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- Dupã votare, Popescu s-a ales

cu Parlamentul ºi noi cu praful de

pe tobã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

eveniment / 4UE se dedicãUE se dedicãUE se dedicãUE se dedicãUE se dedicã
regiunilorregiunilorregiunilorregiunilorregiunilor
ultra-periferice,ultra-periferice,ultra-periferice,ultra-periferice,ultra-periferice,
împreunãîmpreunãîmpreunãîmpreunãîmpreunã
cu statele membrecu statele membrecu statele membrecu statele membrecu statele membre

Zilele trecute, Comisia Euro-
peanã a prezentat o nouã strate-
gie pentru regiunile ultra-perife-
rice, respectiv teritoriile aflate la
mii de kilometri distanþã de con-
tinent, pentru a le sprijini în va-
lorificarea integralã a propriului
potenþial. UE recunoaºte, de mulþi
ani, aspectele specifice comune
insulelor Azore, Canare, Guade-
lupa, Madeira, Martinica, Mayot-
te, Réunion ºi Sfântul Martin,
precum ºi Guyanei Franceze, ºi
le acordã un statut particular.
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PopulariPopulariPopulariPopulariPopulari Biblioteca Judeþeanã  “Alexan-

dru ºi Aristia Aman”, în partene-
riat cu cotidianul regional “Cuvân-
tul Libertãþii”, organizeazã, vineri,
27 octombrie, ora 11.00, în sala
“Dinu C. Giurescu”, o dezbatere
cu tema “Rãzboiul Informaþio-
nal, ameninþare la securitatea
naþionalã?!”, care va fi urmatã de
lansarea lucrãrii “Rãzboiul infor-
maþional: tipizarea agresiunii
informaþionale a Federaþiei
Ruse”, semnatã de Iulian Chifu,
preºedintele Centrului de Preveni-
re a Conflictelor & Early Warning.
Evenimentul face parte din seria
Conferinþelor ªtiinþifice Interna-
þionale “Stat ºi Societate în Eu-
ropa”, manifestarea actualã aflân-
du-se la cea de-a X-a ediþie.
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Consilierii municipali ciupesc ºi ei, cât pot ºi cât le dã
dreptul legea, din marele tort care este bugetul Craiovei.
De ieri, indemnizaþiile acestora au crescut la 10% din sa-
lariul primarului, ceea ce înseamnã dublu faþã de cât pri-
meau pânã acum. În plus, aleºii locali s-au pus la adãpost
ºi pentru zilele când mai trag chiulul ºi se prezintã doar la
o singurã ºedinþã. Tot în acelaºi plen, ºi membrii consiliu-
lui de administraþie al RAADPFL Craiova au primit un
supliment de câte ºase indemnizaþii pe an.
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Proiectul Statutului magistraþilor:
Preºedintele poate refuza doar
o propunere pentru ºefia ICCJ

Proiectul de modificare a
Statutului magistraþilor depus de
cãtre Ministerul Justiþiei,
miercuri, la Parlament, prevede
cã preºedintele României nu
poate respinge, motivat, decât o
singurã propunere pe care CSM
o face pentru funcþia de preºe-
dinte al Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie. aceste funcþii. De
asemenea, este introdusã
suplimentar condiþia pentru
ocuparea acestor funcþii ca
respectivii magistraþi sã nu fi fost
sancþionaþi disciplinar. În forma
depusã de Miniserul Justiþiei,
articolului 53 are urmãtorul
conþinut: ”(1) Preºedintele ºi
vicepreºedinþii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie sunt numiþi de
cãtre Preºedintele României, la
propunerea Consiliului Superior
al Magistraturii – Secþia pentru
judecãtori, dintre judecãtorii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
care au funcþionat la aceastã
instanþã cel puþin 2 ani ºi nu au
fost sancþionaþi disciplinar. (2)
Preºedintele României poate
refuza, o singurã datã, motivat,
numirea în funcþiile de condu-
cere prevãzute la alin. (1). (3)
Numirea în funcþiile prevãzute
la alin. (1) se face pe o perioadã
de 4 ani, cu posibilitatea
reînvestirii o singurã datã”.
Durata mandatului a fost
crescutã faþã de actualele
prevederi legale de la 3 la 4 ani.
O limitare similarã a dreptului
de a refuza propunerile este
impusã ºi Consiliului Superior
al Magistraturii în ceea ce
priveºte propunerile fãcute de
cãtre ministrul Justiþiei pentru
ocuparea funcþiilor de procu-
rori-ºefi. Ministrul Justiþiei,
Tudorel Toader, a anunþat încã
din august cã ºefii Parchetelor
nu vor mai fi numiþi de cãtre
preºedintele României, ci de
cãtre CSM, însã Consiliul va
trebui sã accepte a doua propu-
nere fãcutã de ministrul de
Justiþie, în caz cã nu a fost de
acord cu prima.
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Klaus Iohannis la Indagra!Klaus Iohannis la Indagra!Klaus Iohannis la Indagra!Klaus Iohannis la Indagra!Klaus Iohannis la Indagra!
MIRCEA CANÞÃR

Un fapt de-a dreptul notabil: preºedintele
Klaus Iohannis a participat, ieri, la deschi-
derea Târgului Indagra, de la Romexpo, aflat
la a 22-a ediþie. Organizat de Camera de Co-
merþ ºi Industrie a României, sub înaltul pa-
tronaj al preºedintelui Klaus Iohannis, cel
mai mare târg agricol din þarã, beneficiazã
de expozanþi din þãri cu potenþial agricol
consacrat, prezente pe piaþa agro-alimenta-
rã mondialã, precum Austria, Belgia, Bul-
garia, China Cehia, Coreea de Sud, Dane-
marca, Estonia, Finlanda, Franþa, Germa-
nia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republi-
ca Moldova, Slovenia, Spania, Turcia,
Ucraina, Ungaria. Un detaliu: în Franþa, de
o jumãtate de secol, Salonul internaþional de
agriculturã, deschis an de an, în ultima de-
cadã a lunii februarie, la „Porte de Versail-
les”, constituie un eveniment de referinþã,
beneficiind de prezenþa sistematicã a pre-
ºedintelui þãrii, care dialogheazã deschis, ore
în ºir, cu actorii agriculturii din Hexagon.
Culegând informaþiile veridice de la „sur-
sã”. Cum orice târg agricol internaþional
aratã bine, ºi Indagra – ediþia din acest an –
nu face excepþie. Cu atât mai mult cu cât
ministrul de resort, Petre Daea, în repetate
rânduri, a stãruit asupra bunelor producþii

legumicole, cerealiere, viticole ºi nu numai,
obþinute ca rod al politicilor sectoriale ale
actualului guvern.  Românii conteazã de-a
dreptul pe piaþa cerealelor. ªi poate a vinu-
rilor de calitate, mai nou. Un lucru bun. Dar
insuficient. Deficitul comercial, în dome-
niul agro-alimentar, rãmâne însã sufocant,
depãºind un miliard de euro. Fiindcã, dacã
importurile au crescut cu 17% faþã de anul
trecut, atingând cifra de 3,5 miliarde de
euro, exporturile au crescut doar cu 4,5%.
ªi preºedintele Klaus Iohannis a fãcut refe-
rire la aceastã nefastã stare de lucruri, care
dãinuie de ani de zile. Nu dispunem de linii
de procesare, avem un sector zootehnic ane-
mic, la toate speciile animale ºi pãsãri, cu
slabe nãdejde de întremare. Preºedintele
României a amintit cã, pânã în 2020, prin
Politica Agricolã Comunã (PAC) þara noas-
trã va beneficia de fonduri europene, în va-
loare de circa 20 miliarde euro, aproape vi-
tale capitalizãrii exploataþiilor agricole. A re-
comandat, în context, „asocierea” micilor
fermieri, pentru a se evada din „capcana
agriculturii la scarã micã”. Eterna discuþie,
lipsitã de aderenþa necesarã. ªi avem la în-
demânã exemplul cultivatorilor de pepeni
verzi ºi galbeni din sudul judeþului nostru.

Oricât de mioritic, cu „oaia sa descântatã”
excesiv, ar fi ministrul Petre Daea, indiscu-
tabil de bunã credinþã, imensul deficit co-
mercial din domeniul agro-alimentar, repre-
zintã o fotografie nemiºcatã a stãrii de lu-
cruri. Cã aceasta este o moºteneire nefastã
de la guvernele anterioare poate fi luatã în
seamã. Însã strategia imediatã nu poate avea
drept coordonate decât corectarea statutu-
lui de piaþã de desfacere, în domeniul agro-
alimentar pe care îl are actualmente Româ-
nia. ªi sunt multe de spus. Sã nu ne iluzio-
nãm, cumva, cã nu convine actuala stare de
lucruri multinaþionalelor. În absenþa unor
camere agricole viabile, ºi ce s-a mai discu-
tat despre ele, a unor direcþii pentru agricul-
turã ºi dezvoltare ruralã, ca foruri metodo-
logice, a preluãrii unor forme organizatorice
moderne, din þãri ale Uniunii Europene, sti-
mularea producþiei bio, despre care se vor-
beºte atâta, ne vom amãgi doar cu niºte ran-
damente, pseudo-competitive, cum facem în
prezent. ªi dacã, nu înainte de toate, atunci
concomitent, un plus de interes pentru cer-
cetarea ºtiinþificã, ajunsã o cenuºãreasã, ca
ºi învãþãmântul mediu ºi superior în dome-
niu, trebuie dovedit. Cât mai grabnic. În rest,
Indagra va fi neîndoielnic o reuºitã.

”Vã propunem o hotãrâre de
Guvern într-o primã citire prin care
salariul minim brut pe þarã sã creas-
cã la 1900 de lei de la 1 ianuarie
2018, astfel încât salariile români-
lor sã nu fie afectate de întoarce-
rea sarcinii fiscale. Suma este afe-
rentã salariului prevãzut în progra-

”Am sã încep cu una din cele
mai importante mãsuri - scãde-
rea impozitului pe venit de la 16
la 10%, nu doar pe veniturile de
salarii, ci ºi pentru alte venituri,
cum ar fi cele din pensii, chirii,
dobânzi, activitãþi agricole. Ast-
fel, avem azi 4,85 de milioane de
salariaþi care vor plãti un impozit
mai mic pe veniturile din salarii.
Sunt 10 milioane de români care
au depozite bancare ºi care vor
plãti, astfel, un impozit mic pe

Guvernul anunþã creºterea salariului
minim brut pe þarã de la 1 ianuarie 2018

Guvernul nu va majora pensia minimã garantatã la 640 de
lei de la 1 ianuarie 2018, ci de la 1 iulie 2018, iar procentul de

platã cãtre Pilonul 2 de pensii va fi redus de la 5,1 la 3,7%,
dar fãrã a fi afectatã valoarea nominalã din prezent, a anun-

þat, joi, ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu. Totodatã,
ministrul a menþionat cã propune creºterea salariului minim
brut pe þarã la 1900 de lei, de la 1 ianuarie 2018, precum ºi

majorarea indemnizaþiei pentru creºterea copilului.

mul de guvernare, care era de 1550
de lei de la 1 ianuarie 2018. Tot
astãzi vreau sã vã prezint în primã
lecturã un proiect de ordonanþã de
urgenþã prin care indemnizaþia mi-
nimã de creºtere a copilului va creº-
te, tot de la 1 ianuarie 2018, la 1250
de lei, faþã de 1233 cât este în pre-

zent. Pentru asigurarea acestei creº-
teri indemnizaþia nu va mai rapor-
tatã pe viitor la salariul minim, ci
la Indicele Social de Referinþã, care
este azi 500 de lei, iar indemnizqa-
þia minimã va fi de douã ori ºi ju-
mãtate ISR”, a declarat ministrul
Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, la în-
ceputul ºedinþei de Guvern.

Ea a mai propus amânarea veni-
tului minim de incluziune cu un an,
pânã la 1 aprilie 2019, din motive
tehnice, fiindcã sistemul informatic
nu este încã pregãtit ºi existã foarte
multe solicitãri de la autoritãþile lo-
cale, care au informat cã îºi doresc

prorogarea acestui termen. ”Nu în
ultimul rând, proiectul de ordonanþã
prevede creºterea pensiei minime la
640 de lei ºi a punctului de pensie la
1100 de lei de la 1 iulie 2018. Aceste
mãsuri vin la pachet cu reducerea
procentului de platã cãtre Pilonul 2
de pensii, de la 5,1 la 3,7%, dar aten-
þie fãrã a fi afectatã valoarea nomi-
nalã din prezent. Mai precis, suma
care este achitatã azi cãtre admi-
nistratorii Pilonului 2 va fi cel puþin
aceeaºi la anul, dar scãderea pro-
centului este necesarã ca urmare a
creºterii salariului brut cu 20%”, a
mai spus Vasilescu.

Miºa: Firmele cu cifrã de afaceri de sub 1 mil. de euro
vor plãti un impozit de 1% din cifra de afaceri

Ministrul de Finanþe, Ionuþ Miºa, a prezentat, ieri, mãsurile
pe care Guvernul intenþioneazã sã le aplice din 2018, printre

care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru
firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro ºi

tranferul unor contribuþii în contul angajatului.

dobânzi. Sunt peste 250.000 de
pensionari care au pensii mai mari
de 2000 de lei ºi care vor plãti un
impozit redus pe suma care de-
pãºeºte acest prag de 2000 de
lei…”, a anunþat ministrul de Fi-
nanþe, Ionuþ Miºa, la începutul
ºedinþei de Guvern.

El a mai spus cã se prevede
creºterea cu 60% a deducerilor
personale pentru românii cu sa-
larii mici, ceea ce înseamnã cã
aceºtia vor rãmâne cu mai mulþi

bani în mânã dupã aplicarea ta-
xelor ºi impozitelor. ”Pentru cei
cu salariul minim suma scutitã de
impozit va creºte de la 300 de lei
la 510 lei, iar în cazul celor care

au copii sau alte persoane în în-
treþinere se mai adaugã o sumã
de 160 de lei pentru fiecare co-
pil, faþã de 100 de lei în prezent”,
a adãugat Miºa.
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Conducerea executivã a
Consiliului Judeþean Dolj
este alãturi de consilierul
judeþean Alexandru Opran
la greaua durere pricinuitã
de decesul fiicei sale.
Sincere condoleanþe!





Consilierii municipali ºi-au vo-
tat singuri majorarea indemniza-
þiilor de ºedinþã. Pornind de la o
modificare legislativã, aceºtia be-
neficiazã acum de o indemniza-
þie lunarã de 10% din salariul pri-
marului, respectiv 1.300 de lei,
dublu faþã de cât primeau pânã
acum. Fiind vorba de un ban în
plus la buzunarul propriu, nimeni
n-a avut de comentat. Discuþiile
care s-au purtat, în schimb, pe
marginea condiþiilor pe care tre-
buie sã le îndeplineascã aleºii
pentru a primi banii respectivi. În
varianta propusã de executiv, se
spunea cã, pentru a beneficia de
o indemnizaþie de 10%, consilie-
rii erau obligaþi sã participe la o
ºedinþã de consiliu, ordinarã sau
extraordinarã, ºi la o ºedinþã de
comisii. Ieri, în plen, s-a venit cu
un amendament prin care s-a pro-
pus ca alesul local sã aibã drep-
tul sã vinã ºi la o singurã ºedin-
þã, indiferent care ar fi aceasta,
caz în care sã primeascã o in-
demnizaþie de 5%.

„Dacã participi
la una, nu este egal
cu zero”

Amenadamentul a fost prezen-
tat de consilierul PSD, Bianca Pre-
descu. Dupã ce a precizat cã pro-
punerea a fost susþinutã ºi votatã
în unanimitate de aleºii locali din
comisia juridicã a CLM Craiova,
a urmat o expunere amãnunþitã de
motive: „Dacã un consilier se pre-
zintã la toate ºedinþele, e ok. Dacã
se prezintã la o ºedinþã de consi-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Consilierii municipali ºi-au tras o mãrire de indemnizaþieConsilierii municipali ºi-au tras o mãrire de indemnizaþieConsilierii municipali ºi-au tras o mãrire de indemnizaþieConsilierii municipali ºi-au tras o mãrire de indemnizaþieConsilierii municipali ºi-au tras o mãrire de indemnizaþie
Consilierii municipali ciupesc ºi ei, cât pot ºi cât

le dã dreptul legea, din marele tort care este bugetul
Craiovei. De ieri, indemnizaþiile acestora au crescut

la 10% din salariul primarului, ceea ce înseamnã
dublu faþã de cât primeau pânã acum. În plus, aleºii
locali s-au pus la adãpost ºi pentru zilele când mai

trag chiulul ºi se prezintã doar la o singurã ºedinþã.
Tot în acelaºi plen, ºi membrii consiliului de admi-
nistraþie al RAADPFL Craiova au primit un supli-

ment de câte ºase indemnizaþii pe an.

liu ºi una de comisie va beneficia
de cuantumul de 10% din indem-
nizaþia lunarã a primarului, dar
dacã se prezenta numai la una din-
tre ele, el nu primea nimic. Aceastã
situaþie nu era prevãzutã în pro-
iectul de hotãrâre ºi atunci am ce-
rut, în cadrul comisiei juridice, sã
ne lãmurim care este raþiunea le-
gii. Legiuitorul vorbeºte despre in-
demnizaþia de ºedinþã, fãrã sã dis-
tingã între acestea. ªi atunci eu
am propus acest aliniat 2, cu si-
tuaþia avutã în vedere: dacã parti-
cipi la o ºedinþã de consiliu sau o
ºedinþã de comisie ai dreptul la o
indemnizaþie, dar pe jumãtate, pen-
tru cã maximum îl poþi primi nu-
mai dacã participi la ambele. Dacã
participi la una nu este egal cu
zero, pentru cã tu, totuºi, þi-ai
exercitat calitatea ºi ai participat
la o ºedinþã”, a arãtat consilierul
municipal.

Executivul Primãriei
ºi-a însuºit
amendamentul

Explicaþiile de analizã l-au pus
în dificultate pe primarul Craio-
vei, Mihail Genoiu. Când i s-a dat
cuvântul, acesta a comentat cã
expunerea de motive a fost „atât
de laborioasã, încât am pierdut
esenþa”. Bianca Predescu a fost
nevoitã sã revinã cu câteva pre-
cizãri pe scurt, precizãri care au
fost rezumate apoi, încã o datã,
ºi de edilul-ºef al Craiovei. „Sã
rãspundã domnul secretar dacã
este de acord cu amendamentul
din punct de vedere tehnic”, a

cerut Genoiu. Secretarul munici-
piul Craiova, Ovidiu Mischianu, a
anunþat cã amendamentul privind
participarea la doar o ºedinþã în-
truneºte condiþia de legalitate ºi a
propus consilierilor sã voteze pro-
iectul, cu propunerea inclusã.

Deºi existau toate ºansele ca pro-
iectul sã treacã fluierând la vot,
cu unanimitate, s-a înregistrat ºi
o surprizã. Aºa cum era firesc,
fiind vorba de beneficiul comun,
toþi consilierii ºi-au dat mâna ºi
au votat „pentru”. Un consilier
municipal, Dumitru Mãnescu din
partea ALDE, a fãcut notã discor-
dantã cu consiliul, votând împo-
triva acestui proiect. Nu se cu-
noaºte care a fost raþiunea aces-
tui gest, dacã a fost nemulþumit
de faptul cã se consumã bani de
la bugetul local sau, din contrã, i
s-a pãrut prea mic cuantumul de
10% al indemnizaþiei.

ªase indemnizaþii în
plus ºi în buzunarele
membrilor CA
ai RAADPFL

Dupã ce ºi-au votat indemni-
zaþiile mãrite, consilierii ºi-au

reintrat imediat în rolul de apã-
rãtori ai bugetului public. Întâm-
plarea a fãcut ca, pe ordinea de
zi de ieri, sã se afle un proiect
de hotãrâre prin care s-a propus
acordarea a ºase indemnizaþii
pentru membrii Consiliului de
Administraþie al RAADPFL Cra-
iova, pentru ducerea la îndepli-
nire a unor noi indicatori de per-
formanþã. Consilierii opoziþiei au
criticat acest proiect ºi au cerut
retragerea lui de pe ordinea de
zi. „Poate aceste ºase indemni-
zaþii nu reprezintã o sumã mare,
dar cu banii aceºtia putem face
multe, pentru cã ºi sãrãcia ºi
bogãþia se fac cu puþin. Cu ba-

nii ãºtia putem sã angajãm un in-
giner pe probleme de manage-
ment de trafic, fiindcã ºtim cu
toþii cum se circulã în Craiova.
În consecinþã, eu v-aº solicita
chiar sã retrageþi de pe ordinea
de zi acest punct, noi nu putem
sã votãm aºa ceva”, a propus li-
beralul Marian Vasile, care a rea-
mintit cã membrii CA ai RA-
ADPFL Craiova primesc deja o
indemnizaþie de 2.300 de lei.

Mãrire în varianta...
minimã!

De aceastã datã, reprezentanþii
Primãriei Craiova au venit cu ex-
plicaþiile de rigoare, informând sec
consiliul cã aceastã „indemnizaþie
variabilã” pentru membrii CA ai
RAADPFL Craiova este o obligaþie
legalã, care este prevãzutã în OUG
109/2011 privind guvernanta cor-
porativã ºi cã putea sã se meargã
cu acordarea sa pânã la 12 indem-
nizaþii brute. „Noi le acordã mini-
mum, respectiv ºase indemnizaþii
brute, în funcþie de îndeplinirea in-
dicatorilor de performanþã. Dacã
ºi-au îndeplinit sau nu aceºti indi-

catori de performanþã, dumnea-
voastrã, ca ºi consiliu local, veþi
constata acest lucru ºi veþi aproba
în consecinþã”, a precizat Alin Glã-
van, ºef Servicii Publice din cadrul
Primãriei Craiova. Cu aceste preci-
zãri, proiectul de hotãrâre a fost
votat de consilierii PSD ºi un con-
silier ALDE, în tabãra celor care au
votat „împotrivã” plasându-se cinci
consilieri ai PNL ºi acelaºi consi-
lier al ALDE, Dumitru Mãnescu.
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în luna octombrie, mai exact
p e  1 1 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  r e s p e c t i v
12.10.2017, la nivelul Secþiei 5
Poliþie Craiova au fost primite 2
sesizãri privind furtul unor
telefoane mobile din po-
sesia unor minori de 15,
respectiv 16 ani, ambii fi-
ind elevi în cadrul unor
unitãþi de învãþãmânt din
mun. Craiova. În timp ce
se deplasau pe strada
George Enescu, respectiv
Bulevardul Dacia, minorii
au fost acostaþi de un bãr-
bat necunoscut care, sub
diferite pretexte, le-a soli-
citat telefoanele mobile
pentru a naviga pe inter-
net, ºi profitând de nea-
tenþia lor, le-a sustras telefoanele
mobile, cauzându-le un prejudiciu
total de circa 1.200 lei. La nivelul
Secþiei 5 Poliþie au fost întocmite
dosare de cercetare penalã sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunilor de -

Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut în urmã cu un an, pe 4 oc-
tombrie 2016, seara, în cartierul
craiovean Lãpuº. Potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au coordo-
nat cercetãrile în cauzã, Felicia Ilea-
na Smãrãndache (31 de ani) ºi Ion
Cãtãlin Smãrãndache (34 de ani),
împãrþeau încã aceeaºi locuinþã,
deºi divorþaserã din luna iunie, cu
ei locuind ºi mama femeii. Pe 4
octombrie, bãrbatul, care consu-
mase bãuturi alcoolice, pe fondul
geloziei, a început sã se certe cu
ea, apoi, la un moment dat, a prins-
o pe Felicia, a dus-o în baie ºi a
început sã o loveascã violent cu
pumnii ºi picioarele. Mama femeii
a auzit urletele disperate, a încer-
cat sã intre în baie sã-l
opreascã pe agresor, însã n-
a reuºit, aºa cã a sunat pe
112, anunþând ce se întâm-
plã. Agenþi ai Secþiei 3 Poli-
þie Craiova, dar ºi jandarmi
au ajuns la faþa locului, însã,
când au reuºit ei sã intre în
baie, victima era aruncatã în
cadã, plinã de sânge ºi incon-
ºtientã. A fost solicitatã o am-
bulanþã, medicii au resusci-

Zece deþinuþi aflaþi în custodia
Penitenciarului Craiova vor fi luni,
30 octombrie a.c, protagoniºtii pie-
sei de teatru “Noaptea miºunã”,
adaptare dupã “Visul unei nopþi de
varã”. Spectacolul va avea loc la
Cafe Teatru Play din Craiova, str.
Iancu Jianu nr. 6, începând cu ora
20.00. Accesul va fi gratuit, în li-
mita locurilor disponibile,
ºi se va face începând cu
ora 19.00, în baza unei re-
zervãri telefonice fãcute în
prealabil.

Spectacolul de teatru
este realizat în colabora-
re cu Departamentul de
Artã Teatralã din cadrul
Universitãþii din Craiova ºi
este înscris în prezent la
Festivalul „MULTIART”,
festival organizat de Ad-
ministraþia Naþionalã a Pe-
nitenciarelor ce se va des-
fãºura în luna noiembrie
la Teatrul „Nottara” din
Bucureºti.

„Scopul acestei activi-
tãþi este reprezentat de
valorificarea abilitãþilor
artistice ale deþinuþilor,
dezvoltarea empatiei per-

Face 15 ani de puºcãrieFace 15 ani de puºcãrieFace 15 ani de puºcãrieFace 15 ani de puºcãrieFace 15 ani de puºcãrie
pentru cã ºi-a ucis soþiapentru cã ºi-a ucis soþiapentru cã ºi-a ucis soþiapentru cã ºi-a ucis soþiapentru cã ºi-a ucis soþia

Piesã de teatru
cu deþinuþi în rol de actori

soanelor aflate în custodia siste-
mului penitenciar, a generozitãþii,
a toleranþei ºi a dorinþei de impli-
care în acþiuni generatoare de sen-
timente pozitive”, a precizat sub-
comisar de penitenciare Marian
Gînjoveanu, purtãtor de cuvânt la
Penitenciarul Craiova.

RADU ILICEANU

Craiovean în arest dupã ceCraiovean în arest dupã ceCraiovean în arest dupã ceCraiovean în arest dupã ceCraiovean în arest dupã ce
a furat telefoanele unor elevia furat telefoanele unor elevia furat telefoanele unor elevia furat telefoanele unor elevia furat telefoanele unor elevi

Un craiovean de 26 de ani a ajuns în spatele gratiilor
dupã ce poliþiºtii din Craioviþa Nouã au stabilit cã a
acostat, în zile diferite, patru elevi, cãrora le-a furat
telefoanele mobile.

furt calificat, iar în cursul zilei de
miercuri, 25 octombrie a.c., în
baza informaþiilor obþinute de lu-
crãtorii Formaþiunii de Investigaþii
Criminale din cadrul secþiei, a fost

organizatã o acþiune pe linia pre-
venirii ºi combaterii infracþiunilor
de tâlhãrie ºi furt, ocazie cu care a
fost identificat autorul faptelor în
persoana lui Gigi Daniel L., de 26
de ani, din Craiova, fãrã ocupaþie,

cu antecedente penale. „Cu oca-
zia cercetãrilor efectuate s-a mai
stabilit ºi faptul cã bãrbatul mai
este autorul altor douã infracþiuni
distincte de furt de telefoane mo-
bile, fapte comise în datele de
02.10.2017, respectiv 24.10.2017,
cu modul de operare asemãnãtor.
În urma probatoriului administrat
în cauzã ºi analizat cu procurorul

din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria
Craiova, faþã de persoa-
na în cauzã s-a dispus
continuarea urmãririi
penale, sub aspectul sã-
vârºirii a patru infracþi-
uni de furt calificat, fi-
ind dispusã mãsura reþi-
nerii pentru 24 de ore. Va
fi prezentat Parchetului
de pe lângã Judecãtoria
Craiova, cu propunere de
arestare preventivã, iar
prejudiciul cauzat în toa-
te cele 4 cazuri, în va-

loare totalã de 2700 lei, a fost re-
cuperat de poliþiºtii craioveni în
proporþie de 100%”, a precizat in-
spector principal Cãtãlin Dochia,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au de-
cis sã majoreze de la 12, cât primise la Tribu-
nalul Dolj, la 15 ani de puºcãrie pedeapsa cra-
ioveanului de 34 de ani, care, dupã ce s-a
îmbãtat, ºi-a bãtut soþia, ce divorþase recent
de el, atât de tare încât femeia a intrat în comã
din cauza rãnilor grave suferite, iar ulterior a

decedat. Hotãrârea a fost luatã miercuri, 25
octombrie a.c., de judecãtorii craioveni, ºi
este definitivã. Pe laturã civilã, în septembrie
a.c., Tribunalul Dolj a hotãrât cã inculpatul
trebuie sã achite, în total, 427.480 lei repre-
zentând daune morale ºi despãgubiri fiicei
sale ºi pãrinþilor soþiei.

tat-o pe femeie, aceasta fiind trans-
portatã în comã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, a fost
internatã la Secþia de Terapie In-
tensivã, unde ulterior a decedat.
Agresorul a fost ridicat ºi dus la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost audiat, procurorul de
caz dispunând reþinerea sa pentru
24 de ore, apoi a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile, fiind ºi
acum în spatele gratiilor.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizitoriul,
iar pe 17 noiembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Ion Cãtãlin Smãrãndache a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, iar pe 19 ianuarie

a.c., instanþa a constatat legalita-
tea probelor ºi a dispus începerea
procesului: „Constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
nr.719/P/2016 al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a adminis-
trãrii probelor ºi a efectuãrii acte-
lor de urmãrire penalã privind pe
privind pe inculpatul Smãrãnda-
che Cãtãlin Ion, trimis în judeca-
tã sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de omor asupra unui membru
de familie. Dispune începerea ju-
decãrii cauzei privind pe inculpa-
tul Smãrãndache Cãtãlin Ion”.

Pedeapsã majoratã la apel
Inculpatul a fost menþinut în

spatele gratiilor, iar pe 17 mai a.c.
instanþa a pronunþat sentinþa pe

fond. Bãrbatul a recunoscut
comiterea faptelor în faþa ma-
gistraþilor Tribunalului Dolj ºi
a cerut sã beneficieze de re-
ducerea cu o treime a limite-
lor de pedeapsã, instanþa a
admis solicitarea ºi l-a con-
damnat la 12 ani de închisoa-
re. Judecãtorii au mai stabilit
ca inculpatul sã achite cheltu-
ielile de spitalizare, iar acþiu-
nile civile formulate de rudele

victimei sã se judece într-un dosar
separat. Luna trecutã, s-a înche-
iat, pe fond, ºi judecarea laturii ci-
vile, Tribunalul dispunând ca incul-
patul sã achite 427.480 lei repre-
zentând daune morale ºi despãgu-
biri fiicei sale ºi pãrinþilor soþiei.

Bãrbatul a atacat cu apel ambe-
le hotãrâri ale Tribunalului Dolj.
Miercuri, 25 octombrie a.c., jude-
cãtorii Curþii de Apel Craiova au
pronunþat sentinþa definitivã pe la-
tura penalã a procesului. Instanþa
a majorat pedeapsa inculpatului la
15 ani de detenþie: „Respinge ape-
lul inculpatului ca nefondat. Ad-
mite apelul formulat de pãrþile ci-
vile. Desfiinþeazã în parte sentin-
þa. Majoreazã pedeapsa principa-
lã aplicatã inculpatului Smãrãn-
dache Cãtãlin Ion la 15 ani închi-
soare. În temeiul art. 66 alin. 1

lit. e cod penal interzice ºi exerci-
tarea drepturilor pãrinteºti de cã-
tre inculpat pe o perioadã de 5 ani,
pedeapsã complementarã. În teme-
iul art. 65 rap. la art. 66 lit. e cod
penal interzice inculpatului ca pe-
deapsã accesorie ºi exercitarea
drepturilor pãrinteºti. Menþine ce-
lelalte dispoziþii ale sentinþei care
nu sunt contrare prezentei decizii.
Deduce în continuare arestul pre-
ventiv de la 17.05.2017 la zi. Obli-
gã inculpatul la 300 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã la
data de 25.10.2017”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.
Hotãrârea este definitivã. Pe latura
civilã, primul termen de judecatã
al apelului a fost stabilit pe 1 no-
iembrie a.c.

CARMEN ZUICAN
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În 2004, Comisia a prezentat o
primã strategie ce viza structu-
rarea parteneriatului dintre insti-
tuþiile europene ºi aceste regiuni.
În prezent, strategia este reac-
tualizatã pentru a face faþã pro-
vocãrilor persistente, cum ar fi
o ratã a ºomajului ridicatã, în
special în rândul tinerilor, o vul-
nerabilitate crescândã la conse-
cinþele schimbãrilor climatice ºi
o dependenþã de sectoare econo-
mice ce nu au integrat procese
inovatoare. Marea majoritate a
mãsurilor din aceastã strategie
reprezintã deja rãspunsuri concre-
te la cererile formulate de preºe-
dintele regiunilor ultra-periferice
într-un memorandum adresat
preºedintelui Juncker în cadrul
celui de-al4-lea forum al regiuni-
lor ultra-periferice de la Bruxelles,
din martie 2017.

Comisia se va concentra pe ela-
borarea de politici care sã reflec-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Zilele trecute, Comisia Europeanã a
prezentat o nouã strategie pentru regiu-
nile ultra-periferice, respectiv terito-
riile aflate la mii de kilometri distan-
þã de continent, pentru a le sprijini în
valorificarea integralã a propriului po-
tenþial. UE recunoaºte, de mulþi ani, as-
pectele specifice comune insulelor Azo-
re, Canare, Guadelupa, Madeira, Mar-

tinica, Mayotte, Réunion ºi Sfântul Mar-
tin, precum ºi Guyanei Franceze, ºi le
acordã un statut particular. Însã este
pentru prima datã când Comisia imple-
menteazã o asistenþã personalizatã, îm-
preunã cu statele membre, pentru a spri-
jini aceste regiuni sã mizeze pe atuurile
lor unice ºi sã creeze oportunitãþi pen-
tru proprii locuitori.

Preºedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker: 
“Am acordat întotdeauna o atenþie deosebitã celor nouã regiuni pe

care le numim ultra-periferice, care sunt înainte de toate regiuni europe-
ne ºi care reprezintã Europa în întreaga lume. Aceastã strategie, care are
la bazã un parteneriat privilegiat, reînnoit ºi consolidat, este un nou exem-
plu concret al Europei care oferã protecþie, mijloacele necesare pentru a
acþiona, precum ºi oportunitãþi egale.”

Vicepreºedintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de
muncã, creºtere economicã, investiþii ºi competitivitate: 

“Sperãm ca aceste regiuni sã beneficieze de facilitarea accesului la
Fondul european de investiþii strategice, pilonul central al Planului de
investiþii pentru Europa. O iniþiativã dedicatã, în parteneriat cu Banca
Europeanã de Investiþii, va sprijini, în paralel cu oferirea unei asistenþe
tehnice de specialitate, planificarea ºi finanþarea proiectelor într-o mani-
erã mult mai eficace.”

Comisarul european pentru politicã regionalã Corina Creþu:
 ”UE oferã sprijin acestor regiuni pentru a-ºi depãºi dificultãþile, astfel

încât nici una dintre ele sã nu se simtã izolatã sau lãsatã în urmã. Regiu-
nile ultra-periferice au atuuri extraordinare, cum ar fi creºterea “albas-
trã”, ºtiinþele spaþiale sau energia din surse regenerabile, iar noi le vom
ajuta sã beneficieze la maximum din procesul de globalizare…”

te mai bine realitãþile ºi interesele
acestor teritorii, în particular în
procesul de negociere a acordu-
rilor comerciale ºi de pescuit. În
acest sens, o platformã de dia-
log va aduce laolaltã regiunile cu
propriile state membre, instituþii-
le europene ºi actorii din sectorul
privat, pentru a schimba opinii în
cadrul procesului legislativ. Comi-
sia va stabili, la cerere, grupuri de
lucru speciale pentru aspecte spe-
cifice, cum ar fi mai buna utiliza-
re a fondurilor europene sau în-
curajarea ocupãrii forþei de mun-
cã. Strategia subliniazã în mod
clar faptul cã garantarea prospe-
ritãþii acestor regiuni depinde de
responsabilitatea partajatã între
acestea, Europa ºi statele mem-
bre, care trebuie sã dea dovadã
de voinþa politicã necesarã pen-
tru a merge împreunã cu regiuni-
le în cauzã pe drumul creºterii
economice.

Uniunea sprijinã regiunile
sã mizeze pe propriile atuuri
într-o economie globalizatã
Strategia sprijinã deplina integra-

re a acestor teritorii în propriul
spaþiu regional prin realizarea de
proiecte comune cu þãrile vecine,
acestea putând beneficia de fon-
duri europene în viitor, de exem-
plu pentru prevenirea riscurilor na-
turale, gestionarea deºeurilor, în
domeniul transporturilor sau ener-
giei. Pentru promovarea inovãrii ºi
investiþiilor, UE va oferi sprijin re-
giunilor ultra-periferice pentru a
participa în programul de cerceta-
re Orizont 2020, printr-o acþiune
specialã de coordonare ºi asisten-
þã. O nouã iniþiativã va fi creatã în
cadrul Planului Juncker, având ca
obiectiv facilitarea accesului aces-
tor regiuni la Fondul european
pentru investiþii  strategice
(FEIS), în special prin interme-
diul unui singur punct de acces
din cadrul Platformei europene de
consiliere în materie de investi-
þii. Pe modelul specializãrii inte-
ligente, ale cãrei rezultate sunt
deja dovedite, strategia are în ve-
dere sprijinirea regiunilor pentru
a capitaliza propriile atuuri, prin
promovarea unei inovãri crescân-
de în sectoarele tradiþionale, cum
ar fi pescuitul ºi producþia agroa-
limentarã. În acest sens, Comisia
va propune continuareaprograme-
lor POSEI ºi va analiza oportuni-
tatea ajutoarelor de stat pentru re-
înnoirea flotilelor de pescuit arti-
zanal de mici dimensiuni.

Se acþioneazã în vederea
creãrii de oportunitãþi egale

pentru aceste regiuni
Pentru a promova dobândirea

de competenþe ºi mobilitatea, Eu-
ropa va oferi tinerilor din aceste
regiuni un sprijin financiar pentru
participarea în numãr mult mai
mare în programul Erasmus sau
în cadrul Corpului european de
solidaritate. De asemenea, îmbu-
nãtãþirea conexiunilor de transport
este esenþialã pentru dezvoltarea
economicã a acestor regiuni ºi
pentru calitatea vieþii locuitorilor
acestora. Comisia va lansa un stu-
diu pentru a identifica nevoile de
conectare ºi se angajeazã, în ca-
zuri justificate, sã co-finanþeze
porturile ºi aeroporturile.

Fenomenele meteorologice ex-
treme, cum a fost uraganul Irma,
au demonstrat nevoia de a oferi
sprijin acestor regiuni pentru con-
tracararea consecinþelor schimbã-
rilor climatice. UE va integra pro-

vocãrile actuale cu care se con-
fruntã regiunile în programul sãu
LIFE ºi în strategia sa de adaptare
la schimbãrile climatice, evaluatã
în prezent în vederea unei posibile
revizuiri. Pentru a oferi sprijin efor-

turilor de reconstrucþie din insula
Sfântul Martin (Saint-Martin/Sint-
Maarten), Comisia analizeazã în
prezent modalitatea cea mai bunã
de combinare a diferitelor fonduri
europene.
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În perioada 16 – 20 octombrie,
Instituto „Santa Caterina da Siena
- Amendola” (Italia) a fost gazda
unui grup de 18 profesori ºi 19
elevi din ºase þãri europene, în ca-
drul Programului Erasmus+, inti-
tulat „Unisons non coeurs sans
frontieres”. La aceastã reuniune au
fost prezenþi prof.  Sorin Bîrsan,
Florian Ionescu ºi Emilia Ma-
rin, care i-au însoþit pe elevii Ga-
briela Ionescu ºi  Alexandra
ªerban, cu toþii de la Liceul „Char-
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 În aceastã lunã, trei cadre didactice ºi
doi elevi de la Liceul „Charles Laugier” din
Craiova au participat la o reuniune, în ca-
drul unui proiect european , din care insti-

tuþia face parte, tema fiind migraþia în Eu-
ropa. A fost o experienþã beneficã pentru
copii ºi profesori, una care îºi va arãta re-
zultatele în foarte scurt timp.

les Laugier” din Craiova. Proiec-
tul are ca perioadã de implementa-
re intervalul 2016 – 2019, în ca-
drul acestuia participând profesori
ºi tineri din Franþa, Italia, Anglia,
Germania, Polonia, Portugalia ºi
România, reprezentanþii discutând
pe studiul migraþiei în Europa,
modul în care sistemele de învãþã-
mânt ºi economice din aceste sta-
te sunt pregãtite sã integreze tineri
veniþi atât din Asia sau Africa, dar
ºi din þãri mai sãrace din Europa.

Italia a fost gazda primei mobilitãþi
de învãþare, fiind ºi poarta de in-
trare a celor mai mulþi migranþi
înregistraþi de autoritãþile europe-
ne. ªcoala gazdã se gãseºte , din
punct de vedere geografic, într-o
zonã cu prezenþã migratorie masi-
vã. Pe parcursul celor cinci zile, au
avut loc dezbateri privind fenome-
nul, la care au participat reprezen-
tanþi ai autoritãþilor locale, fiind or-
ganizatã ºi o întâlnire , în sala de
conferinþe a Muzeului Arheologic
din Pestum, cu un grup de migranþi
sosiþi din Senegal, Mali, Coasta de
Fildeº ºi benin, care îºi gãsiserã
adãpost la o fermã din apropiere.

Impresii deosebite
ale participanþilor
Un moment important  l-a con-

stituit seminarul „Immigration: le
regard sociologique sur les peuples
en mouvement dans le monde con-
temporain”, pe tema refugiaþilor,
moderatori fiind profesorii univer-
sitari  Emiliana Mangone ºi Er-
minio Fonzo. „Aceastã temã a pro-
iectului a fost aleasã pentru cã în

2016 Europa a fost locul în care
sute de mii de persoane venite de
pe alte continente ºi-au cãutat un
trai mai bun. Partenerii sunt ºcoli
din diverse þãri europene, atât gaz-
de cât ºi furnizoare de migraþie.
Stagiul de formare ne-a permis sã
descoperim modul în care colegii
noºtri trateazã în ºcoalã aceastã
problemã, conºtienþi fiind cã la,  un
moment dat, ºi societatea româ-
neascã se va gãsi în faþa unei astfel
de provocãri. A fost o experienþã
deosebitã”, a precizat prof. Sorin
Bîrsan, coordonator al proiectului.

La rândul sãu,  Gabriela Ionescu,
elevã în clasa a XI-a, a menþionat:
„Pentru mine , a fost , din multe
privinþe o vizitã de neuitat. A fost
prima mea ieºire din România, pri-
ma datã când a trebuit sã vorbesc
în francezã sau englezã atât la ºcoa-
lã, cât ºi în familia la care am stat,
unde m-am simþit extraordinar. Pe-
rioada aceasta de formare m-a aju-
tat sã vãd cu alþi ochi faptul cã aº
putea avea colegi africani sau asia-
tici, ºi le mulþumesc ºi profesorilor
mei pentru aceste clipe trãite”.

CRISTI PÃTRU

În zilele de 27 ºi 28 octombrie 2017,
Colegiul Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu (CNMTV)” din Craiova va
fi gazdã, în premierã, a evenimentului
„Cadet pentru o zi”. În cadrul acestei
acþiuni, 20 de elevi, din clasa a VIII-a,
ºi douã cadre didactice de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, copiii fiind
selecþionaþi pe bazã de voluntariat, se
vor familiariza cu sprijinul „panduri-
lor” (elevii , aºa cum sunt denumiþi, ai
CNMTV), cu programul ºi activitãþile
desfãºurate într-o instituþie militarã de
învãþãmânt. Programul cuprinde, între alte-
le, raportul de dimineaþã, prezentãri de teh-
nicã specificã, instrucþie ºi exerciþii practice
desfãºurate pe module ºi ateliere, concur-
suri, iar, la final, tot efortul voluntarilor va fi
rãsplãtit în cadrul unei festivitãþi de premie-
re. „Cadet pentru o zi” îºi propune sã reali-
zeze scimburi de experienþã între instituþii
militare ºi civile de învãþãmânt, contribuind

Astãzi, Universitatea din Craiova îºi
va celebra cei 70 de ani de existenþã,
într-un cadru festiv.  Astfel, la ora
11:00, în Foaierul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, va avea
loc lansarea „Monografia Universitã-
þii din Craiova”, iar la ora 12:00 va
începe ªedinþa Festivã a Senatului Uni-
versitãþii (în Sala „Amza Pellea”), unde
vor participa membri ai Guvernului ºi
Parlamentului României, reprezentanþi ai
Ministerului Educaþiei Naþionale, oficia-
litãþi locale ºi regionale, parteneri din
mediul socio-economic.

CRISTI PÃTRU

Printre acestea, se numãrã curãþarea ma-
nualã ºi mecanicã de iarbã ºi buruieni pe di-
gul pârâului Mereþel, sectorul Predeºti –
Milovan; pe digul Dunãrii, sectoarele- can-
ton Butoi, zona Rast,  canton Bistreþ 4- zona
Maleni, canton Maleni 1-zona Bistreþ, can-
ton Ocniþa 2 – zona Bistreþ, canton Dunã-
reni – zona Dunãreni; defriºarea manualã a
arbuºtilor ºi tufiºurilor pe regularizare pârâu
Teslui, sector Robãneºti – Bojoiu ºi  regula-
rizare pârâu Balasan.

Continuând lucrãrile în execuþie, Adminis-
traþia Bazinalã de Apã Jiu, prin Sistemul de
Gospodãrire a Apelor Dolj a efectuat în aceastã
perioadã, cu utilajele din dotare, patru lucrãri.
Unele dintre ele au vizat reprofilare albiei pâ-
râului Desnãþui la Radovan, aval pod rutier,
pe o lungime de 2.000 m, pentru  asigurarea
parametrilor de scurgere la ape mari. De ase-
menea, s-au executat completãri terasamen-
te  mecanice  la coronament
dig fluviu Dunãre, zona Duval-
mu - Jdegla, pentru aducerea
coronamentului  la cota pro-
iectatã; Epiu de dirijare pentru
apãrare dig mal drept râu Jiu
la Potmeltu. Aici se vor monta
30 bucãþi cuburi din beton la
partea superioarã a anroca-
mentului pe o lungime de 30
m; Curãþare mecanicã  diguri
fluviu Dunãre, cu tractorul
SAME cu cositoare, zona Ma-
laieni1 – Ocniþa 2.

SGA Dolj se pregãteºte
pentru iarnã

Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Dolj a stabilit Progra-

la extinderea celor mai bune modele ºi prac-
tici didactice, la valorificarea valenþelor for-
mativ – educative ale interacþiunii elevilor din
diferite instituþii de învãþãmânt , în sprijinul
conturãrii opþiunilor profesionale ale aces-
tora, aºa cum a precizat  Ioana Cristina
Lãdaru, responsabil Informare ºi Relaþii Pu-
blice, în cadrul CNMTV.

CRISTI PÃTRU

Moment festiv al Universitãþii din Craiova

În urma precipitaþiilor cãzute în primele zile ale acestei sãptãmânii,
Sistemul de Gospodãrire a Apelor  Dolj a  monitorizat  în teritoriu cursurile

de apã aflate sub codul galben de inundaþii, iar conform planului tehnic
angajaþii au executat mai multe lucrãri de întreþinere.

mul de pregãtire pentru  exploatarea  pe  timp
de iarnã a lucrãrilor  hidrotehnice, care con-
stã în mãsuri ce asigurã diminuarea efecte-
lor fenomenelor meteo periculoase pentru
sezonul rece 2017 – 2018.

Astfel, a fost întocmit “Planul judeþean ºi
se finalizeazã planurile locale de apãrare îm-
potriva inundaþiilor, gheþurilor, secetei hidro-
logice, accidentale la construcþiile hidroteh-
nice  ºi poluãrilor accidentale”,  pentru pe-
rioada 2018 – 2021.

Starea tehnicã a construcþiilor hidroteh-
nice cu rol apãrare este monitorizatã perma-
nent, asigurându-se exploatarea acestora la
parametrii optimi ºi în deplinã siguranþã.

La începutul acestei sãptãmâni, râurile
Desnãþui ºi Jiu bazin amonte staþia hidrolo-
gicã Rãcari au fost sub avertizare cod gal-
ben de inundaþii.

RADU ILICEANU
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Concert pentru pian ºi orchestrã
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Fãrã doar ºi poate, pasiunea pen-
tru istorie este cea care îi leagã în
primul rând pe participanþii la eve-
nimentul de astãzi, apoi cea pentru
lumea modelãrii ºi pictãrii figurine-
lor, la scarã micã ºi foarte micã.

Artistul Radu Oltean s-a nãs-
cut la Bucureºti, pe 7 iulie 1970, iar
în 1997 a absolvit secþia de graficã
a Universitãþii de Arte din capitalã.
S-a îndreptat spre ilustraþia istoricã
imediat dupã ce a terminat faculta-
tea, atras fiind de istoria medievalã
a saºilor ºi de antichitatea daco-ro-
manã. Aºa a ajuns la Editura Hu-
manitas, unde a ilustrat trei volume
de popularizare a istoriei scrise de
Neagu Djuvara: „Cum s-a nãscut
poporul român” (ilustraþii împreu-
nã cu Simona Bucan), „Mircea cel

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

O întâlnire cu ilustraþii ºi figurine cu subiect istoricO întâlnire cu ilustraþii ºi figurine cu subiect istoricO întâlnire cu ilustraþii ºi figurine cu subiect istoricO întâlnire cu ilustraþii ºi figurine cu subiect istoricO întâlnire cu ilustraþii ºi figurine cu subiect istoric
La sediul Alliance Francaise – Filiala Cra-

iova, din strada „Romain Rolland” nr. 7, are
loc astãzi, cu începere de la ora 18.00, eveni-
mentul „Istoria prinde culoare. O întâlnire cu
ilustraþii ºi figurine cu subiect istoric”. Parti-
cipã Radu Oltean – unul dintre cunoscuþi ºi

apreciaþi ilustratori români, mai ales pe teme
istorice – ºi invitaþii sãi: Bogdan Pãpuºe ºi
Nicolae Mihai. Moderator, Dodo Niþã. În
prim plan: arta miniaturilor, pe lângã expo-
ziþia de figurine cu subiect istoric urmând sã
aibã loc ºi proiecþii video.

Bãtrân ºi luptele cu turcii”, „De la
Vlad Þepeº la Dracula Vampirul”
(ediþia în limba englezã, în 2016).
În paralel, a colaborat vreme de mai
mulþi ani cu revista „National Geo-
graphic”, unde a ilustrat diverse
articole despre animale, geologie ºi
istorice. Apoi, vreme de alþi  câþiva
ani, a desenat mai multe serii de tim-
bre poºtale cu animale ºi monumen-
te istorice, pentru Romfilatelia. Ul-
terior se va specializa în ilustraþie
istoricã mare, reprodusã pe afiºe
educaþionale. Cele mai recente pro-
iecte ale sale includ cãrþile „Cetãþi,
castele ºi alte fortificaþii din Ro-
mânia de la începuturi pânã spre
anul 1540” (Art Historia, Bucu-
reºti, 2016) ºi „Bucureºti Belle-
Epoque” (Art Historia 2017). Lu-

creazã la douã proiecte dedicate
castelelor ºi cetãþilor din România
dupã anul 1540 ºi oraºului Sinaia în
vremea monarhiei.

Arta în miniaturã pe care o prac-
ticã depãºeºte, de multe ori, forma
unui simplu hobby pentru cei doi
invitaþi de astãzi ai artistului, amân-
doi craioveni. Economist de profe-
sie, Bogdan Pãpuºe este pasionat
de arta miniaturilor ºi în special de
figurinele cu subiect istoric sau fan-
tasy. Este autor al mai multor lucrãri,
la diferite scãri (28-200 mm) pre-
miate la concursuri de profil, la Alba
Iulia (2015), membru al grupului de
figuriniºti care se reuneºte perma-
nent în Vâlcea, la  atelierul „Istoria
în miniaturã”. Nicolae Mihai este
istoric, autorul mai multor lucrãri

(28-200 mm) premiate la saloane in-
ternaþionale de modelism istoric de
la Alba Iulia (2015) ºi Tula, Rusia
(2017). Este iniþiator al proiectului
„Istoria în miniaturã” (douã ediþii,
2016, 2017), gãzduit de Muzeul „Ni-
colae Bãlcescu” din judeþul Vâlcea. 

Moderatorul întâlnirii de astãzi,

Dodo Niþã, este reputat specialist
al universului benzilor desenate,
iniþiatorul mai multor saloane ºi
evenimente culturale de profil din
România, invitat permanent al unor
manifestãri de specialitate din Bel-
gia, Franþa, autor sau coautor al
unor lucrãri de referinþã.

În Piaþa „Mihai Viteazul” are loc astãzi, ora 11.00, deschiderea ofi-
cialã a celei de-a 40-a ediþii a Târgului Meºterilor Populari. Evenimentul
se desfãºoarã în perioada 27-29 octombrie ºi reuneºte – potrivit mana-
gerului Muzeului Olteniei, Florin Ridiche – peste 100 de expozanþi din
30 de judeþe ale þãrii: ceramiºti, cioplitori în lemn, sculptori în lemn,
iconari pe lemn ºi sticlã, þesãtori în lânã, bumbac, borangic, pãr de
caprã, papurã, pãnuºe de porumb, sticlari, ºlefuitori de pietre semipre-
þioase, cioplitori în piatrã, meºteri de costume populare din Oltenia,
Muntenia, Transilvania etc.

Expoziþia cu vânzare în aer liber ºi demonstraþiile meºterilor populari
vor avea loc zilnic, între orele 9.00 ºi 19.00, iar între orele 12.00 ºi 14.00
sunt anunþate recitaluri ale ansamblurilor folclorice ºi rapsozilor populari
din comune doljene. Cei mai iscusiþi dintre meºterii participanþi vor fi
premiaþi, pe douã secþiuni – Adulþi, Copii ºi Tineret, în cadrul unei festivi-
tãþi care se va desfãºura duminicã, ora 12.30.

Târgul Meºterilor Populari este organizat de Secþia de Etnografie a
Muzeului Olteniei, în parteneriat cu Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, cu Consiliul Local ºi Primãria
Municipiului Craiova, având sprijinul financiar al Consiliului Judeþean Dolj.

De mâine, 28 octombrie, pânã
duminicã, 5 noiembrie, la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
permanent se spun poveºti ºi e rost
de joacã! ªi asta pentru cã wee-
kendurilor cu spectacole li adaugã
vacanþa de care se bucurã în aceas-
tã perioadã copiii din învãþãmântul
primar ºi cel preºcolar.

Sâmbãtã, 28 octombrie, la ora
18.00, este programat spectacolul
„Ursul pãcãlit de vulpe”, de Ion
Creangã, scenariul, regia ºi sceno-
grafia de Valentin Dobrescu, mu-
zica Alin Macovei-Moraru, cu ac-
torii Ionica Dobrescu, Daniel Mi-
rea, Mugur Prisãcaru, Alla Cebo-
tari, Adriana Ioncu ºi Emanuel Po-
pescu. Duminicã, 29 octombrie, la
ora 11.00, ne dau întâlnire „Prie-
tenii Motanului Încãlþat”, într-un
spectacol cu scenariul ºi regia
semnate de Iulia Cârstea, sceno-
grafia Eugenia Tãrãºescu-Jianu, cu
actorii Daniel Mirea, Oana Stancu,
Alis Ianoº, Iulia Cârstea ºi Ema-
nuel Popescu.

De asemenea, prichindeii ºi ºco-
larii se vor putea bucura de teatru
ºi în vacanþã, în fiecare zi, de la ora
11.00. Astfel, luni, 30 octombrie, ºi

Stagiunea 2017-2018 a Filar-
monicii „Oltenia”, organizatã
sub genericul „Muzica uneºte!”,
continuã cu un concert simfo-
nic susþinut astã-searã, de la ora
19.00, sub bagheta dirijorului
coreean Jangwon Seo, solist fi-
ind tânãrul pianist Marius Bol-
dea. Programul cuprinde o com-
poziþie româneascã – Jocuri ol-
teneºti pentru orchestrã de Con-
stantin Bobescu, precum ºi
Concertul în La minor pentru
pian ºi orchestrã, op. 16 de Ed-
vard Grieg ºi Simfonia nr. 5 în
Fa major, op. 76 de Antonin
Dvorak.

Compozitor ºi dirijor, Jan-
gwon Seo este absolvent al Uni-
versitãþii de Muzicã din Dussel-
dorf/Germania, apoi al unui sta-
giu de perfecþionare în domeniul
dirijatului de orchestrã la Academia de Muzicã din
Kassel. I s-a decernat Diploma de Onoare în dome-
niul dirijatului, fiind primul muzician de origine asia-
ticã beneficiar al acestei importante distincþii. În pre-
zent, activeazã ca profesor-asistent în cadrul Uni-
versitãþii Naþionale Gangneung-Wonju ºi la Univer-
sitatea Sookmyung (Coreea de Sud), unde predã cur-
surile de dirijat orchestrã, analizã ºi forme muzicale,

teoria muzicii ºi armonie. A deþi-
nut postul de dirijor al Orchestrei
Simfonice Naþionale din Seul. Ac-
tualmente, este dirijor principal al
Companiei de Operã Michooholl
ºi director artistic al Companiei de
Operã Seorum, ansambluri alãturi
de care participã la turnee inter-
naþionale ºi promoveazã în special
creaþii moderne din domeniul mu-
zicii de operã.

Marius Boldea s-a nãscut în
1994, la Târgu Mureº. În prezent
este masterand la Universitatea
Naþionalã de Muzicã Bucureºti,
susþinând, în paralel, concerte ºi
recitaluri în þarã ºi strãinãtate. Este
finalist în cadrul concursului in-
ternaþional de duo „Suzana Szo-
reny”, alãturi de pianista Ana Bã-
dicã, obþine premiul I la Concur-
sul Internaþional de pian „Pro Pia-

no” – secþia pian 4 mâini ºi a fost finalist în cadrul
concursului naþional „Mihail Jora”. De asemenea,
participã la concursul internaþional „Jeunesses, Eu-
ropa fest”, unde, din 61 de participanþi din 35 de
þãri, s-a situat pe locul IV, ca ºi semifinalist. Anul
acesta a debutat la Ateneul Român, unde a susþinut
un recital amplu cu lucrãri ale compozitorilor Mo-
zart, Brahms, Debussy ºi Enescu.

9 zile neîntrerupte de teatru
ºi joacã, la „Colibri”!

marþi, 31 octombrie, îl vor cunoaº-
te pe „Profesorul trãsnit” în cadrul
atelierului coordonat de actorii Geo
Dinescu ºi Marin Fagu. Miercuri, 1
noiembrie, vor afla „Povestea ce-
lor trei purceluºi”, teatru interactiv
cu Geo Dinescu ºi Marin Fagu. Joi
ºi vineri, 2 ºi 3 noiembrie, vor des-
coperi „Cheiþa fermecatã”, în
spectacolul-atelier realizat de actri-
þa Rodica Prisãcaru. Sâmbãtã, 4
noiembrie, de la ora 18.00, pe sce-
na teatrului urcã „Frumoasa din
Pãdurea Adormitã”, iar duminicã,
5 noiembrie, de la ora 11.00, „Fata
babei ºi fata moºneagului”. Dupã
ora începerii spectacolului, accesul
în salã nu mai este permis.

Potrivit reprezentanþilor Teatru-
lui „Colibri”, pentru evenimentele
programate în perioada 30 octom-
brie – 3 noiembrie existã un nu-
mãr limitat de locuri, 60, preþul bi-
letului fiind 5 lei. Pentru spectaco-
lele din weekend preþul biletului este
7 lei sau 10 lei în funcþie de cate-
goria locului. Biletele se pot pro-
cura de la Agenþia teatrului, de luni
pânã sâmbãtã, între orele 10.00 -
13.00 ºi 16.00 - 19.00, iar dumini-
ca, în intervalul 10.00 - 13.00.

Concert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrãConcert pentru pian ºi orchestrã

Se deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor PopulariSe deschide Târgul Meºterilor Populari
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ANUNÞ public privind depunerea

solicitãrii de emitere a acordului de
mediu. Primãria Apele Vii anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul „Modernizare dru-
muri de interes local”, propus a fi am-
plasat în Com. Apele Vii. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul Primãriei com.
Apele Vii, în zilele de L-V, între orele
09.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1.

COMUNA Mischii anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Modernizare strãzi în comu-
na Mischii, judeþul Dolj”, propus a fi
amplasat în comuna Mischii, satele
Mischii, Mlecãneºti Urecheºti, Motoci,
Cãlineºti ºi Gogoºeºti, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, Muni-
cipiul Craiova, str.Petru Rareº, nr.1 ºi
la sediul Primãriei Comunei Mischii, ju-
deþul Dolj (tel. 0251.450.194), în zilele
de luni pânã joi între orele 8.00-16.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, Municipiul Craiova,
str.Petru Rareº, nr.1, fax 0251.419.035,
email: office@apmdj.anpm.ro

SC VOMIDOM SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construcþie halã”,
propus a fi amplasat în Com.Gher-
ceºti, tarlaua 40, parcela 1, 2, 3, lot 3-
1/3A, jud.Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.
1 ºi la sediul SC VOMIDOM SRL, str.
Dr. Ioan Cantacuzino, nr. 9, bl. I7, sc.
2, ap. 6, în zilele de luni pânã joi între
orele 08.00-16.00 ºi vineri între orele
08.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1.

Subsemnatul PETRESCU Radu, cu
domiciliul în jud. Dolj, mun. Craiova, str.
Bariera Valcii, nr. 60A, titular al proiectului
“SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CASA
(Dp+P) IN RESTAURANT  - ALIMENTATIE
PUBLICA (Dp+P) SI AMPLASARE FIRME
PE FATADE”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Dolj – AVIZARE FARA
ACORD DE MEDIU pentru proiectul men-
tionat mai sus, propus a fi amplasat in jud.
Dolj, mun. Craiova, bld. N. Titulescu, nr.
23A. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM Dolj, mun. Cra-
iova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele de L-J
intre orele 8–16 si Vineri intre orele 8-14,
precum si la adresa de internet http//ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare (in termen de 5 zile
de la data publicarii prezentului anunt),
pana la data de 31.10.2017.

SC IMMOCHAN IMOBILIARE SRL
pentru SC CAB WASH SRL prin FLORIA-
NU BOGDAN CONSTANTIN, titular al pro-
iectului “Amplasare construcþii provizo-
rie cu destinaþia de spãlãtorie auto cu du-
rata de amplasare de 10 ani ºi realizare
puþ forat” anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agentia pentru Protectia Mediului
Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi evaluãrii adec-
vate în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã, proiect propus a fi amplasat
în Municipiul Craiova, Calea Severinului,
nr. 15 - Lot 2, judeþul Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia
mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi intre orele 800-
1630 ºi vineri orele 800-1400, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet office-
@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de  01.11.2017.

Anunþul tãu!
IONESCU M. ION ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALÃ titular al proiectului “ÎN-
FIINÞARE PENSIUNE AGROTURISTICÃ
„CASA SOARELUI RÃSARE” PRIN
SCHIMBARE DE DESTINAÞIE DIN LO-
CUINÞÃ DE SERVICIU ªI SPAÞII DE
AGREMENT, RECOMPARTIMENTARE,
ACOPERIRE, ÎNCHIDERI TERASE ªI
CONSTRUIRE ANEXE, COM. BREASTA,
STR. ITALIENILOR, NR.3, JUD. DOLJ”,
anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru protectia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluarii impac-
tului asupra mediului si nu se supune
evaluarii adecvate, in cadrul procedu-
rilor de evaluarea impactului asupra
mediului si de evaluare adecvata pen-
tru proiectul “ ÎNFIINÞARE PENSIUNE
AGROTURISTICÃ „CASA SOARELUI
RÃSARE” PRIN SCHIMBARE DE DES-
TINAÞIE DIN LOCUINÞÃ DE SERVICIU
ªI SPAÞII DE AGREMENT, RECOMPAR-
TIMENTARE, ACOPERIRE, ÎNCHIDERI
TERASE ªI CONSTRUIRE ANEXE“ pro-
pus a fi amplasat in COM. BREASTA,
STR. ITALIENILOR, NR.3, JUD. DOLJ.
Proicetul decizei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi con-
sultate la sediul Agentiei pentru Protec-
tia Mediului Dolj, Craiova, strada Petru
Rares, nr. 1 , in zilele de Luni-Joi, intre
orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14
 precum si la urmatoarea adesa de in-
ternet http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii/ob-
servatii la proiectul deciziei de incadra-
re in termen de 5 zile de la data publica-
rii prezentului anunt, pana la data de
01.11.2017.

Primãria Comunei ªimnicu de Sus
scoate la licitaþie publicã deschisã în data
de 15.11.2017, ora 11.00, închirierea unei
camere cu suprafaþã utilã de 10,26 mp
parte din construcþia cu regim de înãlþi-
me parter în suprafaþã de 48,30 mp si-
tuatã în incinta Primãriei ªimnicu de Sus,
Sat Dudoviceºti, strada Craiovei, nr. 10,
judeþul Dolj. Persoanele interesate se
adreseazã la secretariat pentru ridicarea
caietului de sarcini.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONSILIUL LOCAL MOÞÃÞEI

anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „EXTINDE-
REA REÞELEI DE CANALIZARE MENA-
JERÃ ÎN LOCALITATEA MOÞÃÞEI, CO-
MUNA MOÞÃÞEI, JUDEÞUL DOLJ“,
propus a fi amplasat în Comuna Moþã-
þei, judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, Str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul Consiliului Local Moþãþei, localita-
tea Moþãtei, judeþul Dolj în zilele de luni
pânã joi, între orele 8 - 16:30 ºi vineri
intre orele 8 - 14. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
Str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 035,
email: office@apmdj.anpm.ro.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, scoate la li-
citaþie publicã negociere directã, în ve-
derea închirierii, urmãtoarele spaþii si-
tuate în Craiova: - Str. Madona Dudu nr.
46, parter – suprafaþã 42,63 mp, profil
de prestãri servicii- licitaþie publicã; - Str.
Fraþii Buzeºti nr.24, parter – suprafaþã
46,61 mp, profil de prestãri servicii –
negociere directã. Menþionam cã profi-
lul de activitate nu se poate schimba.
Licitaþia negociere directã, va avea loc
la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat în
str. Brestei nr. 129, CUI: RO 7403230, în
data de 09.11.2017, data limitã de de-
punerea ofertelor 08.11.2017 ora 16.00.
Preþul documentaþiei de atribuire este
de 176,00 lei, se poate achiziþiona de la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul
Contracte. Relaþii suplimentare, la tele-
fon: 0251.411.214.

CONVOCATOR Al Adunãrii Gene-
rale Ordinare a Acþionarilor Societatii -
CLADIREA  PROIECT S.A. Cu sediul în
Craiova, str. Ghe Chiþu, nr.10, jud.Dolj
CUI 2291704, înmatriculatã la ORC Dolj
sub nr. J16/130/1991. Administratorul
Unic al societãþii CLÃDIREA PROIECT
S.A., (“Societatea”), convoacã Aduna-
rea Generalã Ordinarã a Acþionarilor, la
data de 28.11.2017, ora11.00, la sediul
Societãþii din Craiova, str. Ghe Chiþu, nr.
10, jud.Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã
participe toþi acþionarii Societãþii înre-
gistraþi în Registrul Acþionarilor al so-
cietãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.  la sfâr-
ºitul zilei de 28.10.2017 (data de refe-
rinþã), având urmãtoarea: ORDINE DE
ZI 1. Ratificarea actului juridic perfectat
cu ING BANK, de catre Administratorul
Unic al Societãþii, dl Ciuciu Ion Constan-
tin, în numele ºi pentru aceasta ºi anu-
me actul adiþional nr. 21 la contractul
de facilitate de credit nr. 08453 din data
de 06 august 2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. In caz de neîn-
trunire a cvorumului la data convocã-
rii, se reconvoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor în aceleaºi con-
diþii cu aceeaºi ordine de zi pentru data
de 29.11.2017, ora 11.00, la sediul So-
cietãþii. Acþionarii pot participa la ºedin-
þa Adunarea Generalã Ordinarã a Acþi-
onarilor personal sau prin reprezen-
tanþi, în baza unei procuri speciale, con-
form dispoziþiilor legale, modelul pro-
curii putând fi disponibil  la sediul so-
cietãþii mai sus indicat. Un exemplar
original al procurii de reprezentare se
depune la sediul societãþii, cel târziu cu
48 de ore înainte de adunare. Adminis-
tratorul Unic al Societatea CLÃDIREA
PROIECT SA CIUCIU ION-CONSTANTIN.

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

Anunþul tãu!

Vând douã
chioºcuri noi,

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

SC CASSIA BUSINESS S.RL. anun-
þã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Construire halã
depozitare ºi producþie industrialã ne-
poluantã, platformã betonatã ” propus
a fi amplasat în comuna, Cârcea, str.
Silozului, nr. 30, jud. Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul  APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul SC CASSIA BUSINESS
S.R.L., comuna Cârcea, str. Silozului, nr.
30, jud. Dolj, în zilele de L-J, între orele
8,00 - 16,00 ºi veneri între orele 8,00 –
14,00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1.

OFERTE DE SERVICIU
ANGAJEZ PATISER.
Telefon: 0743/041.996.

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã modestã
Leamna de Sus, 1400
mp, cadastru. Telefon:
0758/ 153.669.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.
Vând casã sau schimb cu
apartament 3 camere
parter sau etaj 1. Telefon:
0730/504.515.
Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

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

TERENURI
Vând 4200 mp teren intra-
vilan, cadastru fãcut la 10
km de Craiova sau schimb
cu garsonierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol spate-
le Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren 3000
cartier Bordei strada Car-
penului cu gard ºi cabanã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.
Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 27 octombrie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CONSILIUL LOCAL MOÞÃÞEI anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emitere a avizului de la
Apele Române pentru proiectul „EXTINDEREA REÞE-
LEI DE CANALIZARE MENAJERÃ ÎN LOCALITATEA
MOÞÃÞEI, COMUNA MOÞÃÞEI, JUDEÞUL DOLJ“,
propus a fi amplasat în Comuna Moþatei, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Administraþiei Bazinale de Apã Jiu Craiova Bld.
Nicolae Romanescu nr.54, Craiova, Dolj ºi la sediul Consi-
liului Local Moþatei, localitatea Moþatei, judeþul Dolj în zi-
lele de luni pânã joi, între orele 8 - 16:30 ºi vineri între
orele 8 - 14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Craiova, Bld. Ni-
colae Romanescu nr.54, Craiova, Dolj, 200738, Telefon/
Fax: 0251-427 597, e-mail biroupresa.abajiu@gmail.com.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pen-
tru ocuparea în data de 21.11.2017, a douã (2) funcþii
contractuale de execuþie vacante de arhivar în cadrul
Comp. Arhivã.

Conditii de participare la concurs:
-studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu

diplomã de bacalaureat;
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute la art.3

din HG 286/2011
Condiþii specifice:
-certificat/diplomã operare pe calculator
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011
-proba scrisã la data de 21.11.2017 la sediul Primãriei

Mun.Calafat ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor

la proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen

de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului.
Relaþii suplimentare la Serv.Resurse umane, tel 0251/

231.424 interior 107.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi ste-
jar 300-400 l, putinã ste-
jar, 150-200 l, premer-
gãtor. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vânã-
toare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 apometre în bunã
stare 15 lei/ bucatã,  ma-
ºinã electricã de fãcut pâi-
ne “Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând combinã frigorificã
BOSCH,aragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã fontã
bucãtãrie, calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri - 12
bucãþi. Telefon: 0728/
911.350.
Vând cuptor electric nefo-
losit. Preþ 250 lei. Telefon:
0775/383.003; 0351/
805.288.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre, pre-
sã hidraulicã mase plasti-
ce, 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, funcþi-
onabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Telefon:
0766/598.880.
Vând roþi spiþate cu cau-
ciucuri 195/65  R15. Tele-
fon: 0762/183.205.
Vând 2 electromotoare tri-
fazate 3 KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total
250 lei ºi chiuvetã pentru
bucãtãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Ladã frigorificã cu 3 serta-
re, frigider Atctic, aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm în
stare bunã - 100 lei, sã-
pun de casã cu 5 lei/kg,
covor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând Titlu de proprietate
– pãdure 2,6 ha comuna
Brãdeºti - Dolj. Telefon:
0770/245.289.
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
Vând prosoape ºi batiste
cusute manual vechi 60-
80 ani (artizanat de valoa-
re), diverse scule aºchie-
toare noi. Telefon: 0351/
809.908.

Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese. Te-
lefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
diversã Telefon: 0251/
427.583.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu rafturi,
2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
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 color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 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 puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la bloc.
Telefon: 0762/ 850.986.

DIVERSE
Donez mobilã solidã etaj
5, Craiova, str. Olteþ. Tele-
fon: 0753/069.138.

PIERDERI
S.C. RAMPREST  2013
SRL declarã pierderea
certificatului constatator
emis de ORC Dolj pentru
punct de lucru Craiova, str.
Bibescu, Nr.122. Se de-
clarã nul.

Pierdut CIF nr.23136037 se-
ria A 1269411/ 30.01.2008.
Se declarã nul.
Pierdut cãþel alb tuns scurt
pe str. Fraþii Buzeºti, nr.43,
rasa Bichon. Rãspunde
la numele Bobiþã. Telefon:
0744/ 914.274; 0723/
654.744; 0251/ 525.242.
Pierdut CUI 22599025
PFA LÃZÃRESCU LIVIU
EMANUEL Seria A
126147/09.10.2007. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE
Prof. Aristidie Gheor-
ghiu este alãturi de fa-
milia Alexandru Opran
la durerea suferitã. Sin-
cere condoleanþe!
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Venit în România pentru meciul cu
FCSB ºi pentru inaugurarea arenei din
Bãnie, Gicã Craioveanu a vorbit despre
ambele subiecte, care sunt separate,
dupã anunþul privind disputarea derby-
ului la Severin. „E un meci extraordi-
nar de important, nu i-am bãtut de mult
timp pe Steaua sau FCSB, de aceea
cred cã o victorie i-ar motiva ºi mai
mult pe bãieþi. Venim dupã 4 meciuri
în deplasare, asta vorbeºte mult despre
munca pe care o face Mister Mangia.
Eu am spus cã nu se va juca pe noul
stadion ºi am avut dreptate. Pãcat,
pentru cã ar fi fost 32 de mii de lei în
tribune. La primul meci disputat pe
Wanda Metropolitan nu erau locuri de
parcare, erau probleme cu cãile de ac-
ces ºi totuºi Atletico Madrid a fãcut
apel la suporteri ºi totul a decurs bine,
chiar dacã stadionul nu era gata” a spus
„Grande” la digisport. Craioveanu a fost prezent ºi la
ultimul meci al ªtiinþei pe vechea arenã, când a ºi cân-
tat imnul alãturi de Andrei Pãunescu.

De douã ori golgheter al ªtiinþei, Gicã Craioveanu
îºi pãstreazã optimismul caracteristic ºi face o anali-
zã a echipei în actualul sezon, vãzând-o favoritã la
titlu: „Bãluþã este în mare formã, este foarte motivat,
este cãpitanul echipei. Mitriþã este un jucãtor diferit
de restul, scoate adversarul din joc cu uºurinþã, þine
mingea aproape de picior. Este totuºi mai leneº, ca
mine aºa, dar nu poate sã alerge mereu, el trebuie sã
fie sclipitor ºi sã decidã meciuri. Sincer, cred cã va fi

Pase scurte, pase lungi

Din start trebuie sã acceptãm cã
ar fi fost o emulaþie incredibilã dacã in-
augurarea arenei ar fi coincis cu derby-
ul dintre ªtiinþa ºi FCSB. Fãrã discuþie,
meciul s-ar fi jucat cu „casa închisã”,
iar biletele ar fi fost epuizate înaintea
week-end-ului. Inaugurare cu fast, cu
spectacolele anunþate de municipalitate,
cu stadion plin, cu derby de tradiþie, cu
douã echipe aflate pe podium, la egalita-
te de puncte, în plasa liderului CFR Cluj.
Presiune ar fi fost ºi pe alb-albaºtri, obli-
gaþi sã onoreze prin joc ºi rezultat eve-

TTTTTelenovela inaugurãriielenovela inaugurãriielenovela inaugurãriielenovela inaugurãriielenovela inaugurãrii
nimentul, însã ºi mai mult i-ar fi apãsat
atmosfera pe oaspeþi. Scenariul însã nu
s-a putut pune în practicã, fiindcã de-
corul a fost inaccesibil. Pânã la urmã,
Craiova - FCSB se va juca totuºi pe noul
stadion, dar în play-off.  Numai cã s-a
mai ratat un moment prielnic, aºa cum
ºi în varã oraºul a pierdut meciul istoric
cu AC Milan.

Clubul nu poate fi acuzat cã nu joacã
derby-ul la Craiova, fiindcã nu a depins
de el construcþia arenei ºi nici mãcar pro-
cesul de predare al ei. Conducãtorii nu

pot fi incriminaþi cã au profitat, într-o
strategie de marketing totuºi pe stil ro-
mânesc, amânând pânã în ultima clipã
anunþarea locului de disputare, pentru a
vinde cât mai multe abonamente. Pânã la
urmã, fanii trebuiau sã-ºi facã datoria de
fani încã dinaintea startului ºi sã-ºi cum-
pere abonamente, nu sã punã condiþii le-
gate de infrastructurã sau de rezultatele
echipei pentru a fi alãturi de echipã. Su-
porterii adevãraþi vin ºi pe „Extensiv” ºi
la Severin, ºi în deplasare ºi când ninge
sau pe caniculã. Ei pot avea pretenþii, iar
de reproºurile lor trebuie sã se þinã sea-
ma. Cei care aºteaptã la cotiturã un prilej
de a veni la stadion îºi asumã astfel de
„riscuri”. Oricum, nu poþi considera „pã-
cãlealã” faptul cã þi-ai cumpãrat abona-
ment, mai ales cã nu a existat un anunþ
oficial cã meciul cu FCSB va fi primul
pe noul stadion.

Ce li se poate imputa oficialilor este însã
lipsa de coerenþã în discursul vis a vis de
inaugurarea arenei la derby-ul cu FCSB.
Marcel Popescu a insistat în fiecare apa-
riþie cã inaugurarea este un eveniment se-
parat de meciul în sine, doar pentru a nu
oferi presei ocazia unor afiºe precum
„Steaua inagureazã stadionul Craiovei”. A
oferit chiar un exemplu: „Dacã se inaugu-
reazã un hotel nu înseamnã cã aceasta se
face cu primul turist cazat”. Numai cã,
atunci când s-a precizat Severinul ca loc
de disputare a derby-ului, site-ul oficial al
Universitãþii a anunþat „cu un strop de bu-
curie cã nu le vom face onoarea marii in-
augurãri unor rivali”. Aºadar, oaspeþii nu

aveau treabã cu inaugurarea, dar ne bu-
curãm cã nu le-am fãcut onoarea de a fi
primii adversari pe noua arenã. Logica lasã
loc ipocriziei. În plus, ce motiv de mân-
drie este acela de a nu inaugura arena cu
un derby? De ce am avea astfel de com-
plexe, de ce promovãm o astfel de imagi-
ne? De ce sã nu te mândreºti tocmai în
faþa unor rivali cu un astfel de stadion ºi
cu o astfel de atmosferã?

Pânã la urmã, stadionul se va inaugura
cu Slavia Praga. În acest caz, meciul nu
va concura defel fastul inagurãrii. Dacã
era vorba de un amical cu Napoli, Barce-
lona, Bayern sau o altã echipã celebrã sau
mai puþin celebrã, dar care sã fi marcat
istoria ªtiinþei puteam vorbi de o com-
pletare idealã a evenimentului. Dacã nu
s-a putut, atunci trebuia ca premiera sã
fie la un meci oficial, cu mizã, fie el ºi cu
modesta Juventus Bucureºti. Un meci la
care fanii sã fi tresãrit, un meci care con-
teze. Trebuia sã se aleagã  ori meci de
galã, ori meci pe puncte. Slavia Praga este
o echipã respectabilã, cu tradiþie în Ce-
hia, dar deloc atractivã ca nume. Fanii
vor veni sã admire stadionul ºi atât, emoþia
nu va fi completatã de ceea ce se va în-
tâmpla pe teren. În plus, Slavia va veni
practic cu echipa a doua, în condiþiile în
care are mulþi internaþionali, iar aceºtia
vor fi la loturi, aºa cum de altfel ºi anun-
þã cehii pe site-ul oficial. Peste ani, pu-
þini vor reþine cã primul meci al Univer-
sitãþii pe noua arenã a fost un amical cu
Slavia Praga. ªi probabil nimeni nu va  în-
treba dacã ªtiinþa a câºtigat.

Tenismenii Edan Leshem ºi Dragoº Dima se vor în-
frunta în prima partidã de simplu a întâlnirii dintre echi-
pele Israelului ºi României, astãzi, de la ora 13, la Ra-
mat Hasharon, în barajul pentru menþinerea în Grupa I
a zonei Europa-Africa a Cupei Davis, potrivit tragerii
la sorþi. Dima (25 ani), care ocupã locul 463 în clasa-
mentul ATP la simplu, îl va înfrunta în premierã pe
Leshem (20 ani, 285 ATP). În al doilea meci de simplu
de azi, Dudi Sela (32 ani, 70 ATP) îl va întâlni pe Nico-
lae Frunzã (20 ani, 600 ATP). Sâmbãtã, de la ora 14,00,
va avea loc meciul de dublu, dintre cuplul Dudi Sela
(173 ATP la dublu)/Jonathan Erlich (40 ani, 80 ATP) ºi
perechea Vasile Antonescu (433 ATP)/Bogdan Borza
(1.227 ATP). Duminicã, de la 15,30, are loc meciul de
simplu dintre Dudi Sela ºi Dragoº Dima, urmat de par-
tida dintre Leshem ºi Frunzã.

Cãpitan nejucãtor al Israelului la acest meci va fi în
premierã Harel Levy (39 ani), fost numãr 30 mondial.
Cãpitanul României, Andrei Pavel, nu poate conta pe
cei mai buni jucãtori ai sãi, Marius Copil, Horia Tecãu
sau Florin Mergea. Copil ocupã locul 78 în clasamen-
tul mondial de simplu, iar la dublu Tecãu se aflã pe
poziþia a 11-a, iar Mergea pe locul 49.

România a câºtigat toate cele patru confruntãri cu
Israelul în Cupa Davis: 4-1 la Bucureºti în 1962 în pri-
mul tur al zonei Europa, 5-0 la Bucureºti în 1969 în
sferturile zonei Europa, 5-0 la Tel Aviv în 1974, în sfer-
turile zonei Europa, 5-0 la Sibiu în 2015, în primul tur
al Grupei I a zonei Europa-Africa. România a pierdut
ambele partide din acest an, 2-3 cu Belarus ºi 1-4 cu
Austria, în timp ce Israelul a fost învinsã cu 5-0 de
Portugalia ºi cu 5-0 de Ucraina.

Cupa Davis - TCupa Davis - TCupa Davis - TCupa Davis - TCupa Davis - Tricolorii,ricolorii,ricolorii,ricolorii,ricolorii,
victime sigure

în faþa israelienilor

Craioveanu: „ªtiinþa e una
dintre marile favorite la titlu”

în scurt timp cel mai bun jucãtor din România. Dacã
va ajunge la naþionalã va fi un jucãtor de 5-10 milioa-
ne de euro, fãrã discuþie. ªi Gustavo este foarte bun.
Avem un atac superb, poneii au mobilitate, sunt poli-
valenþi. Eu l-aº adãuga acestei triplete ºi pe Burlacu,
sunt convins cã în scurt timp el va face parte din
echipa naþionalã. Am zis ºi de Bancu acest lucru ºi
am avut dreptate. Mi-a plãcut ºi puºtiul Mihãilã când
a intrat, cere mingea ºi asta dovdeºte valoare ºi per-
sonalitate. Suntem una dintre marile favorite la titlu ºi
în vara viitoare cu 3-4 jucãtori noi putem juca în
Champions League”.



Programul 16-imilor Cupei României:
FC Argeº - CSM Poli Iaºi 1-2

Petrolul Ploieºti - CS Mioveni 4-5, dupã lov. de departajare.
Universitatea Cluj - ªtiinþa Miroslava 2-1

Sepsi – Universitatea Craiova 0-2
AFC Hermannstadt - FC Voluntari 1-0, dupã prel.

Academica Clinceni - Chindia Târgoviºte 0-1
CS Afumaþi - UTA Arad 5-2

Unirea Slobozia - ASA Târgu Mureº 4-0
Metaloglobus Bucureºti - Gaz Metan Mediaº 1-2

Dacia Unirea Brãila - Juventus Bucureºti 1-2
CSM ªcolar Reºiþa - Viitorul Constanþa 2-4

Concordia Chiajna - Astra Giurgiu 0-3
ASU Poli Timiºoara - ACS Poli Timiºoara 0-1

Sãnãtatea Cluj – FCSB 1-6
Meciurile FC Botoºani - CFR Cluj

ºi Aerostar Bacãu – Dinamo s-au jucat asearã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Amicalul dintre Universitatea ºi  Slavia Praga va avea loc
pe 10 noiembrie,  de la ora 20

Dupã ce a ratat inaugurarea stadio-
nului la 50 de de ani de la deschiderea
legendarului „Central”, CS Universita-
tea Craiova anunþã ca datã sigurã pen-
tru primul meci pe noua arenã 10 no-
iembrie, cu prilejul amicalului cu cam-
pioana Cehiei, Slavia Praga. Va fi însã
mai mult un meci cu rezervele Slaviei,
întrucât sunt mai mulþi jucãtori din lot
care la acea datã vor fi la loturile naþio-
nale.   „Pe 10 noiembrie, de la ora 20,
ªtiinþa primeºte vizita campioanei Ce-
hiei, o echipã care îºi retrãieºte perioa-
da de glorie dupã preluarea de cãtre un
consorþiu chinez de renume mondial. În
2016, Slavia Praga a fost preluatã de
gigantul CEFC China Energy. Rezulta-
tele investiþiilor masive s-au simþit ime-
diat: Slavia devine campioanã a Cehiei
în sezonul 2016-2017, dupã 8 ani de
secetã. A fost al 18-lea titlu de cam-
pioanã al viitoarei adversare a Univer-
sitãþii, care mai are în palmares ºi 7 cupe
ale Republicii Cehe. În acest moment,
Slavia Praga se aflã pe locul 2 în cam-

pionat ºi conduce grupa din Europa
League din care mai fac parte Villareal,
Astana ºi Maccabi Tel Aviv. Pe 2 no-
iembrie 2017, Slavia Praga împlineºte
125 de ani de existenþã, ceea ce face
din cehi unul dintre cluburile cu cea mai
mare tradiþie din Europa ºi din lume. Îi
aºteptãm aºadar la Craiova pe prietenii
cehi ºi vã invitãm ca, împreunã, sã le
facem o primire specialã, demnã pen-
tru publicul oltenesc. Inaugurarea nou-
lui nostru stadion trebuie sã fie un mo-
tiv de sãrbãtoare ºi bucurie, aºa cã vã
aºteptãm senini ºi cu inimile pline pe
arena unde, pe 10 noiembrie, vom face
primul pas înspre secolul de fotbal pe
care sperãm sã-l trãim în noua casã a
leilor, noi ºi ai noºtri” anunþã clubul din
Bãnie.

Cu 5 zile mai devreme, pe 5 noiem-
brie, se împlinesc 50 de ani de la pri-
mul meci disputat de Universitatea Cra-
iova pe fostul „Central”, un 4-0 cu ASA
Tg. Mureº.

De asemenea, Slavia Praga anunþã pe

site-ul oficial cã Universitatea Craiova
îºi inaugureazã stadionul la amicalul cu
Slavia: “Slavia a acceptat invitaþia din
partea clubului Universitatea Craiova de
a participa la primul meci la noul sta-
dion Ion Oblemenco. Meciul va avea loc
în România vineri, 10 noiembrie, la ora
20. Noul stadion al echipei româneºti a
fost construit în 2015, iar construcþia
s-a terminat. Capacitatea este de 31.000
de locuri, iar Slavia va avea onoarea de

a fi primul adversar al Craiovei. Fiind o
pauzã competiþionalã, în România vor
merge jucãtorii care nu vor fi nomina-
lizaþi de echipele naþionale. Universita-
tea Craiova se situeazã pe locul doi în
clasamentul ligii din România, la un
punct de CFR Cluj. Jucãtorul echipei
din România pe care ºi-l pot aminti fa-
nii cehi este Renato Kelic, care a evo-
luat la Slovan Liberec”, noteazã site-ul
oficial al Slaviei.

1. CFR Cluj 15 10 3 2 25-10 33
2. FCSB 15 9 5 1 29-8 32
3. Craiova 15 9 5 1 24-12 32
4. Botoºani 15 7 4 4 20-14 25
5. Astra 15 6 6 3 21-14 24
6. Viitorul 15 7 2 6 17-13 23
7. Dinamo 15 6 3 6 21-15 21
8. Voluntari 15 5 4 6 16-18 19
9. CSMP Iaºi 15 4 6 5 17-22 18
10. ACS Poli 15 5 3 7 12-24 18
11. Chiajna 15 5 2 8 17-18 17
12. Sepsi 15 3 2 10 11-26 11
13. Mediaº 15 2 3 10 7-26 9
14. Juventus 15 1 4 10 9-27 7

 CLASAMENT    M    V                E                  Î       G    P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X VI- a
CSMP Iaºi – Concordia, astãzi, ora 20.45
FC Voluntari – Juventus, sâmbãtã, ora 18

ACS Poli – Astra, sâmbãtã, ora 20.45
CFR Cluj – Gaz Metan, duminicã, ora 18
„U” Craiova – FCSB, duminicã, ora 20.45

Sepsi – FC Botoºani, luni, ora 18
Dinamo – Viitorul, luni, ora 20.45
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