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- Cu retrocedãrile astea, mã mir,
Popescule, cã încã n-au apãrut
nepoþii lui ªtefan cel Mare sã
revendice Moldova.
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Reprezentând una din in-
stituþiile academice de refe-
rinþã ale sistemului de învã-
þãmânt  super ior  d in  þara
noastrã, un reper în dome-
niu, o matrice a filtrãrii cu-
noºtinþelor ºi informaþiilor
destinate tinerei generaþii ,
Universitatea din Craiova, la
împlinirea vârstei de 70 de
ani, are, fireºte, o istorie în-
cãrcatã  º i ,  bineînþeles ,  un
bilanþ robust.
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Un bãrbat în vârstã de 36 de
ani, din localitatea Rãcarii de
Sus, a fost arestat preventiv,
ieri, pentru conducerea unui
autoturism sub influenþa bã-
uturilor alcoolice ºi cu permi-
sul suspendat. Doljeanul era
plasat sub control judiciar într-
un alt dosar, în care a fost tri-
mis în judecatã pentru distru-
gere ºi lovire ºi alte violenþe,
dupã ce, în luna iulie, ºi-a
agresat mama ºi i-a incendiat
acesteia casa.

„Dialogul„Dialogul„Dialogul„Dialogul„Dialogul
performanþei”performanþei”performanþei”performanþei”performanþei”,,,,,
cu actorul ºicu actorul ºicu actorul ºicu actorul ºicu actorul ºi
managerul culturalmanagerul culturalmanagerul culturalmanagerul culturalmanagerul cultural
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O ºedinþã de Consiliu Judeþean cu mulþi nervi,
cu ton ridicat ºi cu bãtut de pumn în masã! S-a
recitit ºi reamintit regulamentul  de organizare
ºi funcþionare a Consiliului, mai precis acele ar-
ticolele care fac referire la interpelãri, s-a soli-
citat chiar ºi un punct de vedere juridic, din par-
tea secretarului Consiliului Judeþean Dolj, Gheor-
ghe Barbãrasã, care s-a lãsat aºteptat preþ de
câteva minute, dar care a elucidat enigma. Con-
silierii judeþeni pot solicita informaþii ºi rãspun-

surile se dau în scris sau verbal. ªi asta nu a fost
tot.  S-au cerut explicaþii ºi  date  suplimentare
pentru fiecare bãnuþ alocat din bugetul public
societãþilor din subordinea CJ Dolj. Managerii
au fost luaþi la întrebãri ºi acest lucru a enervat
foarte mult, nu atât pe cei intervievaþi, cât pe
consilierii prezenþi în salã. Situaþia a fost deza-
morsatã de Ion Prioteasa, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, ºi s-a revenit uºor la discu-
þiile constructive cu care eram obiºnuiþi.
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Intrarea în vigoare a legii
insolvenþei persoanelor fizice,
amânatã pânã la 1 ianuarie 2018

Deputaþii au adoptat, ieri, Ordo-
nanþa 6/2017 care amânã termenul de
intrare în vigoare a legii insolvenþei
persoanelor fizice pânã la data de 1
ianuarie 2018, PNL ºi UDMR cerând
Guvernului ca legea insolvenþei sã
intre în vigoare. “Facem apel la minis-
trul Justiþiei, la ministrul de Finanþe sã
facã ce trebuie pentru ca aceastã lege
aºteptatã de peste doi ani sã fie apli-
catã”, a declarat deputatul PNL Ioan
Cupºa.Deputatul UDMR Marton Ar-
pad a precizat cã legea a fost adopta-
tã în 18 iunie 2015 ºi avea termen de
intrare în vigoare ºase luni. “Teoretic,
în 18 decembrie 2015, trebuia legea sã
intre în vigoare ºi de atunci suntem în
prorogãri. Foarte mulþi cetãþeni sunt
într-o situaþie economicã destul de
gravã, (...) avem nevoie de aceastã
instituþie. (…) Este clar cã pânã în 1
ianuarie nu are cum sã intre în vigoa-
re, dar instituþiile trebuie sã-ºi facã
treaba ºi legea sã intre în vigoare pen-
tru cã cetãþenii au nevoie de ea”, a
declarat Marton Arpad. Acesta a afir-
mat cã este ultima datã când UDMR
va vota prorogarea legii insolvenþei
persoanelor fizice. Ordonanþa Guver-
nului 6/2017 a fost votatã cu 264 vo-
turi “pentru”, unul “împotrivã” ºi douã
abþineri. Camera Deputaþilor este for
decizional.

Liviu Dragnea: În 2018 va exista
o reducere a cheltuielilor
materiale cu cel puþin 10%
în sistemul public

În 2018 va exista o reducere a chel-
tuielilor materiale cu cel puþin 10% în
sistemul public, fãrã a exista ºi o redu-
cerea a personalului bugetar, în con-
diþiile îngheþãrii angajãrilor, a anun-
þat, ieri, liderul PSD Liviu Dragnea. „S-
a discutat ºi s-a decis încã de la înce-
putul guvernãrii, din ianuarie, ºi se
continuã aceastã abordare, ca în 2018
sã fie un an în care sã fie o reducere a
cheltuielilor materiale cu cel puþin
10%, pentru cã încã se cheltuie mai
mult decât ar trebui. Nu vorbim de dis-
ponibilizãri de personal”, a spus Drag-
nea. Întrebat de ce continuã mãsura
îngheþãrii angajãrilor la stat ºi în 2018,
Dragnea a rãspuns: „Pentru cã se pare
cã e o mãsurã bunã. (...) Îngheþarea
nu înseamnã reducere”. Dragnea a mai
spus cã personalul bugetar trebuie sã
facã anual obiectul unei analize pri-
vind activitatea ºi funcþionarea.
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Adoptarea unui „prag modic” la
abuzul în serviciu, propus de Asocia-
þia Magistraþilor, vizând zece salarii,
respectiv 19.000 de lei, cred cã nu va
deranja pe nimeni, a precizat, ieri, de-
putatul PSD Florin Iordache. „Mâine
(miercuri, n.r.) vã invit la Comisia spe-
cialã, vom discuta ºi sper cã vom veni
cu o formulã. Acel prag care suscitã
foarte mare interes a fost solicitat ºi în
cele douã decizii CCR, iar dacã va fi
un prag modic, eu cred cã nu va de-
ranja pe nimeni”, a spus Iordache,
„Prag modic - mã refer chiar pornind
de la propunerea pe care ne-a fãcut-o
Asociaþia Magistraþilor, acel prag care
vizeazã zece salarii, undeva la 19.000.
(...) E o variantã. Un prag minimal nu
cred cã deranjeazã pe nimeni. Pânã la
acest moment cred cã sunt 14-15 for-
mule”, a adãugat Iordache.

Secretarul de stat în Ministerul
Justiþie, Mariana Moþ, a declarat,
miercuri, la ºedinþa Comisiei speciale
privind asigurarea stabilitãþii în jus-
tiþie, cã MJ pregãteºte un act norma-
tiv separat care sã vizeze abuzul ºi

Camera Deputaþilor a adoptat,
ieri, un proiect de lege care prevede
acordarea burselor de merit olimpic
ºi pentru elevii care au obþinut men-
þiune la olimpiadele ºcolare interna-
þionale, precum ºi rãsplãtirea profe-
sorilor care i-au pregãtit cu un pre-
miu a cãrui valoare va fi stabilitã de
ministru.

„Prezenta lege instituie acordarea
burselor de merit olimpic internaþio-
nal elevilor care au obþinut distincþii,
respectiv locurile I, II, III ºi menþiune
la olimpiadele ºcolare internaþionale,
precum ºi premiile acordate profeso-
rilor care au pregãtit elevii ce au obþi-
nut distincþii, respectiv locurile I, II,
III ºi menþiune la olimpiadele ºcolare
internaþionale, indiferent de discipli-
na de învãþãmânt la care acestea au
fost organizate”, se aratã în proiec-
tul care modificã Legea nr.235/2010
pentru acordarea burselor de merit
olimpic internaþional elevilor premiaþi
la olimpiadele ºcolare internaþional.
Legea în vigoare prevede acordarea
burselor de merit olimpic internaþio-
nal elevilor care la olimpiadele ºcola-
re internaþionale se situeazã pe unul
dintre primele trei locuri, indiferent
de disciplina de învãþãmânt la care
acestea au fost organizate.

Ministrul pentru Mediul de Afa-
ceri, Ilan Laufer, a declarat, ieri, cã
proiectul de ordonanþã care modifi-
cã Legea nr. 233/2016 privind parte-
neriatul public-privat este finalizat, în
prezent fiind în curs de avizare la Mi-
nisterul Finanþelor. „Legea fost avi-
zatã la noi în minister, acum e în curs
de avizare la Ministerul Finanþelor”,
a spus Laufer.

Ministrul a mai spus cã proiectul
de ordonanþã care modificã Legea nr.
233/2016 privind parteneriatul public-
privat va fi prezentat în Guvern dupã
avizare. „Legea parteneriatului pu-
blic-privat este o lege extrem de im-
portantã atât pentru mediul privat,
cât ºi pentru stat. Ne va permite sã
construim, sã dezvoltãm proiecte de
foarte multe tipuri ºi inclusiv servi-
cii publice, iar statul sã înceapã pla-
ta acestora dupã ce le sunt date în
exploatare. Eu cred cã existã un po-
tenþial ºi un interes foarte mare din
partea unor fonduri de investiþii
strãine pentru realizarea acelor ºapte
spitale regionale pe care le avem în
programul de guvernare ºi un spital

Preºedintele Comisiei parlamentare de
control al SRI, Claudiu Manda, a anunþat cã
Serviciul a remis comisiei textele celor 65 de
protocoale de colaborare cu alte instituþii
ale statului, urmând ca parlamentarii din co-
misie sã verifice dacã au fost respectate pre-
vederile legale ºi constituþionale. „Am pri-
mit protocoalele care sunt în vigoare în acest
moment între Serviciul Român de Informaþii
ºi diverse instituþii ale statului. Vorbim de o
listã de 65 de protocoale, dintre care 64 sunt
în continuare în vigoare, iar al 65-lea este
celebrul protocol încheiat între SRI ºi Par-
chetul de pe lângã ICCJ, pe vremea când
Parchetul era condus de Laura Codruþa Ko-
vesi”, a anunþat Claudiu Manda.

Deocamdatã, membrii comisiei nu au
apucat sã verifice temeinic în ce mãsurã
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neglijenþa în serviciu. „Cu privire la
infracþiunile de abuz în serviciu ºi
neglijenþã în serviciu, am mandatul
din partea ministrului Justiþiei sã
transmit faptul cã Ministerul Justi-
þiei intenþioneazã ca aceste douã in-

fracþiuni sã facã obiectul unui act
normativ separat. De aceea nu a for-
mulat un punct de vedere”, a decla-
rat secretarul de stat Mariana Moþ.

Preºedintele comisiei, deputatul
PSD Florin Iordache, a afirmat cã

acest articol 297 din Codul penal tre-
buie reglementat în cel mai scurt timp.
“Avem douã decizii ale Curþii, avem
convenþii internaþionale, avem pre-
siunea societãþii publice, a celor care
aplicã Codul, care aºteaptã o lege ºi
în urma consultãrilor, fãrã îndoialã,
în cel mai scurt timp, nemaiaºteptând
punctul de vedere, înþeleg totuºi cã
se lucreazã la Ministerul Justiþiei,
vom aduce în dezbatere parlamenta-
rã un proiect în care sã terminãm oda-
tã ºi cu acest articol 297 care este un
articol care sã reglementeze într-un
fel sau altul, þinând cont atât de deci-
ziile Curþii, dar ºi de convenþii inter-
naþionale”, a afirmat Iordache.

Deputaþii UDMR, USR ºi PMP au
depus amendamente pentru reformu-
larea articolului 297 referitor la infrac-
þiunea de abuz în serviciu. UDMR a
propus stabilirea unui prag valoric
de 100.000 de lei, iar USR ºi PMP au
cerut sã nu fie stabilit un prag pentru
abuzul în serviciu. USR a comunicat
comisiei, ca variantã „în subsidiar”,
un prag de 1.000 de lei.

Comisia de control al SRI a primit protocoalele
dintre Serviciu ºi alte instituþii ale statului

Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Proiectul
de ordonanþã care modificã Legea

parteneriatului public-privat este finalizat
republican”, a precizat Laufer.

Totodatã, ministrul a mai spus cã
pot fi cuprinse în parteneriatul pu-
blic-privat autostrãzi, drumuri, clã-
diri ºi servicii publice. „Existã un in-
teres sporit pentru finanþarea pro-
iectelor pe care noi le putem oferi în
parteneriat public-privat, dar va fi ºi
obligaþia ministerelor de o parte sã
vinã cu proiecte concrete, în func-
þie de domeniile lor de activitate”, a
susþinut Laufer. De asemenea, mi-
nistrul a precizat cã, pe plan local, a
permis posibilitatea autoritãþilor lo-
cale sã facã proiecte în parteneriat
public-privat. „S-a lucrat foarte mult
la aceastã lege, vechea lege care s-a
adoptat anul trecut în noiembrie a
avut anumite probleme, noi am refã-
cut grupul de lucru, vreau sã vã
spun cã a participat inclusiv Banca
Mondialã ºi BERD (Banca Europea-
nã pentru Reconstrucþie ºi Dezvol-
tare – n.r)”, a adãugat Ilan Laufer.

În privinþa Programului Start-up
Nation, Laufer a precizat cã ministe-
rul vrea sã reia acest program ºi anul
viitor.

Profesorii ar putea primi premii
dacã elevii lor sunt olimpici

Bursele de merit olimpic internaþi-
onal se acordã pe o perioadã de 12
luni, începând cu luna imediat urmã-
toare obþinerii distincþiilor, respectiv
locurilor I, II, III ºi menþiune. Cuan-
tumul lunar al burselor de merit olim-
pic internaþional acordate este dife-
renþiat, în funcþie de nivelul distinc-
þiei obþinute, pentru locul I, cuantu-
mul lunar al bursei de merit olimpic
internaþional reprezintã echivalentul
salariului de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã la data acordãrii
acesteia, iar pentru menþiune, cuan-
tumul lunar al bursei fiind 25% din
salariul de bazã minim brut pe þarã.

Profesorii care au pregãtit elevii
ce au obþinut distincþii la olimpiade-
le ºcolare internaþionale, indiferent
de disciplina de învãþãmânt la care
acestea au fost organizate, primesc
un premiu al cãrui cuantum se sta-
bileºte prin ordin al ministrului edu-
caþiei naþionale. Sumele necesare
acordãrii burselor de merit olimpic
internaþional ºi cele necesare pen-
tru premierea profesorilor sunt pre-
vãzute anual în bugetul Ministeru-
lui Educaþiei Naþionale ºi sunt acor-
date de la bugetul de stat, potrivit
proiectului de lege. Camera Depu-
taþilor este for decizional.

acordurile de colaborare dintre SRI ºi alte
instituþii ale statului au respectat legislaþia
existentã. „Ne-am uitat pe acestea sumar,
rãmâne ca în perioada urmãtoare sã anali-
zãm, inclusiv protocolul denunþat, dacã s-
a încadrat în prevederile legale ºi constituþi-
onale pentru cã acesta este unul dintre ele-
mentele pe care mare parte dintre petenþii pe
care i-am avut pânã acum la audieri, fie di-
rect prin cadrul audierilor, fie prin interme-
diul avocaþilor, ne-au transmis elemente pe
care ar trebui sã le luãm în analizã, dacã s-
au fãcut aceste protocoale cu respectarea
legilor în vigoare”, a spus Manda.

La observaþia cã numãrul protocoalelor
este unul foarte mare, senatorul PSD a preci-
zat cã sunt cazuri în care mai multe protocoa-
le au fost încheiate cu o singurã instituþie.
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MIRCEA CANÞÃR

Reprezentând una din instituþiile aca-
demice de referinþã ale sistemului de în-
vãþãmânt superior din þara noastrã, un
reper în domeniu, o matrice a filtrãrii cu-
noºtinþelor ºi informaþiilor destinate tine-
rei generaþii, Universitatea din Craiova,
la împlinirea vârstei de 70 de ani, are, fi-
reºte, o istorie încãrcatã ºi, bineînþeles,
un bilanþ robust. Parþial, istoria acestei
citadele a speranþelor ºi marilor idealuri,
cu rol covârºitor în emanciparea ºtiinþifi-
cã ºi culturalã a Olteniei ºi deopotrivã a
þãrii, prin formarea unor individualitãþi
competente pentru diverse domenii de
activitate, se regãseºte în Monografia –
oglindã a instituþiei – intitulatã „ªapte
decenii de învãþãmânt superior (1947-
2017)” apãrutã la Editura Academiei Ro-
mâne, sub coordonarea lui prof. univ. dr.
Ionuþ Cezar Spânu ºi prof. univ. dr. Du-
mitru Otovescu, prin aportul unui colec-
tiv de autori, care meritã toate laudele
pentru strãdania depusã, rigoarea acade-
micã probatã, în decantarea unei baze
documentare ce legitimeazã însãºi insti-
tuþia. ªi aºa cum, concis, menþioneazã
rectorul Universitãþii din Craiova, prof.
univ. dr. Ionuþ Cezar Spânu, în prefaþa
voluminoasei lucrãri menþionate, „comu-
nitatea academicã a Universitãþii din Cra-

iova îºi onoreazã tradiþia”, obiectivul sãu
esenþial pe termen lung rãmânând conso-
lidarea a ceea ce numeºte „pol de creºte-
re inteligentã”, în prezent derulând pro-
gramul „Crezi în tine, crezi în Universita-
tea din Craiova”. ªedinþa solemnã a Se-
natului, aºa cum s-a amintit în cotidianul
nostru de mai deunãzi, a avut loc în Sala
„Amza Pellea” a Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”, arhiplinã, inundatã de o fi-
reascã emoþie a celor prezenþi, dar ºi a
celor care au avut alocuþiuni de circum-
stanþã. Putând fi definitã ca reper intelec-
tual al întregii Oltenii, farul sãu de luminã
– citadela cunoaºterii – Universitatea din
Craiova îºi are întemeierea juridicã în Le-
gea nr. 138/1947, votatã de Adunarea
Deputaþilor, în ºedinþa din 5 aprilie 1947,
condusã de scriitorul Mihail Sadoveanu,
promulgatã de regele Mihai I la câteva zile
mai târziu. Legea respectivã de constitui-
re a Universitãþii din Craiova menþiona cã
aceasta „urma sã funcþioneze, deocam-
datã, cu urmãtoarele facultãþi: medicinã
umanã, medicinã veterinarã, ºtiinþe eco-
nomice, comerciale ºi cooperatiste, agro-
nomie”. Mult mai târziu vor fi încorpora-
te ºi specializãrile de facturã umanistã.
Documentele vremii, îngãlbenite de tre-
cerea timpului, atestã contribuþia majorã,

se spune decisivã, avutã de comitetul de
acþiune, special creat în acest sens, pre-
zidat de decanul Baroul Dolj, avocatul I.
B. Georgescu, prin memoriul – datat 12
ianuarie 1945 – adresat ministrului Edu-
caþiei Naþionale din epocã, ªtefan Voitec,
de loc din Corabia. Strãdaniile anterioare
menþioneazã, de asemenea, demersurile
fãcute în 1929, sub formã de moþiune,
însuºitã de preºedintele Academiei Româ-
ne, prof. univ. Ion Dianu, ºi vicepreºe-
dintele acesteia, Gheorghe Þiþeica, ca ºi
memoriul lui Ion Dianu, din vara anului
1941, prin care solicita întemeierea „unui
aºezãmânt de grad universitar” ºi a unei
„eforii universitare”. Evenimentul jubiliar
– 70 de ani de la înfiinþare – a prilejuit
omagierea unor dascãli universitari de
prestigiu, care au trudit la formarea de ge-
neraþii de specialiºti, utili zonei noastre ge-
ografice, dar ºi þãrii. Dar lumea s-a schim-
bat ºi se schimbã sub ochii noºtri. Excur-
sul monografic, cum era firesc, fiind vor-
ba de o cifrã rotundã a aniversãrii, sur-
monteazã momentele de cumpãnã, neîm-
plinirile trãite, prin raportarea calitativã la
exigenþele Convenþiei de la Bologna, deºi
amintite sunt programele Phare, Peco, So-
crates, Tempus, Copernicus, Leonardo da
Vinci, Auf. Fiecare dintre facultãþile ce

compun structura universitarã craiovea-
nã îºi are propria istorie ºi propria reacþie
la impulsurile social-economice ale zilei.
Dacã la 1 octombrie 1989 Universitatea
din Craiova avea doar ºapte facultãþi, dupã
decembrie 1991 au apãrut facultãþile de
Drept, Teologie, Educaþie fizicã ºi Sport,
dar ºi Colegiul Universitar Tehnic de In-
formaticã ºi Administraþie, precum ºi Co-
legiul Universitar Tehnic Economic din
Drobeta-Turnu Severin. Sprijinitã pe doi
piloni importanþi, strategia Universitãþii din
Craiova vizeazã potenþarea cercetãrii apli-
cative ºi încurajarea cercetãrii fundamen-
tale ca bazã de creºtere a performanþei.
Totul în dorinþa sau prin branºarea coe-
rentã la problemele economice, sociale ºi
culturale din aceastã regiune a þãrii. Be-
neficiind de o conducere dornicã de per-
formanþã academicã, desemnatã în teme-
iul metodologiei validate, branºatã spiri-
tului european, Universitatea din Craiova
adãposteºte un imens potenþial creativ –
prin elitele sale, acea aristocraþie a
competenþei, a înzestrãrii excepþiona-
le, a reprezentativitãþii –, putând rãs-
punde marilor provocãri, prin neostoita
activitate didacticã ºi ºtiinþificã a facultã-
þilor sale ºi a departamentelor de speciali-
tate, în slujba interesului public.

În ºedinþa CLM Craiova, de sãp-
tãmâna trecutã, consilierul PNL,
Marinel Florescu, a venit cu pro-
punerea de înfiinþare a unui mu-
zeu dedicat industriei Craiovei.
Concret, alesul local a cerut auto-
ritãþilor locale sã identifice o clãdi-
re în care sã se expunã diferite
obiecte din cele care au fost pro-
duse, de-a lungul timpului, pe plat-
forma industrialã a Craiovei, înce-
pând de la locomotive, avioane, ºi
terminând cu autoturisme. „Aº
face o propunere sã identificãm o
clãdire cu spaþiu aferent pentru un
mare muzeu al industriei Craiovei.
ªtim cu toþii, Craiova a fost un
mare oraº industrial, generaþiile
care vin ar trebui sã ºtie ºi sã nu

Primãria Craiova cautã exponate pentru un muzeu al industriei locale
Municipalitatea intenþioneazã sã amenajeze un Muzeu

al Craiovei, care va fi gãzduit într-una din clãdirile de
patrimoniu ce urmeazã sã fie refãcute cu fonduri euro-
pene. Singura problemã, spun autoritãþile, sunt expona-
tele cu care va fi decorat acest muzeu. Obiectele nu prea

se gãsesc, iar puþinele care se mai pãstreazã nu sunt
cedate prea uºor de actualii proprietari.

lãsãm sã treacã aceastã perioadã
istoricã, de 20-30 de ani, în care,
în Craiova, s-au fãcut avioane,
locomotive Diesel ºi electrice,
tractoare, toatã gama de maºini
agricole, autoturisme de la pri-
mul Oltcit ºi pânã la ultimul Ford,
ar trebui sã îºi regãseascã locul
în acest mare muzeu”, a solicitat
consilierul PNL.

Patru clãdiri sunt disponibile
pentru amplasament

Reprezentanþii Primãriei Craio-
va au fost receptivi la aceastã su-
gestie pe care au îmbrãþiºat-o din
start. Primarul Mihail Genoiu a re-
cunoscut cã municipalitatea avea
un plan în acest sens, de înfiinþare

a unui muzeu ce va fi dedicat isto-
riei Craiovei, iar o secþie sã fie des-
tinatã activitãþii industriale a ora-
ºului. „Este oportunã intervenþia
dumneavoastrã, iar noi deja sun-
tem pregãtiþi cu patru clãdiri de pa-
trimoniu ale Primãriei. Este fosta
Casã a Cãsãtoriilor, o casã pe „Ro-
main Rolland”, chiar în colþ, ulti-
ma clãdire pe partea stângã cum
vii spre Primãrie, este fosta ªcoa-
lã Obedeanu ºi clãdirea de pe stra-
da „Mihail Kogãlniceanu”. Toate
aceste clãdiri sunt foarte avansate
demersurile pentru a fi introduse
pe axele europene de reabilitare
clãdiri de patrimoniu. Deja pentru
una dintre ele este chiar caietul de
sarcini care a fost scos la licitaþie

pentru partea de proiectare. Obli-
gatoriu, trebuie sã aibã destinaþia
de muzeu. Iar unul din acestea tre-
buie sã adãposteascã muzeul Cra-
iovei, care trebuie sã aibã o arie
mai largã”, a explicat primarul Cra-
iovei, Mihail Genoiu.

Deþinãtorii de exponate
ar putea sã le doneze

Amplasamentul muzeului nu ar
constitui un impediment, spun au-
toritãþile, ci exponatele cu care ar
urma sã fie decorat
acest spaþiu. Potrivit pri-
marului, în secþia desti-
natã industriei Craiova
ar trebui sã îºi gãseas-
cã locul câte un expo-
nat din fiecare ramurã
producãtoare. Autoritã-
þile mai spun cã se mai
pãstreazã încã astfel de
obiecte, dar cã acestea
se aflã acum în posesia
unor alþi proprietari, iar
aceºtia nu sunt dispuºi
sã le cedeze aºa uºor.
Municipalitatea spune
însã cã vor exista dis-
cuþii cu aceºtia ºi cã li
se va prezenta scopul
pentru care vor fi do-
nate aceste obiecte.
„Singura problemã la
care puteþi sã îmi daþi o
mânã de ajutor este cã

trebuie sã gãsim exponatele. Sã
ºtiþi cã ne-am lovit de instituþii,
chiar din subordinea Primãriei,
care au exponate ºi care nu prea
vor sã le cedeze pentru activita-
tea unui muzeu. ªi atunci trebuie
sã avem o discuþie cu fostele în-
treprinderi de stat ºi care acum
sunt în proprietatea diverºilor,
dacã pot sã ne doneze anumite
exponate”, a explicat primarul
Craiovei, Mihail Genoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Marinel
Florescu
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Dupã cum au anunþat repre-
zentanþii Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean (IPJ) Dolj, sâmbãtã
seara, în jurul orei 21.30, poli-
þiºtii rutieri din Filiaºi l-au depistat
pe Marius Ionel Statie, de 36 de
ani, din satul Rãcarii de Sus, ju-
deþul Dolj în timp ce conducea
un autoturism Dacia Solenza, pe
DE 70 – în localitatea Rãcarii de
Sus –, având permisul de con-
ducere suspendat. De asemenea,
bãrbatul în vârstã de 36 de ani se
afla sub influenþa bãuturilor al-
coolice, având o alcoolemie
de 2,55 gr/l alcool în sânge, dupã

Un bãrbat în vârstã de 36 de ani, din
localitatea Rãcarii de Sus, a fost arestat
preventiv, ieri, pentru conducerea unui
autoturism sub influenþa bãuturilor al-
coolice ºi cu permisul suspendat. Doljea-

nul era plasat sub control judiciar într-
un alt dosar, în care a fost trimis în jude-
catã pentru distrugere ºi lovire ºi alte
violenþe, dupã ce, în luna iulie, ºi-a agre-
sat mama ºi i-a incendiat acesteia casa.

cum s-a dovedit douã zile mai târ-
ziu, când au venit rezultatele ana-
lizelor probelor de sânge. Doljea-
nul de 36 de ani a fost introdus,
în cursul zilei de luni, 30 octom-
brie a.c., în Centrul de Reþinere
ºi Arest Preventiv Dolj, pe bazã
de ordonanþã de reþinere pentru
24 de ore, pentru comiterea in-
fracþiunilor de conducerea unui
autoturism cu permis suspendat
ºi conducere sub influenþa bãu-
turilor alcoolice. Ieri dupã-amia-
zã a fost prezentat Judecãtoriei
Filiaºi, care a admis propunerea
procurorilor Parchetului de pe

lângã Judecãtoria Filiaºi ºi a dis-
pus arestarea preventivã pentru
30 de zile a bãrbatului.

Trimis în judecatã pentru
cã a incendiat casa mamei sale

Cel mai probabil la hotãrârea de
arestare preventivã a cântãrit mult
ºi faptul cã bãrbatul este plasat
sub control judiciar într-un alt
dosar, în care a fost trimis în ju-
decatã în luna septembrie, pentru
distrugere (prin incendiere) ºi lo-
vire ºi alte violenþe. Mai exact, pe
19 iulie a.c., în jurul orei 23.15,
Poliþia Filiaºi a fost sesizatã prin
112 de un localnic din satul Rã-
carii de Sus cã la locuinþa vecinei
sale a izbucnit un incendiu, fiind
anunþaþi ºi pompierii. La faþa lo-
cului, poliþiºtii au stabilit cã Ma-
rius Ionel Statie, de 35 de ani, din
localitate, în timp ce se afla la
domiciliul sãu împreunã cu pãrin-
þii, în jurul orei 22.30, pe fondul
consumului de alcool ºi în urma
unor discuþii contradictorii cu
mama sa, a dat foc unor obiecte
de îmbrãcãminte din interiorul lo-
cuinþei, iar focul a cuprins tot imo-
bilul, care a ars în proporþie de
aproximativ 80 %, extinzându-se
ºi la acoperiº. Focul a fost  stins
de pompierii din cadrul Inspecto-

ratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj, care au stabilit ca sur-
sã probabilã de producere „folo-
sire intenþionatã a focului des-
chis”. În urma efectuãrii cerce-
tãrii la faþa locului, precum ºi din
verificãrile efectuate, s-a stabilit
cã Statie, înainte de a incendia
locuinþa, a ºi agresat-o fizic pe
mama sa, Elvira Statie. Bãrbatul
a fost reþinut pe o durata de 24
ore, însã pe 21 iulie a fost plasat
sub control judiciar.

Pe 13 septembrie a.c. s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Filiaºi dosa-
rul în care Marius Ionel Statie a
fost trimis în judecatã, douã zile
mai târziu, mai exact pe 15 sep-
tembrie, instanþa a prelungit cu 60
de zile mãsura controlului judiciar
faþã de inculpat, iar pe 13 octom-
brie a.c., judecãtorul de camerã

preliminarã a dispus începerea
procesului: „Constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
405/P/2017 al Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Filiaºi, pri-
vind pe inculpatul Statie Marius
Ionel, pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de distrugere, prev. de art.
253 alin. 4 Cod penal, ºi lovire ºi
alte violenþe în familie, prev. de
art. 193 alin. 2 rap. la art. 199
alin. 1 Cod penal, cu aplicarea
art. 38 alin. 1 Cod penal, a ad-
ministrãrii probelor ºi a efectuã-
rii actelor de urmãrire penalã.
Dispune începerea judecãþii cau-
zei. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 3 zile de la comunicare.
Pronunþatã în camera de consiliu
azi, 13.10.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. 

CARMEN ZUICAN

Renunþarea la fumat, limitarea
consumului de alcool, regimul ali-
mentar bogat în fructe ºi legume,
pãstrarea în limite normale a greu-
tãþii corporale, controlul regulat al
glicemiei ºi a tensiunii arteriale, pre-
cum ºi miºcarea zilnicã sunt prin-
cipalele cãi prin care putem reduce
semnificativ riscul de atac cerebral,
afecþiune medicalã majorã ºi a treia
cauzã de mortalitate din lume.

Scade vârsta celor care suferã
accidente vasculare

Bolile cerebrovasculare continuã
sã fie printre principale-
le cauze de morbiditate
ºi mortalitate din Româ-
nia. Þara noastrã se gã-
seºte în primele trei la
nivel european, atât în
ceea ce priveºte inciden-
þa crescutã a bolilor ce-
rebrovasculare, precum
ºi mortalitatea de cauzã
cerebrovascularã.

Mortalitatea de cauzã
cerebrovascularã la per-
soanele peste 65 ani este

Accidentele vasculare cerebrale,
un deces la fiecare 5 secunde

Cu toate cã 80% din accidentele vasculare ce-
rebrale (AVC) pot fi prevenite, la fiecare douã
secunde o persoanã din lume suferã un AVC ºi la
fiecare 5 secunde cineva va deceda din cauza unui

AVC. În România, AVC-ul este a doua cauzã de
mortalitate. 61.552 de români au suferit un AVC,
în timp ce alþi 252.774 de români suportã conse-
cinþele unui AVC suferit anterior.

de 1.276,5 la 100.000 de locuitori.
De asemenea, date recente aratã
cã prevalenþa globalã a AVC este
de 0,1% pentru grupa de vârstã
sub 40 ani, 1,8% pentru grupa de
vârstã 40-55 ani, 4,3% pentru gru-
pa de vârstã 55-70 ani ºi 13,9% la
vârsta de peste 70 de ani.

Un raport al Comisiei Europene
aratã cã, în anul 2010, în Româ-
nia, rata mortalitãþii secundarã AVC
a fost de 314,2 la 100.000 de lo-
cuitori, fiind pe locul trei pe conti-
nent, dupã Macedonia ºi Bulgaria.

Din nefericire, vârsta la care

apare aceastã afecþiune gravã este
din ce în ce mai tânãrã, iar rata
globalã la adulþii tineri a crescut
dramatic. În plus, nu existã nicio
þarã a lumii în care numãrul abso-
lut de persoane afectate de aceas-
tã boalã sã fi scãzut. Potrivit ulti-
mei raportãri a Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii, au fost înregis-
trate în întreaga lume peste 15
milioane de cazuri noi de AVC,
aproximativ 5 milioane dintre aceºti
pacienþi decedeazã, iar alte 5 mili-
oane rãmân cu diverse grade de
dizabilitate permanentã. Pentru

aceºtia din urmã, neu-
roreabilitarea rãmâne
singura ºansã la o via-
þã normalã

Care sunt factorii
de risc

Nu existã diferenþe
mari în ceea ce pri-
veºte factorii de risc
între þãrile Europei de
Vest ºi de Est, doar
ordinea lor este diferi-
tã. Astfel, pentru Eu-

ropa de Est, aceºtia sunt repre-
zentaþi de hipertensiunea arteria-
lã, consumul excesiv de bãuturi
alcoolice, fumatul, obezitatea, die-
ta sãracã în legume ºi fructe,
aportul crescut de sare în alimen-
taþie, hiperglicemia, hipercoleste-
rolemia ºi sedentarismul.

Factorii de risc care pot fi con-
trolaþi sunt tensiunea arterialã cres-
cutã (hipertensiunea) este al doilea
factor de risc ca importanþã dupã
vârstã. Apoi, este diabetul zaharat.
Aproximativ un sfert din persoane-
le cu diabet decedeazã prin AVC.
Prezenþa diabetului creºte de douã
ori riscul de accident vascular ce-
rebral din cauza afectãrii circulaþiei
care apare în aceastã boalã. Nivelul
crescut de colesterol din sânge poa-
te duce la afecþiuni ale arterelor
coronare ºi la infarct miocardic,
care la rândul lor determinã lezarea
musculaturii inimii (miocardului),

iar aceasta la rândul ei poate deter-
mina creºterea riscului de AVC.

De asemenea, un factor de risc
îl reprezintã afecþiunile arterelor
coronare, care pot determina apa-
riþia unui infarct miocardic ºi a unui
accident vascular cerebral alte
afecþiuni cardiace, precum fibrila-
þia atrialã, endocardita, afecþiuni ale
valvelor cardiace, foramen ovale
patent sau cardiomiopatie. Tot la
capitolul factori de risc sunt inclu-
se ºi fumatul, inclusiv fumatul pa-
siv, lipsa activitãþii fizice, obezita-
tea, folosirea unor medicamente ºi
consumul crescut de alcool. Per-
soanele care consumã excesiv al-
cool, în special cele care au into-
xicaþii acute cu alcool (beþii), au
un risc mare de AVC. Beþia alcoo-
licã se defineºte prin consumul a
mai mult de 5 pahare de alcool în-
tr-o perioadã scurtã de timp.

RADU ILICEANU
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Deputatul european ºi-a început
conferinþa cu un subiect extrem de
sensibil ºi anume, referendumul din
Catalonia ºi a tras semnalul de alar-
mã vizavi de ceea ce s-ar putea în-
tâmpla din punct de vedere de eco-
nomic în zona respective, dar ºi în
regiune.  Marian Jean Marinescu
crede cã educaþia ar fi unul din fac-
torii determinaþi, iar tinerilor le su-
gereazã sã înveþe ºi sã studieze ºi
sã-ºi ia mai puþinã informaþie de pe
internet, informative care de cele
mai multe ori le este livratã în mod
intenþionat. “Din pãcate, situaþia din
Catalonia, în ultima perioadã nu a
fost extraordinar de calmã. Parla-
mentul Regional a declarat indepen-
denþa Catalonei. Vã rog sã þineþi cont
cã au fost 70 de voturi pentru din
135 cât are Parlamentul, adicã, cu
o majoritate foarte micã. Regula de-
mocraþiei  consfinþeºte cã majori-
tatea decide, dar când avem în faþã
o decizie de o astfel de importanþã,
cred cã ar fi putut sã fie o altfel de
majoritate. Ne aratã aºadar de fapt
care este situaþia realã în Catalonia.
Procedura prin care s-a votat la

„Nu este bine nici pentru Spania, dar nici pentru Europa
ceea ce se întâmplã în Catalonia”

Europarlamentarul Marian Jean Marines-
cu, vicepreºedintele Grupului EPP, a pus as-
tãzi în discuþie, în cadrul unui conferinþe de
presã,  cele mai importante subiecte care agi-
tã spiritele la nivelul Uniunii Europene. Pe
agenda ºedinþei de plen a  Parlamentului Eu-

ropean, susþinutã sãptãmâna trecutã la Stras-
bourg, unde a fost o sesiune de vot, au stat
urmãtoarele probleme: Catalonia, Brexit, bu-
getul Uniunii ºi, nu în ultimul rând,  directiva
care prevede condiþii  suplimentare muncito-
rilor detaºaþi în statele Uniunii.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

acest referendum nu se poate lua
în calcul.  Din sondaje rezultã o
opinie aproape egalã, o situaþie echi-
libratã aº putea sã spun. Deci s-a
luat aceastã decizie, care este îm-
potriva Constituþiei Spaniei ºi în
consecinþã Guvernul Spaniei a luat
ºi el anumite mãsuri ºi s-a întâm-
plat ceea ce era de aºteptat… liderii
au pãrãsit Catalonia. Aºa cum s-a
întâmplat la Brexit… dar în sens
invers. Acolo s-a reuºit ºi tot pe o
diferenþã micã, iar cei care au sus-
þinut Brexit-ul au dispãrut. Unii ºi-
au dat demisia, alþii au renunþat. Li-
derii din Catalonia au fugit din þarã,
în loc sã se apere, sã-ºi susþinã con-
vingerile, mai ales dacã ei credeau
cã fac ceea ce trebuie. Acum spe-
rãm ca lucrurile sã se aºeze pentru
cã nu este bine nici pentru Spania,
dar nici pentru Europa, ceea ce se
întâmplã în Catalonia. Deja au ple-
cat foarte multe firme de acolo, ºi-
au mutat sediul în altã parte, ceea
ce pentru oameni va fi foarte rãu.
Pe de altã parte, atitudinea statelor
din Europa este foarte clarã, nimeni
nu va recunoaºte independent Ca-

taloniei. Pãrerea mea este cã ceea
ce se întâmplã se datoreazã unor
politicieni populiºti, oameni care nu
le ajunge sã fie premier al unei re-
giuni autonome ºi doresc sã fie pre-
ºedinte sau prim-ministru al unei
þãri”, a precizat europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.

Paradoxal, România a votat
varianta Consiliului Europei,

Polonia… nu
Al doilea subiect al conferinþei

a fost legat de muncitorii detaºaþi
în UE. „Existã o directive europea-
nã, în lucru, în Parlament ºi în Con-
siliu. A venit ºi preºedintele Macron
în România pentru a susþine anu-
mite lucruri. A fost un text votat
iniþial în Comisie, apoi a fost votat
în Parlament, în plen ºi a fost în
acelaºi timp ºi o reuniune a miniº-
trilor Muncii din þãrile membre ºi
care au aprobat un text la Consi-
liu, care este diferit de textul Par-
lamentului. Acolo perioada maxi-
mã de detaºare este de un an, iar
la Parlament este de doi ani, cu

prelungire de 6 luni la Consiliu ºi
cu o prelungire de un an la Parla-
ment. Trebuie sã se þinã cont de
salariul minim din þara respectivã,
în partea cealaltã este vorba de
contracte de ramurã sau contracte
ce þin de respectiva unitate, adicã,
lucrurile sunt diferite. România a
votat în mod paradoxal varianta din
Consiliu, asta în condiþiile în care
alte state nu au votat-o, de exem-
plu, Polonia. Ok,  Macron a câºti-
gat o luptã, dar nu rãzboiul, pen-
tru cã acum încep negocierile din-
tre Parlament ºi Consiliu. Româ-
nia care fãcea parte dintr-o mino-
ritate de blocaj, eventual, în Con-

siliu, nu a mai fãcut parte ºi a vo-
tat. Noi în Parlament vom susþine
condiþii cât mai bune pentru mun-
citorii detaºaþi. De ce ? Pentru cã
este un drept câºtigat. Este o li-
bertate de circulaþie a forþei de
muncã. Atâta timp cât formele
sunt legale, nu trebuie sã punem
noi condiþii care sã restricþioneze
aceastã libertate. Adicã, ceea ce
se întâmplã cu niºte state care vor
sã introducã niºte reguli, sã cree-
ze ºi o mai mare protecþie pentru
forþa de muncã din statele respec-
tive, ceea ce este de fapt împotri-
va Tratatului”, a mai spus deputa-
tul european.

Primul punct aflat pe ordinea de
a zi a spart gheaþa. A iscat totodatã
ºi un lung ºir de replici între Cos-
min Cãlin, consilier judeþean, ºi
managerii a douã spitale, prinºi pe
picior greºit. Subiectul a fost unul
de actualitate: rectificarea bugeta-
rã ºi mutarea unor bani dintr-o

Consilierii judeþeni s-au certat regulamentConsilierii judeþeni s-au certat regulamentConsilierii judeþeni s-au certat regulamentConsilierii judeþeni s-au certat regulamentConsilierii judeþeni s-au certat regulament
O ºedinþã de Consiliu Judeþean cu mulþi

nervi, cu ton ridicat ºi cu bãtut de pumn în
masã! S-a recitit ºi reamintit regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Consiliului, mai
precis acele articolele care fac referire la in-
terpelãri, s-a solicitat chiar ºi un punct de
vedere juridic, din partea secretarului Con-
siliului Judeþean Dolj, Gheorghe Barbãrasã,
care s-a lãsat aºteptat preþ de câteva minu-
te, dar care a elucidat enigma. Consilierii ju-
deþeni pot solicita informaþii ºi rãspunsurile

se dau în scris sau verbal. ªi asta nu a fost
tot.  S-au cerut explicaþii ºi  date  suplimen-
tare pentru fiecare bãnuþ alocat din bugetul
public societãþilor din subordinea CJ Dolj.
Managerii au fost luaþi la întrebãri ºi acest
lucru a enervat foarte mult, nu atât pe cei
intervievaþi, cât pe consilierii prezenþi în
salã. Situaþia a fost dezamorsatã de Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, ºi s-a revenit uºor la discuþiile construc-
tive cu care eram obiºnuiþi.

parte într-alta. „Nu ºtiu dacã ci-
frele din acest raport sunt puse la
miºto sau pur ºi simplu e o gre-
ºealã. Sunt mutate dintr-o parte în
alta sume de bani fãrã nicio expli-
caþie, aºtept sã primesc o  infor-
mare clarã, fie ea ºi în scris”, a
spus Cãlin Cosmin.

Rectificarea bugetarã de la
Aeroport, întoarsã pe toate feþele

Acelaºi consilier a continuat ti-
rul întrebãrilor, dar de data asta
îndreptate cãtre directorul Aero-
portului Internaþional Craiova, Mir-
cea Dumitru, prezent în salã, fiind
vorba de cel de-al doilea proiect
de pe ordinea de zi: Proiect de ho-
tãrâre privind aprobarea rectificã-
rii bugetului de venituri ºi cheltu-
ieli ºi a cheltuielilor de capital ale
R.A Aeroportul Internaþional Cra-
iova pe anul 2017. La partea de
venituri sunt prevãzute câteva
modificãri. Pe de o parte, transfe-
rurile primite de la Consiliul Jude-
þean Dolj pentru cheltuieli curente
se majoreazã cu suma de 1500 mii
lei în vederea bunei desfãºurãri a
activitãþii în perioada de iarnã, sumã
aprobatã prin Hotãrârea Consiliu-
lui Judeþean Dolj nr. 227/
28.09.2017; pe de altã parte, se
diminueazã transferurile primate de

la Consiliul Judeþean Dolj pentru
cheltuieli de capital cu suma de 256
mii lei ºi, nu în ultimul rând, se
majoreazã cu suma de 20 mii lei
poziþia “Alte venituri”. ªi pe la chel-
tuieli apar ceva modificãri. De
exemplu, se majoreazã cheltuielile
cu bunuri ºi servicii cu suma de
1500 mii lei în vederea desfãºurã-
rii în bune condiþii a activitãþii Ae-
roportului în perioada de iarnã.

Sã se discute în Comisii!
Cam de aici s-a declanºat scan-

dalul. Consilierilor liberali li s-a soli-
citat sã obþinã aceste informaþii în
comisiile de specialitate, acolo sã fie
chemaþi directorii ºi sã fie luaþi la

întrebãri, iar în ºedinþele ordinare
doar sã se voteze. Consilierul jude-
þean Alexandru Brezniceanu nu a fost
de acord cu aceastã propunere ºi a
spus cã fiecare consilier trebuie sã
se informeze înainte de aº da votul.
„Este adevãrat cã domnul directorul
Mircea Dumitru a venit în Comisie
ºi a dat explicaþii. Eu i le-am solici-
tat, dar colegul meu Cãlin Cosmin
nu face parte din aceastã Comisie ºi
eu nu am avut timp sã-i spun ceea
ce s-a discutat, aºa cã nu vãd de ce
este atâta supãrare cã se pun niºte
întrebãri. Pãi ni se cere votul ºi tre-
buie sã votãm în cunoºtinþã de cau-
zã…”, a explicat consilierul judeþean
Alexandru Brezniceanu.
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Constantin Chiriac va susþine
conferinþa „Dialogul performan-
þei: actor-creator ºi manager-vi-
zionar” în Sala „Amza Pellea” a
teatrului, în prezentarea secretaru-
lui literar Nicolae Coande. În acest
cadru, va împãrtãºi din experienþa
sa de creator al Festivalului Inter-
naþional de Teatru de la Sibiu ºi va
vorbi despre ºcoala de teatru ºi
management cultural de la Sibiu,
platforma doctoralã din cadrul
Universitãþii „Lucian Blaga”, Bur-
sa de Spectacol de la Sibiu, despre
comunitatea reabilitatã printr-un dat
cultural, dezvoltarea noului public
ºi dezvoltarea infrastructurii prin
construcþia unui teatru ºi a unui
institut de cercetare orientate spre
viitor. Bilete pentru accesul la con-
ferinþã sunt puse în vânzare la
Agenþia instituþiei.

„Dialogul performanþei”„Dialogul performanþei”„Dialogul performanþei”„Dialogul performanþei”„Dialogul performanþei”, cu actorul, cu actorul, cu actorul, cu actorul, cu actorul
ºi managerul cultural Constantin Chiriacºi managerul cultural Constantin Chiriacºi managerul cultural Constantin Chiriacºi managerul cultural Constantin Chiriacºi managerul cultural Constantin Chiriac

„Dialogul performanþei: actor-creator ºi manager-vizio-
nar” este titlul conferinþei pe care Constantin Chiriac –

actor, preºedinte al Festivalului Internaþional de Teatru de
la Sibiu, director general al Teatrului Naþional „Radu Stan-
ca” din Sibiu – o va susþine la Craiova, duminicã, 5 noiem-

brie, de la ora 11.00, ca invitat al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” în cadrul Întâlnirilor „SpectActor”. Evenimentul
cultural, iniþiat în anul 2009, îºi propune – ºi reuºeºte – sã
aducã în faþa publicului craiovean personalitãþi ale culturii
naþionale ºi europene, capabile sã dezvolte un dialog pe

coordonatele spiritului tolerant ºi ale ideii incisive.

În aceeaºi zi, de la ora 12.30,
actorul va susþine un recital de
poezie religioasã, „Metanie, þie,
Pãrinte”, la Catedrala Sf. Dumi-
tru, urmând ca de la ora 17.30 sã
prezinte la Aula „Buia” a Facultãþii
de Agronomie recitalul „Domnu-
le ºi frate Eminescu!”. Potrivit
unui comunicat de presã al Naþio-
nalului craiovean, recitalul „este
construit ca un dialog între Mihai
Eminescu ºi Ion Creangã ºi por-
neºte de la dimensiunea poeziei
populare ca matrice, explorând le-
gãtura creatoare ºi prietenia unicã
dintre cei doi scriitori români”.

 Constantin Chiriac (n. 3 oc-
tombrie 1957, Republica Moldo-
va) a absolvit Universitatea Naþi-
onalã de Artã Teatralã ºi Cinema-
tograficã din Bucureºti în anul
1980. Din 1994 conduce Festiva-

lul Internaþional de Teatru de la
Sibiu, iar în 2009 a devenit direc-
torul Teatrului „Radu Stanca”.
Este posesor a trei diplome în ma-
nagement cultural conferite de
United States Information Agen-
cy (1996), University of Hull în
Marea Britanie (1998-1999), Vir-
ginia Commonwealth University
în Richmond, Virginia (1999). 
Este doctor în teatru cu teza „Po-
ezia ca spectacol”, susþinutã la
Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu ºi la Universitatea de Artã
Teatralã din Târgu Mureº (2006).
A jucat în peste 20 de filme, în
circa 50 de spectacole, peste 20
de one-man show-uri ºi a susþi-
nut recitaluri în peste 50 de þãri. 
Printre cele mai cunoscute filme
în care poate fi vãzut: „Morome-
þii” (regia Stere Gulea), „Croazie-

ra” (regia Mircea Daneliuc) ºi
„Undeva la Palilula” (regia Silviu
Purcãrete).

A fost decorat prin decret pre-
zidenþial cu Ordinul Naþional Pen-
tru Merit în grad de Cavaler
(2000). A obþinut de douã ori pre-
miul pentru „Cel mai bun mana-
ger de teatru din România”,  me-
rit recunoscut de secþia românã a
Asociaþiei Internaþionale a Critici-
lor de Teatru (AICT) ºi de juriul
Uniunii Teatrelor din România în
cadrul Galelor UNITER (2001). I-
a fost conferit Premiul Ministe-
rului Culturii ºi Cultelor pentru
promovarea teatrului românesc în
lume (2003). A fost vicepreºedin-
te al Asociaþiei „Sibiu Capitalã Cul-
turalã Europeanã 2007” (2004-
2007), iar apoi membru al Comi-
siei de selecþie ºi de monitorizare
a oraºelor candidate pentru titlul
de Capitalã Culturalã Europeanã
(2008-2012). A primit titlul de Per-
sonalitatea Anului pentru o Româ-
nie Europeanã (2010), Premiul

Hotel, Tourism and Leisure In-
vestment Conference în cadrul
Excellence Awards Ceremony
2014, a fost desemnat Ambasa-
dor Onorific al Turismului Româ-
nesc 2014 ºi a primit Premiul As-
pen Institute pentru Contribuþia la
Patrimoniul Cultural Naþional, în
cadrul Aspen Leadership Gala
2014. În luna octombrie 2015 a
primit cel mai important premiu
în Japonia – Premiul Fundaþiei
Japonia ºi al Ministerului de Afa-
ceri Externe al Japoniei, pentru
Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu, recunoscându-se ast-
fel contribuþia adusã la promova-
rea relaþiilor bilaterale.

În anul 2017 a primit Ordinul
Meritul Cultural în grad de Ofiþer
din partea preºedintelui Klaus Wer-
ner Iohannis ºi a premierului lu-
xemburghez Xavier Bettel. Eveni-
mentul a avut loc la 10 ani de când
Sibiul ºi Luxemburgul au devenit
Capitale Culturale Europene

MAGDA BRATU

 Ieri, învãþãmântul profesional ºi
tehnic a mai parcurs o etapã de dez-
voltare, prin semnarea altor douã con-
tracte, la „dual”, pentru prezenþa ele-
vilor în aceastã formã de educaþie.
Colegiul „ªtefan Odobleja” este una
dintre instituþiile de învãþãmânt care
face parte din program (14 elevi la
FORD ºi 16 la RECON).

„Ne bucurãm cã suntem parte din
proiect ºi suntem onoraþi sã-i avem
lângã noi pe reprezentanþii partene-
rilor: FORD România ºi RECON
Craiova.Este o oportunitate pentru
tineri ºi le cer sã se implice în între-
gul proces de învãþãmânt. Nu pu-
team avea succes fãrã implicarea
autoritãþii publice locale, lângã noi
avându-i pe doi reprezentanþi – Vic-
tor Costache ºi Ionuþ Gîlea. Vor spu-
ne mai multe, sunt convins, repre-
zentanþii firmelor”, a precizat prof.
Daniel Ion Alexandru, director al
Colegiului „ªtefan Odobleja”.

Învãþãmântul „dual” are ºanse de reuºitã
Învãþãmântul dual tinde, pe zi ce trece, sã

prindã contur în sistemul educaþional românesc.
Dacã luni, 30 octombrie, Colegiul Tehnic Ali-
mentar din Craiova ºi-a prezentat oferta de pre-
gãtire pentru tineri, pe 31 octombrie a venit

rândul Colegiului  „ªtefan Odobleja” ºi a Li-
ceului „Matei Basarab” din Craiova sã sem-
neze contractele de parteneriat cu firmele care
asigurã, prin burse, pregãtirea, atât educaþio-
nalã, cât ºi umanã a elevilor cuprinºi în sistem.

 Ca de fiecare datã, John Ol-
dham,preºedinte al FORD România,
a fost aproape de elevi ºi pãrinþi: „Când
mã uit în salã, îmi aduc aminte de
tinereþea mea. Eram ca voi. Mi-am
început ucenicia la FORD, eram de
mânã cu tatãl meu, ºi am învãþat. Eram
electrician, dar am mers mai depar-
te. Anii au trecut ºi sunt în faþa dum-
neavoastrã ºi nu pot spune decât sã
lucraþi în echipã. Noi nu pregãtim
numai specialiºti, ci ºi oameni, pen-
tru cã nu conteazã ce carierã alegeþi”.

Emulaþie ºi proiecte
La Liceul „Matei Basarab”, ace-

eaºi emulaþie. Instituþia de învãþã-
mânt preuniversitar a avut repre-
zentanþi de marcã la semnarea con-
tractului pentru pregãtirea viitori-
lor specialiºti în „instalaþii tehnico-
sanitare” ºi de „gaze”, cu RECON.
„Suntem bucuroºi cã avem acest
proiect, iar copiii vor învãþa de la

cadre specializate. Pentru noi este
o mândrie”, a menþionat prof.
Matilda Blagu, director la „Matei
Basarab”. Prezent la întâlnire, aºa
cum a fost ºi la „ªtefan Odoble-
ja”, managerul RECON, Marian
Petcu, a declarat: „Facem un efort
mare pentru a le asigura copiilor
pregãtirea necesarã. Au toate con-
diþiile, dar numai de ei depinde. Au
de unde învãþa ºi vor putea sã-ºi
punã în practicã indicaþiile teoreti-

ce ºi demonstraþiile practice”.
Manifestãrile de ieri nu puteau

avea loc fãrã prezenþa reprezentan-
þilor Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj. «Este un succes pentru
noi ºi sunt convinsã cã rezultatele
vor continua. Avem lângã noi ºi pe
reprezentanta Centrului Naþional de
Dezvoltare a Învãþãmântului Pro-
fesional ºi Tehnic (CNDIPT), pe
Regiunea de Dezvoltare SUD-Vest
Oltenia, Lucia Purcãreanu. Pen-

tru stabilizarea cifrei de ºcolariza-
re 2018-2019 clasele de învãþã-
mânt profesional vor fi stabilite în
urma solicitãrilor operatorilor eco-
nomici, centralizate la sediul ISJ
Dolj, iar pentru „dual” situaþia va
fi cunoscutã la CNDIPT», a subli-
niat prof. Simona Ciulu, inspec-
tor ºcolar pentru învãþãmântul teh-
nic ºi profesional în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
ANUNÞ prealabil privind afi-

ºarea publicã a documentelor teh-
nice ale cadastrului. Unitatea ad-
ministrativ-teritorialã Seaca de Pã-
dure, din judeþul Dolj, anunþã pu-
blicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele ca-
dastrale nr. 1 începând cu data de
07.11.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Seaca de
Pãdure, conform art. 14 alin.(1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a pu-
blicitãþii imobiliare nr. 7/1996, re-
publicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor teh-
nice vor putea fi depuse la sediul
primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Na-
þionale de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã.

INFORMARE. In conformitate
cu prevederile Legii Apelor nr.107/
1996, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare, TITULARUL Comu-
na Secu, judeþul Dolj, România Te-
lefon: 0251453494, intenþioneazã
sã solicite de la A.N. “Apele Roma-
ne” - Directia Apelor Jiu, aviz de
gospodãrire a apelor pentru reali-
zarea lucrãrilor “Reabilitare siste-
me alimentare cu apã (staþie trata-
re ºi reþea) pentru satele Secu,
Comanicea ºi Sumandra-reabilita-
re ºi extindere” amplasate în Co-
muna Secu, judeþul Dolj. Aceastã
investiþie este nouã. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicita-
rea avizului de gospodãrire a ape-
lor, pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã. Persoanele
care doresc sã transmitã observa-
tii, sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului dupa data de
26.10..2017 (data estimata la care
se va transmite solicitarea de aviz).

INFORMARE. In conformitate
cu prevederile Legii Apelor nr.107/
1996, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, TITULARUL Comuna
Cernãteºti, judeþul Dolj, România
Telefon: 0251445072, intenþioneazã
sã solicite de la A.N. “Apele Româ-
ne” - Direcþia Apelor Jiu, aviz de
gospodãrire a apelor pentru reali-
zarea lucrãrilor “Extindere reþea de
apã potabilã în comuna Cernãteºti,
judeþ Dolj” amplasate în Comuna
Cernãteºti, judeþul Dolj. Aceastã in-
vestiþie este nouã. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avi-
zului de gospodãrire a apelor, pot
contacta solicitantul de aviz la adre-
sa menþionatã. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de
01.11.2017 (data estimatã la care se
va transmite solicitarea de aviz).

INFORMARE. In conformitate
cu prevederile Legii Apelor nr.107/
1996, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, TITULARUL Comuna
Rojiºte, judeþul Dolj, România Tele-
fon: 0251372138, intenþioneazã sã
solicite  de la A.N. “Apele Române”
- Direcþia Apelor Jiu, aviz de gospo-
dãrire a apelor pentru realizarea lu-
crãrilor “Înfiinþare reþea de apã po-
tabilã în sat Rojiºte, comuna Rojiº-
te, judeþ Dolj” amplasate în Comu-
na Rojiºte, judeþul Dolj. Aceastã in-
vestiþie este nouã. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii supli-
mentare cu privire la solicitarea avi-
zului de gospodãrire a apelor, pot
contacta solicitantul de aviz la adre-
sa mentionata. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului dupã data de
01.11.2017 (data estimatã la care se
va transmite solicitarea de aviz).

ªCOALA Gimnazialã Specia-
lã „Sf. Vasile”, cu sediul în localita-
tea Craiova, strada Dr. Dimitrie Ge-
rota, numãrul 3, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: -
Muncitor calificat treapta IV- Len-
jereasã, 1 post, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 23.11.2017, ora 9.00; -Proba
practicã în data de 27.11.2017, ora
9.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii: medii cu atestat profesional
pentru lenjereasã; -studii de cali-
ficare în domeniu; -vechime: 3 ani
în domeniu sau o ramurã a indus-
triei uºoare. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoa-
re de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul ªcolii Gimnaziale Speciale
„Sf.Vasile” Craiova. Relaþii supli-
mentare la sediul ªcolii Gimnazia-
le Speciale „Sf.Vasile” Craiova,
persoanã de contact: Cutoveanu
Cornelia, telefon: 0251.510.079,
fax: 0251.510.079, e-mail: sfvasi-
le_craiova@yahoo.com.

COMUNA SECU, titular al Pla-
nului Urbanistic General, amplasat
în Comuna Secu, anunþã publicul
interesat cã s-a depus documenta-
þia în vederea obþinerii avizului de
mediu pentru Planului Urbanistic
General al Comunei Secu. Obser-
vaþiile publicului se primesc în scris
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro, zilnic între orele 08-
16, în termen de 18 zile calendaristi-
ce de la apariþia anunþului.
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Anunþul tãu!
S.C. AGRO STEACO SRL, repre-

zentat de ªtefãnescu Dragoº Alexan-
dru titular al proiectului «Construire
fermã bovine carne» anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu se supu-
ne evaluãrii adecvate, în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul: «Construire
fermã  bovine carne» propus a fi
amplasat în comuna Teslui, extravi-
lan, T102, P, 1388/43, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J, între
orele 8-16, ºi vineri între orele 8.00-
14.00 precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet http://.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare în tremen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 7.11.2017.

MIHAI MARIUS anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãriii
de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: DESFIINÞARE CON-
STRUCÞII SPECIALE TIP CALE FE-
RATÃ- LINIE DE ACCES ªI RAM-
BRUSMENT BIOSIN S.A. PODUL DE
TRAVERSARE INCLUS ÎN LINIE ªI
LINIE DE COLECTARE CE FACE LE-
GÃTURA SOCIETÃÞII VÂNZÃTOARE
CU STAÞIA CFR CALAFAT, propus a
fi amplasat în municipiul Calafat, str.
Platforma Industrialã nr. 1. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº nr. 1.

CONSILIUL LOCAL GHINDENI
JUDEÞUL DOLJ

C O N V O C A R E

Având în vedere art.39, alin.1 din Legea 215 din 2001, Consiliul Local
Ghindeni, se convoacã în ºedinþã ordinarã în  data  de 07.11.2017, ora 09:30 la
sediul Consiliului Local Ghindeni, judeþul Dolj.

ªedinþa are la ordinea de zi urmãtoarele:

1 Proiect de hotãrâre privind încetarea de drept a mandatului  de consilier
local a d-lui Paun Cristian

2 Proiect de hotãrâre privind validarea în funcþia de consilier local a d-lui SECU
FELIX NICU

3  Proiect de hotãrâre privind luare act încetare mandat PÎRVU MARIAN
4 Proiect de hotãrâre privind validarea în funcþia de consilier local a d-lui IOA-

NA MIHAI
5 Proiect de hotãrâre privind Reorganizarea Serviciului de Alimentare cu Apã al

comunei Ghindeni
6 Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentelor necesare demarãrii ºi

derularii procedurii de licitaþie publicã organizatã în vederea atribuirii con-
tractului de delegare prin concesionare a operãrii instalaþiilor de gestionare a
deºeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management
Integrat al Deºeurilor în Judeþul Dolj”

7 Proiect de hotãrâre privind aprobarea definitivãrii ºi actualizãrii Planului Urba-
nistic al comunei Ghindeni, judeþul Dolj.

8 Proiect de hotãrâre privind revocare Hotãrâre fãrã numar (adoptatã în
ºedinþa extraordinarã din data de 25.07.2017) privind Suplimentarea nr. Mem-
brilor Comisiei de validare  a mandatelor de consilieri locali cu 2 membrii

9 Proiect de hotãrâre privind revocare Hotãrâre fãrã numãr (adoptatã în
ºedinþa extraordinarã din data de 25.07.2017) privind alegerea viceprimarului
comunei Ghindeni judeþul Dolj

10 Diverse.

PRIMAR
RÃDULESCU FLORENTIN
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OFERTE DE SERVICIU
ANGAJEZ PATISERÃ.
Telefon: 0743/041.996.
Caut maseur pentru
masaj la domiciliu. Tele-
fon: 0351/170.504.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
TRANSPORT moloz,
diverse. Telefon: 0763/
856.682.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandat,
str. Dezrobirii etaj 1, 66 mp,
Craiova. Preþ. 63.000 E.
Telefon: 0749/123.570.

CASE
Vând casã modestã
Leamna de Sus, 1400
mp, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte
funciarã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire centra-
lã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren agri-
col Gara Plaiul Vulcã-
neºti. 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 stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon: 0752/
641.487.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.

Vând 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi stejar
300-400 l, putinã stejar,
150-200 l, premergãtor.
Telefon: 0745/602.001.

Vând roþi Mercedez  195/
65  R15 , EGALE net  65-
91v, televizor Toshiba Te-
lefon: 0762/183.205.

Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electricã
de fãcut pâine “Alasca”
70- lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.

Vând combinã frigorifi-
cã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiuve-
tã 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 ne-
folosit. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic, func-
þionabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azboci-
ment D 220x2500 mm,
Telefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Te-
lefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 1 noiembrie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Primaria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocu-
parea a doua functii publice de executie vacante, pe perioada
nedeterminata:

· 11.12.2017, ora 10,  proba scrisa
· 13.12.2017, ora 10, proba interviu
Condiþii de participare la concurs
-candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.

54 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

-Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimen-
tului Financiar-Contabil -studii universitare de licenþã absolvi-
te cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absol-
vite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe
economice

 -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii func-
tiei publice:  1 an

-Inspector, grad profesional principal in cadrul Compartimen-
tului Urbanism si Amenajarea Teritoriului:  -studii universita-
re de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în
domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului si autorizãrii con-
strucþiilor,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
publice: 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de
la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea a III- a la sediul Primariei Carcea, str.Aeroportului, nr.45.

Locul desfãºurãrii concursului: Primaria Carcea, str. Aeropor-
tului nr. 45.

Conditiile de participare si bibliografia pot fi consultate la se-
diul institutiei si pe site-ul www.primariacarcea.ro. Relatii la
telefon 0251/458121.

Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.

Ladã frigorificã cu 3 ser-
tare, frigider Atctic, ara-
gaz cu 4 ochiuri. 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 proprieta-
te – pãdure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti - Dolj. Te-
lefon: 0770/245.289.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând prosoape ºi batis-
te cusute manual vechi
60-80 ani (artizanat de
valoare), diverse scule
aºchietoare noi. Telefon:
0351/809.908.

Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alter-
nator 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul Fla-
cãra. Telefon: 0251/
427.583.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în sta-
re bunã, 4 galantare cu
geam, 3 etajere cu raf-
turi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon:
0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, ghe-
te, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

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

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

PIERDERI
Pierdut atestat marfã pe
numele Georgicã Ma-
rius.Se declarã nul.
SA AGRAR declarã pier-
dut certificat de înregis-
trare fiscalã seria B Nr.
400831. Se declarã nul.
Pierdut certificat de înre-
gistrare menþiuni nr.
521398/18.05.2012 ºi
certificat constatator pen-
tru S.C. CONTEX SRL
emis de ORC Dolj. Se
declarã nule.
Pierdut cãþel alb tuns
scurt pe str. Fraþii Bu-
zeºti, nr. 43, rasa Bichon.
Rãspunde la numele
Bobiþã. Telefon: 0744/
914.274; 0723/654.744;
0251/525.242.
PIERDUT Legitimaþie
student Chisãr Anca-
Facultatea de Horticultu-
rã. Se declarã nulã.
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Seria I: Viitorul Dobridor - Re-
colta Urzicuþa 5-0, Viitorul Vâr-
top - Viitorul Afumaþi 0-11, Re-
colta Seaca de Câmp - Voinþa Ca-
raula 3-0, Spicul Unirea - Recolta
Cioroiaºi 0-3, Avântul Rast - Vul-
turul Catane 1-3, Viitorul Ciuper-
cenii Noi - Unirea Vela nu s-a ju-
cat, Fulgerul Maglavit ºi Vânãto-
rul Desa au stat.
Clasament: 1. Vulturul Catane

24p, 2. Vânãtorul Desa 24p, 3.
Fulgerul Maglavit 22p, 4. Viitorul
Afumaþi 18p, 5. Spicul Unirea 16p,
6. Viitorul Dobridor 13p, 7. Viito-
rul Ciupercenii Noi 12p, 8. Recol-
ta Seaca de Câmp 11p, 9. Unirea
Vela 9p, 10. Recolta Urzicuþa 7p,
11. Avântul Rast 7p, 12. Voinþa
Caraula 6p, 13. Recolta Cioroiaºi
4p, 14. Viitorul Vârtop 0p.

Seria II: Fulgerul Întorsura -
ªtiinþa 2016 Craiova 2-4, Voinþa

Eºec în TEºec în TEºec în TEºec în TEºec în Trivale pe mâna lui Radu Vârnãrivale pe mâna lui Radu Vârnãrivale pe mâna lui Radu Vârnãrivale pe mâna lui Radu Vârnãrivale pe mâna lui Radu Vârnã
Dupã ce a ratat victoria în ultima secundã a timpului

iniþial, SCMU Craiova a fost învinsã în over time de la
Piteºti, scor 122-112

Tânãrul Radu Vârnã a avut
open shot de la 3 puncte în ul-
tima secundã a partidei de la Pi-
teºti, la scorul 97-97, dar a ra-
tat, iar în over time Craiova a
fost învinsã de formaþia gazdã
cu 122-112, pe reprize: 26-23,
25-19, 19-30, 27-25 / 25-15.
Tânãrul baschetbalist a irosit
toate cele patru ºanse pe care
le-a avut în sfertul 4 din afara
semicercului, pasele venind de
la Goran Martinic. Muntene-
greanul a fost þinta predilectã a
jucãtorilor gazdã la aruncãrile
de la distanþã, el neavând nicio
astfel de tentativã pe parcursul
jocului. ªi totuºi, Martinic a ter-
minat cu cel mai bun indice de
eficienþã – 30, dupã cele 25 de
puncte ºi 7 assist-uri. Alþi doi
jucãtori ai Craiovei au fost în
double double, Samuels, cu 20
de puncte ºi 17 recuperãri (9
ofensive), ºi Aleksandrov, cu 24
de puncte ºi 11 mingi prinse (4
în atac).  Craiova a început în
forþã partida, conducând cu 10
puncte, dar gazdele au revenit
ºi pânã la pauza mare aveau un
avantaj de 9 puncte, cu fostul
jucãtor al Energiei Rovinari,

TTTTTrupa lui Dan Pascurupa lui Dan Pascurupa lui Dan Pascurupa lui Dan Pascurupa lui Dan Pascu
joacã în fieful campioaneijoacã în fieful campioaneijoacã în fieful campioaneijoacã în fieful campioaneijoacã în fieful campioanei

Vicecampioana României la
volei masculin, SCMU Craio-
va, întâlneºte astãzi, în depla-
sare, campioana en-titre, ACS
Volei Municipal Zalãu, în eta-
pa a 6-a a Diviziei A1. Partida
va  începe  l a  o ra  17 ,  f i ind
transmisã în direct de Digis-
port 4. Echipa lui Dan Pascu

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 12-a

Rezultate: Progresul Bãileºti
- Flacãra Moþãþei 1-1, Jiul Po-
dari - Recolta Ostroveni 4-2,
Viitorul Cârcea - Ajax Dobro-
teºti 9-0, Danubius Bechet - Du-
nãrea Calafat 1-2, UT Dãbuleni
- Tractorul Cetate nu s-a jucat,
Victoria Pleniþa - Progresul Se-
garcea 2-3,  U Craiova SA -
Metropolitan Iºalniþa 5-1.
Clasament: 1. U Craiova SA

36p, 2. Dunãrea Calafat 28p, 3.
Danubius Bechet 25p, 4. Jiul Po-
dari 25p, 5. Progresul Segarcea
20p, 6. Viitorul Cârcea 15p, 7. Pro-
gresul Bãileºti 15p, 8. Metropoli-
tan Iºalniþa 15p, 9. Tractorul Ce-
tate 13p, 10. UT Dãbuleni 11p, 11.
Flacãra Moþãþei 10p, 12. Recolta
Ostroveni 10p, 13. Victoria Pleni-
þa 10p, 14. Ajax Dobroteºti 7p.

Liga a V-a Dolj, etapa a 10-a
Belcin - Aktiv Padea 2-2, Viitorul
Mãceºu de Sus - Inter Secui 2-
1, Recolta Mãceºu de Jos - ªtiin-
þa Calopãr 1-1, Viitorul Giurgiþa
- ªtiinþa Malu Mare 9-2, Triumf
Bârca - Progresul Cerãt 2-1, Jiul
Podari II - Avântul Dobreºti 4-2,
Viitorul Þuglui - Prietenia Craio-
va nu s-a jucat.
Clasament: 1. Progresul Cerãt

25p, 2. Viitorul Giurgiþa 23p, 3.
ªtiinþa Calopãr 23p, 4. Recolta
Mãceºu de Jos 22p,  5. Viitorul
Mãceºu de Sus 21p, 6. Inter Se-
cui 19p, 7. Triumf Bârca 19p,  8.
ªtiinþa 2016 Craiova 19p, 9. Prie-
tenia Craiova 14p, 10. Voinþa Bel-
cin 8p, 11. Avântul Dobreºti 7p,
12. Jiul Podari II 7p, 13. Viitorul
Þuglui 7p, 14. ªtiinþa Malu Mare
6p,15. Fulgerul Întorsura 5p, 16.
Aktiv Padea 1p.

Seria III: Torentul Secui - Vi-

itorul II Cârcea 6-2, Unirea Tâm-
bureºti - Viitorul Teasc 5-1,
Energia Radomir - Victoria Cã-
lãraºi 2-4, Avântul Daneþi - Con-
structorul 2012 Craiova 1-1, Pro-
gresul Amãrãºtii de Sus - Voinþa
Puþuri 15-1, Progresul Castra-
nova - Fulgerul Mârºani 2-3, City
Leu - ªtiinþa Celaru 1-3,  Unirea
Amãrãºtii de Jos - AS Rojiºte nu
s-a jucat.
Clasament: 1. Unirea Amãrãºtii

de Jos 25p, 2. Fulgerul Mârºani
23p, 3. Progresul Amãrãºtii de Sus
21p, 4. AS Rojiºte 21p, 4. Avântul
Daneþi 20p, 6. Constructorul 2012
Craiova 20p, 7. ªtiinþa Celaru 19p,
8. Progresul Castranova 18p, 9.
Unirea Tâmbureºti 15p, 10. Ener-
gia Radomir 12p, 11. City Leu 10p,
12. Victoria Cãlãraºi 9p, 13. To-
rentul Secui 6p, 14. Viitorul II Câr-
cea 6p, 15. Viitorul Teasc 4p, 16.
Voinþa Puþuri 1p.

Seria IV: Viitorul Valea Fân-
tânilor - Vulturul Cernãteºti 0-0,
Viitorul Ghindeni - AS Scãeºti 3-
0, Betis Craiova - Progresul Mis-
chii 0-1, Sporting Seaca de Pã-
dure - CS Sopot 3-4, Voinþa Raz-
nic - ªarja Robãneºti 4-1, Avân-
tul Pieleºti - Viitorul Coºoveni 2-
5, Flacãra Drãgoteºti - Jiul Breas-
ta 6-2,  CSO II Filiaºi - Viitorul
Coþofenii din Dos 0-1.
Clasament: 1. Viitorul Coþofe-

nii din Dos 27p, 2. Viitorul Coºo-
veni 21p, 3. CS Sopot 21p, 4. Pro-
gresul Mischii 21p, 5. Voinþa Raz-
nic 20p, 6. CSO II Filiaºi 19p, 7.
Viitorul Valea Fântânilor 17p, 8.
Vulturul Cernãteºti 13p, 9. Avân-
tul Pieleºti 13p, 10. Betis Craiova
11p, 11. Viitorul Ghindeni 11p, 12.
Flacãra Drãgoteºti 10p, 13. Jiul
Breasta 8p, 14. AS Scãeºti 7p, 15.
Sporting Seaca de Pãdure 6p, 16.
ªarja Robãneºti 2p.

Porter Troupe, în zi de graþie.
Sfertul trei a fost cel mai bun
pentru bãieþii lui Rami Hadar, la
finalul acestuia scorul fiind 72-
70 pentru oaspeþi. Deºi au con-
dus cu 8 puncte când mai erau
5 minute din meci, alb-albaºtrii
au cedat treptat, pe fondul unor
ratãri de sub panou ºi gazdele
au avut avantaj de o posesie în
ultimul minut. Deºi se pãrea cã
ultimul atac ºi aruncarea deci-
sivã va aparþine piteºtenilor, la
scorul 97-97, craiovenii i-au
blocat bine pe Troupe ºi Kos-
toski ºi au recuperat mingea,
având ºansa de a încheia victo-
rioºi. Numai cã Radu Vârnã n-a
forþat pãtrunderea ºi a ratat de
„afarã”. Prelungirile au aparþi-
nut de la un cap la altul forma-
þiei lui ªapera, care s-a desprins
treptat ºi doar la 115-112 oas-
peþii au mai sperat pentru câte-
va secunde.

Antrenorul Rami Hadar a fo-
losit jucãtorii: Martinic 25 de
puncte, Aleksandrov 24, Samu-
els 20, Paasoja 13, Vârnã 6, Or-
beanu 4, Kikos, Berceanu. De
partea cealaltã, Hristu ªapera i-
a avut în teren pe: Troupe 27,

Kostoski 23, Agafonov 22, Rus-
sell 15, Nuutinen 13, Corpodean
12, Nicoarã 8, Ciotlãuº 2. Dupã

4 meciuri, SCMU Craiova este
pe locul 7 în Liga Naþionalã, cu
6 puncte, din 2 victorii ºi 2 în-

frângeri, iar duminicã joacã în
Sala Polivalentã cu Steaua, de la
ora 20, în direct la Digisport 4. 

a pierdut precedentele douã
meciuri disputate în deplasare
în acest campionat ºi ocupã
locul 7, cu 9 puncte, în timp
ce sãlãjenii sunt pe poziþia a
treia ,  cu 11 puncte.  SCMU
Craiova joacã apoi sâmbãtã, de
la ora 18, în Sala Polivalentã,
cu Unirea Dej.
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Alb-albaºtrii sub lupã
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1. FCSB 16 10 5 1 34-10 35
2. CFR Cluj 16 10 4 2 25-10 34
3. Craiova 16 9 5 2 26-17 32
4. Botoºani 16 8 4 4 22-14 28
5. Viitorul 16 8 2 6 21-13 26
6. Astra 16 6 6 4 22-16 24
7. Dinamo 16 6 3 7 21-19 21
8. CSMP Iaºi 16 5 6 5 20-23 21
9. ACS Poli 16 6 3 7 14-25 21
10. Voluntari 16 5 5 6 16-18 20
11. Chiajna 16 5 2 9 18-21 17
12. Sepsi 16 3 2 11 11-28 11
13. Mediaº 16 2 4 10 7-26 10
14. Juventus 16 1 5 10 9-27 8

 CLASAMENT    M    V                E                  Î       G    P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X VI- a
CSMP Iaºi – Concordia 3-1

Au marcat: Mendes 49, Platini 67, Cristea 90 / Batin 72.
FC Voluntari – Juventus 0-0

ACS Poli – Astra 2-1
Au marcat: Munteanu 37, Mailat 71 / Balaure 59.

CFR Cluj – Gaz Metan 0-0
„U” Craiova – FCSB 2-5

Au marcat: Larie – autogol 66, Kelic 72 / Gnohere 1, Teixeira 34,
Fl. Tãnase 62, Budescu 70. Fl. Coman 82.

Sepsi – FC Botoºani 0-2
Au marcat: L. Buº 45, Bordeianu 55.

Dinamo – Viitorul 0-4
Au marcat: Chiþu 8, Þucudean 23, Eric 52, Vânã 80.

Calancea – Parcurge un sezon slab, de-
parte de evoluþiile de anul trecut. Poate sã-ºi
asume ºi el vreo 2-3 goluri. În loc sã trans-
fere o rezervã pentru moldovean, mai bine
era adus un titular, cã oricum Mitrovic este
ca nivel ºi sub „Popicã”.

Datkovic – Ridicol, ca toatã apãrarea.
Marcaj larg, fãrã orientare în teren, depãºit
la fiecare duel. Un fundaº împrumutat din
Italia ar trebui sã joace doar dacã e liderul
echipei sau mãcar al defensivei, nu sã fie de
umpluturã. La primul gol l-a lãsat pe Tãnase
sã centreze în voie, la al doilea aluneca aiu-
rea prin careun la centrarea lui Momcilovic.

Kelic – Ca fel ca restul fundaºilor, a avut
o prestaþie jenantã, încununatã ºi cu un au-
togol. În aceste condiþii, golul sãu cu capul
trece neobservat aproape. Departe de Gno-
here la primul gol, nici la antrenamente cu
coechipierii nu laºi asemenea spaþiu de ma-
nevrã. La golul 3 l-a lãsat pe Alibec sã se

Evoluþia groaznicã a echipei din derby-ul cu FCSB a trezit
chiar suspiciuni de non-combat din partea fanilor

întoarcã în voie la centru ºi sã-i paseze lui
Tãnase pe culoar.

Tiago Ferreira – În tur, el ºi Spahija au fost
schimbaþi, probabil trebuia sã fie înlocuit ºi de
aceastã datã, o datã cu colegii de linie.. Victi-
mã sigurã pentru Tãnase la golul 3. Incredibil,
dar la ultimul gol fundaºii Craiovei ºi Screciu
se marcau reciproc, este faza care a alimentat
ºi mai mult suspiciunile fanilor.

Martic – ªi el a fost la fel de penibil.
Momcilovic nici nu l-a bãgat în seamã când
a centrat pentru Teixeira la golul doi, iar cei-
lalþi fundaºi l-au lãsat pe portughez sã reia
fãrã niciun fel de opoziþie. A ocupat apoi lo-
cul lui Datkovic, dar a preluat ºi forma com-
patriotului sãu.

Mateiu – Singurul care s-a mai zbãtut ºi
a mai reuºit ceva la centrul terenului, dar nu
prea a avut cu cine. A gãsit pasa pentru pri-
ma ocazie a Craiovei, ratatã de Bãluþã. Dupã
o orã a obosit ºi el.

Screciu – Deja au trecut multe etape de
când puºtiul joacã doar pentru cã este un-
der 21. A început meciul cu o gafã ºi a con-
tinuat în aceeaºi notã, defazat, imprecis.

Bancu – Nici el nu a reuºit nimic, a fost
absorbit de forma cochipierilor. Pasiv la go-
lul lui Teixeira, a strâns târziu, la fel ºi la
ocazia lui Ov. Popescu din ultimul minut.

Gustavo – Discret în prima parte, a alu-
necat aproape la orice minge. În repriza a
doua s-a implicat mai mult în joc, a avut
câteva servicii bune, inclusiv centrarea pen-
tru golul lui Kelic.

Mitriþã – Neaºteptat de modest. A scos
câteva lovituri libere în jumãtatea adversã,
atât. Larie a pus mâna pe el la faza din debu-
tul pãrþii secunde, dar n-a fost penalty.

Bãluþã – Oaspeþii au „scurtat” terenul ºi au
câºtigat duelurile unu la unu, iar oltenii au fost

nevoiþi sã joace cu mingi lungi pe sus, inacce-
sibile pentru cei trei „ponei” din faþã. A avut
totuºi prima ocazie a Craiovei, dar a ºutat pe
lângã poartã, apoi a mai trimis douã lovituri de
cap. Când a mai coborât între linii a fost util,
dar trebuia sã aibã alãturi un atacant de careu,
mai ales cã echipa avea de recuperat 2-3 goluri.

Burlacu – A fost printre puþinii care au
contat în joc, cât a fost folosit. Deºi a tras
prost, a provocat autogolul lui Larie, apoi a
mai centrat bine de douã ori.

Dimitrov – A aruncat bine în careu min-
gea la ºutul lui Burlacu, din care a ieºit auto-
golul lui Larie. S-a prins târziu cã Alibec nu
este în ofsaid ºi l-a lãsat sã centreze la auto-
golul lui Kelic.

Briceag – A intrat doar ca sã bifeze ºi el
ruºinea. A tras un ºut aiurea, care a ajuns
din întâmplare la Bancu.
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