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- Popescu, a zis cã dacã a
ajuns în Parlament, o sã fie om
cu greutate ºi aºa a fost, acum
are peste o sutã de chile.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

eveniment / 4China: Xi Jinping
promite „o nouã erã a
socialismului” ºi apãrã
autoritatea partidului!

Mai mult de trei ore a durat
discursul inaugural, de fapt ra-
portul de activitate al Partidului
Comunist Chinez (PCC) pentru
perioada 2012-2017, prezentat de
secretarul general al partidului,
preºedintele Chinei, Xi Jinping,
în prima zi al celui de-al 19-lea
Congres al PCC, în faþa a 2.800
de delegaþi ºi peste 3.000 de jur-
naliºti, acreditaþi, din 134 de þãri,
prezenþi în Marea Salã a Popo-
rului din Beijing. Raportul de
þarã, fiindcã asta a fost de fapt
prezentarea exhaustivã fãcutã
de liderul chinez,…

actualitate / 2

Festival gastronomic
internaþional, la
Universitatea din Craiova

Ieri, în Holul Central al Uni-
versitãþii din Craiova, s-a desfã-
ºurat cea de-a doua ediþie a pro-
iectului „Be multicultural”, o
manifestare de anvergurã inter-
naþionalã. Studenþi strãini, prinºi
prin „Erasmus+”, aflaþi la sudii
în România, în speþã, la Univer-
sitatea din Craiova, ºi-au etalat
priceperea în prepararea unor
specilialitãþi gastronomice, pre-
parate dupã reþete tradiþionale,
pe care le-au prezentat publicu-
lui, iar cei care au dorit sã guste
nu au avut niciun fel de obsta-
col din partea celor care ºi-au
prezentat „marfa”. Ca ºi anul
trecut, acþiunea a avut succes.

administraþie / 3

Cucurigu! Boieri mari,
poftiþi la „Punguþa
cu doi bani”!

culturã / 7

educaþie / 6

250.000 de euro, alocaþi
pentru inaugurarea
stadionului
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Poliþiºtii doljeni au defãºurat, marþi, o serie de
activitãþi pentru creºterea gradului de siguranþã în
domeniul ordinii publice în incinta ºi în zona adia-
centã unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar din
judeþ. Oamenii legii au controlat 152 unitãþi de în-
vãþãmânt ºi 193 agenþi economici care îºi desfãºoa-
rã activitatea în vecinãtatea acestora. Mai mult, a
fost vizatã ºi combaterea absenteismului ºcolar,
astfel cã, în cadrul acestor activitãþi, poliþiºtii au
gãsit 95 de elevi care chiuliserã de la ore, pe care i-
au condus la ºcolile lor ºi i-au predat cadrelor di-
dactice. Oamenii legii au discutat cu elevii ºi as-
pecte legate de prevenirea delicvenþei juvenile ºi a
victimizãrii minorilor.

44444 EV
EN
IM
EN
T

p
a

g
in

a



2 / cuvântul libertãþii joi, 19 octombrie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Tãriceanu:

Legea pensiilor

va fi amânatã

pentru anul viitor
Preºedintele Senatului,

Cãlin-Popescu Tãriceanu, a
anunþat ieri, dupã ºedinþa
coaliþiei de guvernare, cã
Legea pensiilor va fi amâna-
tã pentru anul viitor, preci-
zând cã aceastã decizie s-a
luat “cu grijã”. „Am sã vã
spun ceea ce ºtiu de la
Ministerul Muncii. Legea
este extrem de complicatã, de
stufoasã, ºi mãsurile care
trebuiesc avute în vedere sunt
de o amplitudine fãrã prece-
dent. Adicã sunt milioane de
dosare care trebuiesc analiza-
te pentru a evalua impactul
acestei legi”, a susþinut el.

Actorul Victor

Rebengiuc a

devenit Cavaler

al Ordinului

Steaua României
Actorul Victor Rebengiuc a

fost decorat cu Ordinul
Steaua României în rang de
Cavaler de cãtre preºedintele
Klaus Iohannis, într-o cere-
monie care a avut loc, ieri, la
Palatul Cotroceni, cei prezenþi
þinând ºi un moment de
reculegere în memoria actriþei
Olga Tudorache. ”În semn de
apreciere pentru reperul de
profesionalism ºi civism pe
care îl reprezentaþi, pe scenã
ºi în afara ei, vã confer
Ordinul Naþional «Steaua
României» în grad de Cava-
ler. Aþi dovedit, în numeroase
rânduri, cã vedeþi ºi cã
apãraþi - mai clar ºi mai bine
ca mulþi alþii - valorile pe
care construim parcursul
european al þãrii noastre”, a
spus preºedintele Iohannis,
dupã înmânarea decoraþiei.
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MIRCEA CANÞÃR

Mai mult de trei ore a durat discursul inau-
gural, de fapt raportul de activitate al Partidu-
lui Comunist Chinez (PCC) pentru perioada
2012-2017, prezentat de secretarul general al
partidului, preºedintele Chinei, Xi Jinping, în
prima zi al celui de-al 19-lea Congres al PCC,
în faþa a 2.800 de delegaþi ºi peste 3.000 de
jurnaliºti, acreditaþi, din 134 de þãri, prezenþi în
Marea Salã a Poporului din Beijing. Raportul
de þarã, fiindcã asta a fost de fapt prezentarea
exhaustivã fãcutã de liderul chinez, în faþa asis-
tenþei, a avut ample referiri la toate palierele
societãþii chineze – economie, sãnãtate, edu-
caþie, culturã, drepturile omului ºi minoritãþi,
teritorialitate ºi armatã, combaterea corupþiei,
relaþiile internaþionale, rolul Chinei în actualul
context global. Anturat de cei doi predecesori
ai sãi, la sosire, Jiang Zemin ºi Hu Jintao, în
aplauzele entuziasmate ale delegaþiilor reunite
în imensa salã, Xi Jinping a promis „o nouã
erã a socialismului chinez” în cursul cãreia
þara sa va deveni puternicã ºi modernã. Pentru
numeroºii observatori ºi sinologi, noua erã care
se deschide simbolic, prin realegerea lui Xi Jin-
ping în fruntea marelui partid chinez, pentru
încã cinci ani, are deja þinte precise, posibil de
atins doar prin unitatea ºi solidaritatea celor
89.447 milioane membri de partid, fãrã de care
nu este posibil proiectul de reîntinerire a Chi-
nei ºi realizarea Visului chinezesc (sursa: Ra-
dio China Internaþional; blog Dan Tomozei).
Apelul la comuniºtii chinezi de a lupta neabãtut
împotriva a tot ceea ce ar putea ameninþa au-

toritatea partidului de guvernare a fost unul
ferm. Comentat, cu variabilã obiectivitate, în
presa europeanã – slabe referiri la numeroºi
dizidenþi ºi avocaþi arestaþi, supravegherea
ONG-urilor, cenzura internetului -, raportul
prezentat de Xi Jinping a stãruit cu fermitate
pe menþinerea modelului „o þarã, douã siste-
me”, existenþa unei singure Chine, prin prote-
jarea statutului actual atribuit Hong Kong-ului
ºi Macao. Xi Jinping a apãrat strict integritatea
teritoriului chinez, afirmând: „China s-a opus
ferm intedependenþei Taiwanului, în ulti-
mele cinci decenii ºi pe viitor orice activi-
tate separatistã trebuie combãtutã”. Beijin-
gul considerã cã Taiwanul – care de facto este
independent – face parte din teritoriul sãu. Re-
laþiile sunt momentan tensionate, îndeosebi dupã
alegerea preºedintelui Tsai Ing-Wen, în 2016,
guvernul de la Taipei, reafirmând, ieri, cã 23
milioane locuitori ai insulei au dreptul absolut
de a decide asupra viitorului lor. Reiteratã a fost
ideea privind sporirea vigilenþei, la nivelul insti-
tuþiilor statului, printr-o campanie exigentã
împotriva diverselor activitãþi ostile þãrii (tero-
rism, extremism religios, secesionism). Rapor-
tul prezentat ieri de Xi Jinping a avut ample
referiri la lupta anti-corupþie, ameninþare pen-
tru integritatea membrilor partidului, prin cap-
turarea tigrilor (oficiali de rang înalt), muºtelor
(funcþionari publici de la nivelul de bazã) ºi
vulpilor (oficiali fugiþi în strãinãtate cu sume
de bani însuºite ilegal). Se vorbeºte de sancþi-
onarea a peste 1,3 milioane de cadre. Dinami-

ca extraordinarã a vastei campanii anti-corup-
þie, lansatã în urmã cu cinci ani, va rãmâne
constantã, reafirmându-se necesitatea unei dis-
cipline de fier în rândul partidului. Dominat de
marxism-leninism, idei din gândirea lui Mao
Zedong, teoria lui Den Xiaoping, ºi perspecti-
va dezvoltãrii societãþii socialiste cu profunde
caracteristici chineze, PCC vizeazã un neabã-
tut drum socialist cu specific chinez, ceea ce
în opinia sinologilor înseamnã o combinaþie
între elemente ale ideologiei comuniste ºi con-
fucianism. Un melanj între capitalismul de stat
ºi sectorul privat þinut în lesã. Numãrul unu
chinez se prezintã ca un anti-Gorbaciov: pere-
stroika fãrã glasnost, adicã reforme economi-
ce fãrã transparenþã, putere absolutã ºi eternã
a Partidului Comunist, golit de ideologie. Mai
exact, o viziune asupra socialismului în culo-
rile Chinei, pentru o nouã erã. Referitor la con-
tactele cu restul lumii Xi Jinping a asigurat cã
þara sa se va deschide ºi mai mult investiþiilor
strãine, promiþând un tratament echitabil aces-
tora. China, a doua economie a lumii, contri-
buie cu 30% la creºterea economiei globale ºi
este în plin marº al dezvoltãrii sale multilate-
rale, uimind realmente prin ritmurile susþinu-
te, în modernizarea þãrii. Actor politic de prim
rang pe scena internaþionalã, dezvoltând o di-
plomaþie influentã, rivalã celei occidentale,
China – un prieten de tradiþie al României –
îºi jaloneazã în aceastã sãptãmânã viitorul
imediat, sfidând toate teoriile economice ale
ultimelor decenii.

”Proiecþia bugetarã care e deja
realizatã pe buget, proiecþia de
buget ne dã posibilitatea sã ne în-
cadrãm în 2,96% deficit pe ESA.
Indiscutabil cã au fost prevãzute
ºi sumele aferente Legii salarizã-
rii. Deci nu avem nicio problemã
din punct de vedere al finanþãrii
nici la nivelul Ministerul de Fi-
nanþe, nici la nivelul Guvernului
de a nu avea capacitatea sã finan-
þeze proiectele pe care le are deja
în desfãºurare”, a declarat minis-
trul de Finanþe, Ionuþ Miºa, la în-

”Preºedintele României, domnul Klaus Io-
hannis, a avut miercuri o convorbire telefoni-
cã cu Preºedintele Ucrainei, domnul Petro Po-

Ministrul Finanþelor: Proiecþia de buget pentru 2018
ne dã posibilitatea sã ne încadrãm în 2,96% pe ESA deficit

Deficitul estimat pentru anul viitor va fi de 2,96% pe ESA,
a declarat, ieri, ministrul de Finanþe, Ionuþ Miºa, el respin-
gând acuzaþiile sindicaliºtilor, potrivit cãrora le-ar fi spus cã
dacã nu vor fi trecute contribuþiile la angajat, nu vor fi bani

pentru aplicarea Legii salarizãrii.

ceputul ºedinþei de Guvern.
El a mai spus cã, în cursul zilei

de miercuri, a participat la consul-
tãrile cu liderii sindicatelor din Sã-
nãtate. ”S-au purtat discuþii lega-
te de sumele aferente sporurilor ºi
discuþia toatã a fost în jurul spo-
rurilor acordate în Sãnãtate. In-
discutabil cã nu am fãcut nicio
afirmaþie legatã de faptul cã nu
sunt bani. Dupã cum am precizat
de mai multe ori, existã bani pen-
tru construcþia bugetarã în 2018”,
a mai spus Ionuþ Miºa.

Liderul sindicatului Sanitas,
Leonard Bãrãscu, a declarat, mier-
curi, dupã consultãrile de la Gu-
vern, cã ministrul Finanþelor, Io-
nuþ Miºa, i-a avertizat pe sindica-

liºti, în urmã cu zece zile, cã dacã
nu vor fi trecute contribuþiile de la
angajator la angajat, Executivul nu
va avea bani pentru aplicarea Legii
salarizãrii.

Iohannis ºi Poroºenko au vorbit la telefon despre Legea educaþiei.
Preºedintele României, invitat din nou la Kiev

Preºedinþii României ºi Ucrainei, Klaus Iohannis ºi Petro Poroºenko, au discu-
tat telefonic pe tema Legii ucrainene a educaþiei, Klaus Iohannis transmiþându-i

omologului sãu de la Kiev cã va onora invitaþia de vizita Ucraina ”dupã remedierea
corespunzãtoare a problemelor provocate de actul normativ”.

roºenko, la solicitarea acestuia. Princi-
pala temã de discuþie a fost Legea Edu-
caþiei recent adoptatã în Ucraina. Pre-
ºedintele României a exprimat în termeni
fermi nemulþumirea faþã de adoptarea
Legii, care produce efecte negative asu-
pra dreptului la educaþie în limba ma-

ternã al persoanelor aparþinând minoritãþilor
din Ucraina, inclusiv cea românã”, transmite
Administraþia Prezidenþialã.

Klaus Iohannis a arãtat cã reprezentanþii mi-
noritãþilor naþionale din Ucraina ºi statele vecine
cu care acestea sunt înrudite trebuiau consultaþi
înainte de adoptarea legii, mai ales cã articolul 7
al acesteia diminueazã drepturile minoritãþilor în
ce priveºte asigurarea învãþãmântului în limba
maternã. Iohannis i-a solicitat lui Poroºenko ca
Ucraina sã respecte angajamentele asumate faþã
de România în ce priveºte stadnardele de res-
pectare a drepturilor minoritãþilor.
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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.

Aleºii locali ai municipiului Cra-
iova au votat, ieri, într-o ºedinþã
de îndatã, costurile evenimentului
de organizare a spectacolului ina-
ugural pentru noua arenã din Bã-
nie. Este vorba de 1.106.118 lei,
fãrã TVA, sumã care urmeazã sã
se aloce de la bugetul local în acest
scop. Înainte de vot, aleºii locali ai
PNL au criticat proiectul de hotã-
râre ºi au votat ”împotrivã”, con-
siderând cã este vorba despre o
risipã de bani publici. ”Nu avem
bani pentru foarte multe alte lu-
cruri, dar vrem sã alocãm 250.000
de euro din banii craiovenilor pen-
tru aplauze. Mai aveam puþin ºi
dãdeam mici ºi bere. De acord sã
existe o ceremonie, ne bucurãm cu
toþii pentru aceastã realizare pozi-
tivã pentru oraºul nostru, este o
investiþie de bun augur, dar noi

Consilierii locali au aprobat 250.000 de
euro pentru inaugurarea stadionului, inau-
gurare care se va face însã la o datã ce nu
este, deocamdatã, cunoscutã. Nici în cu-
prinsul proiectului de hotãrâre nu se face

vreo referire în acest sens ºi nici autoritã-
þile nu au avansat vreun termen. De cea-
laltã parte, consilierii locali au pus în dis-
cuþie doar problema bugetului alocat, con-
siderându-l o risipã de bani.

suntem împotriva dezmãþului pe
banii publici sau manifestãrilor cu
caracter semi-electoral. Nu avem
alegeri în curând, dar noi asta vrem
sã facem, sã ne aplaudãm pe sta-
dioane, cum se fãcea odinioarã. Eu
speram cã am depãºit aceastã erã,
aceastã epocã, se pare însã cã ne
gãsim cam în aceeaºi situaþie. Con-
siderãm cã sunt alte proiecte mai
importante decât artificii de
250.000 de euro, într-o singurã
searã”, a declarat consilierul libe-
ral Flavius Sirop, care a propus ca
inaugurarea aceasta trebuia fãcutã
în cadrul urmãtorului meci progra-
mat acolo.

Suma, prinsã deja în bugetul
pe anul acesta

Primarul Craiovei, Mihail Ge-
noiu, a declarat cã suma alocatã

pentru acest eveniment a fost
aprobatã încã de la începutul anu-
lui, atunci când a fost aprobat ºi
proiectul de buget pe anul 2017.
”Bugetul alocat departamentului
Imagine ºi inaugurãrii stadionului
a fost votat odatã cu întreg pro-
iectul bugetului, la începutul anu-
lui 2017. Ceea ce facem acum
reprezintã doar o informare ºi am
considerat cã este absolut normal
sã informãm Consiliul Local de
începerea procedurilor de inaugu-
rare a stadionului. Dacã dumnea-
voastrã consideraþi cã o investi-
þie, care e cea mai mare din 1990
ºi pânã azi, este un lucru ce tre-
buie sã treacã neobservat, în con-
diþiile în care suntem sunaþi zilnic
de sute de oameni din toate col-
þurile þãrii pentru acest eveniment,
trebuia sã hotãrâm acest lucru
atunci când am votat bugetul, la
începutul anului. La aceastã orã,
este momentul în care stabilim cã
începem procedurile de achiziþie
a evenimentului de inaugurare”-
, le-a rãspuns consilierilor prima-
rul Mihail Genoiu.

Data inaugurãrii nu a fost precizatã
Potrivit acestuia, recepþia stadio-

nului a început de ieri. În schimb,
nici în proiectul de hotãrâre ºi nici
autoritãþile locale nu au fãcut vreo
referire la data când va avea loc
aceastã inaugurare grandioasã,
pentru care s-au alocat aceºti bani.
”Procedura de recepþie a stadio-
nului a început, constructorul (n.r.

– SC CON-A SRL Cluj, ca lider de
asociaþie) a solicitat demararea
acesteia ºi va începe probabil chiar
în cursul zilei de astãzi. Din acest
motiv am considerat cã ºi noi tre-
buie sã începem aceastã procedu-
rã. Va lua un timp, aºa cã ºi noi
trebuie sã fim gata atunci când sta-
dionul va fi gata de inaugurare”, a
conchis Mihail Genoiu. În ultima
vreme, s-a vehiculat data de 29
octombrie pentru inaugurarea sta-
dionului, cu meciul CSU Craiova
– FCSB. Contractul de execuþie
pentru noul complex sportiv a fost
semnat în mai 2015, iar în septem-
brie 2015 au început lucrãrile pro-
priu-zise. Valoarea totalã a con-
tractului este de 239.979.000 lei cu
TVA, adicã 52,65 milioane de euro.
Noul Complex Sportiv ”Ion Oble-
menco” din Craiova a fost conce-
put pentru a putea gãzdui meciuri
din cadrul UEFA Euro 2020 Tour-
nament, FIFA WORLD CUP,
UEFA Champions League, UEFA
Europa League, FRF – Liga I.

Un eveniment spectaculos
La evenimentul inaugural, ar urma

sã participe artiºti autohtoni, dar ºi
gloriile Universitãþii Craiova, care vor
primi trofee, precum ºi zeci de artiºti
figuranþi, care vor desena un specta-
col din propriile trupuri, într-un con-
cept legat de momentele importante
ale istoriei clubului, stadionului, echi-
pei ºi municipiului Craiova. ”Diversi-
tatea ºi unicitatea evenimentului vor
aduce un numãr foarte mare de par-
ticipanþi ºi o vizibilitate crescutã a
activitãþii Instituþiei Primarului Muni-
cipiului Craiova ºi a Consiliului Local
Municipal. Show-ul este conceput
drept unul spectaculos de proiecþii
video ºi videomapping, atât pe exte-
riorul, cât ºi în interiorul stadionului,
spectacol de lumini ºi lasere, pe o te-
maticã bine stabilitã, unitarã ca ima-
gine, cu un conþinut grafic special-
 creionat pentru acest eveniment ºi
cu toate serviciile aferente incluse”-
, se aratã în raportul care însoþeºte
proiectul de hotãrâre.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, pe parcursul zilei de
marþi, la nivelul judeþului Dolj, po-
liþiºtii de ordine publicã ºi poliþie
rutierã din cadrul Inspectoratului
au desfãºurat o serie de activitãþi
pentru creºterea siguranþei în do-
meniul ordinii publice ºi al circula-
þiei rutiere în incinta ºi în zona adia-
centã unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar. Pe parcursul acþiunii,

Criminalul din Brazda lui Novac rãmâne dupã gratii
Magistraþii Tribunalului Dolj au menþinut, ieri, arestarea

preventivã a lui Florentin Popa, de 31 de ani, din Craiova,
cel care, la începutul lunii septembrie, l-a înjunghiat
mortal pe Felix Cristian Bîscã zis Bimby, de 27 de ani, în
faþa magazinului non-stop „La Robert”, din cartierul
Brazda lui Novac. Judecãtorii craioveni i-au respins
bãrbatului cererea de a fi plasat în arest la domiciliu.

Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au menþinut, ieri, arestarea
preventivã a criminalului din
Brazda lui Novac, Florentin
Popa, de 31 de ani, respingând
cererea acestuia de a fi plasat în
arest la domiciliu: „Menþine mã-
sura arestului preventiv dispusã
faþã de inculpatul Popa Floren-
tin prin încheierea nr.221 din
03.09.2017, pronunþatã de jude-
cãtorul de drepturi ºi libertãþi
din cadrul Tribunalului Dolj.
Respinge cererile de înlocuire a
mãsurii arestului preventiv, cu
mãsura preventivã a arestului la
domiciliu, formulatã de cãtre in-
culpat. În baza art. 275 alin.3
CPP: Cheltuielile judiciare rã-
mân în sarcina statului. Cu con-
testaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu
din 18.10.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã fapta s-a pe-
trecut în noaptea de 2 spre 3
septembrie a.c., în jurul orei
3.00, în faþa magazinului non-
stop „La Robert” din cartierul
craiovean Brazda lui Novac.
Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în
cauzã, în urma anchetei s-a sta-
bilit cã Felix Cristian Bîscã, zis
Bimby, de 27 de ani, din Craio-
va, a fost înjunghiat de craio-
veanul Florentin Popa, de 31 de
ani, în urma unui conflict spon-
tan: „În noaptea de 2 spre 3
septembrie, în timp ce se aflau
în faþa magazinului non-stop
situat lângã staþia de autobuz
de la Complexul Baba Novac
din cartierul Brazda lui Novac,
între victima Bîscã Felix Cris-
tian ºi Popa Florentin s-a iscat
un conflict spontan, pe fondul
consumului de alcool ºi a unor

neînþelegeri mai vechi. Conflic-
tul verbal a degenerat, în ciu-
da faptului cã martorii prezenþi
au încercat sã-l aplaneze, ast-
fel cã inculpatul Popa Floren-
tin a reuºit sã înjunghie victi-
ma în zona precordialã, peste
umãrul unui martor, cu ajuto-
rul unui cuþit tip baionetã, cu
lungimea lamei de 31 de centi-
metri. Ca urmare a loviturii
aplicate, victima s-a prãbuºit la
sol, decedând la scurt timp, ast-
fel cã, la sosirea ambulanþei,
echipajul medical a constatat
decesul“. Medicii legiºti au con-
statat cã moartea tânãrului de
27 de ani a fost violentã ºi a fost
cauzatã de hemoragie internã ºi
externã, consecinþa unei plãgi
tãiate toracice, cu interesare
cardiacã ºi pulmonarã, iar au-
torul a fost reþinut pentru 24 de
ore, iar pe 3 septembrie a.c. a
fost arestat preventiv.
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Poliþiºtii doljeni au defãºurat, marþi, o serie de activitãþi
pentru creºterea gradului de siguranþã în domeniul ordinii
publice în incinta ºi în zona adiacentã unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar din judeþ. Oamenii legii au controlat
152 unitãþi de învãþãmânt ºi 193 agenþi economici care îºi
desfãºoarã activitatea în vecinãtatea acestora. Mai mult,
a fost vizatã ºi combaterea absenteismului ºcolar, astfel cã,
în cadrul acestor activitãþi, poliþiºtii au gãsit 95 de elevi
care chiuliserã de la ore, pe care i-au condus la ºcolile lor
ºi i-au predat cadrelor didactice. Oamenii legii au discutat
cu elevii ºi aspecte legate de prevenirea delicvenþei
juvenile ºi a victimizãrii minorilor.

poliþiºtii au controlat 152 unitãþi de
învãþãmânt din judeþ ºi 193 agenþi
economici care funcþioneazã pe
lângã ºcoli, iar dintre cele 123 de
persoane legitimate, 23 au fost
conduse la sediul unitãþilor de po-
liþie pentru verificãri. În plus, poli-
þiºtii au participat ºi la ore de curs,
unde au discutat cu elevii ºi le-au
fãcut recomandãri astfel încât sã
evite sã fie implicaþi în fapte anti-
sociale. „Ca urmare a activitãþi-

lor de control desfãºurate în ca-
drul aucþiunii, au fost depistaþi, în
total, 95 de elevi care absentau
nejustificat, fiind conduºi la uni-
tãþile de învãþãmânt ºi predaþi ca-
drelor didactice. Poliþiºtii au par-
ticipat la întâlniri cu elevii, ºi le-
au fãcut recomandãri pentru pre-
venirea delincvenþei juvenile ºi a
victimizãrii acestora, fiindu-le în-
mânate 560 de pliante, iar alte 26
au fost afiºate la avizierele unitã-
þilor de învãþãmânt”, au declarat
reprezentanþii IPJ Dolj. 

Poliºtii au constatat, în total,
375 abateri de naturã contravenþi-
onalã sancþionate cu amenzi în
sumã de 101.670 lei , vizând atât
încãlcãri ale prevederilor Legii nr.
61/1991 a ordinii ºi liniºtii publice,
cât ºi nerespectarea prevederilor
OUG 195/2002 privind circulaþia
pe drumurile publice, ºase dintre
sancþiuni fiind aplicate în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.12/
1990 R privind protejarea popula-

þiei împotriva unor activitãþi comer-
ciale ilicite. De asemenea, au fost
reþinute în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice 2 permi-
se de conducere, iar pentru defec-
þiuni tehnice ale autoturismelor au
fost retrase 2 certificate de înma-
triculare. Totodatã, au fost consta-
tate ºi 3 infraþiuni, pentru care au
fost întocmite dosare de cercetare
penalã. În cadrul activitãþilor des-

fãºurate, poliþiºtii din Bãileºti l-au
depistat, la un punct de lucru al unei
societãþi comerciale aflate în zona
adiacentã a unui liceu din localitate,
pe reprezentantul unitãþii, care co-
mercializa produse alimentare ele-
vilor, fãrã a emite bonuri fiscale.
Bãrbatul a fost sancþionat cu o
amendã în valoare de 1.500 lei, tot-
odatã, dispunându-se confiscarea
sumei de 70 lei, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Cei doi chirurgi craioveni au prezentat în
cadrul evenimentului lucrarea „Mijloace te-
rapeutice chirurgicale în tratamentul leziu-
nilor de splinã la copii”, realizatã de A. Zava-
te, O. Ciobanu, Kamel Jamal, I. Purcaru ºi
prof. C. Sabetay, medici în cadrul Clinicii
de Chirurgie Pediatricã a Spitalului Judeþean
de Urgenþã din Craiova.

Chirurgi pediatri din þãri francofone,
invitaþi la congresul de la Nisa

Cel de-al 74-lea congres al Societãþii
Franceze de Chirurgie Pediatricã, organi-
zat anul acesta sub coordonarea profeso-
rului Jean Breaud, de la Spitalul de Pedia-
trie CHU-Lenval,  a avut pe agendã, prin-
tre altele, o serie de subiecte din domeniul
chirurgiei plastice. Astfel, specialiºtii pre-
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Oraºul Nisa a fost, sãptãmâna trecutã, gazda celui

de-al 74-lea congres al Societãþii Franceze de Chirur-
gie Pediatricã. Timp de trei zile, în perioada 11-13 oc-
tombrie, cele mai importante nume ale chirurgiei pe-
diatrice din Hexagon, dar ºi medici din alte þãri franco-

fone, au dezbãtut ultimele noutãþi în domeniu. Printre
participanþi s-au numãrat ºi chirurgul pediatru craio-
vean acad. dr. Corneliu Sabetay, care din anul 1995 este
membru al Societãþii Franceze de Chirurgie Pediatri-
cã, ºi lect. dr. Andrei Zavate.

zenþi au dezbãtut ultimele noutãþi în ceea
ce priveºte tratarea arsurilor mâinii, chi-
rurgia sânilor tuberoºi la fetiþe prin lipo-
modelaj, chirurgia defectelor de perete
abdominal ºi expansiunea cutanatã.

O altã temã a fost abordarea problemelor
de chirurgie bariatricã, apreciindu-se faptul
cã astãzi, obezitatea a atins un nivel extrem
de ridicat, în special la fetiþe. Se estimeazã
cã aproximativ 1,4 miliarde de persoane cu
vârsta pânã la 20 de ani sunt suprapondera-
le. Cu aceastã ocazie au fost prezentate teh-
nici chirurgicale, metoda prin inel ajustabil
fiind cea mai recomandatã de specialiºti, alã-
turi de by-pass-ul gastric. În secþiunea de
chirurgie digestivã la copil s-a discutat de-
spre maladia Hirschsprung, invaginaþiile in-
testinale ºi chirurgia malformaþiilor cãilor

biliare, cu rezultate foarte bune, mergând
pânã la o mortalitate de doar 7-8% (operaþie
Kassai ºi transplant de ficat).

Medicii prezenþi au aflat ºi noutãþi din
aria chirurgiei laparoscopice ºi a celei ro-
botice. Acestea presupun o programare
deosebit de atentã în centre specializate din
Europa, cu un program bine definit, cu
aplicaþie pe simulator ºi cu rezultate bune
dupã o pregãtire minuþioasã. Chirurgia ro-
boticã, ce presupune costuri ridicate, peste
chirurgia laparoscopicã, este efectuatã la
ora actualã în numai câteva þãri, care be-
neficiazã de aparaturã specificã chirurgiei
pediatrice.

Colaborarea cu centrul universitar Nisa
Congresul de la Nisa a reprezentat ºi un

prilej de întâlnire cu personalitãþi ale chirur-
giei pediatrice din Franþa. „Am primit o ofertã
din partea centrului universitar Nisa de a re-
lua colaborarea în regim de medici interni,
ce va permite pregãtirea în spitalele lor, timp
de ºase luni, pentru chirurgii noºtri. Oferta
a venit în virtutea prieteniei existente între
ºcoala francezã de chirurgie pediatricã ºi

centrul universitar Craiova”, a precizat acad.
dr. Corneliu Sabetay.

Anul viitor, în luna septembrie, va avea
loc o reuniune de chirurgie pediatricã lapa-
roscopicã - oraºul gazdã fiind Bruxelles - la
care este invitatã ºi Societatea Românã de
Chirugie Pediatricã.

RADU ILICEANU

Strategia pentru Dunãre este
una dintre cele patru strategii ma-
croregionale. A fost lansatã în
aprilie 2011 ºi implicã nouã þãri
din UE (Austria, Croaþia, Germa-
nia, Republica Cehã, Ungaria,
Slovacia, Slovenia, România ºi
Bulgaria) ºi cinci þãri din afara UE
(Bosnia-Herþegovina, Moldova,
Muntenegru, Serbia ºi Ucraina).
„În opinia mea, cea mai mare
prioritate este o conectivitate
îmbunãtãþitã în regiune, cuprin-
zând transportul terestru ºi na-
vigabilitatea. Aceasta este che-

Comisarul pentru politica regionalã, Cori-
na Creþu, ºi comisarul pentru educaþie, cultu-
rã, tineret ºi sport, Tibor Navracsics, se aflã
zilele acestea la Budapesta, pentru participa

la al 6-lea forum anual privind Strategia ma-
croregionalã pentru regiunea Dunãrii, intitu-
lat „O regiune dunãreanã sigurã, conectatã
ºi prosperã”.

ia pentru deblocarea întregului
potenþial al Strategiei pentru
Dunãre. Aici, angajamentul po-
litic ºi coordonarea politicilor
sunt cruciale.”, a subliniat Comi-
sarul Corina Creþu. Astãzi, mi-
niºtrii responsabili cu Strategia
UE vor adopta o declaraþie co-
munã cuprinzând principiile ºi
prioritãþile pentru viitor – secu-
ritatea energeticã regionalã, dez-
voltarea infrastructurii ºi conec-
tivitatea curatã – care pot fi sti-
mulate printr-o utilizare optimi-
zatã a fondurilor UE.

Vizualizarea datelor
referitoare la economie

Tot în cadrul forumului, Cen-
trul Comun de Cercetare al Co-
misiei, de care rãspunde comisa-
rul Navracsics, va prezenta cel
mai recent instrument al Centru-
lui de cunoaºtere privind politici-
le teritorialeC al Comisiei, ºi
anume Tabloul de bord teritorial.
Într-un mod uºor de utilizat, aces-
ta permite vizualizarea datelor re-
feritoare la economie, educaþie,
ocuparea forþei de muncã, sãnã-
tate, energie sau transport, pen-
tru toate regiunile UE. Acest lu-
cru va ajuta autoritãþile regionale
din bazinul dunãrean sã orienteze
investiþiile acolo unde sunt cel mai
necesare ºi unde pot avea cel mai

mare impact. „Aspectele proble-
matice care îi preocupã pe oame-
nii din regiunea Dunãrii variazã
de la calitatea aerului la conges-
tionarea traficului ºi de la secu-
ritatea energeticã la calitatea
apei. Activitatea Centrului Comun
de Cercetare al Comisiei, cum ar

fi un nou tablou de bord, care ofe-
rã un acces îmbunãtãþit la date,
permite autoritãþilor din întreaga
regiune a Dunãrii sã rãspundã în
mod mai eficace preocupãrilor
cetãþenilor lor…”, a subliniat
Comisarul Navracsics.

MARGA BULUGEAN

În primele ºase luni ale acestui an, peste 200 de
minori au cãzut victime ale traficului de persoane.
Mai exact, din cele 379 victime identificate, 201
au fost minori.

Pânã pe 20 octombrie a.c, Agenþia Naþionalã îm-
potriva Traficului de Persoane (ANITP) organi-
zeazã o serie de evenimente dedicate marcãrii Zi-
lei Europene de luptã împotriva traficului de per-
soane, subsumate unei campanii intitulate “Sãptã-
mâna prevenirii traficului de persoane”. Marcarea
Zilei Europene de luptã împotriva traficului de
persoane  este un exerciþiu de creºtere a gradului

Peste 200 de minori, victime ale traficului de persoane
de conºtientizare a populaþiei asupra riscurilor
acestui fenomen. Activitãþile preventive au drept
scop informarea publicului cu privire la dimensiu-
nile ºi formele de manifestare ale traficului de per-
soane, cât ºi la întãrirea capacitãþii de autoprotec-
þie la ameninþãrile acestui fenomen  în rândul per-
soanelor vulnerabile.

În acest context, la nivelul Centrului Regional
Craiova se desfãºoarã activitãþi de prevenire în uni-
tãþile ºcolare de pe raza judeþelor Dolj, Gorj, Olt ºi
Mehedinþi.

RADU ILICEANU
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ªcoala doctoralã „Alexandru
Piru” de la Facultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova are deo-
sebita onoare de a vã invita la pri-
mul seminar internaþional de cer-
cetare doctoralã ºi schimburi uni-
versitare, „Nous et les autres”  -
La recherche interculturelle: un
cadre pluridisciplinaire et transver-
sal, organizat de Universitatea din
Craiova în parteneriat cu Universi-
tatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle,
Universitatea din Geneva ºi Agen-
þia Universitarã a Francofoniei –
Biroul Europa Centralã ºi Orienta-
lã. Evenimentul va avea loc în pe-
rioada 20-21 octombrie 2017, la
sala 444 (etajul 2, clãdirea centralã
a Universitãþii, str. A.I. Cuza, nr 13)

 Prima zi a seminarului va fi de-
dicatã comunicãrilor ºtiinþifice ale
participanþilor, a doua zi fiind re-
zervatã unei mese rotunde la care

Primul seminar internaþional de cercetarePrimul seminar internaþional de cercetarePrimul seminar internaþional de cercetarePrimul seminar internaþional de cercetarePrimul seminar internaþional de cercetare
doctoralã ºi schimburi universitaredoctoralã ºi schimburi universitaredoctoralã ºi schimburi universitaredoctoralã ºi schimburi universitaredoctoralã ºi schimburi universitare

vor participa conducãtori de doc-
torat, doctoranzi ºi masteranzi. Cu
toþii vor dezbate probleme legate
de posibilitãþile de colaborare, de
reþelele doctorale europene, doc-
torate în cotutelã, cercetãri ºi pro-
iecte comune.

Un cadru
de diseminare
a rezultatelor

cercetãrii doctorale
 La primul seminar internaþio-

nal de cercetare doctoralã ºi
schimburi universitare „Nous et
les autres ”  - La recherche inter-
culturelle: un cadre pluridiscipli-
naire et transversal - vor partici-
pa profesorii Emmanuel Fraisse,
Sandrine Wachs, Dan Savatovsky
de la Universitatea Paris 3 Sorbon-
ne Nouvelle, Laurent Gajo de la

Universitatea din Geneva, Elveþia,
Laurent Gautier de la Universita-
tea din Bourgogne, Dijon, Franþa.

Seminarul se încrie în seria
manifestãrilor dedicate împlinirii
a 70 de ani de la înfiinþarea Uni-
versitãþii din Craiova ºi se doreº-
te a fi un cadru de diseminare a
rezultatelor cercetãrii doctorale,
dar ºi de proiectare a unor activi-
tãþi ºi proiecte comune cu univer-
sitãþile participante.

Din comitetul de organizare fac
parte Cecilia Condei, Iuliana Pan-
delicã, Mihaela Popescu, Cristiana
Teodorescu, Monica Tilea, comi-
tetul ºtiinþific fiind compus din
Emmanuel Fraisse, Mohamed Ke-
tata, Sandrine Wachs, Dan Sava-
tovsky, Laurent Gajo, Cecilia Con-
dei, Mihaela Popescu, Cristiana
Teodorescu, Monica Tilea.

MARGA BULUGEAN

Universitatea din Craiova, prin
Departamentul de Relaþii Interna-
þionale (DRI) ºi a Departamentu-
lui de Limbi Moderne Aplicate
(DLMA) , în parteneriat cu Aso-
ciaþia „Erasmus Student Network
Craiova (ESN)”, „Asociaþia Naþi-
onalã de Dezvoltare Continuã a Ti-
neretului din România (ANDCTR)”
a fost instituþia gazdã a acestei ma-
nifestãri de prestigiu, una care se
vrea tradiþionalã. Holul central al
Universitãþii din Craiova a fot cu-
prins de mirosuri foarte îmbietoa-
re, care veneau din preparatele ofe-

Ieri, în Holul Central al Universitãþii din
Craiova, s-a desfãºurat cea de-a doua edi-
þie a proiectului „Be multicultural”, o ma-
nifestare de anvergurã internaþionalã. Stu-
denþi  strãini ,  prinºi  prin „Erasmus+”,
aflaþi la sudii în România, în speþã, la Uni-
versitatea din Craiova, ºi-au etalat price-

perea în prepararea unor specilialitãþi gas-
tronomice, preparate dupã reþete tradiþi-
onale, pe care le-au prezentat publicului,
iar cei care au dorit sã guste nu au avut
niciun fel de obstacol din partea celor care
ºi-au prezentat „marfa”. Ca ºi anul trecut,
acþiunea a avut succes.

rite de studenþi strãini aflaþi la stu-
dii la Craiova. Fiecare tânãr, din þara
de origine, ºi-a prezentat ceea ce a
avut mai bun, specialitãþi gastro-
nomice pregãtite în echipã. Nu este
lipsit de importanþã sã amintim þã-
rile care ºi-au trimis reprezentanþi:
Grecia, Spania, Italia, Turcia, Po-
lonia, Franþa, Serbia, Bulgaria,
Macedonia, Portugalia, Chile ºi
Mexic. A fost un adevãrat regal,
iar publicul prezent a gustat din
aceste minunãþii.  „Aceastã a doua
ediþie, desfãºuratã la Craiova, este
una mai bunã faþã de anul trecut.

Studenþii strãini, veniþi prin „Eras-
mus+” au fãcut o treabã minuna-
tã, iar publicul, dupã cum aþi ob-
servat ºi dumneavoastrã, s-a arã-
tat încântat. Aceºti tineri veniþi din
toate colþurile lumii intercaþionea-
zã între ei, fac schimb de impresii
ºi îºi leagã prietenii. Este una din-
tre acþiunile prin care Universita-
tea din Craiova îºi aratã deschide-
rea cãtre lume ”, a precizat Moni-
ca Cranta, asistent Programe co-
munitare – Departamentul de Re-
laþii Internaþionale din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova.

Studenþii strãini, impresionaþi de
oamenii din Craiova

Standurile de prezentare au fost
pline cu bunãtãþi, iar un gurmand
avea ce sã aleagã. Am vorbit ºi cu
trei „bucãtari”, veniþi din zone dife-
rite ale mapamondului. „Este pen-
tru prima datã când plec din Me-
xic, dar ceea ce am vãzut aici m-a
impresionat. Am gãsit un oraº mi-

nunat, cu oameni calzi, ºi m-au im-
presionat atât arhitectura , cât ºi
muzeele ºi instituþiile culturã. Am
venit sã vã prezentãm o parte din
bucãtãria noastrã, plecând de la „ga-
camole”, „apã de orez” (o bãuturã
specificã – n.r.) pânã la faimoasa
„Tequila”. Oamenii au gustat din

preparatele noastre ºi i-am vã-
zut încântaþi”, a spus  Mariana,
studentã aflatã timp de un semes-
tru la Craiova; se numeºte Kuba
ºi vine, stã un an aici, din Polo-
nia, ºi ne-a expus câteva impre-
sii: „Am venit cu câteva prepa-
rate de-ale noastre, unele cu de-
numiri, pentru dumneavoastrã,
imposibile aºa cã vã rog sã le
scriu – Pierogi ºi Bigos. Sunt
specialitãþi culinare tradiþionale.
Ce mai pot spune decât cîã am
gãcit la Craiova oameni calzio ºi
primitori. Sunt la început ºi de
abia aºtept sã gust ºi din specia-
litãþile româneºti”; la un stand
apropiat, am gãsit-o pe Sevgi,

care, din Turcia fiind, va sta un se-
mestru la noi: „Am gãsit oameni ex-
traordinar de primitori aici ºi, dacã
vorbim de manifestarea de astãzi,
pot spune cã nu sunt foarte multe
diferenþe între bucãtãriile din þara
mea ºi a dumneavoastrã”.

CRISTI PÃTRU

Conform unui studiu, 70% dintre pãrinþii
copiilor aflaþi în anii de examen din România
cred cã emoþiile vor fi pe primul loc în topul
problemelor pe care le vor avea elevii atunci
când vor susþine Evaluarea Naþionalã sau exa-
menul de Bacalaureat. Totodatã, 90% dintre
cei chestionaþi au precizat cã îºi vor ajuta
copiii sã depãºeascã etapele din anul exame-
nului, prin meditaþii la care adolescenþii au
dificultãþi, dar ºi prin susþinere moralã. În
urma acestui studiu, specialiºtii Clinicii Oana
Nicolau au realizat instrumentul potrivit pen-
tru pãrinþii care vor sã fie cel mai bun suport
pentru copiii lor din anii terminali (cls. a VIII-
a, respectiv a XII-a) – „Ghidul pãrintelui de

10”, primul de acest fen, din România. Acesta
este structurat pe trei module: primul, în care
pãrinþii sunt învãþaþi cum sã depisteze pro-
blemele cu care se confruntã copiii în anul
examenului; al doilea se referã la prezenta-
rea paþilor pe care un pãrinte trebuie sã-i
parcurgã pentru a-ºi ajuta copilul sã scape
de presiunea examenului; cel de-al treilea se
referã la întâlnirea cu psihoterapeutul ºi cu
rolul consilierii în procesul de înlãturare a
emoþiilor copiilor. Nu este lipsit de impor-
tanþã ºi posibilitatea de a intra în posesia
acestui ghid: la www. clinicaoananicolau.-
ro/exameneºcolare/, primire gratuitã.

CRISTI PÃTRU
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Prima premierã a stagiunii ar-
tistice 2017-2018 la Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”,
„Punguþa cu doi bani”, dupã Ion
Creangã, îi scoate la rampã pe ac-
torii Mugur Prisãcaru, Cosmin
Dolea, Oana Stancu, Alis Ianoº,
Emanuel Popescu, Daniel Mirea,
Adriana Ioncu, Ionica Dobrescu,
Alla Cebotari, Rodica Prisãcaru ºi
Iulia Cârstea. „O poveste pe care
o ºtim cu toþii din copilãrie ºi o
propunere de spectacol foarte ve-
selã, dinamicã, muzicalã. Toþi co-
piii, indiferent de vârstã, se vor
regãsi în ea – vor avea momente
de educaþie, de umor, elemente din

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizea-
zã vineri, 20 octombrie, începând cu ora 17.00, lansarea volu-
mului „Dialoguri Împletite”, autori Viorel Birtu-Pîrãianu ºi
Mariana Tatomir. La eveniment vor lua parte: Dan Lupescu,
Lavinia Pintea Tatomir, Cãtãlin Miculeasa ºi Costinela Ungurea-
nu (studenþi, Facultatea de Actorie).

Mãrturisirile celor doi autori constituie o frumoasã invitaþie la lectu-
rã. «O întâlnire neaºteptatã în lumea virtualã între douã persoane ma-
ture: un poet, care prin harul sau divin a creat o lume perfecta a iubirii
ºi o cititoare pasionatã de poezie, au fãcut posibila apariþia volumului
„Dialoguri împletite”, cu poemele medicului Viorel Birtu Pîrãianu ºi
comentariile oltencei Mariana Tatomir, de fapt, povestea aflatã în spa-
tele fiecãrui poem citit. Dacã am reuºit… rãmâne sã confirmaþi dum-
neavoastrã!» (Mariana Tatomir). «De o viaþã, am încercat sã tratez
trupul, mi-am dat seama cã este prea puþin. Am început sã scriu, sã
clãdesc o lume a iubirii, a speranþei, sã surprind esenþa vieþii. Sunt o
panã ce viseazã pe o coalã albã. Nu sunt far, sunt doar o scânteie.
Încerc sã exprim poetic metafizica ideilor. Mã dãrui complet în vers,
ard în propria fiinþã, într-o simfonie a gândurilor pe scoarþa lumii. Prin
versuri fac o incizie în scop terapeutic a sufletului. Medic, am plecat în
1985 pe þãrmul mãrii, astãzi mã întorc „acasã”. Las gândurile, visele ºi
iubirea, vouã, oameni minunaþi…» (Viorel Birtu-Pîrãianu).

Evenimentul va fi moderat de scriitorul Mircea Pospai ºi se
va desfãºura în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

La Sala „Ia te
uitã!” a Teatrului
Naþional din Craiova
(TNC) are loc astãzi,
ora 17.00, vernisajul
expoziþiei „Ex Libris
Elvira Godeanu”,
realizatã de actorul ºi
curatorul George
Drãghescu, redac-
tor-ºef al revistei
„Ceaºca de cafea”.
Organizatã de Naþi-
onalul craiovean în
parteneriat cu Tea-

trul Dramatic „Elvira Godeanu”  din Târgu Jiu, expoziþia cuprinde o serie
de ex-librisuri dedicate marii artiste a scenei româneºti ºi internaþionale:
lucrãri de Florin Preda-Dochinoiu, Valer Neag, Aurelian Iulius ªuþã (ªAI),
Cristi Vecerdea, Eric Perjovschi, Armand Landh, Daria Haidãu, Cristina
Cioplea, Ilona Lorincz, Cãtãlin Negrea º.a. Expoziþia va fi prezentatã de
scriitorul Ion Popescu-Brãdiceni, iar invitat special va fi violoncelistul
Mircea Suchici. Expoziþia va putea fi vizitatã în intervalul 19-25 octom-
brie, intrarea publicului fiind liberã.

MAGDA BRATU

Lansare de carte la Biblioteca Judeþeanã Expoziþia „Ex Libris Elvira Godeanu”,
la Sala „Ia te uitã!” a TNC

Era odatã o babã ºi un moºneag. Baba avea o gãinã, ºi moºneagul un
cucoº; gãina babei se oua de câte douã ori pe fiecare zi ºi baba mânca
o mulþime de ouã; iar moºneagului nu-i da nici unul… Aºa începe
povestea ºi aºa, cum a fost ea lãsatã cu mãiestrie de Ion Crean-
gã ºi cititã cu atâta bucurie de generaþii întregi, o spun ºi actorii
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” din Craiova, într-
un spectacol vesel, muzical, plin de umor ºi de învãþãminte.
Cu o distribuþie complexã, care îmbinã jocul actoricesc cu
mânuirea pãpuºilor, sub coordonarea regizorului Iulia Cârstea,
cu un decor ºi costume desprinse din lumea tradiþionalã a satu-
lui, muzicã special conceputã pentru firul acþiunii de Alin Maco-
vei-Moraru, „Punguþa cu doi bani” va stârni, cu siguranþã, în
public râsete, bunã dispoziþie ºi ropote de aplauze. Aºadar…
Cucurigu! Boieri mari, poftiþi la premiera spectacolului, de sâm-
bãtã, 21 octombrie, ora 18.00! Sau la urmãtoarea reprezentaþie, de
duminicã, 22 octombrie, ora 11.00!

satul oltenesc”, a precizat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã,
Adriana Teodorescu, manager al
Teatrului „Colibri”. Afiºul specta-
colului este realizat folosind dese-
ne de Ioana Popescu (7 ani).

Iulia Cârstea: „Este un spectacol
frumos ºi dinamic, aºa cã îi invit

pe toþi copiii sã îl vadã!”
Publicatã prima oarã în „Con-

vorbiri literare” (nr. 10, 1 ianua-
rie 1876), povestea „Punguþa cu
doi bani” a cunoscut, de-a lungul
anilor, mai multe viziuni regizorale
la Teatrul „Colibri”, dorindu-se
mereu pãstrarea ei în repertoriu da-

toritã succesului de care se bucu-
rã. Pentru Iulia Cârstea, cunos-
cutã publicului ca actriþã, specta-
colul vine dupã alte trei montãri de
succes pe care ºi-a pus semnãtu-
ra: „Albã ca Zãpada”, „Capra cu
trei iezi” ºi „Prietenii Motanului
Încãlþat”. „Vã daþi seama câþi ani
au trecut de la publicarea poveºtii
ºi pânã acum, câte generaþii de
copii s-au bucurat de aceste po-
vestioare extraordinare ale lui Ion
Creangã? Pentru cã sunt frumoa-
se, jucãuºe, au moralã…”, spune
Iulia Cârstea. „Spectacolul acesta
este împãrþit în patru tablouri. În
fiecare existã acþiune, conflict. Se
merge pe compoziþie. Avem pãpuºi
foarte frumoase, deci se ºi mânu-
ieºte, ºi un decor funcþional. Este
un spectacol frumos ºi dinamic,
aºa cã îi invit pe toþi copiii sã îl
vadã!”, a adãugat actriþa-regizor.

Oana Stancu – în rolul cocoºului
înzestrat cu grai omenesc,

Emilian Popescu –
boierul cel hulpav…

Dacã în rolul cocoºului înzes-
trat cu grai omenesc, care schim-
bã viaþa stãpânului, îmbogãþindu-
l, publicul o va putea aplauda pe
Oana Stancu, în cel al gãinuºei cea
vrednicã o va regãsi pe Alis Ianoº.
Norocosul moºneag este Cosmin
Dolea, iar baba cea zgârcitã, care
taie vecinului pofta de ouã… Mu-

gur Prisãcaru. În trãsura boierului
care întâlneºte cocoºul ºi-i furã
punguþa cu doi bani a urcat, cu
talent ºi umor, Emanuel Popescu.
„Eu îl întruchipez pe boier, acel
boier prezentat în imaginarul po-
pular ca fiind lacom, hulpav ºi fãrã
scrupule. Ei bine, boierul nostru ar
face orice ca sã îºi mai sporeascã
averea cu un singur ban. Gândiþi-
vã, deci, ce ar face pentru doi bani!
Deºi are douã ajutoare de nãdejde,
rezultatul luptei va fi foarte strâns
ºi n-o sã vi-l spun… Vã aºtept la
teatru sã-l aflaþi!”, a fost invitaþia
pe care actorul a lansat-o publicu-
lui, ieri, în cadrul aceleiaºi confe-
rinþe de presã. Dau culoare spec-
tacolului ºi rãþuºte guralive (Ioni-

ca Dobrescu, Iulia Cârstea), ve-
sele þigãnci (Alla Cebotari, Ionica
Dobrescu), precum ºi vizitiul (Da-
niel Mirea) atât de îndrãgostit de
Mariþa (Adriana Ioncu)…

***
„Este foarte mare nevoie de

poveºtile spuse în stil clasic, dar,
în acelaºi timp, sã nu fie vetuste.
Iar acest spectacol are prospeþi-
mea care înfrumuseþeazã poves-
tea clasicã. Eu sunt convinsã cã
va avea mare prizã la public ºi va
fi unul dintre cele mai jucate din
repertoriul teatrului, cel puþin în
urmãtorii ani”, a mai spus Adriana
Teodorescu, managerul Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

MAGDA BRATU
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. MC PORCKY SRL anun-

þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul:
«Schimbare parþialã de destinaþie
construcþie C29 din halã gestaþie
G1 în abator: construire anexe ºi
extindere anexe abator» propus a
fi amplasat în Municipiul Bãileºti,
str. Eroilor, nr. 171, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 în zile-
le de L-J, între orele 8-16 ºi vineri
între orele 8- 14 ºi la punctul de
lucru din municipiul Bãileºti, str.
Eroilor, nr. 171. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax: 0251/ 419.035, e-
mai: office@apmdj.anpm.ro.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii urmãtoa-
rele spaþii disponibile: · spaþii de
birouri cu suprafeþe cuprinse în-
tre 27,00 mp – 47,60 mp, pentru
imobilul Centrul Business Center
Sud. · spaþii de birouri cu suprafe-
þe cuprinse între 41,00 – 105,00 mp,
spaþii expoziþionale permanente
etaj 1 în vederea realizãrii show-
room–ului “TOTUL PENTRU
CASA TA’’ , spaþii de depozitare ºi
de alimentaþie publicã – în incinta
Centrului Multifuncþional Craiova.
Documentaþia necesarã se pro-
curã de la Centrul Multifuncþional
Craiova, str. Târgului, nr. 26, etaj
2, camera E211. Licitaþia va avea
loc la aceeaºi adresã în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268690.

Anunþul tãu!
Comuna ªimnicu de Sus

anunþã publicul interesat de so-
licitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru in-
vestiþia: Construire pod peste
râul Amaradia în sat Izvor, co-
muna ªimnicu de Sus, judeþul
Dolj. Documentaþia poate fi con-
sultatã la sediul ABA Jiu ºi Pri-
mãria comunei solicitante. Re-
laþii la telefon: 0251/451.094.

Baronescu Marian Intreprin-
dere familiala, titular al proiec-
tului anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, în ca-
drul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru
proiectul “Dezvoltarea fermei de
legume în spaþii protejate la Ba-
ronescu Marian I. F. – Construi-
re halã ambalare ºi depozitare
condiþionare”, propus a fi am-
plasat în comuna, Periºor, sat
Periºor, str. Legumicultorilor, nr.
9, jud. Dolj, proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de L-J, între orele 0800-1600, ºi
Vineri între orele 800-1400 precum
ºi la urmãtoarea adresa de pe
internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ.

SC CLICK TOP MANAGE-
MENT SA prin Cataneanu Cristi
Daniel titular al proiectului „In-
vestiþie iniþial pe schema
GBER(4.2) de tip I privind diver-
sificarea producþiei în cadrul SC
CLICK TOP MANAGEMENT SA
prin produse care nu au fost fa-
bricate anterior în unitate”anun-
þã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj: proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate,  în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul „Inves-
tiþie iniþial pe schema GBER (4.2)
de tip I privind diversificarea pro-
ducþiei în cadrul SC CLICK TOP
MANAGEMENT SA prin produ-
se care nu au fost fabricate ante-
rior în unitate” propus a fi am-
plasat în Municipiul Craiova, str.
Drumul Apelor, nr. 91, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj din Municipiul Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi, între ore-
le 0800- 1630 ºi vineri între orele
0800- 1400, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 24.10.2017.



cuvântul libertãþii / 9joi, 19 octombrie 2017 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

A N U N Þ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a
fost modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/
2015, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, organi-
zeazã concurs  în data de 10.11.2017 ora 9,30 la sediul din str.
Mihail Kogãlniceanu nr.9, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi con-
tractuale vacante de execuþie:

-  1 post vacant de documentarist studii superioare gradul profesio-
nal IA-  perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Cercetare Dez-
voltare- Birou Centrul Transfrontalier de Informaþi ºi Comunicaþii Dolj-
Vratsa;

- 1 post vacant de inginer de sistem gradul profesional IA- perioadã
nedeterminatã în cadrul Serviciului Cercetare Dezvoltare- Birou Cen-
trul Transfrontalier de Informaþi ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa;

- 1 post vacant de analist studii superioare gradul profesional IA-
pe perioadã nedeterminatã în cadrul Biroului Resurse umane- Com-
partiment Informatizare;

- 1 post vacant de bibliotecar studii medii treapta profesionalã IA -
perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Depozit General Sãli de
Lecturã;

- 1 post vacant de secretar dactilograf treapta profesionalã IA- pe
perioadã nedeterminatã în cadrul Biroului Resurse umane- Comparti-
ment Secretariat -administrativ;

- 1 post vacant de îngrijitor - pe perioadã nedeterminatã în cadrul
Biroului Resurse umane-Compartiment Secretariat-Administrativ;

- 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional
IA- pe perioadã determinatã în cadrul Serviciului Relaþii cu publicul-
Compartiment împrumut cãrþi adulþi.

Concursul  va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 10.11.2017 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de

la proba scrisã.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la
concurs, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii

Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si
domiciliul în România;

   -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
   -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
   -  are capacitate deplinã de exercitiu;
   - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care

candideazã, atestatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medi-
cul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;

     -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau
alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni
contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau
în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori
a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie,
care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situa-
tiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii superi-
oare gradul profesional IA/ documentarist studii superioare gra-
dul profesional IA

- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã
- vechime în specialitatea studiilor:  3 ani

Condiþii de înscriere ºi participare – inginer de sistem gradul
profesional IA

- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã-  respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în
domeniul ºtiinþelor inginereºti, specializarea: calculatoare / tehnologia
informaþiei / ingineria informaþiei/ automaticã ºi informaticã aplicatã;

- vechime:  3 ani în domeniul studiilor absolvite

Condiþii de înscriere ºi participare – analist gradul profe-
sional IA

- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã-  respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în
domeniul:

     -  matematicã ºi ºtiinþe ale naturii, specializarea: informaticã/in-
formaticã aplicatã;

     - ºtiinþelor inginereºti, specializarea: calculatoare / tehnologia in-
formaþiei / ingineria informaþiei/ automaticã ºi informaticã aplicatã;

vechime: 3 ani în domeniul studiilor absolvite

Condiþii de înscriere ºi participare – bibliotecar studii medii
treapta IA

-studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în muncã- 3 ani

Condiþii de înscriere ºi participare – secretar dactilograf
studii medii treapta IA

- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
-vechime în muncã - 2 ani

  Condiþii de înscriere ºi participare - îngrijitor
- studii generale/medii;
- vechime în muncã: 1 an

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu,
urmãtoarele acte:

   1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autori-
tãþii sau instituþiei publice organizatoare;

    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã
identitatea, potrivit legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz;

    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor
acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care
atestã îndeplinirea conditiilor specifice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã
caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie si/sau
în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu
are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru
care candideazã;

    6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate co-
respunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii con-
cursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre
unitãtile sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul

Resurse Umane în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un dosar de

carton cu ºinã.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãs-

pundere cã nu are antecedente penale, dacã este declarat admis la
selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data
desfãºurãrii primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de
03.11.2017, ora 14,00  la sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia
Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9- Biroul Resurse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,
telefon : 0251/532267.
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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.

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã sau
schimb cu apartament
3 camere parter sau
etaj 1.Telefon: 0730/
504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti - Gorj.
Telefon: 0722/943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri 195/65
R15. Telefon: 0762/
183.205.

Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei/ bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând combinã frigorifi-
cã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiu-
vetã fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 elemenþi.
Telefon: 0728/011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri-
12 bucãþi. Telefon:
0728/ 911.350.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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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.

Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m
x 20 lei/ bucãþi, 2 tu-
buri beton 1100 mm,
tub azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând 2 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 chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, f r ig ider
Atctic, aragaz cu 4
ochiur i .  Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5 lei/
kg, covor persan 2.20/
2 – 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti -
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (artiza-
nat de valoare), diver-
se scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon:
0 3 5 1 / 1 8 1 . 2 0 2 ;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon:
0764/779.702.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re 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 cu-
sut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoar-
þã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

DIVERSE

Donez mobilã solidã
etaj 5,Craiova, str.
Olteþ.Telefon: 0753/
069.138.

DECESE
Familia  Ciacîru cu
durere în suflet anun-
þã decesul într-un
tragic accident de
circulaþie în Spania
a fratelui CIACÎRU
MIRCEA, nepoatei
ANDREEA ºi nepo-
tului. Dumnezeu
sã-i odihneascã în
liniºte ºi pace!
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Alexandru Bãluþã, fotbalist
care a intrat ºi în circuitul echi-
pei naþionale, e cel mai în formã
jucãtor din Liga 1. Fotbalistul
Craiovei a contribuit la cele mai
multe goluri în acest sezon al Li-
gii 1: el a reuºit sã înscrie de ºase
ori ºi sã dea trei pase decisive,
în 10 meciuri, informeazã site-ul
lpf.ro. „Mã bucur cã am fost ales
de Liga Profesionistã de Fotbal
(LPF) ca fiind jucãtorul momen-
tului în Liga I Betano. Am mun-
cit în fiecare zi pentru lucrul
acesta, am progresat de la meci
la meci ºi sunt pe o pantã ascen-
dentã. Am demonstrat totul nu-
mai ºi numai în teren. Trebuie sã
îmi ajut echipa cât mai mult, sã
aduc un plus când sunt în teren,
sã înscriu goluri ºi sã fiu mai
concentrat în faþa porþii. Supor-
terii sã fie lângã noi ca ºi pânã
acum, sã ne susþinã indiferent de
circumstanþe!” a spus Bãluþã.

Antrenorul Craiovei se teme de forma Chiajnei,
echipã cu 4 victorii consecutive de când a fost

instalat antrenorul Ion Moldovan

În runda a doua a returului, CS
Universitatea Craiova joacã pe te-
renul celei mai în formã echipã din
Liga I, Concordia Chiajna, care are
4 victorii consecutive, iar de par-
cursul ilfovenilor se teme ºi Devis
Mangia. „Meciul e dificil, întâlnim
o echipã în mare formã, Chiajna
are 4 victorii consecutive, ceea ce
nu e la îndemâna oricui. Este im-
presionat randamentul pe care îl au
dupã ce a fost înlocuit antrenorul.
Este un meci complicat ºi trebuie
sã fim foarte atenþi. Concordia este
o echipã care joacã foarte bine, dar
noi trebuie sã punem în valoare
caracteristicile noastre, sã fim
atenþi ºi sã nu greºim individual.
Mie îmi place fotbalul pe iarbã, nu
pe sintetic, dar pânã la urmã tere-
nul este la fel pentru ambele echi-
pe. Eu iau fiecare meci în parte ºi
mã gândesc doar la partida cu
Chiajna, dar având totuºi 3 meciuri
în 9 zile trebuie sã facem o evalua-
re atentã a jucãtorilor” a spus Man-
gia, care nu-i are la dispoziþie pe

Rossi, accidentat, ºi pe Mitriþã,
suspendat, iar Zlatinski este incert
dupã accidentarea suferitã la Iaºi.

Mangia spune cã nu-l mãguleº-
te faptul cã Universitatea este sin-
gura echipã care a marcat în fie-
care meci din campionat: „Nu mã
gândesc la astfel de lucruri ºi nici
jucãtorii nu trebuie sã o facã. Ne
vom comporta bine dacã nu ne
gândim la faptul cã suntem singu-
ra echipã care a marcat în fiecare
etapã. Aºa cum nu privim clasa-
mentul, fiindcã doar cel final con-
teazã, nici aceste lucruri nu trebu-
ie sã ne preocupe”.

Despre distincþia de „antrenorul
turului”, oferitã de LPF, Devis Man-
gia a declarat: „Vreau sã mulþumesc
LPF pentru titlul de antrenorul tu-
rului, dar în primul rând le mulþu-
mesc ºi jucãtorilor mei ºi staff-ului
tehnic. Orice premiu pe care îl pri-
mim este datorat muncii tuturor.
Singurul meu gând este sã fac mai
bine ce am fãcut pânã acum. Oa-
menii la început m-au privit cu mare

neîncredere, a fost oarecum nor-
mal, eram conºtient de acest lucru.
A trebuit sã avem rãbdare, au fost
dificultãþi, a trebuit sã muncim ºi
sã demonstrãm. Rezultatele din
amicale ºi de la începutul campio-
natului nu au fost prea bune, dar
mã aºteptam la asta. Evident cã sunt
fericit pentru cã munca mea ºi a
bãieþilor este apreciatã, dar nu tre-
buie sã ne gândim la ce a fost, ci la
ce va fi. Am fãcut multe egaluri pe
teren propriu ºi va trebuie sã îmbu-
nãtãþim aceastã situaþie”.

Devis Mangia nu ºtie când se
va juca primul meci pe noua are-
nã: „Nu am timp sã mã gândesc la
alte lucruri, ci doar la meciul cu
Chiajna. Cu siguranþã este mai bine
sã jucãm cu 30.000 de suporteri
în spate, nu cu 3.000, dar nu de-
pinde de noi. ªi noi vrem sã jucãm
acasã, dar nu la asta trebuie sã ne
gândim, ci la ce avem de fãcut”.

Brazilianul Gustavo, care a fost
ºi el inclus în echipa turului, el de-
clarând: „Sunt fericit cã am marcat
ºase goluri, cã am o formã bunã.
Suntem liniºtiþi în teren ºi mã bu-
cur cã aduc un plus echipei. M-aº
bucura sã ies în cel mai bun prim
unsprezece al campionatului, dar

este ºi meritul echipei noastre. Eu
sunt fericit la Craiova, cu oraºul,
clubul, iar asta este tot ce contea-
zã. Trebuie sã mergem la Chiajna
concentraþi, atenþi, pentru a face un
meci bun.”. Brazilianul nu suportã
comparaþia tripletei ofensive a Cra-
iovei cu cea a lui Napoli. „Nu sunt
nici Callejon, nici Insigne, sunt Gus-
tavo. ªi nu sunt nici aºa mignon
cum credeþi, sunt mai înalt” a spus
Gustavo, care are 1,74 metri.

Tânãrul Vladimir Screciu a de-

clarat: „Ne aºteaptã un meci foar-
te greu la Chiajna, dar vrem sã ne
facem jocul nostru ºi sã ne impu-
nem. Vrem ne clasãm cât mai sus
pe podium, acesta este obiectivul
ºi de ce nu, sã luãm ºi titul. ªtim
cã vom avea superitate în tribune,
fanii ne susþin în numãr mare. Nu
ne-a mers prea bine la Chiajna pe
sintetic, am fãcut 0-0 ºi cu Con-
cordia ºi în returul semifinalei de
Cupã cu FC Voluntari, dar acum
avem altã echipã ºi alte speranþe”.
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Clubul Universitatea Craiova
spune cã luni, 23 octombrie, se va
ºti dacã primul meci pe noul sta-
dion va fi cel cu FCSB, din 29 oc-
tombrie, dar ºansele rãmân foarte
mari ca acesta sã fie meciul inau-
gurãrii. „În acest moment, nimic
nu s-a schimbat referitor la ºanse-
le ca noua noastrã casã sã fie gata
sã-ºi primeascã abonaþii ºi supor-
terii duminicã, 29 noiembrie, prac-
tic cu prima ocazie oferitã de pro-

gramul competiþional. Aceste ºanse
rãmân foarte mari ºi cel mai pro-
babil luni vom putea sã facem un
anunþ oficial în acest sens; Joi, 19
octombrie, va avea loc un exerci-
þiu ISU de simulare a unei situaþii
de crizã, iar luni, 23 octombrie,
sperãm sã se finalizeze ºi recepþia
stadionului; În aºteptarea anunþu-
lui privind meciul de inaugurare, îi
încurajãm încã o datã pe suporte-
rii Universitãþii Craiova sã-ºi facã

de pe acum abonament la meciuri-
le echipei pe care o iubesc, pentru
cã mai mult ca sigur cererea de bi-
lete pentru meciurile de pe noua are-
nã va depãºi constant capacitatea
stadionului, ceea face alternativa cu
abonamentele una mult mai conve-
nabilã ºi, mai ales, ne va înscrie în
galeria marilor cluburi europene,
care se mândresc în mod tradiþio-
nal cu multe mii de abonaþi” este
comunicatul clubului din Bãnie.

Bãluþã, cel mai productiv fotbalist din Liga I
Iatã cum aratã topul celor mai

în formã fotbaliºti dupã disputa-
rea a 98 de meciuri din ediþia
2017-2018:

1. Alexandru Bãluþã („U” Cra-
iova): a contribuit decisiv la 9 go-
luri (6 goluri, 3 pase decisive în
10 meciuri).

2. Ciprian Deac (CFR Cluj): a
contribuit decisiv la 9 goluri (douã
goluri, 6 pase decisive, un penalty
obþinut în 14 meciuri).

3. Paul Batin (Concordia): a con-
tribuit decisiv la 8 goluri (7 goluri,
o pasã decisivã în 12 jocuri).

4. George Þucudean (Viito-
rul): a contribuit decisiv la 8
goluri (7 goluri, o pasã decisivã
în 13 jocuri).

5. Laurenþiu Buº (FC Boto-
ºani): a contribuit decisiv la 8 go-
luri (6 goluri, douã pase decisive
în 13 meciuri).

6. Gustavo Vagenin („U” Cra-
iova): a contribuit decisiv la 8 go-

luri (6 goluri, douã pase decisive
în 14 meciuri).

Cei doi golgheteri ai ªtiinþei,
Bãluþã ºi Gustavo, sunt incluºi în
echipa turului sezonului regular, ca
ºi antrenorul Devis Mangia. De-
spre Gustavo, siteul lpf noteazã:
„Un jucãtor pe placul pãtimaºilor
fani olteni, care au apreciat mereu
fotbaliºtii tehnici, responsabili cu
spectacolul. A contribuit la parcur-
sul excelent al alb-albaºtrilor cu
cinci goluri ºi douã pase decisive”.
Cãpitanul Bãluþã este descris ast-
fel: „Un decar veritabil, un jucãtor
capabil oricând sã facã diferenþa
pe teren. Graþie celor cinci goluri
ºi trei pase decisive, cãpitanul
ªtiinþei a prins de trei ori echipa
etapei”. Antrenorul Devis Mangia
este caracterizat astfel: „A trans-
format ªtiinþa într-o echipã greu
de învins. Alb-albaºtrii îºi meritã
locul pe podium la finalul turului,
jocul acestora fiind demn pentru o

candidatã la titlu”.
Echipa turului sezonului regu-

lar: Florin Niþã (FCSB) – Romario
Benzar (Viitorul-FCSB), Burcã (Bo-
toºani), Mihai Bãlaºa (FCSB), Cris-
tian Ganea (Viitorul) - Dennis Man

(FCSB), Gustavo Vagenin (Craio-
va), Emmanuel Culio (CFR Cluj),
Ciprian Deac (CFR Cluj) - Alexan-
dru Bãluþã (Craiova) - Alexandru
Ioniþã (Astra). Antrenor: Devis
Mangia (Craiova).
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