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Invitaþii din România ai festivalului sunt Filarmo-
nica „Oltenia” Craiova cu un Concert Simfonic spe-
cial creat pentru eveniment (vineri, 20 octombrie),
iar Teatrul „Regina Maria” din Oradea va prezenta
îndrãgitul musical „Scripcarul pe acoperiº” (sâmbã-
tã, 28 octombrie).

Spectatorii vor putea revedea douã producþii de
succes ale Operei Române Craiova:  opera „Don
Giovanni” (duminicã, 22 octombrie) ºi opereta  „Sil-
via” (joi, 26 octombrie).

Luna octombrie se încheie fulminant, iubitori ai
operei ºi ai baletului din întreaga þarã fiind aºteptaþi
la Craiova, renumitul Teatrul Naþional de Operã ºi
Balet „Maria Bieºu” din Chiºinãu prezentând pe
scena Cercului Militar Craiova douã capodopere

Avalanºã de evenimente muzicale la Craiova
Festivalul Internaþional „Elena Teodorini” organizat de Opera Românã Craiova

continuã, ºase spectacole fiind programate pânã la sfârºitul lunii.

compuse de P. I. Ceaikovski: opera „Dama de picã”
(duminicã, 29 octombrie) ºi celebrul balet „Spãrgã-
torul de nuci”(luni, 30 octombrie). 

Festivalul Internaþional „Elena Teodorini”, ajuns
la cea de-a XV-a ediþie, este un eveniment cultural de
notorietate europeanã organizat de Opera Românã
Craiova cu sprijinul Primãriei Municipiului Craiova,
al Consiliului Local Craiova ºi al Ministerului Cultu-
rii ºi Identitãþii Naþionale. Ediþia de anvergurã din acest
an, care se desfãºoarã în perioada 1 octombrie – 12
noiembrie, cuprinde 16 evenimente, prilejuri pentru
iubitorii muzicii de a asculta nume de referinþã ale
artei lirice ºi titluri de operã în primã audiþie.

Mai multe informaþii la www.operacraiova.ro sau
www.facebook.com/operacraiova

Rezervãrile pot fi fãcute la numãrul de telefon
0351.442.471, la adresa de e-mail agentiadebilete@o-
peracraiova.ro sau pe pagina www.operacraiova.ro.

Noul stadion al Craiovei risca sã nu fie omologat de FIFA dacã pro-
iectanþii ºi constructorii nu ar fi gãsit soluþia de a modifica un etaj ºi
a asigura astfel vizibilitatea celor 4 studiouri outdoor. În urma aces-
tor lucrãri, autoritãþile locale au fost notificate de Compania Naþio-
nalã de Investiþii (CNI) sã mai suporte 3,1 milioane de lei în plus la
partea de co-finanþare, de 10%, stabilitã de la bun început.
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Dragnea dezminte informaþia
cã i s-ar fi cerut demisia în
CExN: O minciunã ºi o prostie

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost
solicitat, ieri, sã comenteze informa-
þia apãrutã „pe surse” în presã, refe-
ritoare la faptul cã premierul Mihai
Tudose i-ar fi solicitat demisia în
CExN, cã aceasta nu este o informa-
þie, ci o „minciunã” ºi o „prostie”.
„Asta nu este o informaþie - îmi cer
scuze, dar nu pot sã mã abþin – este o
minciunã ºi o prostie. Acolo au fost o
sutã de inºi, în sala aia. Nu mi-a ce-
rut nimeni demisia”, a spus Dragnea.
El a arãtat cã nu s-a pus problema
demisiei sale nici în discuþia restrân-
sã cu Tudose ºi alþi lideri PSD. „Nu
am avut o discuþie restrânsã... Ba da,
am avut, dar nu s-a pus problema
asta”, a precizat Dragnea. Întrebat
dacã el le-a transmis colegilor cã ar
fi dispus sã îºi dea demisia, liderul
PSD a rãspuns: „V-am spus ºi vouã:
dacã sunt instituþii foarte deranjate
ºi încep sã fie disperate cã obsesia
lor nu se materializeazã, pot sã plec
ºi din þarã, sã mã evapor. Dar eu am
o rãspundere faþã de partid ºi am
vãzut, încã o datã, mai intens decât
pânã acuma, o susþinere profundã
din partea partidului”.

Medicii ºi profesorii vor putea
depune cereri pentru locuinþele
ANL ºi dupã 35 de ani

Plenul Senatului a adoptat, ieri,
un amendament potrivit cãruia, pe
lângã medicii rezidenþi ºi medicii
specialiºti, ºi cadrele didactice sã
poatã depune cereri pentru repar-
tizarea locuinþelor construite prin
programele ANL ºi dupã împlinirea
vârstei de 35 de ani. „Prin excepþie
de la prevederile art. 8 alin (1),
medicii rezidenþi ºi medicii specia-
liºti pot depune cereri pentru repar-
tizarea locuinþelor construite prin
programele ANL ºi dupã împlinirea
vârstei de 35 de ani”, potrivit amen-
damentului adoptat cu 90 de voturi
„pentru”, zero abþineri ºi zero vo-
turi „împotrivã”. Iniþial, în Comi-
sia pentru Administraþie Publicã ºi
Organizarea Teritoriului a fost apro-
bat un amendament la proiectul de
lege, astfel cã medicii rezidenþi ºi
medicii specialiºti pot depune ce-
reri pentru repartizarea locuinþelor
construite prin programele ANL ºi
dupã ce împlinesc vârsta de 35 de
ani. În cazul acestui proiect de lege,
Senatul este prima camerã sesizatã.
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Presiunile exercitate în spaþiul public
depãºesc „limitele unor critici acceptabi-
le într-o societate democraticã”, a spus,
ieri, în Parlamentul European, procuro-
rul ºef al DNA, Laura Codruþa Kovesi,
ea precizând cã e nevoie de sprijinul in-
stituþiilor europene pentru continuarea
luptei anticorupþie. Kovesi a fost prezen-
tã, ieri, în Parlamentul European, pentru
a participa la Conferinþa cu tema „Lecþii
de învãþat din România: schimb de bune
practici între autoritãþile anticorupþie din
România ºi Ucraina”.

„Presiunile exercitate în spaþiul public
depãºesc uneori limitele unor critici ac-
ceptabile într-o societate democraticã,
mai ales în condiþiile în care ele au venit
din partea unor condamnaþi sau inculpaþi
care deþin sau au deþinut funcþii impor-
tante în stat. Dosarele aflate în lucru, însã, ne
aratã cã nu am prins toþi corupþii. Rezultatele
noastre demonstreazã cã existã vulnerabilitãþi
majore care pun în pericol buna funcþionare a
societãþii. Corupþia are efecte dramatice ºi se
manifestã prin aceleaºi acþiuni repetitive. În lip-
sa unor mãsuri clare de prevenire ºi control,
tipologia faptelor investigate ºi mecanismele care
au permis sãvârºirea faptelor se repetã”, a spus
procurorul-ºef al Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA).

Laura Codruþa Kovesi a subliniat cã pedep-
sirea funcþionarilor corupþi nu este suficientã
pentru eradicarea fenomenului, ci trebuie iden-
tificate ºi înlãturate riscurile ºi vulnerabilitãþile
care conduc la comiterea faptelor de corupþie.
„Acþiunile noastre pot avea efect durabil doar
dacã sunt dublate de acþiunile preventive des-
fãºurate de celelalte instituþii ºi autoritãþi ale sta-
tului, de mediul educaþional ºi cel de afaceri.
Astãzi dezbaterea referitoare la corupþie este
omniprezentã în România, iar nivelul de aºtep-
tare ºi sprijinul ferm al cetãþenilor creeazã ca-
drul optim pentru o schimbare de esenþã a so-
cietãþii, care sã vizeze atât mentalitãþi, cât ºi

Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat decretele de eliberare din
funcþie a miniºtrilor demisionari,
noii miniºtri depunând jurãmântul
asearã, la Cotroceni. Klaus Iohan-
nis a semnat decretele de elibera-
re din funcþie a lui Sevil Shhaideh,
Rãzvan Cuc ºi Rovanei Plumb,
precum ºi decretele prin care Paul
Stãnescu este numit vicepremier
ºi ministru al Dezvoltãrii Regiona-
le, Felix Stroe ministru al Trans-
porturilor, iar Marius Nica minis-
tru delegat al Fondurilor Europe-
ne. Premierul Mihai Tudose i-a
trimis, în cursul zilei de luni,
preºedintelui Klaus Iohannis
propunerile de numire a trei noi
miniºtri, dupã ce liderii social-
democraþi au votat, vineri, ca Paul
Stãnescu sã preia funcþiile de
vicepremier ºi ministrul al Dezvol-
tãrii Regionale, în locul lui Sevil
Shhaideh, Felix Stroe sã preia
ministerul Transporturilor, în
locul lui Rãzvan Cuc, ºi Marius
Nica sã preia ministerului Fondu-
rilor Europene, în locul Rovanei
Plumb.

Legea privind recursul compensatoriu, care
prevede ca deþinuþii care nu au beneficiat de con-
diþii bune în penitenciare sã primeascã „zile câº-
tig” va intra în vigoare începând de mâine, Mi-
nisterul Justiþiei urmând sã stabileascã modul de
interpretare a acestui act normativ. „Pe data de
20, ca sa evitãm interpretarea, o practicã neuni-
tarã, (...) am invitat toþi directorii de penitenciare
ºi judecãtorii din comisiile speciale ºi vom dez-
bate legea, vom da o interpretare, cea corectã,
unitarã. Comisiile sunt pregãtite”, a declarat, marþi,
referitor la acest subiect, ministrul Justiþiei, Tu-
dorel Toader.

Începând de mâine, deþinuþii vor beneficia de
aplicarea legii care prevede cã pentru fiecare 30
de zile petrecute în condiþii improprii se consi-

Kovesi se plânge în Parlamentul European de presiunile
din spaþiul public: Depãºesc limitele unor critici acceptabile

norme noi. (...) Contãm în acest efort pe spri-
jinul partenerilor noºtri instituþionali din Româ-
nia ºi privim cu încredere cãtre instituþiile eu-
ropene pentru a ne fi în continuare alãturi cu
obiectivitate ºi deschidere, în beneficiul statu-
lui de drept ºi al cetãþeanului român”, a spus
sursa menþionatã.

ªeful DNA a subliniat cã numãrul dosarelor
finalizate „cu succes” a crescut de la an la an,
precum ºi importanþa funcþiei persoanelor in-
vestigate. „În 10 ani, numãrul persoanelor tri-
mise în judecatã de DNA s-a triplat (în anul
2006 au fost trimiºi în judecatã 360 inculpaþi,
iar în 2016 au fost trimiºi în judecatã 1271 in-
culpaþi). Numãrul mare de persoane trimise în
judecatã nu înseamnã cã fenomenul corupþiei
ar fi în creºtere. Aceste rezultate sunt dovada
cã, în ultimii ani, DNA investigheazã mai efi-
cient faptele de corupþie. Numãrul persoanelor
condamnate de instanþele de judecatã în 2016
în dosarele DNA a crescut de peste cinci ori
(în 2006 au fost 155 persoane condamnate, iar
în 2017 au fost 870 persoane condamnate). Din
2006 pânã în prezent DNA a dispus trimiterea
în judecatã a 99 de demnitari: 1 prim ministru,

1 fost prim ministru, 2 vice prim miniºtri,
20 miniºtri ºi foºti miniºtri, 1 europarla-
mentar, 53 deputaþi ºi 19 senatori”, a fãcut
un bilanþ în faþa persoanelor prezente, pro-
curorul ºef al parchetului.

Sursa menþionatã a mai spus cã au existat
încercãri repetate de a limita eficienþa in-
vestigaþiilor, prin iniþiative de modificare a
legislaþiei anticorupþie, prin restrângerea in-
strumentelor folosite de procurori sau prin
refuzul de a ridica imunitatea politicienilor
acuzaþi de infracþiuni de corupþie.

„Stabilitatea legislativã ºi instituþionalã este
vitalã pentru a fi eficienþi. Întregul sistem de
justiþie s-a confruntat cu atacuri incredibile,
pornind de la dezinformãri calomnioase pânã
la angajarea unor firme specializate în acþi-
uni de intimidare. Respectãm libertatea de
opinie, dar considerãm cã nu trebuie negli-

jat fenomenul informaþiilor false, care schimbã
percepþia unor realitãþi ºi poate afecta grav cre-
dibilitatea ºi încrederea, inclusiv în sistemul de
Justiþie”, a conchis Kovesi.

Referitor la dosarele instrumentate de DNA,
ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a declarat,
luni, la CSM, la finalul audierilor inspectorilor
judiciari care au controlat DNA, cã are o nelã-
murire legatã de faptul cã un dosar din 2004 a
fost „rezolvat” prin conexare în 2017, motiv
pentru care „e ceva în neregulã”.

„În ultimii 10 ani, s-au fãcut 136 de con-
troale, eu ºtiu asta. Dar sunt punctuale. O eva-
luare de fond nu s-a fãcut din 2007. Concluzia
mea e cã, cel puþin la cinci ani, un astfel de
control tematic de fond ar trebui fãcut la un
parchet. Voi trece în proiectul de legi ale justi-
þiei. E nefiresc ca, în 10 ani, alþii sã fie contro-
laþi de 10 ori ºi alþii niciodatã. (...) Am o nedu-
merire. Sã ai dosar penal din 2004 ºi sã nu fie
rezolvat decât prin conexare în 2017. Terme-
nul rezonabil, celeritatea, lipsa unei proceduri
penale selective sunt excluse. Se prescrie din
2005 de atâtea ori. E ceva în neregulã acolo”, a
spus Toader.

Deþinuþii care trãiesc în condiþii inumane
primesc, de mâine, „zile câºtig”

Noii miniºtri
au depus

jurãmântul
derã executate, suplimentar, ºase
zile din pedeapsa aplicatã.

În luna noiembrie 2016, a fost
iniþiat de cãtre Ministerul Justiþiei un
proiect de lege pentru completarea
Legii nr. 254/2013 privind executa-
rea pedepselor ºi a mãsurilor priva-
tive de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului pe-
nal, prin adoptarea unui mecanism
compensatoriu în zile-câºtig, regle-
mentat ca mãsurã generalã de de-
grevare a penitenciarelor, în cadrul
instituþiei liberãrii condiþionate.

Astfel, mecanismul compensa-
toriu este conceput ca un instru-

ment juridic potrivit cãruia, în vederea acordãrii
liberãrii condiþionate, în calculul pedepsei ce poate
fi consideratã, potrivit legii, ca executatã, se in-
clude, indiferent de regimul de executare a pe-
depsei, ca mãsurã compensatorie, ºi executarea
pedepsei într-un spaþiu mai mic de 3 mp/deþinut,
caz în care, pentru fiecare perioadã de 30 zile
consecutive executate în astfel de condiþii, se vor
considera executate, suplimentar, ºase zile din pe-
deapsa aplicatã.

Proiectul de lege a fost adoptat în ºedinþa Gu-
vernului din 23 noiembrie 2016 ºi transmis Se-
natului în data de 9 decembrie 2016. Senatul a
adoptat cu modificãri proiectul în data de 13
martie 2017.
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Comunicat de presã
Festivalul Toamnei Craiova

- ediþia a I-a -

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, în colaborare cu Centrul Multifuncþional Craiova,  SC Pieþe ºi Târguri
SRL ºi RAADPFL. în perioada 20 – 22 octombrie 2017, Festivalul Toamnei, ediþia I-a.

Pe platoul din curtea Centrului Multifuncþional Craiova, se vor regãsi produse tradiþionale agro-alimentare, dulciuri,
seminþe, utilaje agricole, bãuturi autohtone, obiecte de artizanat ºi ceramicã, flori, viþã de vie, rãsaduri ºi porturi
tradiþionale.

Momentele artistice vor fi susþinute de artiºtii Ansamblului Folcloric “Maria Tãnase”, Palatul Copiilor, Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Casa de Culturã “Traian Demetrescu”.

Evenimentul se va desfãºura pe o suprafaþã de 2800 de mp.

Program FESTIVALUL TOAMNEI
Vineri, 20 octombrie 2017:
12.00 – Deschiderea oficialã a Festivalului Toamnei, ediþia I-a
12.30 – 14.30 - Ansamblul Folcloric “Maria Tãnase” – cu participarea extraordinarã a soliºtilor Mariana Ionescu

Cãpitãnescu, Niculina Stoican, Constantin Enceanu ºi Petricã Mîþu Stoian, alãturi de orchestra ºi formaþia de dansuri
a Ansamblului Folcloric “Maria Tãnase”.

Sâmbãtã, 21 octombrie 2017:
11.00 – 12.30 - Ansamblul Hora Desnãþuiului al Casei de Culturã ,,Adrian Pãunescu” din Bârca.
12.30 – 15.30 - Palatul Copiilor din Craiova: Formaþia Motion-X-Plosion - cercul de dans modern, profesor Alina

Cuþulescu; Formaþia Chic Aerobic - cercul de gimnasticã aerobicã, profesor Alina Mãlãiescu Udrea, Trupa de teatru
Phantasia Junior, profesor Cazacu Daniela; Formaþia Magic Kids, Formaþia Elegance, cercul de dans sportiv, profesor
Beatrice Pascu; Cercul de muzicã uºoarã, profesor Alin Milosav.

Duminicã, 22 octombrie 2017:
11.00 – 12.00 – Ansamblul ,,Altiþa” al Cãminului Cultural Maglavit ºi Ansamblul ,,Izvoraºul” din Bratovoeºti.
12.00 – 14.00 – Ansamblul Cununiþa al Palatului Copiilor din Craiova, prof. Simona Creþan.

– Expoziþie ºi Atelier de picturã Ioana Flueraºu ºi Mariana Oprea.

14:30-15:30 – KOP Dance School- street dance.

Înscrieri ºi detalii la nr. de telefon: 0746 460 062 – Mirela Negrea.

Solicitarea CNI a fost trimisã
Primãriei Craiova pe data de 25 sep-
tembrie. Potrivit acestei adrese, re-
prezentanþii companiei informeazã
autoritãþile locale cã a avut loc o
nouã negociere cu constructorul
SC CON-A SRL Cluj, ca lider de
asociaþie. Acesta din urmã a venit
cu devize de platã pentru niºte lu-
crãri care s-au fãcut în plus ºi a
solicitat sã i se deconteze ºi aceºti
bani. În informarea respectivã se
menþioneazã cã CNI ºi-a însuºit
devizul de lucrãri, iar din aceºti bani

3,1 milioane de lei mai pleacã3,1 milioane de lei mai pleacã3,1 milioane de lei mai pleacã3,1 milioane de lei mai pleacã3,1 milioane de lei mai pleacã
de la buget pentru noul stadionde la buget pentru noul stadionde la buget pentru noul stadionde la buget pentru noul stadionde la buget pentru noul stadion
Noul stadion al Craiovei risca sã nu fie

omologat de FIFA dacã proiectanþii ºi
constructorii nu ar fi gãsit soluþia de a
modifica un etaj ºi a asigura astfel vizibi-
litatea celor 4 studiouri outdoor. În urma

acestor lucrãri, autoritãþile locale au fost
notificate de Compania Naþionalã de In-
vestiþii (CNI) sã mai suporte 3,1 milioa-
ne de lei în plus la partea de co-finanþa-
re, de 10%, stabilitã de la bun început.

a calculat municipalitãþii partea sa
de co-finanþare de 10%.

31 milioane de lei, finanþare
suplimentarã pentru stadion

La contractul de lucrãri din
2015, CNI ºi SC CON-A SRL Cluj
au încheiat astfel un alt act adiþio-
nal, nr. 9, pentru o nouã sumã -
31 milioane de lei, cu TVA, plãtitã
constructorului sub formã de alo-
care suplimentarã. Din aceºti bani,
municipalitãþii i-au revenit 3,1 mi-
lioane de lei, co-finanþare suplimen-

tarã, care trebuie sã fie viratã în
conturile constructorului de la bu-
getul local. Autoritãþile locale au
fost nevoite, la rândul lor, sã în-
cheie ºi ele un act adiþional la pro-
pria convenþie de co-finanþare ºi
sã o treacã ºi pe aceasta prin votul
consiliului local.

Vot în unanimitate
pentru partea de co-finanþare

Ceea ce s-a ºi întâmplat. În
ºedinþa din luna septembrie, pe ul-
tima sutã de metri, s-a venit cu un
proiect peste ordinea de zi care a
presupus suplimentarea pãrþii de
co-finanþare a lucrãrilor de con-
strucþie a stadionului. În proiectul
de hotãrâre al Primãriei Craiovei se
spune cã aceastã suplimentare de
3,1 milioane de lei este „necesarã ºi
oportunã”, fiind ataºat la proiect ºi
actul adiþional pe care Primãria Cra-
iova îl încheiase, anterior, cu CNI.
Proiectul de hotãrâre nu a ridicat
probleme în CLM Craiova, aleºii
locali votând în unanimitate.

24,8 milioane de lei,
total plãtit de Primãrie

În felul acesta, luând în calcul ºi
cele 3,1 milioane de lei adãugate
acum, contribuþia de la bugetul lo-
cal a Primãriei Craiova se ridicã la

suma de 24,8 milioane de lei, cu
TVA inclus, bani care se dau, aºa
cum spuneam, de la bugetul local.
Reamintim cã CNI a semnat con-
venþia de finanþare a stadionului de
la Craiova pe data de 15 mai 2015,
iar trei zile mai târziu, pe 18 mai
2015, CLM Craiova s-a întrunit
într-o ºedinþã deîndatã ºi a votat o
convenþie de co-finanþare de 10%,
care era obligatorie, fiind stabilitã
prin lege. La vremea respectivã, era
vorba de o participare la construc-
þia stadionului cu suma de 21,6 mi-
lioane de lei de la bugetul local.

Stadionul risca sã nu fie
omologat de cãtre FIFA

În total, stadionul de la Craio-
va valoreazã acum 239.979.000

de lei, adicã 52,65 milioane de
euro. Modificãrile aduse proiec-
tului, care atrag aceste ultime su-
plimentãri de fonduri, se referã la
regim de înãlþime, care este acum
de P+6E, faþã de P+M+4E, cum
era prevãzut iniþial. Potrivit CNI,
s-a modificat structura, prin re-
modelarea unui etaj, deoarece ce-
rinþele UEFA EURO 2020 solici-
tau 4 studiouri outdoor. Conform
Studiului de fezabilitate din 2014,
acestea erau amplasate la nivelul
3, în skybox-urile de pe capete,
cu vizibilitate redusã la terenul de
fotbal, iar acum sunt situate la ul-
timul nivel al clãdirii, cu vizibilita-
te 180 grade ºi unghi de filmare
corespunzãtor.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Infecþia cu virusul HPV este una
dintre cele mai întâlnite la nivel
mondial, estimãrile arãtând cã pânã
la 80% din femeile active sexual,
la nivel global, vor fi, la un mo-
ment dat, pe parcursul vietii, ex-
puse acestui virus.

De altfel, în ultimul raport al Aso-
ciaþiei Americane pentru Cercetarea
Cancerului, virusul HPV a fost cla-
sificat drept al doilea agent patogen
responsabil pentru cancer în lume,
având în vedere cã 12 tulpini HPV
cu risc oncogen provoacã o treime
din totalul cancerelor cauzate de
infecþii în întreaga lume.

Cea mai eficientã ºi sigurã metodã
de prevenþie, vaccinarea

Conform medicilor specialiºti,
cea mai eficientã ºi sigurã metodã
de prevenþie împotriva infecþiei cu
virusul HPV este vaccinarea. Efi-
cienþa acesteia a fost doveditã în
þãri precum Australia, Noua Zee-
landã, SUA, Canada, Danemarca,
Suedia sau Germania, unde a fost
înregistratã o reducere semnifica-
tivã a numãrului de infecþii cu vi-
rusul HPV, respectiv a bolilor cau-
zate de infecþia cu acest virus.

În România, vaccinarea HPV
este inclusã în Programul Naþional
de Vaccinare, la categoria „vacci-

Agentul Penitenciarului Pelendava acuzat
de trafic de influenþã, la instanþã ºi luna viitoare

Magistraþii Tribunalului Dolj au amânat, pentru luna
viitoare, soluþionarea procesului agentului de la Peniten-
ciarul Pelendava din Craiova acuzat de trafic de influenþã.
Agentul a fost trimis în judecatã pentru cã a cerut 5.000 de
euro, din care a primit 3.500 de euro, pentru a aranja
angajarea soþiei unui craiovean ca asistent medical în
cadrul unitãþii de detenþie. El a fost denunþat de bãrbatul
care a dat banii ºi care a încheiat un acord cu procurorii,
primind o pedeapsã de 1 an ºi 6 luni închisoare cu suspen-
dare pentru cumpãrare de influenþã.

Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au decis, la ultimul termen,
de luni, 16 octombrie a.c., sã
amâne pentru luna viitoare, pe 13
noiembrie a.c. soluþionarea pro-
cesului agentului Dãnuþ Dihoru,
de la Penitenciarul Pelendava.
Reamintim cã pe 7 martie a.c. s-
a înregistrat pe rolul Tribunalului
Dolj dosarul în care procurorii
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj l-au trimis în judecatã, în
stare de libertate, pe Dãnuþ Di-
horu, agent de penitenciare la
Penitenciarul Pelendava, pentru
sãvârºirea infracþiunii de trafic de
influenþã.

Potrivit rechizitoriului, în urma
anchetei desfãºurate ca urmare a
sesizãrii fãcute de o persoanã la -
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj, s-a stabilit faptul cã, în pe-
rioada iunie-iulie 2016, agent-ºef
principal Dãnuþ Dihoru, din cadrul
Penitenciarului Pelendava, a pre-
tins de la Alexandru Crãciun su-
ma de 5.000 de euro, iar ulterior
a primit de la acesta 3.500 euro,
lãsându-l sã creadã cã poate in-

fluenþa angajarea soþiei acestuia ca
asistent medical în cadrul Peni-
tenciarului Pelendava. Ca urmare
a cercetãrilor, s-a reuºit probarea
activitãþii infracþionale a inculpa-
tului, au precizat anchetatorii.

În ceea ce-l priveºte pe Ale-
xandru Crãciun, acesta a recu-
noscut comiterea faptei, precizând
cã, iniþial, i-a remis agentului su-
ma de 3.500 euro pentru a-i faci-
lita angajarea soþiei sale pe postul
de asistent medical, urmând ca
restul de 1.500 de euro sã-i dea
dupã efectuarea angajãrii. „În con-
formitate cu prevederile legale, s-
a încheiat acord de recunoaºtere
a vinovãþiei de cãtre inculpatul-
 Crãciun Alexandru, privind co-
miterea infracþiunii de cumpãra-
re de influenþã ºi acceptarea în-
cadrãrii juridice pentru care a fost
pusã în miºcare acþiunea penalã,-
 în sarcina acestuia stabilindu-se
pedeapsa de 1,6 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 6 luni ºi 1
an interzicerea unor drepturi, ca
pedeapsã complementarã, de la

rãmânerea definitivã a hotãrâ-
rii”, au comunicat anchetatorii.

Pe 9 martie, judecãtorii de la
Tribunal au admis acordul de re-
cunoaºtere a vinovãþiei, dispu-
nând, în plus, ca bãrbatul sã
presteze ºi 60 de zile de muncã
în folosul comunitãþii.

Dosarul lui Dãnuþ Dihoru a in-
trat în camera preliminarã a in-
stanþei, a fost analizat de judecã-
tori, care pe 27 aprilie a.c., au
hotãrât cã poate începe judeca-
rea inculpatului ºi au respins ce-
rerile ºi excepþiile formulate de
acesta, constatând legalitatea re-
chizitoriului ºi a administrãrii pro-
belor. Dihoru a formulat conte-
staþie, însã pe 9 iunie a.c., Cur-
tea de Apel Craiova a respins con-
testaþia agentului: „Respinge con-
testatia formulatã de inculpatul
Dihoru Dãnuþ Nicuºor ca nefon-
datã. Obligã contestatorul la pla-
ta sumei de 100 lei cu titlu de
cheltuieli judiciare avansate de
stat. Definitivã. Pronunþatã în
camera de consiliu”.

CARMEN ZUICAN

Peste 4.000 de românce, diagnosticate anualPeste 4.000 de românce, diagnosticate anualPeste 4.000 de românce, diagnosticate anualPeste 4.000 de românce, diagnosticate anualPeste 4.000 de românce, diagnosticate anual
cu cancer de col uterincu cancer de col uterincu cancer de col uterincu cancer de col uterincu cancer de col uterin

Cancerul de col uterin reprezintã prin-
cipala cauzã de deces prin cancer la fe-
meile tinere din România, cu vârsta cu-
prinsã între 15 ºi 44 de ani.  Infecþia cu
HPV este responsabilã pentru 5 tipuri de
cancer, ce afecteazã atât bãrbaþii, cât ºi

femeile din toatã lumea. Se estimeazã cã,
anual, 500 de persoane sunt diagnostica-
te cu un alt tip de cancer asociat infecþiei
cu HPV. România ocupã primul loc în UE
privind incidenþa cancerului de col uterin,
precum ºi mortalitatea.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

narea grupurilor populaþionale la
risc” ºi se adreseazã fetiþelor cu
vârsta cuprinsã între 11 ºi 14 ani.
Conform Programului, pãrinþii pot
transmite o cerere de vaccinare
medicului de familie la care sunt
înregistraþi, pentru a primi cele trei
doze de vaccin pentru fetiþele lor.

Potrivit specialiºtilor, implemen-
tarea vaccinãrii HPV la nivel naþio-
nal, ca metodã de prevenþie sigurã
ºi eficientã pentru controlul can-
cerului ºi bolilor asociate HPV, co-
relatã cu programe de screening,
poate reduce substanþial mortalita-
tea cauzatã de cancerul de col ute-
rin, în special în cazul femeilor ti-
nere. Prin urmare, devine esenþia-

lã o promovare puternicã a vacci-
nãrii HPV în rândul profesioniºti-
lor în domeniul sãnãtãþii, al deci-
denþilor ºi al publicului larg.

Dezbatere pe tema prevenþiei
cancerului de col uterin

Asociaþia Mame pentru Mame,
sub patronajul Comisiei pentru Sã-
nãtate ºi Familie din Camera Depu-
taþilor a organizat, sãptãmâna aceas-
ta , dezbaterea cu tema  „Prevenþia
cancerului de col uterin ºi a bolilor
asociate infecþiei cu HPV”, cu sco-
pul consolidãrii unui consens poli-
tic cu privire la necesitatea ºi im-
portanþa demarãrii ºi finanþãrii unui
program complet de vaccinare îm-

potriva infecþiilor cu HPV.
La eveniment au participat

membri din Comisiile de sãnãtate,
buget, învãþãmânt ºi protecþie so-
cialã din Camera Deputaþilor ºi
Senatul României, reprezentanþi ai
instituþiilor publice din domeniul
sãnãtãþii, reprezentanþi ai societãþii
civile precum ºi  societãþi medica-
le profesionale. La finalul acestei
dezbateri, preºedinþii celor douã
comisii de sãnãtate - dr. Corneliu-
Florin Buicu, preºedinte al Comi-
siei pentru Sãnãtate ºi Familie din
Camera Deputaþilor, respectiv dr.
Laszlo Attila, preºedintele Comisiei
pentru Sãnãtate Publicã din Sena-
tul României, precum ºi toþi parla-
mentarii participanþi la dezbatere,
membri ai mai multor partide poli-
tice, au semnat o scrisoare de sus-
þinere publicã cu privire la impor-
tanþa demarãrii unui program coe-
rent ºi complet de vaccinare îm-
potriva bolilor provocate de infec-
þia HPV, ca parte integrantã a stra-
tegiei de prevenþie ºi reducere a
poverii cancerului în România.

În plus, parlamentarii prezenþi,

reprezentanþii societãþilor medicale
profesionale ºi ai societãþii civile au
transmis Ministerului Sãnãtãþii, cât
ºi tuturor autoritãþilor cu competen-
þe în elaborarea de politici publice
în domeniul sãnãtãþii o serie de re-
comandãri cheie pentru iniþierea
unui program de prevenþie a can-
cerului de col uterin ºi a bolilor pro-
vocate de infecþia cu HPV.

„Odatã la douã ore o româncã
este diagnosticatã cu cancer de col
uterin. În fiecare an, în România,
peste 1.900 de femei îºi pierd via-
þa în lupta cu aceastã boalã. Am
semnat acest document prin care
îmi exprim susþinerea publicã pen-
tru demararea ºi finanþarea unui
program naþional de prevenþie îm-
potriva cancerului ºi bolilor aso-
ciate infecþiei cu HPV, pentru cã
sãnãtatea femeilor din România tre-
buie sã reprezinte o prioritate pen-
tru sistemul de sãnãtate public”, a
declarat dr. Corneliu-Florin Buicu,
Preºedinte al Comisiei pentru Sã-
nãtate ºi Familie din cadrul Came-
rei Deputaþilor.

RADU ILICEANU
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Codrii DoljuluiCodrii DoljuluiCodrii DoljuluiCodrii DoljuluiCodrii Doljului
Cu câteva pãduri compacte, ce

se întind pe suprafeþe mari, din
specii valoroase – Argetoaia (2.000
ha), Verbicioara (1.532 ha), Seaca
de Pãdure (1.406 ha), Lunca Jiu-
lui (1.300 ha), Teasc-Ursoaia-Bâl-
ta (1.212 ha), Balota (2.000 ha),
Târnava (875 ha), Periºor (812
ha), Palilula-Podari (848 ha), Ple-
niþa (842 ha), Murta (633 ha) –,
Doljul are încã plãmâni. Deºi s-a
traversat, din cauza neghiobiei, un
deºert. ªi trebuie sã ne obiºnuim
cu ideea cã am avut odatã multã
pãdure, s-au exploatat iraþional, în
sistem ras, mii de hectare, din cul-

Despre pãdurile Doljului, tot mai difi-
cila lor conservare ºi anevoioasã reîmpã-
durire a perimetrelor exploatate sau de-
gradate, discuþiile aplecate sunt rare, cel
mult sezonier, fiindcã mai avem încã o
„Lunã a Pãdurii”, tot mai anemic, în pla-
nul acþiunilor voluntare, luatã în seamã.
Cu rolul lor, care nu mai trebuie demon-
strat, în schimbãrile climatice, în regla-
rea cãderilor de precipitaþii, în stocarea
ºi reþinerea carbonului, prin ceea ce spe-
cialiºtii numesc fotosintezã, pãdurile Dol-
jului contribuie decisiv la menþinerea flu-
xurilor hidrologice ºi prospeþimea aeru-
lui atmosferic inspirat. Sunt lucruri ºtiu-
te, prea puþin luate în seamã. Cu o supra-
faþã de aproximativ 60.000 de hectare –
pãdure proprietate publicã a statului –
cãreia i se adaugã încã aproape 7.000 de

hectare, pãdure proprietate privatã, Di-
recþia Silvicã Dolj are... obiect de activi-
tate. ªi de la o vreme, fãrã emfazã, se poate
spune cã, anevoios, s-a regãsit „o albie a
lucrurilor”, în temeiul unei legislaþii sil-
vice riguroase, deºi prea des pritocitã:
Codul silvic – (Legea 46/2006), Legea con-
travenþiilor silvice (171/2010), Regula-
mentul de pazã al fondului forestier (HG
1076/2009) etc. Dacã nu trebuie diminuat
aportul personalului silvic, mai consistent
ca altãdatã, nu poate fi ocultatã contribu-
þia Poliþiei – Jandarmeriei în special – ºi
chiar a Gãrzii Forestiere. Acesta din urmã
mai mult formal. Cu un numãr de 9 ocoa-
le silvice ºi 189 de cantoane silvice, ges-
tionate de personal calificat, Direcþia Sil-
vicã Dolj vegheazã la o bogãþie inegalabi-
lã, cu greu ocrotitã.

pe de tot felul, ºi ceea ce mai avem
trebuie conservat cu mare grijã.
Pãdurea însemnând pentru noi nu
doar o bogãþie, cum spuneam, ci
ºi un puternic „izvor de sãnãtate”,
cum ne readuce aminte istoricul
Constantin C. Giurescu, în a sa
lucrare „Istoria pãdurii româneºti”,
inclusiv o parte a fiinþei noastre su-
fleteºti. Codrii Doljului, din specii
silvice valoroase – stejari, gârni-
þã, frasin – sunt acompaniaþi de
pãduri mai mici, ca suprafaþã, cu
aportul lor, deloc insignifiant în de-
zideratele enunþate. Am putea men-
þiona rezervaþia de salcâmi de la
Piscul Vechi, parte a ocolului sil-
vic Poiana Mare. Deloc surprin-
zãtor, dar discuþii privind extinde-

rea fondului forestier au existat
mereu de-a lungul anilor. ªi încã
din 1930 – prin lege – se pomenea
de ameliorarea terenurilor degra-
date prin antrenarea comunelor
rurale ºi urbane, amenajarea per-
delelor de protecþie, ca stavilã îm-
potriva vânturilor puternice. Dar
presa vremii consemneazã despre
un amplu program de împãduriri
din anii ‘70, când cota normalã de
exploatare nu mai putea fi depãºi-
tã sub niciun motiv. ªi era o pe-
rioadã în care industria lemnului,
prin producþia finitã, chiar conta
la export.

PepinierePepinierePepinierePepinierePepiniere
consacrateconsacrateconsacrateconsacrateconsacrate

Cu douã pepiniere silvice con-
sacrate – Negoieºti ºi Zãval –, îm-
preunã concentrând circa 80 de ha,
anual se produc douã milioane de
puieþi apþi de plantare, din toate spe-
ciile silvice, adaptate zonei, inclu-
siv din cele repede crescãtoare.
Anul trecut, de exemplu, potrivit
datelor Direcþiei Silvice Dolj, s-au
produs 1.650.000 de puieþi. ªi ing.
Silviu Nuþã, directorul Direcþiei Sil-
vice Dolj, silvicultor cu experienþã,
moºtenind din familie aceastã pasi-
une, opineazã cã anual se împãdu-
resc 700 ha, cuprinzând ºi reface-
rile ºi completãrile de rigoare. ªi,
în acest teritoriu, se resimte tot mai
acut lipsa forþei de muncã ºi uºor

nu este deloc. Este ºi motivul pen-
tru care nu are rost sã mai vorbim
despre fructele de pãdure: zmeurã,
fragi, mure, afine, porumbe ºi lângã
acestea ciuperci comestibile ºi bu-
reþi. La rândul sãu, ing. Daniel Drâg-
nei, ºeful ocolului silvic Negoieºti, e
înclinat sã creadã cã s-a pus capãt
„nebuniei” din deceniile preceden-
te. Dar „reparaþiile” vor dura.

Când jandarmiiCând jandarmiiCând jandarmiiCând jandarmiiCând jandarmii
ajung „prieteniiajung „prieteniiajung „prieteniiajung „prieteniiajung „prietenii
pãduri i”pãduri i”pãduri i”pãduri i”pãduri i”

Prin Legea nr. 134/13 iunie
2017 pentru modificarea ºi com-
pletarea Legii nr. 171/2010 privind
stabilirea ºi sancþionarea contra-
venþiilor silvice, Inspectoratul de

Jandarmi Judeþean Dolj are com-
petenþe depline. Succint bilanþ (14
septembrie 2016 – 10 octombrie
2017): 57 infracþiuni depistate;
sancþiuni – 114; material lemnos
confiscat – 124 mc; atelaje con-
fiscate – 14, atelaje valorificate
(ANAF) – 14. Generalul de briga-
dã Constantin Florea spune doar
cã „situaþia este sub control”. ªi,

dupã toate aparenþele, aºa stau lu-
crurile. Oricum, în stãvilirea fur-
tului de material lemnos, nimeni nu
mai închide ochii. Dar rãmân multe
de fãcut. În absenþa unor noþiuni
elementare ecologice, prin perpe-
tuarea unei reticenþe privind parti-
ciparea tinerilor la plantarea de
pomi, dincolo de orice festivism
desuet, putem spera doar în redu-
cerea tãierilor abuzive. Cât priveºte
– condiþie esenþialã – dezideratul ca
tãierile anuale sã nu depãºeascã, sub
niciun motiv, capacitatea de creº-
tere anualã a pãdurii, mai avem de
aºteptat. Din 2013, Direcþia Silvi-
cã Dolj deþine un certificat FSC
pentru o suprafaþã de 58970 hec-
tare teren forestier. Forest Stewar-
dship Council a fost creat în 1993,
în urma Conferinþei de la Rio de
Janeiro, cu scopul de a promova
gospodãrirea durabilã a pãdurilor,
prin asigurarea unor armonizãri cât
mai durabile a intereselor sociale,
economice ºi de mediu. Cum pã-
durea ºi vânatul constituie împre-
unã o mare atracþie, putem con-
semna cã anumite specii de vânat
– mistreþul, cãprioara – s-au re-
dresat ca efective, în ultima vre-
me, graþie unei discipline cinegeti-
ce, tot mai riguroase.

Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR
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Memorandumul defineºte prin-
cipalele aspecte ale cooperãrii din-
tre cele douã branduri. Acestea
pornesc de la acþiuni comerciale
comune – cum ar fi alimentarea
cu carburanþi Petrom a autovehi-
culelor produse la fabrica Ford din
Craiova ºi vor continua cu anali-
za nevoilor de mobilitate ale tine-
relor familii din România, printr-
un studiu de piaþã dedicat. O altã
direcþie de cooperare vizeazã im-
plicarea în iniþiative comune pen-
tru dezvoltarea învãþãmântului
profesional. O primã activitate
comunã a avut deja loc, prin par-
ticiparea inginerilor de la Ford la
sesiunea dedicatã mecanicilor din
Tabãra Meseriaºilor din Þara lui
Andrei. “Acest memorandum re-
prezintã punctul de plecare pen-
tru colaborarea viitoare între Pe-
trom, brandul de încredere al ro-
mânilor ºi Ford, douã branduri
importante în peisajul de afaceri
românesc, amândouã activând în
industrii cu un impact semnifica-
tiv asupra dezvoltãrii economice
a României. În cazul Petrom, vor-
bim de investiþii de circa 1 mili-
ard de euro pe an ºi contribuþii la
bugetul de stat de circa 2 miliar-

OMV Petrom, cel mai mare producãtor de þiþei ºi gaze
din sud-estul Europei, ºi Ford România, filialã a gru-
pului american Ford Motor Company, au semnat un
memorandum de înþelegere pentru dezvoltarea unui
parteneriat strategic.

de de euro anual. Prin  partene-
riate strategice, cum este cel cu
Ford România, avem un contact
direct cu industria auto, foarte
importantã pentru noi în calitate
de producãtori de carburanþi”, a
declarat Mariana Gheorghe,
CEO OMV Petrom.

Peste 1 miliard de
euro în operaþiunile

de producþie
din România

Primele demersuri în cadrul
parteneriatului dintre OMV Pe-
trom ºi Ford România vizeazã ali-
mentarea cu carburanþi Petrom,
produºi în România, a noilor au-
toturisme Ford EcoSport,  mo-
del care a cãrui producþie a fost
lansatã oficial pe 12 Octombrie,
la fabrica Ford din Craiova. “De
la preluarea fabricii, în 2008,
Ford a investit peste 1 miliard de
euro în operaþiunile de producþie
din România, transformând Cra-
iova într-un centru de producþie
de prima clasã pentru vehicule ºi
motoare. Ford are angajament
puternic faþã de România, iar noi
ne-am dedicat energia nu doar
pentru a dezvolta produse remar-

cabile, ci ºi pentru a face dife-
renþa ºi pentru a crea valoare adã-
ugatã pentru întreaga industrie
auto la nivel naþional. Parteneria-
tul cu OMV Petrom este unul din
paºii strategici pe care i-am fã-
cut, în contextul dezvoltãrii con-
tinue a Ford în Craiova ºi în re-

giune. În acelaºi timp, apreciem
foarte mult potenþialul echipelor
noastre ºi lucrurile benefice pe
care le putem face împreunã pen-
tru toþi românii...”, a declarat
John Oldham, preºedintele Ford
România.

Vehiculele Ford produse la

Craiova pleacã din fabricã ali-
mentate iniþial cu carburanþi Pe-
trom. Dupã semnarea acestui
memorandum, în incinta fabricii
de la Craiova, va funcþiona o sta-
þie de alimentare cu carburanþi
Petrom, destinatã liniei de pro-
ducþie.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La începutul acestei sãptãmâni
au fost comunicate 1.193 locuri
de muncã ce vor fi oferite în ca-
drul bursei.  47 dintre acestea
sunt pentru persoanele cu studii
superioare (inginer constructor,
inginer sisteme de climatizare, in-
giner reþele de gaze, inginer reþe-
le electrice, inginer mecanic, in-
giner tehnologie de producþie,
inginer electroenergeticã, inginer
electromecanic, inginer CCIA,
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Bursa Locurilor de Muncã pentru Absolvenþi

Pe piaþa distribuþiei de produse petroliere, OMV Petrom
este prezent pe pieþele din România ºi þãrile învecinate prin
intermediul a 785 benzinãrii, la sfârºitul lunii iunie 2017,
sub douã branduri, OMV ºi Petrom.  Din 2007, OMV Pe-
trom a integrat în strategia sa de business principiile res-
ponsabilitãþii corporatiste. În aceastã perioadã, compania a
alocat aproximativ 49 milioane euro pentru dezvoltarea
comunitãþilor din România, concentrându-se pe protecþia
mediului, educaþie,sãnãtate ºi dezvoltare localã.

Ford Motor Company este o companie globalã cu se-
diul la Dearborn, Michigan. Compania proiecteazã, pro-
duce, promoveazã ºi asigurã service pentru o gamã com-
pletã de autovehicule, camioane, SUV-uri ºi autovehicule
electrice Ford, precum ºi autovehicule de lux Lincoln,
oferã servicii financiare prin Ford Motor Credit Compa-
ny ºi urmãreºte planul de a deveni lider în domeniile elec-
trificare, autovehicule autonome ºi soluþii de mobilitate.
Ford are aproximativ 202.000 de angajaþi în toatã lumea.

Ford Europa produce, vinde ºi serviseazã vehicule sub
marca Ford pe 50 de pieþe individuale ºi are aproximativ
52.000 de angajaþi la facilitãþile proprii ºi aproximativ
66.000 de angajaþi când sunt luate în considerate asocie-
rile în participaþiune ºi entitãþile neconsolidate. Primele
autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 – ace-
laºi an în care a fost fondatã Ford Motor Company. Pro-
ducþia europeanã a început în 1911.

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj organizeazã vi-
neri, 20 octombrie 2017, Bursa Locuri-
lor  de  Muncã pentru Absolvenþi, eveni-
ment care se va desfãºurã la sediul Ca-

sei de Culturã a Studenþilor din Craio-
va, începând cu ora 9.00. În vederea or-
ganizãrii acestei acþiuni au fost contac-
taþi 112 agenþi economici, 29 dintre ei
anunþându-ºi participarea.

subinginer CCIA, programator
sistem informatic, inginer sistem
informatic). Iar 1.146 locuri de
muncã pentru persoanele fãrã stu-
dii superioare.

Oferta de locuri
de muncã
prin reþeaua Eures

Cele 1.146 locuri de muncã
pentru persoanele fãrã studii su-

perioare sunt oferite  în meserii
din diverse domenii de activitate :
producþia de autovehicule ( ope-
rator bazã ), fabricarea motoare-
lor,transformatoarelor ºi genera-
toarelor electrice ( bobinator trans-
formatoare, maºinist pod rulant,
sudor, constructor montator
structuri metalice), construcþii
(dulgher, instalator, electrician,
sudor, fierar - betonist, zidar, zu-
grav, macaragiu, tâmplar, tinichi-
giu în construcþii), protecþie ºi
pazã (agent de securitate, dispe-
cer centru alarma), confecþii (
confecþioner asamblor), comerþ  /
vânzãri ( lucrãtor comercial, vân-
zãtor,  agent vânzãri), alimentaþie
publicã ( brutar ), asigurãri ( agent
de asigurare ). “La eveniment sunt
aºteptaþi sã participe atât absol-
venþii instituþiilor de învãþãmânt
care nu ºi-au gãsit un loc de mun-
cã, cât ºi alte persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã, având

posibilitatea sã cunoascã situaþia
pieþei forþei de muncã din judeþ,
oferta de cursuri de formare pro-
fesionalã, oferta de locuri de mun-
cã prin reþeaua Eures, dar ºi alte
informaþii referitoare la serviciile

gratuite de ocupare ºi facilitãþile
de care pot beneficia din partea
agenþiei judeþene pentru ocuparea
forþei de muncã”, se precizeazã în
comunicatul de presã remis de
AJOFM Dolj.
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Primãria ºi Consiliul Local Bãileºti,
Casa de Culturã „Amza Pellea” Bãi-
leºti ºi Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tra-
diþionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj orga-
nizeazã, în perioada 20-22 octom-
brie, cea de-a X-a ediþie a „Sãrbãto-
rii Zaibãrului ºi a Prazului”.

Programul va cuprinde, sâmbã-
tã, de la ora 10.00, „Caravana zai-
bãrului”, cu vestitul car alegoric,
în care bãieþi ºi fete în costume
populare vor însufleþi sãrbãtoarea
în acordurile fanfarei de la Ciuper-
ceni. În aceeaºi zi, începând cu ora
18.00, se va desfãºura un specta-
col folcloric susþinut de ansambluri
artistice de amatori din þarã, timp
în care oaspeþii ºi localnicii sunt
poftiþi la standurile cu produsele
tradiþionale de toamnã: pastramã
cu mãmãliguþã, cârnãciori olte-
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La sfârºitul sãptãmânii trecute, la Iaºi s-a
desfãºurat Concursul Naþional de Gimnasti-
cã Aerobicã „Cupa Iaºiului - IASIGYM”,
competiþie desfãºuratã pe mai multe cate-
gorii de vârstã (copii care fac parte din cla-
sele I - XII). Într-o companie selectã, echi-
pa Palatului Copiilor din Craiova s-a clasat
pe primul loc. Amintim numai câteva gru-
puri care au participat, de la mai multe insti-
tuþii din þarã: Palatul Copiilor din Arad, Pala-
tul Naþional al Copiilor din Bucureºti, Clubul
„The Bucharest Honey Bears”, Clubul Co-
piilor din Gheorghieni, Palatul Copiilor din
Iaºi, Palatul Copiilor din Oradea, Clubul Co-

Acþiunea reuneºte studenþii strãini care
efectueazã mobilitãþi de studiu în cadrul Pro-
gramului „Erasmus +”, pe baza acordurilor
inter-instituþionale, în procedura „Mevlana”
ori care participã în anul pregãtitor la „Lim-
ba românã”, la Universitatea din Craiova, dar
ºi tineri care desfãºoarã activitãþi în cadrul
asociaþiilor partenere.

Departamentul de Relaþii Internaþionale al
Universitãþii din Craiova, a precizat, printr-un
comunicat de presã:„La eveniment, þãrile de
origine ale studenþilor vor fi pre-
zentate prin  obiecte ºi produse tra-
diþionale la standuri individuale. Vi-
zitatorii vor avea ocazia sã cunoascã
noi culturi ºi tradiþii ºi sã se delec-
teze cu frumuseþile altor þãri. Alã-
turi de standul României, în Holul
Central al Universitãþii din Craiova,
vor fi prezente ºi unele care repre-
zintã alte state: Grecia, Spania, Ita-
lia, Turcia, Polonia, Franþa, Serbia,
Bulgaria, Macedonia, Portugalia,
Chile ºi Mexic”.

Trebuie amintite ºi mai multe
aspecte, care se regãsesc în co-

Echipa Palatului Copiilor din Craiova,
prima în þarã la Gimnasticã Aerobicã

piilor din Petroºani.
Ei bine, în aceastã companie, echi-

pa reprezentativã a Palatului Copiilor
din Craiova, reprezentatã de Cercul de
Gimnasticã Aerobicã, al cãrei coordo-
nator este prof. Alina-Mihaela Mã-
lãiescu-Udrea,s-a clasat pe prima
treaptã a podiumului. „Este un succes
foarte mare pentru noi ºi trebuie sã
amintesc numele copiilor, cei care ne
fac mândri:  Lorena Anghelina, Mi-
runa Apostol, Alexia-Maria Bîscu,
Bianca Maria Bucã, Natalia Maria
Glodeanu, Adela Grecu, Laura
Grecu, Adriana Jianu, Timeea Ga-
briela Luca, Anastasia-Maria Po-

pescu, Sebastian-Florin Rezeanu, Lari-
sa Vladu, aceºtia urcând pe podium ºi la
diferite probe de concurs. Sunt convinsã
cã este o dovadã a pregãtirii pe care o des-
fãºurãm la Palatul Copiilor din Craiova, un
rezultat în plus al activitãþii noastre”, a pre-
cizat prof. Alina Mãºãiescu.

La rândul sãu, prof. Alina Þacu, mana-
ger al Palatului Copiilor din Craiova, a men-
þionat: „Nu pot fi decât mândrã pentru aces-
te rezultate, o dovadã în plus cã ne facem
datoria. Vreau ca toatã lumea sã fie convin-
sã cã vor veni ºi alte premii”.

CRISTI PÃTRU

 Universitatea din Craiova, prin intermediul Departamentului de Relaþii Internaþio-
nale (DRI) ºi a Departamentului de Limbi Moderne Aplicate (DLMA), în parteneriat
cu Asociaþia Erasmus Student Network Craiova (ESN Craiova), „American Experien-

ce” ºi Asociaþia Naþionalã de Dezvoltare Continuã a Tineretului din România
(ANDCTR), organizeazã sastãzi, în intervalul orar 10:00 – 16:00, în Holul Central al

Universitãþii din Craiova, a II-a ediþie a evenimentului „Be multicultural”.

municatul Universitãþii din Craiova: «Ediþia
a II-a a „Be multicultural” constituie, toto-
datã, prilejul pentru studenþii români de a
cunoaºte instituþiile de învãþãmânt superior
partenere ale  Universitãþii din Craiova, de la
care aceºtia provin, ºi de a afla informaþii cu
privire la oportunitãþile de studiu, de practi-
cã ºi de voluntariat în strãinãtate, oferite de
Departamentul de Relaþii Internaþionale ºi de
asociaþiile partenere».

CRISTI PÃTRU

Proiectul „Zona Imaginarium” se
desfãºoarã în parteneriat cu Filar-
monica „George Enescu” din Bu-
cureºti, Filarmonica „Moldova”
Iaºi, Filarmonica de Stat Oradea,
Filarmonica Piteºti ºi Filarmonica
„Oltenia” din Craiova. Proiectul este
cofinanþat de Administraþia Fondu-
lui Cultural Naþional, alãturi de In-
stitutul Cultural Român ºi Forumul
Cultural Austriac. Concertele din
cadrul proiectului au loc între 14 ºi
22 octombrie, în Iaºi, Craiova, Ora-
dea, Piteºti ºi Bucureºti.

«„Zona Imaginarium” provoacã
urechea sã vadã ºi ochii sã asculte.

„Zona Imaginarium” – concert-instalaþie interactivã, astã-searã, la Filarmonica „Oltenia”
Un inedit proiect cultural, organizat de Asocia-

þia Culturalã CULTURE ON ºi desfãºurat în par-
teneriat cu mari instituþii de culturã din þarã, este
adus ºi în faþa publicului craiovean. „Zona Ima-
ginarium” reprezintã o serie de spectacole reali-
zate prin colaborarea dintre muzicieni români ºi
austrieci de prim rang, precum Mihaela Anica
(flaut), Horia Maxim (pian), Laura Buruianã (vio-

loncel), Cãtãlin Creþu (multimedia live) ºi artiºti
vizuali contemporani. Proiectul se deruleazã în
perioada 14-22 octombrie ºi readuce în actualita-
te muzica de camerã, fuziunea dintre arte ºi teh-
nici – sunet, imagine, mixaj –, formând astfel
conceptul de „concert-instalaþie”. La Craiova,
evenimentul are loc astã-searã, de la ora 19.00,
în sala Filarmonicii „Oltenia”.

neºti, mititei la grãtar, dovleac copt
ºi alte bucate tradiþionale, toate
stropite cu zaibãr.

Anul acesta, sãrbãtoarea bãileº-
teanã propune ºi un moment „Dol-
ju-n bucate”, o expoziþie-concurs
cu preparate tradiþionale din loca-
litãþile Calafat, Afumaþi, Bârca,
Giurgiþa, Dãbuleni, Bercovitsa
(Bulgaria), Bãileºti. «Este o pre-
mierã în cadrul proiectului „Dol-
ju-n bucate”, iniþiat de
C.J.C.P.C.T. Dolj în anul 2014,
când o comunitate ruralã îºi pro-
pune sã recompenseze prin premii
oamenii frumoºi de la sat care iu-
besc folclorul ºi fac voluntar tot
ce le stã în putinþã pentru a pro-
mova tradiþiile ºi identitatea loca-
lã», precizeazã reprezentanþii insti-
tuþiei. Evenimentul va avea loc du-
minicã, 22 octombrie, începând cu

ora 10.00. În acelaºi timp, în cen-
trul oraºului se va desfãºura un
show culinar cu Master Chef Ci-
prian Ogarcã, cel care va pregãti
o serie de surprize culinare ºi va
organiza concursuri interactive.
Ciprian Ogarcã este câºtigãtorul
sezonului 4 al show-ului culinar
Master Chef, în anul 2014.

În cadrul evenimentului va avea
loc ºi o vizitã la Casa Memorialã
„Amza Pellea”, cu binecuvântarea
zaibãrului de cãtre preoþi ºi slobo-
zirea pentru degustãri. Carul ale-
goric, însoþit de trãsuri ºi cãlãreþi,
va transporta apoi butoiul cu vin
la locul desfãºurãrii concursului,
la care vor participa producãtori

locali. Vor fi premiate cel mai bun
zaibãr ºi cea mai originalã reþetã!
„Sãrbãtoarea Zaibãrului ºi a Pra-
zului” se va încheia cu un specta-
col susþinut de ansambluri folclo-
rice din Bãileºti, Turda, Calafat, To-
poloveni, Mãrunþei-Olt, Segarcea,
Cerneºti, Dioºti, Stoeneºti.

MAGDA BRATU

Asociaþia culturalã CULTURE ON, organizaþie înfiinþatã în 2013, s-a
nãscut din dorinþa unui grup de muzicieni de a se implica activ în viaþa
societãþii româneºti, de a dezvolta un dialog cultural, de a se exprima
liber ºi creativ. Scopul Asociaþiei culturale CULTURE ON este de a iniþia,
dezvolta ºi de a promova acþiunile culturale-educaþionale, contribuind la
susþinerea accesului la informaþie, valorificarea patrimoniului cultural,
naþional ºi internaþional, cât ºi libera exprimare.

Remixeazã simþurile prin conceptul
de concert-instalaþie. Mihaela Anica,
Horia Maxim, Laura Buruianã, Cã-
tãlin Creþu sunt cei care urcã pe scenã
sã picteze sunetele. Sunt inspiraþi de
artiºtii vizuali ale cãror lucrãri sunt
proiectate ºi mixate în timpul con-
certelor. Tehnicile multimedia sunt
firul care leagã simþurile. Emoþia este
încapsulatã în „Zona Imaginarium”
ºi transpune spectatorii într-o altã
dimensiune. SoundFiction este lu-
mea paralel-creatã, un tãrâm unde
muzica existã perpetuu ºi este în
permanentã metamorfozã, iar vizua-
lul este perdeaua de iluzie care indu-

ce vraja. The Zone of SoundFiction,
tema aleasã pentru ediþia 2017, este
zona în care sunetul devine imagine
în miºcare, prin protagoniºti ºi lu-
crãrile artiºtilor vizuali», precizeazã
organizatorii.

Programul „Zona Imaginarium”
cuprinde creaþii de Cãtãlin Creþu –
„Post-Cadenza” (violoncel solo),
Wolfram Wagner  – Trio pentru flaut,
violoncel ºi pian, Dinu Lipatti  – So-
natina pentru mâna stângã (pian
solo), Dan Dediu – Habanera pentru
flaut ºi violoncel, Bohuslav Martinu
– Trio pentru flaut, violoncel ºi pian.

MAGDA BRATU

Universitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþionalUniversitatea din Craiova, gazdã a unui eveniment internaþional
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu pre-

vederile art. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor ge-
nerale de ocupare a unui post va-
cant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fon-
duri publice, aprobat prin Hotãrâ-
rea nr. 286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotãrârea de Guvern
nr. 1027/2014, Direcþia Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã
concurs la sediul din Craiova, str.
Constantin Lecca nr. 32, pentru
ocuparea unui post vacant în regim
contractual, pe perioadã nedetermi-
natã de „inspector specialitate, gr.
prof. IA” în cadrul Compartimentu-
lui „Vânzãri locuinþe, urmãrire con-
tracte împrumut”. Concursul pen-
tru ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor de
înscriere – 02.11.2017 ora 1200 - pro-
ba scrisã  - 09.11.2017 ora 10oo - inter-
viul – 14.11.2017 ora 10oo  Potrivit art.3
din acelaºi Regulament-cadru, în
vederea participãrii la concurs, can-
didatul trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Condiþii genera-
le: a) are cetãþenia românã, cetãþenie
a altor state membre ale Uniunii Eu-
ropene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi do-
miciliul în România;  b) cunoaºte lim-
ba românã, scris ºi vorbit; c) are vâr-
sta minimã reglementatã de preve-
derile legale; d) are capacitate depli-
nã de exerciþiu; e) are o stare de sã-
nãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitãþi-
le sanitare abilitate; f) îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz, de

Anunþul tãu!
vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnatã
definitiv pentru sãvârºirea unei in-
fracþiuni contra umanitãþii, contra
statului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie,
care ar face-o incompatibilã cu exer-
citarea funcþiei, cu excepþia situaþiei
în care a intervenit reabilitarea. Con-
diþii specifice: - studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã în domeniul inginerie civi-
lã, specializarea construcþii civile ºi
industriale; - curs operare calcula-
tor; - vechime în domeniul exercitã-
rii funcþiei de minim 3 ani. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depu-
ne pânã pe data de 01.11.2017, orele
15.30 la sediul Direcþiei Judeþene de
Pazã ºi Servicii Dolj, din Craiova, str.
Constantin Lecca, nr. 32. Detalii pri-
vind condiþiile specifice ºi bibliogra-
fia de concurs sunt disponibile la avi-
zierul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi
Servicii Dolj ºi Compartiment Resur-
se Umane-persoanã de contact, Brãi-
loiu Lenuþa sau Berceanu Florenti-
na Laura, la telefon  0251/ 415.841.

Truicã Eliza, anunþã publicul
despre elaborarea primei versiuni
a planului: PLAN URBANISTIC
ZONAL PENTRU CONSTRUIRE
IMOBIL D+P+3E CU DESTINAÞIA
LOCUNÞE COLECTIVE- CRAIO-
VA- STR. C-TIN BRÂNCOVEANU,
NR.99A, JUDEÞUL DOLJ. Publi-
cul este invitat sã transmitã ob-
servaþii asupra documentelor
expuse disponibile pe www.pri-
mariacraiova.ro- Secþiunea infor-
maþii utile- Urbanism, din data de
17.10.2017 pânã pe 11.11.2017 la
sediul Primãriei Municipiului Cra-
iova, str. Al. I Cuza, nr. 7.

Subsemnatul  S.C. FORD RO-
MANIA S.A. PENTRU S.C. MAGNA
EXTERIORS & INTERIORS CRAIO-
VA S.R.L. , cu sediul în Craiova, str.
Henry Ford, nr. 29, jud. Dolj, anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emiterea a cordului de
mediu pentru proiectul “Construire
siloz – constructive provizorie cu
durata de amplasare pe durata con-
tractului de închiriere” propus a fi
amplasat în str. Henry Ford (1863-
1947), nr. 29, Craiova, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, si la sediul: S.C.
FORD ROMÂNIA S.A., Craiova, str.
Henry Ford, nr. 29, jud. Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8,00-16,30
ºli vineri între orele 8,00-14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mdiului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu. Comuna Tãlpaº anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „ASFALTA-
RE ªI REABILITARE DRUMURI CO-
MUNALE ÎN COMUNA TÃLPAª,
JUD. DOLJ”, propus a fi amplasat în
comuna Tãlpaº, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului  Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul Pri-
mãriei Tãlpaº, satul Tãlpaº, în zilele
de luni pânã joi, intre orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr 1, fax: 0251/419 035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.
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Anunþul tãu!
Comuna Leu, judetul Dolj

anunþã ca s-a depus la Apele-Ro-
mâne documentaþia tehnicã pentru
obþinerea Avizului de gospodãrire
a apelor pentru obiectivul de inves-
tiþii: Extindere sistem centralizat de
alimentare cu apã în comuna Leu,
sat Zãnoaga, judeþul Dolj. Persoa-
nele interesate se pot adresa la nu-
mãrul de telefon 0251.373.259.

Vretu Loredana Elena I.I. anun-
þã solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru inves-
tiþia: Execuþie puþ forat localitatea
Malu Mare, str. Trandafirilor, Nr.48,
Dolj. Relaþii la telefon: 0765 550.178.

PRIMÃRIA Sadova, cu sediul în
localitatea Sadova, strada Craiovei,
numãrul 165, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
þiei publice vacante de: Referent,
grad profesional asistent, 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: -
Proba scrisã în data de 20.11.2017,
ora 11.00; -Proba interviu în data de
22.11.2017, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: -studii medii absolvite cu diplo-
mã de bacalaureat; -vechime în spe-
cialitatea asistenþã socialã -minim 6
luni. Candidaþii vor depune dosare-
le de participare la concurs în ter-
men de 20 zile de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial, Partea a III-
a, la sediul Primãriei Sadova. Relaþii
suplimentare la sediul Primãriei Sa-
dova, persoanã de contact: Ionica
Marilena, telefon: 0251.376.622, fax:
0251.376.622, e-mail: primariacomu-
neisadova@gmail.com

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

CRAIOVA, particu-
lar, zonã bunã, 4/4,
renovat, îmbunãtãþit,
spaþios, centralã.
0721/279.957.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbu-
nãtãþit, Nanterre
(Calea Bucureºti),
preþ 60.000 euro,
negociabil. Telefon:
0723/864.232.
Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igie-
nizat, cu vedere tri-
lateralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1.Tele-
fon: 0730/ 504.515.



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 18 octombrie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, organizeazã con-
curs conform H.G. 286/2011 pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante:

- un post de referent de specialitate debutant, la Biroul de Evaluare
si Statisticã Medicalã, – diploma de licenþã;

- opt posturi de infirmiere debutante: douã posturi la Clinica de
Neurologie I, douã posturi la Clinica de Neurologie II, douã posturi la
Clinica de Recuperare Neurologica, un post la Clinica Psihiatrie II,
un post la Secþia Exterioarã Psihiatrie Cronici Melineºti – ºcoalã ge-
neralã, curs de infirmier sau declaraþie pe propia rãspundere cã în
cazul admiterii la concurs, se obligã sub sancþiunea desfacerii con-
tractului de muncã, sã obþinã atestat de infirmier;

- douã posturi de brancardieri la Clinica de  Neurologie I – studii
generale;

- un post de liftier la Biroul Administrativ - studii generale, diplo-
mã curs de liftier, Autorizaþie eliberatã de ISCIR;

- un post de bucãtar la Blocul Alimentar – studii generale, diplomã
curs calificare de bucãtar;

- un post de portar la Clinica Psihiatrie I - studii generale, certifi-
cat de calificare profesionalã pazã ºi ordine, atestat IGPR pentru exer-
citarea profesiei de agent de pazã ºi ordine;

- un post de muncitor calificat la Clinica Psihiatrie I – categorie de
calificare, lãcãtuº mecanic, vechime 9 ani în meserie.

Dosarele se depun începand cu data de 19.10.2017 pânã în data de
01.11.2017, orele 16,00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/431189, persoana
de contact ªef Serv. RUONS Ec. Godinel Viorica Manuela.

Concursul se organizeaza la sediul Spitalului Clinic de Neuropsi-
hiatrie Craiova în data de 09.11.2017, orele 10,00 – proba scrisã ºi
15.11.2017 , orele 10,00 – interviu.

Condiþiile de ocupare a posturile, bibliografia si tematica sunt afi-
ºate la sediul unitaþii si pe site.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Tele-
fon: 0758/153.669.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12.
Telefon: 0721/
995.405.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intra-
vilan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

AUTO
Vând Maºinã de
Epocã IMS M 461,
1974 tip armatã, car-
te identitate Târgo-
viºte. Telefon: 0736/
728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabri-
caþie 1988, carte
identitate, pentru
piese (maºinã epo-
cã) Târgoviºte, 500
Euro. Telefon: 0736/
728.876.
Opel Corsa 1,0-
2003- 165000 km,
cutie automatã.
Telefon: 0723/
347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200
l, premergãtor. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând roþi Mercedez
195/65 R15. Telefon:
0762/183.205.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei/
bucatã,  maºinã
electricã de fãcut
pâine “Alasca” 70-
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,ara-
gaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bu-
cãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azbo-
ciment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.

Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

Ladã frigorificã cu
3 sertare, frigider
Atctic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
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Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

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

Comuna Mîrºani anun-
þã solicitarea obþinerii avi-
zului de gospodãrire a
apelor pentru investiþia:
„Infiinþare sistem canali-
zare menajerã în sistem
centralizat în comuna
Mîrºani, judeþul Dolj”.
Relaþii la tel. 0251.336.106,

sau la sediul primãriei.

Vând televizor color
cu telecomandã D
70 cm în stare bunã
- 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure 2,6
ha comuna Brãdeºti
- Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoa-
re), diverse scule
aºchietoare noi. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã diver-
sã Telefon: 0251/
427.583.
Vând putinã de ste-
jar, 600 litri. Telefon:
0764/779.702.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12,
24 Volþi, calorifere
fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete,
bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspi-
rator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis de
Craioviþa Kaufland –
Penny - lângã piaþã,
cu similar Brazdã,
Calea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884.
Schimb aparta-
mennt 3 camere
zona 1 Mai cu gar-
sonierã + diferen-
þa. Telefon: 0741/
467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament
2 camere semideco-
mandate, et 4, mo-
bilat ºi utilat, bloc
Femina. Telefon:
0721/177.748.
Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Tele-
fon: 0749/797.940,
0758/433.143.

DIVERSE

Donez mobilã so-
lidã etaj 5,Craiova,
str. Olteþ.Telefon:
0753/ 069.138.

PIERDERI
DECLAR pierdut ºi
nul carnet de stu-
dent eliberat pe nu-
mele Ghiþã Daian
de cãtre Faculta-
tea de Horticulturã.
DECLAR pierdut
ºi nul carnet de
student eliberat
pe numele Baciu
Mãdãlin Florin, de
cãtre Facultatea
de Agronomie.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 14 10 3 1 25-9 33
2. FCSB 14 8 5 1 22-8 29
3. Craiova 14 8 5 1 22-11 29
4. Astra 14 6 6 2 19-11 24
5. Botoºani 14 7 3 4 20-14 24
6. Dinamo 14 6 2 6 21-15 20
7. Viitorul 14 6 2 6 16-13 20
8. ACS Poli 14 5 3 6 12-17 18
9. Chiajna 14 5 2 7 16-16 17
10. Voluntari 14 4 4 6 13-16 16
11. CSMP Iaºi 14 3 6 5 15-22 15
12. Sepsi 14 3 2 9 10-24 11
13. Mediaº 14 2 3 9 7-24 9
14. Juventus 14 0 4 10 7-26 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 0-0
Gaz Metan – Viitorul 0-1
A marcat: Þucudean 34.

CSMP Iaºi – „U” Craiova 1-2
Au marcat: Tiago Ferreira 67 – autogol /

Gustavo 15, Bãluþã 76.
Sepsi – Astra 0-0

CFR Cluj – FC Botoºani 0-0
ACS Poli – Chiajna 0-3

Au marcat: Bumba 29, 80, Batin 83.
Dinamo – Juventus 3-0

Au marcat: Katsikas 44, 50, Costache 81.

Deºi Mircea Lucescu anun-
þase sã s-a înþeles cu Rãzvan
Burleanu pentru a organiza un
amical între naþionalele Româ-
niei ºi Turciei la Craiova, olte-
nii nu lasã stadionul cel nou la
dispoziþia FRF, fiindcã pe 9 no-
iembrie, Universitatea Craiova
va disputa un amical cu cam-
pioana Cehiei, Slavia Praga. Se
pare cã pe olteni nu i-a încân-
tat ideea ca primul meci al tri-
colorilor la Craiova sã fie un
amical,  dar nici adversarul,
unul fãrã nume, precum Tur-
cia. Slavia Praga este în grupã
cu Vilarreal, Astana ºi Maccabi
Tel Aviv în Europa League. La
Slavia Praga evolueazã ºi fos-
tul stoper de la FC Botoºani,
internaþionalul camerunez Mi-
chael Ngadeu.

„S-ar  putea ca urmãtorul
meci pentru mine sã fie cu Ro-
mânia, în noiembrie, pe 10 sau
14. Am vorbit cu federaþia, ne-
am dat acordul. Sper sã facem
acest meci. Ambele echipe au
nevoie de un nou inceput”,
spunea Mircea Lucescu,  în
urmã cu câteva zile. E un sta-
dion superb, iar Rodion Cãmã-

Primele douã clasate din Liga
Florilor, ambele cu maximum de
puncte, CSM Bucureºti ºi SCM
Craiova, se întâlnesc astãzi, de
la ora 17.30, într-un meci din

etapa a 6-a. Partida este progra-
matã în sala „Rapid” ºi va putea
fi urmãritã pe Digisport 2.  Cele
douã formaþii s-au întâlnit deja
în acest sezon, în Supercupa Ro-

mâniei, iar „tigroaicele” s-au
impus cu 33-19. CSM Bucureºti
joacã în week-end al treilea meci
din grupele Ligii Campionilor, în
deplasare, cu Nykoping.

SCM Craiova joacã derby-ulSCM Craiova joacã derby-ulSCM Craiova joacã derby-ulSCM Craiova joacã derby-ulSCM Craiova joacã derby-ul
Ligii FlorilorLigii FlorilorLigii FlorilorLigii FlorilorLigii Florilor, cu CSM Bucureºti, cu CSM Bucureºti, cu CSM Bucureºti, cu CSM Bucureºti, cu CSM Bucureºti

Voleibaliºtii de la SCMU Craiova
disputã astãzi, de la ora 18, în Sala
Polivalentã, partida din etapa a treia
a Diviziei A1, cu Dinamo Bucureºti.
Dupã succesul din runda inaugura-
lã, vicecampioana a pierdut sâmbã-
tã pe terenul celor de Tricolorul Plo-
ieºti, scor 3-1 (25-23, 25-15, 23-
25, 25-22). Dan Pascu a prefaþat
meciul cu Dinamo de astãzi: „Faþã
de meciurile din ultimii ani cu Dina-
mo, acesta este chiar un derby, fi-
indcã Dinamo ºi-a fãcut o echipã
foarte bunã în varã, dupã promo-
vare. Au jucãtori cu multã energie
în  teren, care au ºtiinþa jocului,
dovadã ºi rezultatele pe care le-au
avut, au câºtigat cu Steaua, o mare
surprizã, dupã ce Steaua câºtigase
uºor cu Ploieºtiul, 3-0. E bine cã
ne-au avertizat prin acest rezultat,
ne-au pus în gardã, suntem acum

foarte motivaþi ºi conectaþi la meci.
Ei vor sã termine în Top 6, eu spun
cã este o echipã periculoasã, im-
previzibilã, care poate produce re-
zultate surprinzãtoare. Eu îmi do-
resc în primul rând sã jucãm bine,
apoi sã câºtigãm meciul, ºi, dacã
se poate, sã fie o victorie de 3 punc-
te. Acest campionat se va juca foar-
te strâns, se poate întâmpla orice.
La Ploieºti nu am jucat rãu, dar nu
am gestionat bine finalurile de set 3
ºi 4, au fost ºi anumite mingi noro-
coase pentru gazde. Per total sunt
mulþumit de acest început de cam-
pionat, mai avem de rezolvat anu-
mite probleme în relaþiile de joc din-
tre ridicãtori ºi centri, fiindcã se în-
þeleg destul de bine cu extremele.
Sunt normale aceste probleme, fi-
indcã avem o echipã total schimbatã
faþã de anul trecut, avem nevoie de

timp pentru a ne pune la punct jo-
cul. Sanchez este în urmã cu pregã-
tirea, dar este talentat, are cunoºtin-
þe, deocamdatã nu poate fi titular”.

“Dupã eºecul de la Ploieºti, ne
aºteaptã un nou meci greu cu Di-
namo. Sper sã ne revanºãm în faþa
fanilor ºi sã obþinem un nou succes
acasã. Nu ºtiu prea multe despre
rivalitatea dintre Dinamo ºi Craio-
va, dar important este sã ne impu-
nem” a declarat germanul Bjorn
Arvid Hohne.

“Meciul cu Dinamo este un
derby ºi trebuie sã facem tot po-
sibilul sã câºtigãm. Muncim, ne
antrenãm bine ºi sunt convins cã
ne vom impune în partida de mier-
curi. Avem echipã bunã, începem
sã ne omogenizãm ºi sunt convins
cã vom obþine rezultate bune” a
spus Rãzvan Olteanu.

Învinºi la Ploieºti, voleibaliºtii lui PascuÎnvinºi la Ploieºti, voleibaliºtii lui PascuÎnvinºi la Ploieºti, voleibaliºtii lui PascuÎnvinºi la Ploieºti, voleibaliºtii lui PascuÎnvinºi la Ploieºti, voleibaliºtii lui Pascu
vor sã se revanºeze cu Dinamovor sã se revanºeze cu Dinamovor sã se revanºeze cu Dinamovor sã se revanºeze cu Dinamovor sã se revanºeze cu Dinamo

Craiova nu mai gãzduieºte amicalul România – Turcia,
fiindcã pe 9 noiembrie Universitatea Craiova are

amical cu Slavia Praga

taru spunea cã ºi-ar fi dorit sã
joace pe o astfel de bijuterie.
Nu pot sã vã spun când va fi
gata, noi dorim tot mai repede.
Sãptãmâna viitoare avem nevo-
ie de un rãspuns pentru a sta-
bili amicalul. Sunt mai multe
discuþii, nu numai cu Turcia.
Am discutat cu Mircea Luces-
cu, dar nu este nimic bãtut în
cuie. Ne dorim sã venim în
noiembrie la Craiova cu naþio-
nala, dar nu ºtim adversarul”,
spunea ºi Rãzvan Burleanu sãp-
tãmâna trecutã, în cadrul unei
vizite pe stadion din Craiova.

6.000 de abonamente
vândute

Iminenta inaugurare a arenei
din Bãnie a creat o emulaþie
printre microbiºtii olteni, emu-
laþie preconizatã de altfel. Pânã
la începutul campionatului nu
se vânduserã mai mult de o mie
de abonamente la meciurile
ªtiinþei, chiar dacã, spre exem-
plu, abonaþii au avut prioritate
la bilete pentru meciul cu AC
Milan. O datã cu apropierea
datei de deschidere a stadionu-

lui, numãrul abonaþilor a cres-
cut foarte mult ,  f i ind acum
peste 6.000 de abonamente
vândute, iar clubul din Bãnie
sperã sã ajungã spre 10.000 de
abonaþi pânã la primul meci de
pe noua arenã. În proporþie de
95  %,  aces ta  va  f i  ce l  cu
FCSB, din etapa a 16-a a Ligii
I ,  pe  29  oc tombr ie ,  l a  o ra
20.45. Fanii sunt curioºi sã
vadã noua arenã încã de la pri-
mul meci, în condiþiile în care
va fi o adevãratã bãtaie pe bi-

lete. De altfel, tichetele vor fi
scoase la vânzare cât mai târ-
ziu, tocmai pentru se se conti-
nua goana dupã abonamente.
Nu în ultimul rând, suporterii
sunt atraºi de parcursul echi-
pei lui Mangia, aflatã pe po-
dium ºi singura din Liga I care
a marcat în toate jocurile dis-
putate.

Abonamentele pe noul sta-
dion pot fi comandate accesând
platforma Eventim.ro sau di-
rect de la magazinul mobil al

clubului, situat în Piaþa Mihai
Viteazul din Craiova, zilnic, în-
tre orele 9 ºi 21. Preþurile abo-
namentelor: peluze - 135 de lei,
tribuna a II-a - 260 de lei, tri-
buna I - 325 de lei, VIP - 900
de lei, plus cele la lojã, care se
efectueazã dupã un contact
prealabil cu clubul. Se oferã
discounturi la reînnoirea abo-
namentului precum ºi la abo-
namentele Family Stand, Se-
nior, Student ori Corporate,
unele dintre ele depãºind 50%.
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