
face obiectul unui proiect euro-
pean, iar la ora aceasta se lucreazã
la documentaþie. „Fiind vorba de
un monument istoric, ºi acea clã-
dire intrã în grupul celor trei imo-
bile pe care le avem noi în obiec-
tiv: cea de pe Romain Rolland, apoi
Casa Rusãnescu, actualmente
Casa Cãsãtoriilor ºi ªcoala Obe-

deanu. Pebtru toate cele trei clãdiri, la
ora aceasta, se lucreazã la documen-
taþie pentru a fi introduse pe o axã de
reabilitare – monumente istorice”, a
precizat edilul Craiovei.

Societatea civilã ºi arhitecþii au
cerut salvarea Casei cu copaci

O altã clãdire, care se aflã chiar în
stadiul de ruinã, este clãdirea cu co-
paci în interior din Centrul Vechi. Au-

toritãþile au precizat cã acest imobil
nu este monument istoric ºi va face
obiectul unei dezbateri pe care auto-
ritatea localã deja am lansat-o, în sen-
sul de a gãsi o variantã pentru reface-
re. „Putem sã o concesionãm spre re-
facere cu o destinaþie bine precisã
sau, eventual, va fi scoasã la vânzare.
Se pare cã, din discuþiile noastre, cele
mai multe pãreri înclinã – am cules ºi
de la societatea civilã ºi de la Uniu-
nea Arhitecþilor – sã o refacem noi”, a
dezvãluit reprezentantul Primãriei Cra-
iova, primarul Mihail Genoiu.

Imobilul va fi transformatã în
punct de informare pentru turiºti

Problema pe care o ridicã aceastã
casã este cã se aflã într-un stadiu foar-
te avansat de degradare, practic doar

faþada mai existã din ea. Autoritãþile
spun însã cã, având în vedere cã nu
este vorba de un monument istoric,
intervenþia asupra ei va fi, totuºi, des-
tul de uºoarã. Clãdirea va fi construi-
tã practic de la zero, respectându-se
arhitectura pe care a avut-o la faþadã
ºi care se mai pãstreazã foarte puþin.
Dupã ce va fi reabilitatã, clãdirea va
rãmâne în patrimoniul public al ora-
ºului, Primãria Craiova intenþionând
sã instaleze acolo un punct de infor-
mare pentru turiºti, care nu existã în
acest moment. Planurile legate de
aceastã clãdire existã deja de doi ani,
fiind lansate imediat dupã finalizarea
lucrãrilor de refacere a infrastructurii
din zona veche a oraºului, dar nu s-
au concretizat nici pânã acum.

LAURA MOÞÎRLICHE

Proprietari de clãdiri din Centrul Vechi au fost notificaþi de cãtre Primãria Craiova
sã-ºi îngrijeascã imobilele în termen de un an. Dacã nici în acest rãstimp nu demarea-
zã lucrãrile de refacere a caselor, în special a faþadelor, deþinãtorii lor au fost atenþio-

naþi cã vor fi suprataxaþi cu 500% la impozitul pe clãdire.
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Ford a început de ieri, la Craio-
va, producþia noului SUV de clasã
micã EcoSport, þintind segmentul
aflat în cea mai acceleratã creºte-
re din Europa. Decizia de a con-
strui noul EcoSport în Europa în
locul continuãrii importului sãu de
la fabrica Ford din Chennai, India,
va ajuta Ford sã se ridice la cereri-
le în creºtere ale clienþilor din acest
segment. „EcoSport este un nou
exemplu al modului în care Ford
îºi construieºte operaþiunile pe baza
avantajelor propriei game - impli-
cit pe baza unor SUV-uri de clasã
mondialã”, a declarat Steven Arm-
strong, vicepreºedinte al grupului
ºi preºedinte al Ford Motor Com-
pany Europa, Orientul Mijlociu ºi
Africa. „Odatã cu creºterea cere-
rilor pentru EcoSport ºi în general
pentru SUV-urile din aceastã cate-
gorie, este momentul oportun pen-
tru a reloca producþia în Europa
pentru a ne ridica le nivelul cerin-
þelor clienþilor noºtri”.

“Fabrica noastrã a produs
unul dintre cele mai complexe
vehicule”

Preºedintele Ford România,
John Oldham, a declarat cã fa-
brica din Craiova devine unicul loc
de producþie al noului EcoSport,
care se va vinde în piaþa UE. La
rândul sãu, preºedintele Iohannis
a spus cã, prin lansarea noului

Producþia noului model Ford EcoS-
port a fost lansatã, ieri, la Craiova, în
cadrul unui eveniment la care au fost
prezenþi, printre alþii, preºedintele
Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudo-
se, ambasadorul SUA în România, Hans

model, industria auto din România
îºi creeazã o reputaþie puternicã.
”Am început aceastã cãlãtorie,
acum aproape 10 ani ºi am cres-
cut pas cu pas, încetul cu înce-
put, pânã la momentul în care fa-
brica de la Craiova joacã un rol
important în fabricaþiei Ford Eu-
ropa. Pânã acum puþin timp, fa-
brica noastrã a produs unul dintre

cele mai complexe vehicule din
gama noastrã, inconfundabilul B
Max cu designul sãu fãrã contact.
Continuãm sã producem, cu mân-
drie, motorul pe benzinã EcoSport
de 1,10 litri, cu tehnologie avan-
satã, un motor care echipeazã una
din cinci maºini pe care Ford le
vinde în Europa ºi singurul care a
câºtigat titlul Motorul Internaþio-

nal al Anului, timp de ºapte ani
consecutiv. Astãzi, Craiova devi-
ne unicul loc de producþie al nou-
lui EcoSport, care se va vinde, în
întreaga Europã, un produs care
concureazã într-unul dintre seg-
mentele cu cea mai rapidã creºte-
re pe piaþa SUV-urilor. Cred cu tã-
rie cã la Craiova este casa idealã
pentru EcoSport deoarece aici
avem o fabricã excelentã, produ-
se ºi oameni excelenþi”, a afirmat
Oldham.

Se creeazã încã 1.700
de noi locuri de muncã

Prezent la eveniment, ca invitat
de onoare,  preºedintele Klaus Io-
hannis a vorbit despre ºansa Ro-
mâniei de dezvoltare economicã,
oportunitate ce nu trebuie ratate.
Pe de altã parte,  ºeful statului con-
siderã cã prin lansarea noului mo-
del Ford, industria auto din Româ-
nia îºi creeazã o reputaþie tot mai

puternicã pe piaþa auto europeanã,
mai ales cã evoluþiile recente sunt
foarte promiþãtoare. ”De exemplu,
în perioada de dupã crizã, ritmul
anual de creºtere a industriei noas-
tre auto a fost de circa 15%, iar în
prezent ocupãm locul 11 în Euro-
pa dupã producþia anualã de auto-
mobile. Prin munca dumneavoas-
trã ºi a tuturor celor care lucreazã

în acest domeniu, industria auto
din România a ajuns sã reprezinte
anul trecut circa 13% din PIB ºi
un sfert din exporturile totale ale
României, un sector foarte mare
ºi foarte important pentru econo-
mia noastrã. Prin extinderea ºi
modernizarea fabricii Ford de la
Craiova se creeazã încã 1.700 de
noi locuri de muncã, ceea ce este
o realizare foarte bunã pentru eco-
nomia localã ºi regional”, a subli-
niat ºeful statului.

Klaus Iohannis: “Craiova
redevine un important
centru industrial al României”

Klaus Iohannis a mai subliniat
faptul cã municipiul Craiova rede-
vine un important centru industrial
al României. “Astfel, ºi ca urmare
a investiþiilor strãine, Craiova re-
devine un important centru indus-
trial al României. Aceasta ne aratã,
încã o datã, cã investiþiile strãine
ºi capitalul românesc trebuie sus-
þinute ºi încurajate deopotrivã. M-
aº bucura sã se înþeleagã, mãcar
în ceasul al 12-lea, cã politicile eco-
nomice adverse nu fac bine nimã-
nui. De fapt, investiþiile strãine con-
solideazã capitalul românesc, aºa

cum am vãzut cã se întâmplã ºi
aici. Avem la Craiova un foarte bun
exemplu de ecosistem industrial
compus din zeci de firme româ-
neºti, dezvoltat în jurul firmei Ford.
Important este asigurarea unei in-
frastructuri de calitate pentru pt a
reduce din diferenþele regionale
mari, infrastructura de transport
trebuie sã fie prioritatea zero a ori-
cãrui Guvern. Mã bucur cã îl avem
aici pe premier, miniºtri, înainte în
discuþiile pe care le-am avut am
atins aceste subiect ºi am primit
promisiunile necesare”, a spus pre-
ºedintele þãrii.

“Un loc unde poþi construi,
unde poþi dezvolta”

Cea de-a doua generaþie a mo-
delului EcoSport, asamblat în pre-
mierã în cadrul uzinei auto de la
Craiova reprezintã cea mai impor-
tantã noutate a constructorului
american. Mai mult, EcoSport ur-
meazã un calendar de lansare si-
milar cu Dacia Duster – prezen-
tare oficialã la Frankfurt, lansare
în producþie ºi livrare cãtre dea-
leri, pentru ca spre finalul anului
- începutul anului viitor sã dema-
reze livrãrile cãtre clienþi. La rân-

Klemm, ºi o serie de oficialitãþi loca-
le. Ford a investit pânã la 200 de mili-
oane de euro la Craiova pentru a con-
strui noul EcoSport. Investiþia totalã pe
care Ford a realizat-o la Craiova înce-
pând cu anul 2008 depãºeºte un miliard

Preºedintele Klaus Iohannis a fãcut, la Craiova, un drivetest cu noua
maºinã Ford EcoSport, produsã la Craiova. La final a spus cã este un
autoturism bun, care se va vinde. ”Am dat o turã de circuit cu noua
maºinã Ford EcoSport, o maºinã foarte bunã ºi pentru aceastã clasã mi
s-a pãrut cã are dotãri excelente, comportamentul este foarte bun, cred
cã se va vinde bine”, a declarat Iohannis. Întrebat dacã ºi-ar achiziþiona
un autoturism produs la Craiova, dupã ce fostul preºedinte Traian Bã-
sescu a fãcut acest lucru, Iohannis a rãspuns: ”O sã studiem chestiu-
nea”, adãugând cã  se va consulta ºi cu Prima Doamnã.

Preºedintele Ford România,
John Oldham:

”Ne aºteaptã un viitor minu-
nat, iar planul nostru de a de-
veni cei mai buni din Ford este
unul dintre lucrurile care ne mo-
tiveazã cu adevãrat. Nu am nicio
îndoialã cã dumneavoastrã,
echipa Ford Craiova, veþi livra
pe piaþã un EcoSport la cele mai
înalte standarde de calitate, o
maºinã cu care sã ne mândrim
cu toþii, pentru cã avem o forþã
de muncã excelentã ºi suntem
capabili sã livrãm pe piaþã pro-
duse de înaltã clasã tehnologi-
cã, construite la cele mai înalte
standarde de calitate”
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de euro. Producþia noului EcoSport cre-
eazã 1.700 de noi locuri de muncã noi,
astfel încât, pânã la finalul anului, fa-
brica de la Craiova va ajunge la 3.900
de angajaþi. SUV-ul care va fi produs la
Craiova va fi vândut pe 56 de pieþe de

pe patru continente. Versiunea restili-
zatã a lui EcoSport oferã un interior
mai sofisticat, un puternic ºi eficient
motor diesel Ford EcoBlue de 1.5 litri,
sistemului Intelligent All Wheel Drive
ºi o versiune sportivã ST-Line.

dul sãu, premierul Mihai Tudose
a subliniat faptul cã planurile de
dezvoltare ale Ford în România
aratã cã România este un mediu
propice pentru investiþii. Totoda-
tã ºeful Guvernului a subliniat
importanþa industriei auto pentru
economia româneascã, atât din
perspectiva ponderii sale în dez-
voltarea PIB, cât ºi din socialã,
prin crearea de noi locuri de mun-
cã atât în mod direct, cât ºi prin
efectul de angrenare economicã.
”Acum 25-27 de ani, prezenþa în
România a unui nume ca Ford
pãrea o utopie. Acum doi ani,
când Andrew povestea cã la Cra-
iova va face un model nou, recu-

nosc cã am fost sceptic. Astãzi,
trãim un moment de bucurie. Sunt
mândru fiindcã acest mare eve-
niment al Craiovei, al României,
al Fordului, reprezintã ºi o decla-
raþie, practic a uneia dintre cele
mai mari companii, cã România
este un mediu bun pentru a face
business, un mediu bun pentru a
face produse de calitate, un loc
unde poþi construi, unde poþi dez-
volta, un loc unde o companie de
dimensiunile Fordului nu a venit
într-o aventurã, a venit sã facã

Preºedintele Klaus Iohannis:
”Evenimentul de astãzi este

important ºi prin prisma Par-
teneriatului Strategic dintre
România ºi Statele Unite ale
Americii. Dincolo de eficienþa
componentei sale militare, Par-
teneriatul nostru are ºansa de
a fi întregit prin astfel de reali-
zãri în planul cooperãrii eco-
nomice. În acest sens, salut
prezenþa în România ºi a misi-
unii economice americane Tra-
de Winds, menitã sã valorifice
noi oportunitãþi comerciale ºi
de investiþii”

Premierul Mihai Tudose:
„S-a vorbit de infrastructu-

ra. Am spus ºi reprezentanþilor
companiei ºi vã spun ºi dum-
neavoastrã . Nu facem infras-
tructurã numai pentru compa-
nie, ci pentru întreaga Româ-
nie. Astãzi putem spune cã in-
frastructura care leagã Craio-
va de restul României cã nu
mai suntem la nivel d epromi-
siuni, ci în grafic. Sãptãmâna
asta sau sãptãmâna viitoare
sunt lucrãri care sunt în atri-
buire. A fost un angajament al
României”

Ambasadorul  SUA în Ro-
mânia, Hans Klemm:

 “Prin Ford Motor Compa-
ny, organizaþia filantropicã a
companiei a investit 1,5 miliar-
de de dolari pentru a dezvolta-
rea comunitãþilor din întreaga
lume. Compania promoveazã
viziunea Ford de a îmbunãtãþi
vieþile oamenilor încurajând
mobilitatea socialã din 1949
pânã în prezent. În România a
investit peste jumãtate de mili-
on de euro în diverse proiecte
sociale ºi de sãnãtate”

ceva stabil, a venit sã rãmânã”, a
declarat Tudose.

SUV-urile Ford au crescut
în vânzãri cu mai mult
de 30% în 2016

Vânzãrile de SUV-uri pe cele 20
de pieþe tradiþionale europene im-
portante pentru Ford au crescut anul
trecut cu 27% ºi au adunat un sfert
din totalul înmatriculãrilor de auto-
turisme. SUV-urile Ford au cres-
cut în vânzãri cu mai mult de 30%
în 2016 ºi pluseazã cu o creºtere
de 27% în primele opt luni ale anu-
lui 2017. SUV-urile înseamnã, de
asemenea, mai multe locuri de mun-
cã. Pânã la finalul anului, Ford plu-

seazã cu 1700 de poziþii noi la Ford
Craiova, totalul atingând 3900 de
locuri de muncã în zona producþiei
de vehicule ºi în cea de producþie
de motoare. Investiþia totalã pe care
Ford a realizat-o în complexul de
top de producþie de la Craiova în-
cepând cu martie 2008, momentul
preluãrii facilitãþilor, depãºeºte un
miliard de euro. Craiova va fi sin-
gura sursã de producþie EcoSport
pentru Europa (cu excepþia Rusiei).
În total, fabrica va livra SUV-ul
Ford pe 56 de pieþe de pe patru con-

tinente. Acestea includ pieþe foarte
diverse precum Marea Britanie,
Noua Caledonie (Oceania), Tur-
kmenistan (Asia Centralã) sau Afri-
ca de Sud. Alãturi de noul EcoS-
port, echipa Ford Craiova va con-
tinua sã producã motorul Ford 1.0
EcoBoost, singurul câºtigãtor al ti-
tlului „Motorul Internaþional al Anu-
lui” timp de patru ani consecutivi.

“Tatãl meu a lucrat pentru Ford
ca inginer timp de 40 de ani”

Ambasadorul SUA la Bucureºti,
Hans Klemm, prezent la Craiova,
a subliniat faptul cã investiþia de
200 de milioane de euro fãcutã de
grupul Ford pentru producþia în
fabrica de la Craiova a modelului
EcoSport „demonstreazã încrede-
rea acestei companii în România
ºi forþa de muncã” din þara noas-
trã. „Investiþia a creat circa 1.700
de noi locuri de muncã la Craiova,
iar Guvernul României ºi-a demon-
strat angajamentul faþã de activi-
tatea desfãºuratã aici. Este o de-
monstraþie a deschiderii Guvernu-
lui faþã de investiþiile americane ºi
faþã de nevoie a face un cadru de
politici stabil ºi o infrastructurã
publicã. Fratele meu a lucrat pen-
tru Compania Ford Motor, înainte
a fi membru al serviciului diplo-
matic, ºi eu am lucrat pentru Com-
pania Ford, iar tatãl meu a lucrat
pentru Ford ca inginer timp de 40
de ani, la liniile de ansamblare din
Michigan, Kentucky, în Germania
ºi Spania. Tatãl meu a fost extrem
de loial companiei Ford, iar com-
pania l-a rãsplãtit fiindu-i la fel de
loialã. ªi ca urmare a carierei tatã-
lui meu în cadrul companiei Ford
Motor, tatãl meu, mama mea, fra-
þii mei ºi eu am putut trãi visul
american. Aceastã loialitate a Ford
faþã de angajaþii sãi nu este ieºitã
din comun, pentru cã Ford a fost
întotdeauna tipul de companie care

îºi respectã foarte mult angajaþii”,
a spus Klemm, la lansarea produc-
þiei modelului EcoSport la fabrica
din Craiova. Ambasadorul SUA a
subliniat cã firma Ford Motor este
recunoscutã ca fiind una dintre
cele mai etice companii din lume
ºi, potrivit Institutului Ethisphere,
un importat institut de cercetare,
Ford Motor Company este una din-

tre cele 100 de companii etice din
lume ºi singurul producãtor auto
inclus „pe aceastã listã de elitã”.

Primele autoturisme Ford au fost
livrate în Europa în 1903

Noul Ford EcoSport oferã un ni-
vel de versatilitate înalt ºi capabili-
tãþi îmbunãtãþite, un design mai ra-
finat la interior ºi exterior ºi tehno-
logii sofisticate dedicate clienþilor
sãi, aºa cum este sistemul de trac-
þiune integralã Intelligent All Wheel
Drive, care îmbunãtãþeºte tracþiu-
nea ºi aderenþa pe ºosea ºi în afara
acesteia. Avansatul motor diesel
EcoBlue de 1,5 litri dezvoltã pânã
la 125 CP ºi oferã un nivel optimi-

zat al emisiilor. Habitaclul redese-
nat oferã comenzi mai uºor de uti-
lizat ºi materiale moi la atingere, o
consolã centralã nouã ºi scaune mai
confortabile. EcoSport este dispo-
nibil în premierã, de asemenea, într-
o versiune sportivã ST-Line, aceasta
fiind inspiratã din gama Ford Per-
formance. Ford Europa produce,
vinde ºi serviseazã vehicule sub

marca Ford pe 50 de pieþe indivi-
duale ºi are aproximativ 52.000 de
angajaþi la facilitãþile proprii ºi apro-
ximativ 66.000 de angajaþi când
sunt luate în considerate asocierile
în participaþiune ºi entitãþile necon-
solidate. În plus faþã de Ford Mo-
tor Credit Company, operaþiunile
Ford Europa includ Divizia Ford de
Relaþii cu Clienþii ºi 24 de facilitãþi
de producþie (16 deþinute integral sau
asocieri în participaþiune consolida-
te ºi 8 asocieri în participaþiune ne-
consolidate). Primele autoturisme
Ford au fost livrate în Europa în
1903 – acelaºi an în care a fost fon-
datã Ford Motor Company. Produc-
þia europeanã a început în 1911.
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Reamintim cã pompierii In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au fost solici-
taþi pe 17 august a.c., seara, în
jurul orei 18.30, pentru a scoate
trupul unui bãrbat observat de un
trecãtor aproape de malul Jiului,
în comuna Malu Mare. Ajunºi la
faþa locului, pompierii au vãzut cã
pe trupul neînsufleþit erau urme
de violenþã, astfel cã au anunþat
Poliþia. S-a stabilit cã victima este
Ion Lucian Dinulescu, de 42 de
ani, din Craiova ºi a
fost demaratã anche-
ta în urma cãreia s-a
reuºit identificarea au-
torului, respectiv Clau-
diu Vasile Stoica, de 38
de ani, din Craiova,
consilier juridic la
CET II Craiova. Bãr-
batul a fost ridicat vi-
neri searã, 18 august
a.c., a fost audiat de
procurorul de caz ºi a
recunoscut comiterea
faptei, astfel cã a
ajuns dupã gratii.

A rãmas în anturajul
victimei pregãtind

rãzbunarea
În urma anchetei, a

probelor strânse, dar ºi a declara-
þiilor autorului, anchetatorii au pus
cap la cap toate detaliile ºi au re-
fãcut „filmul” tragediei. Astfel, au-
torul, Claudiu Vasile Stoica (38 de
ani) ºi victima, Ion Lucian Dinu-
lescu (42 de ani), ambii din Cra-
iova, se cunoºteau de circa trei ani
ºi erau colegi de serviciu, lucrând
în cadrul Complexului Energetic
Oltenia, inculpatul - în calitate de
consilier juridic -, în timp ce vic-
tima era liderul unuia dintre sindi-
catele acestei unitãþi. De o perioadã
mai mare de timp inculpatul a acu-
mulat urã faþã victimã ºi a cãutat
o ocazie de a se rãzbuna, pentru
cã, potrivit propriilor declaraþii, din
cauza victimei a pierdut o sumã
de bani. Mai exact, Dinulescu îl
convinsese sã cumpere un auto-
turism cu suma de 2.300 euro, pe
care îi spusese cã îl va cosmetiza
ºi îl va vinde în profit, însã, în
realitate, el a pierdut atât acea
sumã, cat ºi altele, în total circa
3.000 de euro. Mai mult, Stoica a
luat hotãrârea sã se rãzbune pe
Dinulescu ºi urmare a faptului cã,
acesta, într-o noapte din luna iu-
lie 2017, i-a zgâriat elemente ale
caroseriei maºinii ºi nu a vrut sã

Criminalul de la Malu Mare judecat pentru omor cu premeditare ºi prin cruzimi

Craioveanul Dinulescu, ucisCraioveanul Dinulescu, ucisCraioveanul Dinulescu, ucisCraioveanul Dinulescu, ucisCraioveanul Dinulescu, ucis
cu 27 de lovituri de cuþit ºi cosorcu 27 de lovituri de cuþit ºi cosorcu 27 de lovituri de cuþit ºi cosorcu 27 de lovituri de cuþit ºi cosorcu 27 de lovituri de cuþit ºi cosor

Potrivit concluziilor preliminare emise de cãtre IML Craiova,
„moartea numitului Dinulescu Ion Lucian, în vârstã de 42 de
ani, a fost violentã. Ea s-a datorat hemoragiei interne ºi exter-
ne, urmarea unor plãgi tãiat-înþepate penetrante, cu intereseare
de organe interne. Leziunile traumatice constatate cu ocazia aut-
opsiei s-au putut produce prin loviri repetate cu corpuri înþepã-
tor-tãietoare, posibil ºi un corp tãietor-despicãtor. Cu ocazia
autopsiei s-a constatat prezenþa a 27 de plãgi, dintre care 10
penetrante în cavitatea toracicã ºi abdominalã”.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj l-au trimis, marþi, în jude-
catã, pe autorului crimei de la Malu
Mare. Este vorba despre Claudiu Vasi-
le Stoica, de 38 de ani, din Craiova, con-
silier juridic la CET II Craiova, care l-a
ucis pe Ion Lucian Dinulescu, de 42 de
ani, cu care a fost coleg la Complexul

recunoascã niciodatã. „În aceas-
tã perioadã de timp inculpatul a
acumulat multã frustrare ºi a  cã-
utat sã se rãzbune cu orice preþ
pe victimã, despre care a fãcut
afirmaþia cã, deºi nu o mai su-
porta, a continuat sã o pãstreze
în anturajul sãu pentru a gãsi oca-
zia sã se rãzbune. A declarat cã a
intenþionat sã îi reproºeze incul-
patului cele menþionate mai sus,
dar se temea de acesta. Inculpa-
tul l-a vizitat pe Dinulescu Ion Lu-

cian de mai multe ori în ultima
perioada, ocazie cu care, uneori,
se antrena împreunã cu acesta în
sala de forþã pe care victima o
avea amenajatã în locuinþã. În
seara zilei de 16.08.2017, incul-
patul l-a vizitat pe Dinulescu Ion
Lucian acasã la acesta ºi a dis-
cutat cu el ca în ziua urmãtoare
sã se întâlneascã pentru a merge
la pescuit sau la scãldat ori la
ºtrand”, se aratã în rechizitoriul
Parchetului.

L-a lovit pânã când
nu a mai miºcat

Pe 17 august, dimineaþa, Stoi-
ca a aflat cã Dinulescu este în car-
tierul 1 Mai, l-a sunat, a trecut ºi
l-a luat cu maºina sa, o Kia Ceed
roºie, ºi au mers în extravilanul
localitãþii Malu Mare, pe malul
estic al râului Jiu, la o distanþa de
circa 200 de metri de cariera de
piatrã, loc cunoscut de inculpat.
Au ajuns acolo, Dinulescu s-a dez-
brãcat de bermude ºi tricou lãsân-
du-le în maºinã, a luat o undiþã de
la Claudiu Vasile Stoica ºi s-a apu-
cat de pescuit. Stoica avea în
portbagajul maºinii un cuþit de

bucãtãrie, bine ascuþit,
cu lungimea lamei de cir-
ca 20 cm, ºi mâner din
plastic, precum ºi un co-
sor cu mâner din plastic,
de culoare neagrã, pe
care de la început a in-
tenþionat sã le foloseas-
cã. Inculpatul a declarat
cã „la un moment dat a
coborât pe malul Jiului
având în mânã cuþitul pe care l-a
aºezat pe mal, la câþiva metri de

victima, în timp ce acesta pescuia.
Dupã ce a avut mai multe ezitãri,
inculpatul a mers la maºinã ºi a
luat din portbagaj cosorul cu care
a coborât malul spre victima, care
se afla cu spatele la el, iar când
acesta s-a întors cãtre el, l-a lo-
vit cu cosorul în zona umãrului
drept. Acesta a început sã þipe, s-
a întors cãtre el ºi el l-a lovit din
nou cu cosorul în cotul stâng,
atunci rupându-se coada cosoru-
lui. În aceste împrejurãri el a apu-
cat cosorul ºi a venit spre el, fi-
ind lovit era slãbit ºi l-a înþepat
cu cosorul în zona spatelui, dupã
care a luat cuþitul de pe mal ºi l-
a lovit de mai multe ori, la în-
tâmplare, în zona abdomenului, a
spatelui, a gâtului, la un moment
dat a cãzut peste el în apã ºi a
continuat sã îl loveascã de mai
multe ori pânã când a vãzut cã

nu mai opune rezistenþã, dupã
care l-a împins în apã. Dupã
aceasta a luat undiþa, papucii ºi
cuþitul de pe mal ºi a dezbracat
hainele sale, care erau ude, pe care
le-a asezat într-o pungã ºi a aºe-
zat-o în autoturism, a îmbrãcat
hainele victimei, dupã care a ple-
cat cu maºina, cosorul rãmânând
în apã, în locul în care a rãmas
victima”, s-a mai reþinut în rechi-
zitoriul prin care s-a dispus trimi-
terea în judecatã a inculpatului. În
plus, inculpatul a declarat cã, dupã
sãvârºirea faptei, când a intenþio-
nat sã scape de obiectele victimei,
a observat cã în portofelul victi-
mei se afla o bancnotã de 200 lei,
pe care ºi-a însuºit-o, dupã care
a aruncat portofelul.

A fost menþinut, ieri, dupã gratii

Claudiu Vasile Stoica a recunos-
cut comiterea faptelor ºi a poves-
tit cum s-au petrecut, astfel cã pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au finalizat cerectãrile
ºi au dispus trimiterea în judecatã
a acestuia, în stare de arest pre-
ventiv, pentru comiterea infracþiu-
nilor de omor calificat – comis cu
premeditare ºi prin cruzimi - ºi furt.
Dosarul s-a înregistrat marþi, 10 oc-
tombrie a.c., la Tribunalul Dolj, iar

ieri judecãtorii au menþinut
arestarea preventivã a incul-
patului: „Constatã legalitatea
ºi temeinicia mãsurii arestã-
rii preventive. În baza art. 207
alin. 4 din NCPP Menþine
mãsura arestãrii preventivã
luatã faþã de inculpatul STOI-
CA VASILE CLAUDIU, prin
Încheierea nr. 213/2017 din
data de 19.08.2017 a Tribu-
nalului Dolj. În baza art. 272
alin. 3 NCPP cheltuielile ju-
diciare rãmân în sarcina sta-
tului. Cu drept de contestaþie
în termen de 48 de ore de la
comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din camerã de consi-
liu, azi, 12.10.2017”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

de Energie Termicã. Stoica este acuzat
de omor comis cu premeditare ºi prin
cruzimi, întrucât victima avea nu mai
puþin de 27 de plãgi, pe care i le-a pro-
vocat cu un cosor ºi un cuþit. Dosarul
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj, instanþã
care, ieri, a menþinut arestarea preven-
tivã a inculpatului.
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Gian Luigi Zampieri (n. 1965,
Roma) este reprezentant al ºcolii
italiene de dirijat, fiind unul dintre
ultimii discipoli ai maestrului Fran-
co Ferrara. A urmat studiile la Ac-
cademia di Santa Cecilia ºi apoi la
Accademia Chigiana, obþinând în
1988 Diploma de Onoare. În cali-
tate de organist ºi dirijor, s-a per-
fecþionat cu muzicieni de presti-
giu precum Francesco De Masi,
Carlo Maria Giulini, Ghenadi Roj-
destvenski ºi Leonard Bernstein.
La vârsta de 15 de ani, a devenit
organist la Basilica di Santa Maria
in Trastevere din Roma, unde a
activat timp de 20 de ani.

Lansat din anii studenþiei în ca-

Concert pentru trompetã ºi orchestrã, cu artiºti din ItaliaConcert pentru trompetã ºi orchestrã, cu artiºti din ItaliaConcert pentru trompetã ºi orchestrã, cu artiºti din ItaliaConcert pentru trompetã ºi orchestrã, cu artiºti din ItaliaConcert pentru trompetã ºi orchestrã, cu artiºti din Italia
Premiile Oscar pentru coloana sonorã acordate compozitorilor

Ennio Morricone pentru filmul „The Hateful Eights” ºi Nicola Pio-
vani pentru filmul „La Vita e bella” l-au consacrat pe maestrul
Nello Salza, critica apreciindu-l drept „trompetistul cinema-ului
italian”. Invitat la Craiova, artistul urcã, astã-searã, pe scena Fi-
larmonicii „Oltenia” pentru a interpreta Concertul în Mi bemol
major pentru trompetã ºi orchestrã, S. 49, de Johann Nepomuk Hum-
mel, ºi Concertul în Mi bemol major pentru trompetã ºi orchestrã,
Hob. VIIe/1, de Joseph Haydn. Evenimentul muzical îl readuce la
pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia” pe maes-
trul italian Gian Luigi Zampieri, sub a cãrui baghetã dirijoralã se
cântã ºi Simfonia nr. 2 în Mi bemol major, Wq 183/2, de Carl Phi-
lipp Emanuel Bach, ºi, în primã audiþie, „Dans bãtrânesc” pentru
orchestrã, de Ciprian Porumbescu / Ioan Dobrinescu. Concertul
începe la ora 19.00, iar biletele costã 30 lei (cu reducere la 20 lei
pentru elevi, studenþi, pensionari).

riera dirijoralã, Gian Luigi Zam-
pieri a condus prestigioase or-
chestre din România (Filarmoni-
cile din Bucureºti ºi din Craiova,
Orchestra de Camerã Radio), pre-
cum ºi din strãinãtate. De la mij-
locul anilor ‘80, s-a dedicat pre-
zentãrii operei lui Astor Piazzolla
ºi este considerat de criticã drept
unul dintre experþii de seamã pe
scenele internaþionale. Deþine ti-
tlul de merit de Cavaler al „Sa-
cro Militare Ordine Constantinia-
no di San Giorgio”. Din 1986,
este profesor titular de studii or-
chestrale la conservatoarele ita-
liene de stat. În prezent, este di-
rijor invitat al Filarmonicii din Sao

Carlos (Brazilia) ºi dirijor invitat
permanent al Filarmonicii „Olte-
nia” din Craiova.

Nello Salza (n. Sutri-Viterbo,
Italia, 1963) s-a format sub direc-
ta îndrumare a marilor pedagogi
Leonardo Nicosia ºi Biagio Barti-
loro, la Conservatorul „Santa Ce-
cilia” din Roma. Dupã 1984 a în-
registrat peste 400 de coloane so-
nore ca trompetã solo pentru ce-
lebri compozitori, distribuite în fil-
me precum „La Vita e Bella”, „L’In-
tervista”, „La Voce della Luna”,
„C’era una volta in America”, „La

Leggenda del Pianista sull’ Ocea-
no”, „Nuovo Cinema Paradiso”,
„La Famiglia”, „La Piovra”, „Il
Postino”, „Cuore”, „Pinocchio”,
„Il Caimano”, „La Sindrome di
Stendhal”, „Gli Intoccabili”, „Il
Marchese del Grillo” ºi în capo-
dopera lui Quentin Tarantino „The
Hateful Eights”.

A îndeplinit calitatea de solist
trompetã la Teatro dell’Opera din
Roma ºi a deþinut aceeaºi poziþie
la Teatro San Carlo din Napoli,
Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia, Orchestra Regionale Tosca-

na, Orchestra Sinfonica Naziona-
le RAI. A colaborat cu artiºti de
talie mondialã, acoperind o zonã
stilisticã imensã, de la clasic la
muzica pop: Salvatore Accardo,
Uto Ughi, Luciano Pavarotti, José
Carreras, Placido Domingo, Katia
Ricciarelli, Andrea Bocelli, Dome-
nico Modugno, Mina, Claudio Ba-
glioni, Amii Stewart, Zucchero,
Mariella Nava, Max Gazze. În ca-
litate de „Yamaha artist”, a proiec-
tat ºi „semnat” douã modele de
trompetã (în Si bemol ºi Do).

MAGDA BRATU

La Craiova s-a deschis, ieri,
cea de-a XVII-a ediþie a Festi-
valului Elenismului din Ro-
mânia, eveniment desfãºurat
sub egida Ambasadei Republi-
cii Elene din România. Partici-
pã ansambluri ale comunitãþi-
lor elene din Bârlad, Brãila, Bu-
cureºti, Calafat, Cluj-Napoca,
Constanþa, Craiova, Galaþi,
Braºov, Prahova, Iaºi, Izvoa-
rele, Oneºti, Piatra Neamþ, Pi-
teºti, Roman, Sulina, Târgoviº-
te, Tulcea ºi Dr. Tr. Severin,
invitaþi speciali fiind Corul „Gla-
suri cristaline” ºi Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase”.

Festivalul a debutat ieri, cu
o paradã a costumelor, seara
fiind rezervatã gazdelor ºi cuprinzând o sec-
venþã din spectacolul „Nuntã de pominã la
olteni”, prezentatã de artiºtii ansamblului folc-
loric craiovean. Dupã premiera din 11 mai
a.c., care a avut loc la Teatrul Naþional din

Craiova, „Nuntã de pomi-
na la olteni” a ajuns, în iu-
lie, la Festivalul internaþio-
nal „Muzici ºi tradiþii în Ciº-
migiu”, apoi, în august, la
Alexandria, iar în prima zi
a lunii octombrie un mo-
ment din spectacol a fost
prezentat la Târgul Bucu-
reºtilor, din Herãstrãu.

Festivalul Elenismului
din România continuã cu
spectacole pe scena Teatru-
lui Naþional „Marin Sores-
cu”: astãzi - între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-20.00,
iar mâine, 14 octombrie,
între orele 10.00-13.00. Ac-
cesul publicului este liber.

Proiectul este iniþiat de Uniunea Elenã din Ro-
mânia ºi cofinanþat de Guvernul României -
Departamentul pentru Relaþii Interetnice ºi Mi-
nisterul Culturii ºi Identitãþii Naþionale.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
a demarat luni, 9 octom-
brie, un program de învã-
þare a limbii italiene. Cursu-
rile sunt desfãºurate sãptã-
mânal, de luni pânã joi, de
Antonio de Sicili, profesor
de limba ºi cultura italianã
în Trento (Italia), pânã în
data de 2 noiembrie.

Activitãþile se adreseazã
tuturor categoriilor de pu-
blic, indiferent de vârstã, ºi
se vor concretiza în obþine-
rea unui certificat de limbã
nivel A2.

“Cu mai bine de un se-
col în urmã la Craiova ºi
în împrejurimile municipiu-
lui nostru vieþuia o comunitate italianã ex-
trem de importantã prin numãr ºi preocu-
pãri. Învãþarea limbii italiene, limbã ofi-
cialã a Uniunii Europene, limbã latinã ºi,

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” deschide pentru public “Expoziþia
de obiecte personale” aparþinându-i cunos-
cutului scriitor Vintilã Horia.

Ajunse la bibliotecã în cursul lunii august
a.c., elementele de mobilã, obiectele perso-
nale ºi artefactele provenite din biblioteca lui
Vintilã Horia de la Villalba, de lângã Madrid
au fost amenajate ºi expuse în cadrul Salo-
nului Expoziþional. Trecute printr-un meti-
culos proces de recondiþionare, birourile de
lucru ale lui Vintilã Horia, cele douã maºini
de scris, fotoliul îmbietor,  stiloul ºi cãlimara
de cernealã, tocul ºi ochelarii cu care scrii-
torul român este surprins în fotografiile din
ultima parte a vieþii, diverse elemente deco-
rative, o distincþie primtã de la Arhiepisco-
pul de Toledo ºi multe fotografii cu bibliote-
ca de la Madrid, au fost reunite ºi puse în
valoare în cadrul unei expoziþii permanente.

“Obiectele de mobilã ºi cele personale au

Cursuri de limba ºi cultura italianã la Biblioteca „Aman”
de ce sã nu o spunem, lim-
bã întrebuinþatã în mod cu-
rent de cel mai însemnat
segment al diasporei româ-
neºti, este o oportunitate pe
care Biblioteca Aman le-o
sugereazã tuturor craiove-
nilor. Îi mulþumesc în mod
expres pãrintelui Marius
Resceanu pentru cã a fã-
cut posibilã aceastã activi-
tate”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliote-
cii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Cursurile de limba ºi cul-
tura italianã se desfãºoarã
în sala “Marin Sorescu” de
luni pânã joi, în intervalul
orar 16:45 - 18:30.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

„Vintiã Horia - Expoziþie de obiecte personale”
fost recondiþionate de noi în sensul pãstrãrii
în condiþii bune ºi, evident, valorificãrii efi-
ciente a acestor piese ºi elemente cu totul de-
osebite. Cele douã birouri de lucru ale lui
Vintilã Horia sunt piesele de rezistenþã ale
expoziþiei de la bibliotecã. Fotoliul, splendi-
dele maºini de scris ºi toatã suita de obiecte
personale pe care autorul obiºnuia sã le în-
trebuinþeze în activitatea curentã nu fac alt-
ceva decât sã întregeascã un tablou fabulos.
Îl cunoaºtem pe Vintilã Horia atât prin scrie-
rile sale, dar la fel de bine ni-l putem apro-
pia prin cunoaºterea obiectelor pe care le-a
folosit în lunga perioadã a Exilului”, a de-
clarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

Expoziþia este deschisã în cadrul Salonu-
lui Expoziþional.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Fi-

lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Cra-
iova, strada Filantropia, numãrul
1, Judeþul Dolj pentru ocuparea ur-
mãtoarelor posturi vacante, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi
completãri: Asistent medical de-
butant PL- Laborator Radiologie-
1 post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de
06.11.2017, ora 10.00, Proba inter-
viu în data 09.11.2017, ora 10.00.
Pentru participare la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
matoarele condiþii: diplomã ºcoa-
la sanitarã postlicealã- specialita-
tea radiologie; nu necesitã vechi-
me; concurs pentru ocuparea
postului. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
pânã la data de 27.10.2017, ora
10.00  la sediul Spitalului din stra-
da N.Titulescu, numãrul 40, Craio-
va. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Craiova, strada N.Ti-
tulescu, numarul 40- Serviciul
RUONS, tel.0251.307.500.

COMUNA PIELEªTI anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj, pentru proiectul: EXTIN-
DERE CANALIZARE COMUNA PIE-
LEªTI, SAT PIELEªTI, JUDEÞUL
DOLJ propus a fi amplasat în co-
muna Pieleºti, sat Pieleºti. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
pe care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
L -V,între orele 9-14 precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
http//.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii /ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 17.10.2017.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, strada Filantropia, numãrul 1,
Judeþul Dolj pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi com-
pletãri: Brancardier- Cl.Hematolo-
gie- 1 post. Concursul se va desfa-
ºura astfel: Proba scrisã în data de
06.11.2017, ora 10.00, Proba inter-
viu în data 09.11.2017, ora 10.00.
Pentru participare la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: ºcoala genera-
lã; nu necesitã vechime, concurs
pentru ocuparea postului. Candi-
daþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs pânã la data de
27.10.2017, ora 10.00  la sediul Spi-
talului din strada N.Titulescu, nu-
mãrul 40, Craiova. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Craiova,
strada N.Titulescu, numãrul 40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

COLEGIUL Tehnic Costin
D.Neniþescu, cu sediul în Craiova,
str.Paºcani, nr.9, Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de: Îngrijitor
curãþenie I -1 post -perioadã nede-
terminatã, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfã-
ºura astfel: -Proba practicã:
06.11.2017, ora 10.00; -Interviul:
07.11.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaþii trebu-
ie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Condiþii specifice: -studii
generale; -vechimea în muncã con-
stituie un avantaj; -abilitãþi de lucru
în echipã. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs
în 10 zile lucrãtoare de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial.
Relaþii suplimentare la Colegiul Teh-
nic „Costin D. Neniþescu” Craiova,
telefon: 0351.411.568.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova, stra-
da Filantropia, numãrul 1, Judeþul Dolj
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: În-
grijitoare- Cl.Medicala III- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de 07.11.2017, ora 10.00,
Proba interviu în data de 10.11.2017,
ora 10.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: ºcoala gene-
ralã; nu necesitã vechime; concurs
pentru ocuparea postului. Candida-
þii vor depune dosarele de participa-
re la concurs pânã la data de
27.10.2017, ora 10.00, la sediul Spita-
lului din Craiova, strada N.Titulescu,
numãrul 40. Relaþii suplimentare la
sediul Spitalului din  Craiova, strada
N.Titulescu, numãrul 40- Serviciul
RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, strada Filantropia, numãrul 1,
Judeþul Dolj pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi com-
pletãri: Îngrijitoare- Cl.Pediatrie- 1
post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de
07.11.2017, ora 10.00, Proba interviu
în data de 10.11.2017, ora 10.00. Pen-
tru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: ºcoalã generalã; nu ne-
cesitã vechime; concurs pentru ocu-
parea postului. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs
pânã la data de 27.10.2017, ora 10.00
la sediul Spitalului din Craiova,  stra-
da N.Titulescu, numãrul 40. Relaþii
suplimentare la sediul Spitalului din
strada N.Titulescu, numãrul 40- Ser-
viciul RUONS, tel.0251.307.500.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Fi-

lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, strada Filantropia, numãrul 1,
Judeþul Dolj pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi com-
pletãri: Muncitor calificat IV- insta-
lator sanitar- Atelier întreþinere ºi re-
paraþii- 1 post. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã în data
de 13.11.2017, ora 10.00, Proba in-
terviu în data de 16.11.2017, ora
10.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: con-
curs pentru ocuparea postului; nu
necesitã vechime; diplomã insta-
lator sanitar. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 27.10.2017, ora
10.00  la sediul Spitalului din Cra-
iova, strada N. Titulescu, numãrul
40. Relaþii suplimentare la sediul
Spitalului din Craiova strada N.
Titulescu, numãrul 40 – Serviciul
RUONS, tel. 0251.307.500.

ISTRATE Ecaterina anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Proiect teh-
nic de împãdurire „Sprijin pentru
prima împãdurire ºi crearea de su-
prafeþe împãdurite”, aferente Mãsu-
rii 8 din PNDR 2014-2020, pentru
suprafaþa de 5,40ha, propus a fi
amplasat în com.Drãgoteºti, jud-
.Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30, ºi vineri, între 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova, stra-
da Filantropia, numãrul 1, Judeþul
Dolj pentru ocuparea urmatorelor
posturi vacante,  conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri:
Muncitor calificat IV- fochist–Atelier
întreþinere ºi reparaþii- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de 14.11.2017, ora 10.00,
Proba interviu în data de 17.11.2017,
ora 10.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmatoarele condiþii: con-
curs pentru ocuparea postului; nu
necesitã vechime; legitimaþie de fo-
chist autorizatã ISCIR cu talon. Can-
didaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs pânã la data de
27.10.2017, ora 10.00  la sediul Spita-
lului din Craiova, strada N.Titulescu,
numãrul 40. Relaþii suplimentare la
sediul Spitalului din Craiova, strada
N.Titulescu, numãrul 40 – Serviciul
RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs
la sediul din localitatea Craiova, stra-
da Filantropia, numãrul 1, Judeþul Dolj
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante,  conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Îngrijitoare-
Cl.Med.II- Comp. diabet zaharat, nu-
triþie ºi boli metabolice- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de 13.11.2017, ora 10.00,
Proba interviu în data de 16.11.2017,
ora 10.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: ºcoalã gene-
ralã; nu necesitã vechime; concurs
pentru ocuparea postului. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la
concurs pânã la data de 27.10.2017, ora
10.00  la sediul Spitalului din Craiova,
strada N.Titulescu, numãrul 40. Relaþii
suplimentare la sediul Spitalului din
Craiova, strada N.Titulescu, numãrul
40- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

COMUNA UNIREA anunþã soli-
citarea obþinerii avizului de gospo-
dãrirea apelor pentru investiþia: „ În-
fiinþare reþea de canalizare ºi staþie
de epurare în comuna Unirea, jude-
þul Dolj. Releþii la telefon: 0251/ 365.255
sau la sediul primãriei.

Anunþ public privind decizia eta-
pei de încadrare. S.C. SCHRETLEN
SRL anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj – nu este necesarã
efectuarea evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii adecvate – în cadrul
procedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul: „CON-
STRUIRE ªI AMENAJARE CORT EVE-
NIMENTE, SCHIMBARE DESTINAÞIE
ªI AMENAJARE DIN MAGAZIA ÎN
SALÃ EVENIMENTE ªI BUCÃTÃRIE
– CU FUNCÞIONARE SEZONIERÃ-
INTRARE ÎN LEGALITATE, propus a
fi amplasat în municipiul Bãileºti, str.
Cilieni, nr.6B, judeþul Dolj, titular: S.C.
SCHRETLEN SRL. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele pe care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele de L -V,între
orele 9-14 precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înain-
ta comentarii /observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data de
21.10.2017( în termen de 5 zile de la
afiºare). Afiºat: 16.10.2017.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.
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ROMÂNIA
JUDEÞUL DOLJ
PRIMÃRIA COMUNEI MÎRªANI

ANUNÞ CADASTRU GRATUIT

Primãria Comunei Mîrºani, Judeþul Dolj
anunþã toþi proprietarii care deþin teren în
tarlalele 173,174 (punct Tomneasca) sã se
prezinte la sediul Primãriei Comunei Mîr-
ºani, de luni pânã vineri în perioada
04.10.2017 – 20.10.2017, orele 8.00-
12.00, camera agricolã, cu actul de identi-
tate ºi titlul de proprietate (ºi alt act de
proprietate dacã existã) pentru întocmirea
documentaþiilor cadastrale ºi înscrierea
imobilelor în cartea funciarã conform
,,Programului de Cadastru ºi Carte Funcia-
rã”, demarat de cãtre Agenþia Nationalã De
Cadastru Si Publicitate Imobiliarã.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

CRAIOVA, particular,
zonã bunã, 4/4, reno-
vat, îmbunãtãþit, spa-
þios, centralã. 0721/
279.957.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, semidecoman-
dat, et. 2, îmbunãtãþit,
Nanterre (Calea Bucu-
reºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.

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

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti - Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Maºinã de Epo-
cã IMS M 461, 1974 tip
armatã, carte identita-
te Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabrica-
þie 1988, carte identi-
tate, pentru  piese
(maºinã epocã) Târgo-
viºte, 500 Euro. Tele-
fon: 0736/728.876.
Opel Corsa 1,0- 2003-
165000 km, cutie au-
tomatã. Telefon: 0723/
347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. 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.
Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.

Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atctic,
aragaz cu 4 ochiuri. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5
lei/kg, covor persan
2.20/2 – 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti -
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchietoa-
re noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând 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 calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Cra-
ioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Calea
Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884.
Schimb apartamennt 3
camere zona 1 Mai cu
garsonierã + 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.
Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Închiriez camerã mobila-
tã în apartament Braz-
dã, pentru o fatã elevã,
studentã, salariatã se-
rioasã. Telefon: 0749/
797.940, 0758/433.143.

PIERDERI
Casa Noastrã S.A., cu
sediul în Pieleºti, str. Ca-
lea Bucureºti, nr. 113, ju-
deþul Dolj, J16/857/
1995, CUI RO 7510066,
declar pierdute certifi-
catele constatatoare
pentru autorizarea
funcþionãrii la punctele
de lucru din Municipiul
Craiova, strada Dezro-
birii, nr.132, judeþul Dolj
ºi din sat Geamana, co-
muna Bradu, Nr. FN,
Centrul Comercial Au-
chan, Punct Varianta
DN 65B, judeþul Argeº.
Îl declar nul.

S.C. AUDAGI IMPEX
SRL cu sediul în Muni-
cipiul Calafat, str. Co-
buz, Bl.M20, ap.1 de-
clarã pierdut certifica-
tul de înregistrare
Nr.16495623/2014.
Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Au trecut 6 luni,
dar dorul ºi dragos-
tea ce þi-o purtãm,
minunatul nostru
PLEªOIANU MI-
HAI CEZAR, vor rã-
mâne vii ºi ne vor
aminti cu bucurie
de clipele frumoa-
se petrecute îm-
preunã. Candela
iubirii noastre sã-þi
fie luminã veºnicã.
Tãnasie Gabriela.

Cu sufletul cernit de
durere amintesc ce-
lor ce l-au cunoscut
pe dragul meu fiu,
PLEªOIANU MIHAI
CEZAR, cã mâine,

în Sfântã zi, se împli-
nesc 6 luni de la-
crimi, ºi dor nestins.
Fie ca Bunul Dum-
nezeu sã-i vegheze
somnul lin ºi sã-i
odihneascã în pa-
cea Sa veºnicã su-
fletul bun. Mama.
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Noua arenã a Craiovei nu va
avea parte de un meci special la
inaugurare. Deºi s-au vehiculat
nume sonore din fotbalul mondial,
bijuteria din Bãnie va avea parte de
o premierã banalã. Dezamãgirea nu
este numai în rândul suporterilor,
ci ºi al jucãtorilor ªtiinþei, care ºi-
ar fi dorit ca prima confruntare pe
stadionul mult aºteptat sã fie una
de galã. „Ne-am fi dorit sã întâl-
nim o echipã mare din Europa, dar
dacã nu s-a putut e bi-
nevenit orice adversar”
spune Bãluþã.

Aproape de a juca pe
noul „Ion Oblemenco”
este naþionala României,
pe 10 sau 14 noiembrie,
un amical cu Turcia,
naþionalã pregãtitã de
Mircea Lucescu. „Am
discutat cu Rãzvan Bur-
leanu, iar pe 10 sau 14
noiembrie vom avea un
amical cu România la
Craiova. E un meci bun,
pentru cã ambele repre-
zentative sunt în reconstrucþie”, a
declarat Mircea Lucescu.  „Il
Luce” a fost selecþionerul Româ-
niei la un meci cu Turcia disputat
la Craiova în 1985, în preliminarii-
le CM 1986, încheiat cu 3-0 pen-
tru tricolori, prin dubla lui Cãmã-
taru ºi golul lui Hagi, iar Balaci a
ratat o loviturã de pedeapsã. Ve-
chiul „Central” a fost inaugurat pe

1. CFR Cluj 13 10 2 1 25-9 32
2. FCSB 13 8 4 1 22-8 28
3. Craiova 13 7 5 1 20-10 26
4. Astra 13 6 5 2 19-11 23
5. Botoºani 13 7 2 4 20-14 23
6. ACS Poli 13 5 3 5 12-14 18
7. Dinamo 13 5 2 6 18-15 17
8. Viitorul 13 5 2 6 15-13 17
9. Voluntari 13 4 3 6 13-16 15
10. CSMP Iaºi 13 3 6 4 14-20 15
11. Chiajna 13 4 2 7 13-16 14
12. Sepsi 13 3 1 9 10-24 10
13. Mediaº 13 2 3 8 7-23 9
14. Juventus 13 0 4 9 7-23 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X I V- a
FC Voluntari  – FCSB, astãzi ,  ora 20.45

Gaz Metan – Viitorul ,  sâmbãtã,  ora 16.30
CSMP Iaºi  –  „U” Craiova,  sâmbãtã,  ora 19.15

Sepsi  – Astra,  duminicã,  ora 18
CFR Cluj – FC Botoºani,  duminicã,  ora 20.45

ACS Poli  – Chiajna, luni,  ora 18
Dinamo – Juventus,  luni ,  ora 20.45

Cotidianul italian Corriere dela Sera a publicat un
material denigrator cu cel care se pretinde „Negoro”

ºi este de fapt Gheorghe Nicolae, tatãl lui Jackie
Nicolae, fost jucãtor al echipei lui Mititelu

Celebrul cotidian italian Corrie-
re della Sera a publicat un repor-
taj, scris ºi video, cu un cerºetor
român de etnie rromã care jonglea-
zã printre maºini, pe strãzile din
Roma, ºi cere bani pretinzând cã
este fostul fundaº al Craiovei Ma-
xima, Nicolae Negrilã. Cerºetorul
este Gheorghe Nicolae, tatãl lui
Nelu „Jackie” Nicolae, fost jucã-

tor la echipa lui Adrian Mititelu.
Interesant este cã prin Bãnie lui
Gheorghe Nicolae i se spunea
„Biþã”, dupã un alt jucãtor al ªtiin-
þei din anii 80-90, George Biþã.
Gheorghe Nicolae este de mai mulþi
ani în Italia ºi a mai apãrut într-un
videoclip pe site-ul Fiorentinei,
când îl îmbrãþiºa pe Adrian Mutu.

„Din semifinalele Cupei UEFA

pânã la semafoarele din Roma,
povestea lui „Negroro” (Porecla lui
Nicolae Negrilã era de fapt „Ne-
goro”, n.r) este titlul materialului
apãrut în Corriere della Sera. Ca ºi
cei care îi oferã bani þiganului ro-
mân, ziariºtii italieni au crezut po-
vestea ºi au publicat-o, fãrã a se
documenta în privinþa personaju-
lui. „De obicei îl gãsim în Zona Via
Leone IV, lângã Muzeul Vaticanu-
lui, în Roma. Când lumina sema-
forului devine roºie, apare pe stra-
dã ºi jongleazã cu mingea pe cap.
A trecut ceva vreme de când Ni-
colae Negrilã, cunoscut sub nume-
le „Negroro”, a câºtigat titlul în Ro-
mânia.  În palmaresul sãu se aflã 3
titluri, 3 cupe naþionale, toate cu
Universitatea Craiova (echipa care
recent a jucat cu AC Milan, în pre-
liminariile Europa league), are 28
de selecþii la naþionalã ºi o semifi-
nalã de Cupa UEFA, în 1982-1983,
disputatã cu Benfica. În sferturile
de finalã, Craiova a eliminat-o pe
Kaiserslautern, cu un gol decisiv
marcat de Negrilã” noteazã publi-
caþia italianã.

„Am jucat semifinala cu Benfi-
ca, a fost 0-0, am jucat cu alte
echipe bune. Am jucat cu Fioren-
tina, ne-a condus cu 1-0, s-a ter-

minat 3-1 pentru noi. Mare jucã-
tor era Antognoni. Gigi Riva a cel
mai mare din toate timpurile, apoi
Giani Rivera, pentru cã a câºtigat
Balonul de Aur” le-a spus Gheor-
ghe Nicolae ziariºtilor italieni, care
au publicat ºi imagini cu golul mar-
cat de Negrilã împotriva lui Kai-
serslautern.

Între timp, Nicolae Negrilã este
bine-mersi în Craiova, unde lucrea-
zã la Regia de Termoficare. Este
revoltat cã i se terfeleºte imaginea
într-un asemenea hal. „Este incre-
dibil, nu mã aºteptam la aºa ceva.
Aºa am ajuns sã foloseascã nume-
le meu un þigan la cerºit. Nu am
numãrul lui sã-l sun. Mã gândesc
sã dau în judecatã ziarul din Italia,
chiar am luat legãtura cu un avo-
cat. Am înþeles cã fiul lui a jucat la
Mititelu” spune Negrilã. Întrebat de

ce crede cã l-a ales tocmai pe el
dintre gloriile ªtiinþei, „Negoro”
glumeºte: „Probabil am fost cel
mai tehnic din Craiova Maxima ºi
de aceea s-a gândit tocmai la
mine”.

Nãscut în Gighera, judeþul Dolj,
Nicolae Negrilã are acum 63 de
ani. A jucat peste 350 de meciuri
pentru Universitatea Craiova, din-
tre care 46 în cupele europene. Are
28 de selecþii ºi un gol pentru naþi-
onala României, cu care a partici-
pat la Euro 84. A fost secundul lui
Sorin Cârþu în 1991, când ªtiinþa
a câºtigat eventul. Celebrã este reu-
ºita sa din returul cu FC Kaiser-
slautern, care a calificat Craiova
Maxima în semifinalele Cupei
UEFA. „Negoro” nu a jucat în re-
turul semifinalei cu Benfica, fiind
suspendat.

Selecþionerul Turciei a discutat cu Rãzvan Burleanu asupra
disputãrii unui amical cu tricolorii, la Craiova, preºedintele

FRF venind ieri în inspecþie la stadion

29 octombrie 1967 cu un meci în-
tre echipele de tineret ale Româ-
niei ºi Poloniei.

Ieri, Rãzvan Burleanu a efectuat
o „vizitã de lucru” pe arena din Bã-
nie, dar nu este sigur de disputa-
rea amicalului. „Sper sã aducem
un amical la Craiova toamna
aceasta, dar nu se ºtie dacã va fi
Turcia sau o altã reprezentativã.
Purtãm mai multe negocieri pen-
tru cele douã amicale pe care vrem

sã le jucãm pânã la finalul anului,
pe care sper sã le finalizãm zilele
viitoare”, a spus Burleanu. Acesta
a fost însoþit în vizita la stadion de
gloriile Craiovei Maxima, Cãmãta-
ru ºi Geolgãu, angajaþi la FRF, dar
ºi de oficialii olteni Ovidiu Coste-
ºin ºi Marcel Popescu. Acesta din
urmã a declarat cã primul meci al
ªtiinþei pe noua arenã ar putea fi

derby-ul cu FCSB, dar nici acest
lucru nu este cert. „Vom juca în
momentul în care toate autorizaþii-
le sunt primite, pentru cã stadio-
nul este gata. Cei care au fãcut
astãzi inspecþia, în speþã preºedin-
tele FRF, Rãzvan Burleanu, ºi alte
persoane importante, au constatat
cã este gata, dar cã îi lipsesc avi-
zele ºi licenþa. Dacã transferul de
proprietate, de la CNI la Primãrie
va fi realizat pânã marþi sau mier-
curi, dupã în cinci zile lucrãtoare
cred cã vor fi ok ºi avizele. Primul
meci va fi programat dupã ce se
vor primi avizele. Ne cramponãm

de Sepsi, dar existã ris-
cul ca pe 24 octombrie
sã nu fie primite avizele,
cum existã sã nu fie pri-
mite nici pânã în 29 ºi
astfel stadionul sã nu
poatã fi omologat, pen-
tru cã nu are licenþã.
ªansa ca meciul cu FCSB
sã-l jucãm tot la Severin
este foarte micã. Cred cã
pânã atunci manualul de
licenþiere va fi fãcut in-
tegral, vor fi luate toate
avizele ºi pe 29 sã jucãm
aici. Multã lume susþine

cã ar fi bine sã invitãm o echipã
din strãinãtate, dar este extrem de
complicat. Nu cred cã cineva îºi
va amâna etapa din campionat ca
sã facã un amical cu Universitatea
Craiova. Meciul cu FCSB este bã-
tut în cuie, este duminicã seara, s-
ar putea sã fie schimbatã ora de
începere, sã fie un pic mai târziu.
Emulaþia ºi modul cum se vând

abonamentele ne determinã sã ne
respectãm suporterii. Faptul cã se
vând mii de abonamente, nu ne
putem permite ca din orgoliu ºi o
ambiþie puerilã sã lãsãm mii de abo-
naþi la Craiova cã vrem noi sã ju-
cãm la Severin cu FCSB, ca sã nu
le dãm satisfacþie celor de la FCSB.

Este o rivalitate sportivã, coinci-
denþa este ca inaugurarea stadio-
nului sã pice exact la 50 de ani de
la primul meci pe vechiul Central,
ulterior Ion Oblemenco, ºi se în-
tâmpla ca FCSB sã fie echipa care
ne viziteazã pe 29 octombrie” a
spus Marcel Popescu.
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