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Cãrþi funciare pentru locuitorii din Coþofenii din Faþã
Peste 2.100 de cãrþi funciare au fost 2018, Doljul ocupã prima poziþie în
eliberate, ieri, gratuit pentru proprie- clasamentul judeþelor care au înregistarii imobilelor din comuna Coþofenii trat cel mai mare numãr de imobile
din Faþã, judeþul Dolj, prin Programul prin PNCCF, aici fiind eliberate peste
naþional de cadastru ºi carte funciarã 31.000 de cãrþi funciare, fãrã costuri
2015-2023 (PNCCF). În anul actualitate / 3 pentru cetãþeni.

„T
radiþiile verii”,
„Tradiþiile
festivalul care aduce
la oraº datinile ºi
obiceiurile din bãtrâni

Seminarul TTeologic
eologic
Ortodox „Sf.
Grigorie TTeologul”,
eologul”,
la 70 de ani
de existenþã
Seminarul Teologic Ortodox „ Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova
îºi aniverseazã, în aceste zile , 70 de
ani de la înfiinþare, iar, în vederea
acestui eveniment, conducerea instituþiei de învãþãmânt preuniversitar
ne-a acordat un interviu, prin care a
prezentat atât trecutul, cât ºi prezentul ºi viitorul.
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Autoritãþile cautã soluþii „locale”
pentru bulevardul Râului
Municipalitatea craioveanã cautã încã ºi
acum o soluþie miraculoasã pentru susþinerea
reþelei de canalizare de
pe bulevardul Râului.
Rezervate în detalii,
autoritãþile spun cã au
în plan niºte soluþii „locale”, care sã afecteze
strict doar vechiul tronson al bulevardului,
devenit vulnerabil la
inundaþii ºi, mai nou, ºi
la surpãrile de teren,
aºa cum s-a întâmplat la
începutul acestei veri.
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Nu e deloc devreme...
MIRCEA CANÞÃR
Preºedintele Klaus Iohannis a discutat, ieri, timp de aproape 40 de minute, cu premierul Viorica Dãncilã,
despre aspectele legate de preluarea,
la începutul anului viitor, de cãtre
România, a preºedinþiei rotative a
Consiliului Uniunii Europene. ªi nu e
deloc devreme, o asemenea abordare
vizând stadiul pregãtirilor dosarelor
ºi temelor de interes, precum ºi nevoia pregãtirii unor rãspunsuri adecvate la noile realitãþi ºi provocãri cãrora UE ºi statele membre vor trebui
sã le facã faþã. Oricum, se prefigureazã un mandat deloc uºor, mai degrabã complicat. Prea multe, exceptând aspectele inserate în comunicatul oficial al Guvernului, n-au rãzbit
în spaþiul public, aºa încât multe din

comentariile premergãtoare întâlnirii
menþionate s-au vãzut în bunã mãsurã infirmate. Relaþia celor douã palate este de mai multã vreme una rece,
îngheþatã chiar, cu reduse ºanse de
încãlzire ex-abrupto, dar cu ºanse de
ameliorare treptatã, fiind evocat pe
surse „un ton bun” în dialogul angajat. Comunicatul oficial al Guvernului insereazã cã au fost trecute în revistã prioritãþile incluse în programul
de lucru al preºedinþiei României la
Consiliul UE, discutându-se inclusiv
pe marginea calendarului acþiunilor
pe care Guvernul le are în vedere sã
le organizeze în prima jumãtate a anului viitor. Preºedinþia rotativã pentru
o perioadã de ºase luni este asiguratã
de Executiv. Care a ºi trecut, de mai

multã vreme, la treabã, prin miniºtri
sãi de resort, ºi avem în vedere activitatea febrilã, consistentã, depusã de
Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene. Rolul lui Klaus
Iohannis, deloc neglijabil, rãmâne totuºi în primul rând reprezentativ, în
toatã povestea. Sarcina Guvernului
este în schimb, repetãm, una dificilã.
Extrem de dificilã. Întâlnirea de la
Cotroceni dintre Klaus Iohannis ºi
Viorica Dãncilã, dincolo de conþinutul
discuþiilor este un semnal, menit sã
simbolizeze disponibilitatea palatelor la
dialog ºi o „pace rece”, în perioada
imediatã, imperativ recomandatã – se
spune – inclusiv de la Bruxelles. ªi iatã
de ce. România va avea obligaþia de a
contribui active, pe durata mandatu-

lui sãu, la identificarea unui consens,
ceea ce n-ar putea-o face din postura
confuzã a unei instabilitãþi politice ºi
a unei necurmate confruntãri româno-românã. Întâlnirea de la Palatul
Cotroceni dintre preºedintele þãrii ºi
premier nu a fost urmatã din pãcate
ºi de un comunicat de presã al Administraþiei prezidenþiale pentru lãmuriri depline. Fiindcã salutând discuþia
în sine, circumscrisã unui moment de
referinþã al istoriei postdecembriste –
preluarea preºedinþiei Consiliului UE
– este nevoie ºi de un plus de transparenþã în dialogul angajat ºi de un apel
calm la solidaritate, fiindcã pânã la
urmã toþi suntem români. ªi nu se
poate câºtiga prestigiu, sau pierde,
decât împreunã.
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- Haiducii, Popescule, „activau” la drumul mare, iar politicienii „activeazã” peste tot.

Municipalitatea craioveanã cautã încã ºi acum o soluþie
miraculoasã pentru susþinerea reþelei de canalizare de pe
bulevardul Râului. Rezervate în detalii, autoritãþile spun
cã au în plan niºte soluþii „locale”, care sã afecteze strict
doar vechiul tronson al bulevardului, devenit vulnerabil la
inundaþii ºi, mai nou, ºi la surpãrile de teren, aºa cum s-a
întâmplat la începutul acestei veri.
Ceea ce s-a întâmplat pe bulevardul Râului în urmã cu ceva timp,
când o parte din stradã s-a lãsat
sub presiunea apei strânse de la ploi,
este o consecinþã a lucãrilor fãcute în trecut. Asta susþine primarul
Craiovei, Mihail Genoiu, care a
explicat cã nici atunci nu a greºit
nimeni procedând aºa, doar cã
alta era tehnologia de lucru în
materie de infrastructurã în anii
2000, ºi alta este acum. „Ceea ce
a apãrut pe bulevardul Râului sunt
niºte probleme legate de casetarea anterioarã, cea executatã în
perioada anilor 2000. A fost fãcutã
cu o altã tehnologie, care, în timp,
a cedat, îndeosebi din cauza precipitaþiilor foarte puternice din
aceastã primãvarã”, a menþionat
edilul-ºef al Craiovei.

Vechea canalizare a fost
aºezatã direct pe pãmânt

Potrivit acestuia, s-a procedat
greºit când s-a fãcut prima parte a
canalizãrii, în sensul cã patul de
susþinere a casetelor ce preiau apa
pluvialã de la suprafaþã a constat
doar într-o tasare a terenului ºi cam
atât. Primarul Mihail Genoiu a ex-

plicat cã, la lucrãrile moderne care
se fac acum în domeniu, bucãþile
de canalizare nu se mai aºeazã direct pe pãmânt, ci pe o altã placã
de beton, lucru care oferã mai multã
stabilitate. „La canalizarea cea nouã,
casetele au fost aºezate pe o placã
de beton, iar posibilitatea ca ele sã
lucreze în timp ºi sã se deformeze
nu mai existã, aºa cum s-a întâmplat în prima parte a bulevardului”,
a menþionat Genoiu.

De ce nu a putut fi amânat
proiectul european

Întrebat de ziariºti de ce s-a preferat, totuºi, sã se continue lucrãrile de amenajare a unui nou tronson, în detrimentul refacerii canalizãrii, reprezentantul primãriei a
explicat cã nu se putea renunþa la
lucrare, fiind vorba de un proiect
cu fonduri europene. „Bulevardul
Râului, dacã ne referim la proiectul european, a prevãzut o continuare a casetãrii ºi reabilitarea covorului asfaltic acolo unde nu era
deloc. Proiectul acesta nu putea fi
amânat pentru cã, dupã pãrerea
mea, se pierdea. Execuþia financiarã pe fonduri europene s-a întins

pe o perioadã care a expirat la 31
decembrie 2015, iar dacã amânai
aceastã reabilitare a pãrþii carosabile ca sã faci casetarea, efectiv
ieºeai din aceastã perioadã”, a argumentat edilul-ºef din Bãnie.

Cum lucrãm sub asfalt
fãrã sã-l ciobim

Autoritãþile, care ºtiu de unde
provine problema, încearcã acum
sã gãseascã o rezolvare cât mai
rapidã ºi eficientã. „O sã gãsim
soluþii, probabil unele locale, care
sã nu afecteze întreaga suprafaþã”,
a menþionat, lapidar, primarul Craiovei. Fiind vorba de o intervenþie la reþeaua de canalizare, cee
mai mare temere a municipalitãþii este cã va trebui sã fie spart
asfaltul, ceea ce nu este deloc
avantajos. Stratul de asfalt existent pe Râului, chiar ºi pe partea
veche a bulevardului, se aflã întro stare încã bunã, astfel cã autoritãþilor nu le dã mâna sã înceapã sã-l mãrunþeascã cu picamãrele. În atare situaþie, municipalitatea continuã sã caute mai bine acele

soluþii care sã producã, dacã se
poate, pagube cât mai mici.

Probleme ºi la noul tronson

Pe de altã parte, nici partea nouã
a bulevardului, adicã aceea care a
fost realizatã pe fonduri europene,
nu a fost scutitã de probleme.
Dupã cum se ºtie, în 2015, a fost
casetat ºi asfaltat ultimul tronson
al acestei artere, iar o porþiune din
aceastã lucrare – sectorul cuprins
între strada Brestei ºi podul Tabaci – a crãpat, la puþin timp dupã
recepþie. Reprezentanþii Ispectoratului de Stat în Construcþii Dolj
au fãcut obiecþii la recepþie, recomandând sã fie remediate toate
probleme. Primãria Craiova a comandat, la rândul ei, o expertizã
tehnicã, iar expertul a venit cu trei
propuneri pentru refacerea porþiunii de stradã. Concluzia comunã
a experþilor a fost cã problemele
au plecat de la faptul cã a fost pãstratã fundaþia existentã, fiind prevãzutã doar frezare ºi aºternerea
unui singur strat de uzurã.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Eliberate gratuit....
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Cãrþi funciare pentru locuitorii din Coþofenii din Faþã
Peste 2.100 de cãrþi funciare au fost eliberate, ieri, gratuit pentru proprietarii imobilelor din comuna Coþofenii din Faþã, judeþul Dolj,
prin Programul naþional de cadastru ºi carte
funciarã 2015-2023 (PNCCF). În anul 2018,

Proprietarii imobilelor din comuna Coþofenii din Faþã au primit
începând de ieri cele 2.148 de cãrþi
funciare eliberate gratuit. În aceastã localitate, lucrãrile de înregistrare sistematicã a proprietãþilor în
evidenþele de cadastru ºi carte funciarã pe sectoare cadastrale, finanþate din veniturile proprii ale Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI), prin
Oficiul de Cadastru ºi Publicitate

Doljul ocupã prima poziþie în clasamentul judeþelor care au înregistrat cel mai mare numãr de imobile prin PNCCF, aici fiind eliberate peste 31.000 de cãrþi funciare, fãrã costuri pentru cetãþeni.

„Se vãd rezultatele noastre...”

tãþilor locale, în 2018, peste
31.000 de cãrþi funciare. ”În ceea
ce priveºte înmânarea documentelor rezultate în urma înregistrãrii
gratuite în Sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã, evenimentul de azi reprezintã o premierã în sensul cã ne-am deplasat noi,
conducerea OCPI Dolj, la sediul
primãriei Coþofenii din Faþã pentru a înmâna personal aceste documente. Sperãm ca prin aceastã
acþiune sã aducem certitudinea cã
programul naþional de cadastru ºi
carte funciarã funcþioneazã ºi se
vãd rezultatele noastre, deloc de
neglijat, având în vedere poziþia
fruntaºã ocupatã de judeþul Dolj la
nivel naþional”, a precizat directorul OCPI Dolj, Mihai Cilibiu.

La eveniment au participat primarul comunei Coþofenii din Faþã,
Constantin Cîrciumaru, o parte
dintre locuitorii comunei, precum
ºi Mihai Cilibiu, directorul OCPI
Dolj. Aceasta este cea de-a cincea
acþiune organizatã anul acesta de
OCPI Dolj, care a înmânat autori-

În prezent, din totalul de 111
unitãþi administrativ-teritoriale
(UAT) din judeþul Dolj, trei sunt
cadastrate în proporþie de sutã la

Imobiliarã (OCPI) Dolj, au început în anul 2017.

95 de contracte de prestãri
servicii de înregistrare
sistematicã a imobilelor

sutã, respectiv Drãnic, Goicea ºi
Mischii, iar în alte 106 se desfãºoarã lucrãri de cadastru general
în cadrul PNCCF, atât la nivel de
UAT, cât ºi la nivel de sector cadastral. În anul 2018, 100 de UATuri dintre cele 101 eligibile din judeþul Dolj au încheiat contracte de
finanþare cu OCPI. Totodatã, deja
au fost semnate ºi 95 contracte
de prestãri servicii de înregistrare
sistematicã a imobilelor. “Obiectivul principal al Programului naþional de cadastru ºi carte funciarã
2015-2023 (PNCCF) este înregis-

trarea gratuitã a tuturor imobilelor
(terenuri, clãdiri ºi apartamente) din
România în Sistemul integrat de
cadastru ºi carte funciarã. PNCCF
este finanþat din veniturile proprii
ale ANCPI - peste patru miliarde
de lei, dar ºi din fonduri externe
obþinute prin Programul Operaþional Regional, în cuantum de aproximativ 312 de milioane de euro.
De asemenea, în cadrul acestui
proiect, altã sursã de finanþare poate fi bugetul local”, se precizeazã
într-umn comunicat de presã al
OCPI Dolj.

Mâine va fi „Ziua Energeticianului” Noua generaþie Ford Focus este deja în curs
Centrele de Relaþii cu Clienþii ale Grupului CEZ în România nu vor avea
program de lucru cu publicul vineri, 20 iulie 2018, reluându-ºi activitatea în
data de 23 iulie 2018. În aceastã perioadã, echipele operative Distribuþie
Oltenia, destinate intervenþiilor în reþelele electrice, sunt mobilizate pentru a
asigura continuitatea în alimentarea cu energie electricã.
Mâine, se sãrbãtoreºte „Ziua Energeticianului”, sãrbatoare specificã sistemului energetic. Centrele de Relaþii cu Clienþii ale Grupului CEZ în România îºi întrerup activitatea mâine, 20 iulie 2018. Începând cu data
de 23 iulie 2018 însã, programul de funcþionare va fi reluat corespunzãtor programului
normal din zilele lucrãtoare, respectiv 08:00
- 16:00 sau 08:00 - 17:00, în cazul Centrelor
de Relaþii cu Clienþii din municipiile - reºedinþã de judeþ: Alexandria, Craiova, Drobeta
Turnu Severin, Piteºti, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu.

Un numãr de telefon gratuit în orice reþea

Pentru orice informaþii legate de serviciile CEZ Vânzare, clienþii pot apela INFO

LINIA CEZ, numãr unic de telefon 0251
929, tarif normal pentru apelurile efectuate din reþeaua nationalã, în intervalul orar
08:00 - 20:00 iar pentru a semnala deficienþele în alimentarea cu energie electricã, clienþii din judeþele Argeº, Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt, Teleorman ºi Vâlcea pot
apela NON STOP, 0800 500 000 fiind unnumãr de telefon gratuit în orice reþea.
„Informaþiile despre deficienþele din instalaþiile electrice se pot transmite rapid ºi
usor, cu ajutorul codului locului de consum, fãrã ca apelantul sã aºtepte sã intre
în legãturã cu un operator uman, dupã
aproximativ 20 de secunde de la iniþierea
apelului”, se mai precizeazã în comunicatul respectiv.

de livrare cãtre primii sãi clienþi europeni

Noua generaþie Ford Focus a primit punctajul maxim, 5 stele, la testele de
siguranþã la care a fost supus de organizaþia independentã Euro NCAP. Focus
devine astfel unul dintre primele vehicule care primesc punctajul maxim sub
protocoalele noi ºi mai riguroase de testare ale Euro NCAP. Focus beneficiazã
de sisteme de siguranþã sofisticate concepute pentru a preveni sau a diminua
efectele pe care la are un accident asupra pasagerilor ºi pietonilor.
Între aceste sisteme se numãrã o tehno25% din lãþimea maºinii (offset frontal imlogie apreciatã special de Euro NCAP: asispact test). Noua generaþie Ford Focus este
tenþa pre-coliziune cu depistare a pietonilor
deja în curs de livrare cãtre primii sãi clienþi
ºi bicicliºtilor (Pre-collision Assist with Peeuropeni. “Amintiþi-vã momentul în care aþi
destrian and Cyclist Detection). Acest sisdat examenul pentru permisul de conducere
tem poate depista pietonii ºi bicicliºtii aflaþi
ºi de cât de mult v-aþi concentrat atunci sã
pe carosabil sau în apropierea carosabilufaceþi tot posibilul pentru a fi în siguranþã pe
lui ºi care ar putea intersecta traiectoria
ºosea. Astãzi, ºofatul nu a devenit mai puþin
maºinii, acþionând frânele automat dacã deexigent, ci ne-am obiºnuit noi mai mult cu pretecteazã o potenþialã coliziune, iar ºoferul
siunea. Tehnologii precum asistenþa pre-colinu rãspunde la avertizãri. Depistarea este
ziune cu depistare a pietonilor ºi bicicliºtilor
acum posibilã ºi pe timp de noapte, cu ajuvor reduce gradul de solicitare care apasã asutorul farurilor.
pra ºoferilor, ajutându-i sã se concentreze ºi
Focus a reuºit punctaje maxime la testele
sã fie mai puþin nervoºi ºi mai încrezãtori la
concepute pentru a replica impactul frontal
volan”, spune Helmut Reder, responsabilul
între maºini ºi la cel de impact frontal pe
gamei globale de modele compacte Ford.
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Minorul care a provocat accidentul mortal de la
Hanul Doctorului plasat sub control judiciar
Minorul de 16 ani, Matei U., care a provocat accidentul mortal în urma cãruia o adolescentã de 18 ani,
din Craiova, ºi-a pierdut viaþa, a fost reþinut, marþi
searã, pe 24 de ore, pentru comiterea infracþiunilor
de ucidere din culpã, vãtãmare corporalã din culpã,
conducere fãrã permis ºi conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice. Ieri dupã-amiazã a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova, care l-a plasat sub control
judiciar pentru 60 de zile, fiind pus în libertate.

Reamintim cã, marþi dimineaþã, în jurul orei 3.00, conform reprezentanþilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, un
minor în vârstã de 16 ani, Matei
U., din Craiova, care circula, la
volanul unui Volkswagen Golf 4,
în care mai erau trei prieteni, dinspre Centura de Nord a Craiovei
cãtre Hanul Doctorului, a pierdut
controlul direcþiei ºi s-a rãsturnat în afara carosabilului. În
urma accidentului a rezultat decesul tinerei de 18 ani, Andreea,
pasagerã pe locul din dreapta faþã
a autoturismului, pentru care
medicii sosiþi la faþa locului n-au
mai putut face nimic, ºi rãnirea
uºoarã a ºoferului ºi a celorlalþi
doi pasageri. Este vorba de doi
bãieþi de 15 ºi respectiv 17 ani.
Poliþiºtii au descoperit cã tânãrul
de 16 ani consumase ºi bãuturi
alcoolice, în urma testãrii cu etilotestul rezultând o valoare de
0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele tânãrului de 16
ani a fost deschis dosar penal
pentru cele patru infracþiuni comise. „Evenimentul s-a petrecut
pe fondul consumului de alcool

ºi a lipsei de experienþã în conducere. În acest caz a fost deschis dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infracþiunilor de ucidere
din culpã, vãtãmare corporalã
din culpã, conducere fãrã permis
ºi conducere sub influenþa alcoolului”, au precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.
Marþi searã, tânãrul a fost reþinut pentru 24 de ore. Dupã o

noapte petrecutã în arestul IPJ
Dolj, ieri dupã-amiazã tânãrul a
fost prezentat Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare
preventivã. Propunerea a fost
respinsã de instanþã, care a hotãrât sã-l plaseze pe minor sub control judiciar pentru 60 de zile,
dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj, astfel cã a fost pus
în libertate ºi trebuie sã respecte
obligaþiile impuse de judecãtori.

“Undã verde” pentru judecarea fostei primãriþe
din ªimnicu de Sus

Dosarul a fost trimis spre judecare Curþii de Apel Craiova, cu propunere de a se menþine mãsura
asigurãtorie dispusã în cauzã, ºi sa înregistrat 13 decembrie a.c. pe
rolul instanþei.

Curtea de Apel Craiova a hotãrât cã poate începe procesul în care Jana Fulga, fost primar ºi actual viceprimar al
comunei doljene ªimnicu de Sus, a fost trimisã în judecatã
de procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA) –
Serviciul Teritorial Craiova, pentru luare de mitã ºi abuz în
serviciu. Procurorii anticorupþie o acuzã cã ar fi cerut ºi
primit 50.000 lei ºpagã de la administratorul unor firme,
pentru a-i acorda acestuia lucrãri cu încãlcarea legislaþiei
vizând achiziþiile publice. În acelaºi dosar va fi judecat ºi
administratorul societãþilor care a obþinut contracte cu
primãria, acuzat de complicitate la abuz în serviciu.
Reamintim cã, procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie – Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, în decembrie anul
trecut, cã au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de libertate, a inculpaþilor Jana Fulga, la data faptelor primar al comunei ªimnicu de
Sus, judeþul Dolj ºi avocat suspendat în cadrul Baroului Dolj, în prezent viceprimar al aceleiaºi locali-

tãþi, sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de luare de mitã ºi abuz în
serviciu dacã funcþionarul a obþinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit, în formã continuatã; ºi Marinel Rãdulescu, administrator al unor societãþi comerciale,
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de complicitate la abuz în serviciu
dacã funcþionarul a obþinut pentru
sine sau pentru altul un folos ne-

Dosarul a ieºit din camera
preliminarã dupã jumãtate de an

cuvenit, în formã continuatã. În
rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii au reþinut
urmãtoarea stare de fapt: „inculpata Fulga Jana, în calitate de
primar al comunei ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj ºi ordonator principal de credite, în toamna anului
2009, a pretins ºi primit de la inculpatul Rãdulescu Marinel suma
de 50.000 lei, în schimbul exercitãrii puterii de decizie în interiorul instituþiei pe care o conducea,
astfel încât societãþile comerciale
administrate de inculpatul Rãdulescu Marinel sã încheie, cu încãlcarea legislaþiei privind achiziþiile publice, contracte cu primãria.
În acest sens, în perioada 20102012, inculpata Fulga Jana, în
calitatea menþionatã mai sus, cu
încãlcarea prevederilor legale, a
dispus prin procedura achiziþiei

directe, achiziþionarea de la mai
multe firme, printre care ºi cele
administrate de inculpatul Rãdulescu Marinel, a mai multor bunuri ºi servicii, fãrã hotãrâri ale
consiliului local, fãrã vizã de control financiar preventiv, fãrã alocãri bugetare ºi la preþuri supraevaluate. Totodatã inculpata a mai
dispus ºi decontarea unor lucrãri
neefectuate sau care ar fi trebuit
suportate de societatea prestatoare. Prin aceste demersuri, inculpata Fulga Jana a cauzat bugetului local un prejudiciu în cuantum
de 298.836 lei. În cauzã s-a dispus mãsura asigurãtorie a sechestrului asupra unui autoturism ce
aparþine inculpatei Fulga Jana”,
se aratã în comunicatul DNA.
Consiliului Local al comunei
ªimnicu de Sus s-a constituit parte civilã în cauzã.

Dosarul a fost analizat în camera preliminarã ºi abia dupã jumãtate de an magistraþii craioveni s-au
pronunþat cu privire la legalitatea
rechizitoriului, dispunând începerea procesului: “Respinge, ca nefondate, cererile ºi excepþiile formulate de inculpaþii Fulga Jana
ºi Rãdulescu Marinel. Constatã
legalitatea administrãrii probelor,
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã ºi sesizãrii instanþei dispuse prin Rechizitoriul din
11.12.2017 al DNA - Serviciul
Teritorial Craiova, dat în dosarul
nr. 158/P/2013 ºi dispune începerea judecãþii cu privire la inculpaþii Fulga Jana ºi Rãdulescu Marinel. Respinge cererea formulatã de
inculpata Fulga Jana privind ridicarea sechestrului dispus prin
Ordonanþa nr. 158/P/2013 din data
de 03.07.2017 asupra autoturismului marca CIELO cu seria de
ºasiu KLATF19Z16D075543.
Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina statului, urmând ca onorariile avocaþilor din oficiu, în cuantum total de 660 lei, sã fie virate
din contul Ministerului de Justiþie
în contul Baroului de Avocaþi Dolj.
Cu drept de contestaþie în termen
de 3 zile de la comunicare. Pronunþatã în ºedinþa din camera de
consiliu”. Dupã rãmânerea definitivã a hotãrârii, instanþa va stabili
primul termen de judecatã.
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Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie
Teologul”, la 70 de ani de existenþã
Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova îºi aniverseazã, în aceste zile, 70 de ani
de la înfiinþare, iar, în vederea acestui eveniment, conducerea instituþiei de învãþãmânt preuniversitar ne-a acordat un interviu, prin care a prezentat atât trecutul, cât ºi
prezentul ºi viitorul.
De la recunoaºterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, din aprilie 1885, învãþãmântul bisericesc din Oltenia a cunoscut noi stadii de organizare
ºi funcþionare, aflându-se întrun permanent progres, atât în
ceea ce priveºte seminariile,
cât ºi ºcolile de cântãreþi bisericeºti. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova este la 70 de
ani de la înfiinþare, iar, la ceas
aniversar, cel mai bine poate
explica prof.dr. diac. Ionuþ
Adrian Pãtularu, director al
instituþiei de învãþãmânt , întrun scurt interviu.
Redactor : Ce ne puteþi
spune despre istoricul acestei ºcoli de prestigiu a învãþãmântului vocaþional teologic românesc?
Ionuþ Adrian Pãtularu:
Încã din anul 1832, Regulamentul Organic prevedea înfiinþarea unui Seminar Teologic la
Craiova, atât de necesar pentru viaþa cultural-spiritualã a
românilor din Þara Româneascã. De asemenea, pe 25 aprilie
1885, Biserica Ortodoxã Românã a primir recunoaºterea autocefaliei, punând accentul pe
învãþãmântul vocaþional-teologic, ca pãstrãtor al identitãþii
noastre ortodoxe ºi naþionale.
Seminarul Teologic craiovean
era, de fapt, o continuare a tradiþiei ªcolii româneºti, ce s-a
organizat în jurul mânãstirilor
ºi bisericilor, unde dascãlii proveneau din rândul cãlugãrilor ºi
cîntãreþilor de stranã, care
transmiteau lumina învãþãturii
de carte, vocaþia slujirii preoþeºti ºi identitatea naþionalã ex-

primatã prin ortodoxie, ca „tezaur al sacralitãþii”, cum a spus
Mircea Eliade.
R: Care a fost cursul acestei
instituþii, de-a lungul vremii?
I.A.P. : Aceasta a funcþionat
cu anumite perioade de sincopã, în funcþie de un anumit
context istoric, administrativ ºi
cultural. Dupã Primul Rãzboi
Mondial, instituþia a fost ridicatã la rangul de „Seminar Teologic Superior” sau „Seminar
de Vocaþie”.
R: Ce ne puteþi spune despre cele douã mari obiective majore pentru identitatea
naþionalã: Castrul Roman
„Pelendava” ºi Mânãstirea
„Sf. Nicolae” Coºuna – Bucovãþul Vechi, aflatã în curtea Seminarului?
I . A . P. : To p o n i m u l
„Pelendava”, este un
cuvânt compus, cu prima derivatã din cel indoeuropean prezumtiv –
„peled” (umed – a curge, termen legat de Lunca Jiului). A doua componentã este termenul
dacic „dava” – aºezare.
La începutul secolului al
II-lea, romanii au construit la Pelendava un
castru, întâi din pãmânt, în timpul lui Marcus Ulpius Nerva Traianus (98 - 117), întãrit cu
piatrã ºi cãrãmidã în perioada lui Publius Aelius
Traianus Hadrianus (117 - 138).
În ceea ce priveºte Mânãstirea
Coºuna aceasta este una dintre
cele mai vechi construcþii
atestate documentar în Oltenia
ºi Þara Româneascã. Data con-

struirii este indicatã diferit,
conform mai multor izvoare istorice, cea mai veche mãrturie
atestând zidirea în anul 1483,
informaþie regãsitã ºi la Nicolae Iorga, ºi la Bogdan Petriceicu Haºdeu. Prima denumirea cu care Mânãstirea este

în cea post-decembristã?
I.A.P : În perioada comunistã, Seminarul a avut puterea sã
renascã în anul 1948, iar prima generaþie de seminariºti, regãsitã în arhivele noastre, a absolvit în 1957. Chiar dacã era
o perioadã atesistã, îndreptatã

Mihalache, pr. Petre Semen,
pr. Damian Ungureanu, pr. Alexandru Greere, pr. Ion Nicolae, prof. Constanþa Banghea,
prof. Rodica Iovan, prof. Marian Niþã, prof. dr. Laurenþiu
Bãlã, etc. Demn de remarcat
este ºi faptul cã ºapte dintre
ierahii Bisericii Ortodoxe Române au absolvit Seminarul Teologic de la Craiova, printre
aceºtia fiind ºi IPS Dr. Acad.
Irineu, Arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al Olteniei,
care se preocupã ºi vegheazã
necontenit asupra bunului mers
al instituþiei noastre.

„Ne dorim
menþinerea în
elita
învãþãmântului
românesc”

atestatã este „Coºuna”, remarcatã în actul emis de Mitropolitul Efitimie al Þãrii Româneºti
(ianuarie 1574). ªi în actul
emis, în februarie 1593, de cãtre Mihai Viteazul, se regãseºte denumirea. Cuvântul „coºuna”,
cel care dã numele
Mânãstirii, este de
origine slavonã ºi
înseamnã „pãºune”
sau „fâneaþã”. În
perioada 1572 –
1573, întâlnim în
arhive, drept ctitori, pe Pîrvu – Ban
al Craiovei, soþia
sa, Dobra, ºi pe fiul
lor, Stepan, cu toþii depuºi în cripta
Mânãstirii, în partea dreaptã a pronausului.
R: Ce s-a întîmplat cu Semin a r u l Te o l o g i c
Ortodox „Sfântul
G r i g o r i e Te o l o gul” în perioada
comunistã? Dar

împotriva Bisericii, iatã cã Seminariile Teologice ºi-au urmat
cursul. În perioada postdecembristã, Seminariile ºi-au cîºtigat un nou statut, odatã cu emiterea Ordinului Ministerului Înv ã þ ã m â n t u l u i , n r. 5 9 1 9 /
23.05.1991, cînd Seminariile
confesionale au devenit licee
vocaþionale, cel din Craiova
reuºind sã se impunã între cele
teologice din A
R: Ce mari profesori ºi
dascãli au rãmas în memoria acestei instituþii ºi cum
s-a conturat activitatea acestora în inimile elevilor?
I.A.P: Seminarul a avut tot
timpul binecuvântarea sã aibã
în Corpul profesoral oameni
care au devenit modele ºi care
au ºlefuit caracterele a mii de
elevi seminariºti. Amintim,
printre alþii, pe pr. Vintilã Belcineanu, pr. Veniamin Micle, pr.
Mihail Dincã, pr. Dionisie Stamatoiu, pr. Constantin Negoescu, pr. Vasile Prescure , pr. ªtefan Reºceanu, pr. Alexandru
Isvoranu, pr.Ion Drãguºin, pr.
Pauliean Bãlaºa, pr. Tudoricã

R: În prima sesiune a Examenului de Bacalaureat
2018, Seminarul a reuºit un
rezultat remarcabil. Cum sa ajuns la acest procentaj de
promovabilitate de 100%?
I.A.P. Trebuie sã menþionãm faptul cã am avut în vedere o anumitã strategie, încã
de la începutul anului ºcolar
2017/2018, când ne-am propus
sã fortificãm toate palierele,
atât zona profesoralã, cât ºi pe
cea a elevilor, monitorizând fiecare elev, pe parcursul întregului an ºcolar, printr-un program de pregãtire în afara orelor de curs.
R: Ce vã propuneþi pentru
Seminar?
I.A.P : Ne dorim menþinerea
în elita învãþãmântului preuniversitar românesc, urmând acelaþi tip de tradiþie ºi mentalitate,
prin redescoperirea valorilor ortodoxiei ºi a celor naþionale.
R: Mai este atractiv acest
profil vocaþional-teologic
pentru tinerii din ziua de azi?
I . A . P. : C o n s i d e r ã m c ã
acest profil nu trebuie sã disparã din învãþãmântul românesc, pentru cã, atunci, am fi
mult mai sãraci.
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„Tradiþiile verii”, festivalul care aduce
la oraº datinile ºi obiceiurile din bãtrâni
Înainte vreme, þãranul român avea un cult pentru sãrbãtoare sau pentru orice semn din naturã.
Fiecare eveniment din viaþa satului era respectat
cu sfinþenie pentru a avea spor în casã, a fi ferit
de ghinion ºi pentru a avea recolte bogate. An de
an, astfel de obiceiuri, tradiþii ºi superstiþii din fascinanta lumea a satului românesc sunt aduse de
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale (CJCPCT) Dolj în mijlocul oraºului, stârnind bucuria celor de-o vârstã
ºi curiozitatea celor mai tineri.
„Din pãcate, la nivelul comunitãþilor locale din
Dolj nu se mai pãstreazã multe din obiceiurile ºi
tradiþiile ocazionate de muncile specifice sezonului estival sau sãrbãtorilor de varã”, spune managerul instituþiei, Amelia Etegan, invitându-i pe craioveni sã le (re)descopere într-o nouã ediþie, a VIIa, a Festivalului de datini ºi obiceiuri „Tradiþiile verii”. Evenimentul va avea loc mâine, 20 iulie 2018
– chiar în ziua în care îl prãznuim pe Sf. Ilie –,
începând cu ora 19.00, fiind organizat împreunã
cu Consiliul Judeþean Dolj ºi cu sprijinul Primã-

riei ºi al Consiliului Local Municipal Craiova. Pe
scena amplasatã în Piaþa „Fraþii Buzeºti” (Centrul Vechi) vor urca ansambluri ºi soliºti din judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi, Teleorman, dar ºi din
Bulgaria, care vor prezenta obiceiuri întâlnite vara
în viaþa satului: Sânzienele sau Drãgaica, Sânpetru
de varã, Paparudele, Tatãl Soarelui ºi Muma Ploii,
Sãptãmâna lui Sântilie, încheierea seceriºului, coliva, colacul ºi prima pâine din noua recoltã de grâu.
Vor participa soliºtii Mãdãlina Stoica, Marius
Gheorghe, Valentina Simion, Alexandru Lilea,
Liviu Olteanu ºi Taraful din Greceºti (Dolj), ansamblurile folclorice „Liliacul” din Baia de Aramã
(Mehedinþi), „Roua” din Cloºani - Padeº (Gorj),
Ansamblul ªcolii Gimnaziale Izvoarele din Teleorman, „Doina Mischiului” din Mischii (Dolj), „Hora
Desnãþuiului” al Casei de Culturã „Adrian Pãunescu” din comuna Bârca (Dolj), „Trandafirul” al
Casei de Culturã din oraºul Dãbuleni (Dolj), „Oltenaºii” din Scãeºti (Dolj), „Dor cãlãtor” din Craiova. Li se va alãtura Asociaþia Vlahilor din Bulgaria, cu obiceiuri specifice acestui anotimp.

Interviu cu Amelia Etegan, managerul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj
- În copilãrie, vara, când era
secetã, bunicii ne învãþau cum
sã invocãm paparudele ºi noi,
copiii, cântam: „Paparudã-rudã
/ Vino de ne udã…”. ªi ploaia
veneam mai devreme sau mai
târziu, cã acesta era mersul firesc al naturii... Câte asemenea
datini ºi obiceiuri ale verii se
mai pãstreazã astãzi în satele
Doljului?
- Din pãcate, la nivelul comunitãþilor locale din Dolj nu se mai pãstreazã multe din obiceiurile ºi tradiþiile ocazionate de muncile specifice sezonului estival sau sãrbãtorilor de varã, dar, din fericire, mai
avem foºti actanþi, martori sau implicaþi odinioarã în astfel de evenimente. Mai mult, ele au fost consemnate în scrieri, lucrãri de spe-

cialitate, monografii sãteºti ºi constituie pentru ansamblurile folclorice de astãzi ºi pentru coordonatorii lor adevãrate scenarii cãrora
se pot substitui programele ºi proiectele artistice. Un alt atu este acela cã existã zone ale þãrii care ºi-au
pãstrat mai bine zestrea etnofolcloricã ºi unde astfel de manifestãri
gãsim ºi pe uliþele comunelor ºi nu
doar în reprezentãri scenice ocazionate de proiecte aºa cum este
„Tradiþiile verii”.
- De câþiva ani, CJCPCT Dolj
aduce în mijlocul oraºului
aceastã fascinantã lume, cu superstiþii ºi credinþe de la care
oamenii simpli nu se abãteau
niciodatã. Cum sunt percepute
ele astãzi, aici, de omul urban?
Ca un spectacol ºi atât?

- Cred cã în spatele spectatorului
sau celui implicat în astfel de proiecte existã credinþe ºi ritualuri manifestate ºi în viaþa personalã. Afirm
acest lucru pentru cã nu poþi pune
atât de bine în scenã astfel de fragmente de viaþã tradiþionalã fãrã sã
crezi, fãrã o educaþie adecvatã, fãrã
un anumit gen de supunere religioasã – laicã sau ecleziasticã. Pentru
craioveni cred cã proiectul este unul
care în primã fazã a stârnit curiozitatea, pentru ca mai apoi aceºtia sãºi manifeste interesul pentru evoluþia ºi prezentarea diversificatã a obiceiurilor. ªi, da, probabil spectacolul conteazã, dar cred, glumind pe
seama celor expuse, cã sunt foarte
mulþi oameni care apreciazã drept
„periculoasã” intervenþia paparudelor într-un sezon ploios.

- Festivalul „Tradiþiile verii”
va avea loc, anul acesta, chiar
de Sf. Ilie, când nimãnui nu-i e
îngãduit sã lucreze, din pricina
pietrei ºi focului iscat de trãsnet! Pe 6 august, de Pobrejenie,
care în calendarul popular înseamnã hotarul dintre varã ºi
toamnã, femeile e bine sã adune ºi sã usuce plante ºi fructe de
leac, iar oamenii sã amâne cãlãtoriile pentru cã e pericol de rãtãcire! Sã nu uitãm apoi sã þinem Postul Adormirii Maicii
Domnului, iar pe 15 august, de
Sfânta Maria, sã dãm de pomanã în numele morþilor. Ce spuneþi de tot acest „îndrumar popular”, atât de contrastant cu
lumea globalizãrii, vitezei ºi tehnologiei?
- Ei bine, cred cã voi spune lucrurilor pe nume. Sunt persoane
care nu aplicã, nu se conformeazã acestor credinþe, însã cei mai
mulþi o fac ºi nu neapãrat din su-

perstiþia cã se va întâmpla ceva
care nu va fi pe placul lor, ci din
dorinþa de a da continuitate unor
elemente de educaþie din familie,
unor „reguli” de „conduitã” româneascã. Cel mai probabil aceºtia
simt cã astfel ideea de pãstrare a
spiritului românesc este mult mai
pregnantã, mai serioasã ºi cã se
individualizeazã. Consider cã
aceasta este, de fapt, o modalitate de a protesta faþã de globalizare ºi de a ne pãstra „deosebiþi”.
Aceasta este ºi ideea de bazã a
„Tradiþiilor verii”, un festival care
s-a nãscut din dorinþa de a aduce
lumea satului românesc în urbanul
care este supus cel mai mult presiunilor globalizãrii. ªi, da, proiectul a prins foarte bine, iar noi am
cãpãtat în acest mod o mãrturie
istoricã ºi o reprezentare scenic valoroasã, dar ºi dorinþa de a conserva fenomenul cultural pe termen
lung ºi ca modalitate de a ne opune oricãror tendinþe de poluare.
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Anunþul tãu!

Vând maºinã automatã de uscat nefolositã. Telefon: 0720/
099.950.
Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr.
54, fãcute pe comandã - 80 lei,
pantofi piele nr. 43 noi - 50 lei, cisme damã nr. 38-50 lei, bascheþi
nr. 43. Telefon: 0770/303.445.
Vând boiler electric 100 litri bine
întreþinut, bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.
Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”, maºinã de
cusut „Ileana” stare bunã de funcþionare, maºinã de spãlat ”Alba
Lux”, Pick-up marca „TESLA” cu
boxe. Telefon: 0351/464.563.
Vând apometru de apã, butoi de
vin 10 vedre, presã hidraulicã
mase plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 electromotoare trifazate
3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.
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 calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului). SC SENTIFOX SRL reprezentatã prin Cântaraºu Victorina anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINÞE COLECTIVE S+P+4-5 RETRAS, LA SUBSOL ªI PARTER SPAÞII COMERCIALE-MODIFICARE DE
TEMA ÎN TIMPUL EXECUTIEI LUCRÃRII”, propus a fi amplasat în Mun. Craiova, Calea Bucuresti, nr. 137E, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul SC SENTIFOX SRL, Calea
Severinului, nr. 181, bl. R30, sc. 1, mansarda, în zilele de
luni-joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, email: office@apmdj.anpm.ro, fax: 0251 419 035.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament douã camere
în Bucureºti - Prelungirea Ghencea. Telefon: 0722/244.888.
Vând apartament 2 camere Bãileºti, zonã centralã, preþ accesibil. Telefon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã, deosebitã poziþionare, modificãri interioare. Preþ accesibil. Telefon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã + dependinþe, vie,
pãdure comuna Scaeºti, preþ
negociabil. Telefon: 0744/
375.858.
Vând sau schimb casã str. Eliza
Opran cu apartament etaj 1 sau
2. Telefon: 0730/504.515.
Vând casã comuna Calopãr, sat
Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie.
Telefon: 0770/900.833; 0735/
923.982.
Vând casã Craiova, 5 camere,
2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp
sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/498.818.
Vând teren casã, 1.200 de metri
pãtraþi, în comuna Iancu Jianu,
judeþul Olt – pe lângã liceu, cu
temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul
metalic, cu perdea în faþã unde
introduci douã autoturisme,
gard metalic, pomi fructiferi. Acte
la zi. Preþ 16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/512.701.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc în interior ºi alte
anexe în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi fructiferi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul
Olt. Preþ 25.000 de euro, negociabil. Telefon: 0769/512.701.

Proprietar vând casã nouã zona
Bordei + 500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând gospodãrie în comuna
Valea Stanciului, judeþul Dolj.
Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã 1200
m.p. comuna Robãneºti 20 km,
vie, fântânã, dependinþe. Telefon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu apartament
Craiova, casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Particular, vând teren în ªimnicu de Sus, strada Mihai Eminescu, nr. 84, lãþime 12 metri, lungime 70 m, vie, între vecini. Relaþii
la telefon: 0728/012.055.
Vând teren Podari sau arendã.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna Orodel, judeþul
Dolj, 2600 mp intravilan la asfalt, cadastru, intabulat. Preþ negociabil
12.000 E. Telefon: 40748 240.121.

Vând teren arabil 2,5 ha spatele
Metro ºi teren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure, 100-110 ani
- Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile instalate,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/402.056.

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2
roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/153.551.
Vând Opel Corsa B, din 2000,
motor 972 cm, aer condiþionat,
geamuri electrice, 550 euro.
Telefon: 0744/474.400
Vând OLTCIT- CLUB - pentru
Rabla. Preþ convenabil. Telefon:
0766/350.742.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr volumele I, II, III, IV din
O mie ºi una de nopþi / traducere Haralamb Grãmescu - Bucureºti: Ed. Erc. Press 2009. Telefon: 0351/408.730.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vând combinã SEMA 110 cu
R.I.F.S., Turbo, în stare de funcþionare. Preþ negociabil. Telefon:
0744/537.347.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de teracotã
complete 300, 400 lei ºi 150 þigle
2 lei/buc. Telefon: 0771/518.063.
Vând prune. Telefon: 0765/
291.623.
Vând lãmâi productiv cu fructe
de lãmâi în el, preþ 1000 lei. Telefon: 0765/261.910.
Vând plug de arat cu boi. Preþ convenabil. Telefon: 0766/350.742.
Vând motosapã marca BUDGET
BBP 500. Telefon: 0721/945.405.
Vând porc peste 200 kg. Telefon: 0722/396.811.
Vând rezervor autogaz perntru autoturisme. Telefon: 0721/995.405.
Vând prune- comuna Moþãþei.
Telefon: 0734/ 295.977.
Vând fax- copiator marca SAMSUNG SF 5100 P. Telefon: 0721/
995.405.
Vând hidrofor, presã hidraulicã
mase plastice, cãruþ carte cu
douã roþi, uºi dormitor. Telefon:
0767/153.551.
Vând pompã KAMA de udat grãdina, covor persan 220 x210, ochelari de vedere 3,25 ºi + 7 fãcuþi pe
comandã. Telefon: 0770/303.445.
Vând centralã termicã Bosch,
pat metalic automat, sobã teracotã, polizor 2500w, cãruciar
handicap, schelã metalicã 2 picioare. Telefon: 0760/588.581.
Vând obiecte casnice, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50
lei. Telefon: 0770/354.549.
Vând roþi Mercedes spiþate cu cauciucuri de iarnã- 4 buc. Preþ convenabil. Telefon: 0762/183.205.

Cumpãr broaºte þestoase româneºti de apã. Telefon: 0721/
995.405.

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, dozã nouã de rezervã,
arzãtoare gaze, discuri cu muzicã
diferitã. Telefon: 0251/427.583.

Vând manechine bust 5 lei / buc.
Telefon: 0768/450.011.
Vând frigider 2 uºi defect - 100
lei, televizor color diagonala 70
cu telecomandã în bunã stare
- 100 lei, sãpun de casã - 5
lei. Telefon: 0770/303.445.

PIERDERI

Pierdut certificat constatator Nr.
1962/ 16.01.2014 pentru S.C.
PRIMALY SRL. Se declarã nul.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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8 / cuvântul libertãþii

Pase scurte, pase lungi

joi, 19 iulie 2018

Mircea Canþãr

Rânjetul nejustificat al lui Marcel Popescu

Ecourile Supercupei României, între
Universitatea Craiova ºi CFR Cluj Napoca, partidã gãzduitã de stadionul Ion
Oblemenco, în prezenþa a peste 25.000
de spectatori, s-au stins repede, estompate poate ºi de finala Cupei Mondiale. Craiova a pierdut, 0-1, în faþa
campioanei, dupã o prestaþie mai degrabã dezamãgitoare sau oricum rãu

prevestitoare. La mijlocul nopþii, întâmplarea a fãcut sã am rãbdarea ascultãrii unui interviu dat de Marcel
Popescu, preºedintele „U” Craiova,
unei reporteriþe destul de îngãduitoare
cu bãlmãjeala interlocutorului sãu. De
regulã neatent cu topica propoziþiilor,
Marcel Popescu a spus multe banalitãþi jenante, când putea cultiva muþe-

nia. Iatã câteva dintre ele: „Ne-a lipsit
ºansa la faza lui Mitriþã. În mod normal, acolo era gol (...) Consider cã nu
ne-au fost cu nimic superiori. Am învãþat din acest meci cã nu e suficient
sã fii mai spectaculos (n.r., aoleu!), trebuie sã fii mai pragmatic. Dar rezultatul nu e pe ocazii, e pe gol. Ne-am vãzut limitele, le avem. Este de lucru, dar
probabil sãptãmâna viitoare vom fi mai
puternici, pentru cã ne-au lipsit Martic
ºi Rossi”, ºamd. Pe toatã durata acestei „rafinate” declaraþii, oficialul clubului din Bãnie rânjea cu intermitenþã, fãrã
nicio justificare. Sã ne înþelegem: Craiova pierduse pe teren propriu în faþa
Clujului. Cu peste 25.000 de suporteri
în tribune, nu puþini veniþi din judeþele
limitrofe. La amãrãciunea acestora,
Marcel Popescu etala resurse de bunã
dispoziþie, gãsind de cuviinþã cã poate
rânji, cu o virilã încredere în sine. Convins cã nu poate greºi ºi nãscut probabil în zodie solarã, neînfricat ºi vesel,
poate traversa în chip suveran orice
dezamãgire fãrã a se lãsa contaminat de
indispoziþii prosteºti. Faptul cã Marcel
Popescu vorbeºte la limita unei logici
elementare îl priveºte. Dar faptul cã,
dupã încheierea descumpãnitoare a unei

partide cu miza ei, fiind vorba totuºi de
un trofeu, zâmbea fãrã motiv, nu e deloc în regulã. Decât poate dacã nu cumva, trecând ºi pe la CFR Cluj nu ºi-a
reamintit „tempi passati”, cã mâncase
o pâine bunã, pânã i s-a arãtat drumul
spre garã. Popescu invoca lipsa lui
Rossi, deºi echipa este obiºnuitã mai
degrabã cu absenþa lui, fiind accidentat
de când a venit la Craiova, însã n-am
auzit vreun cuvânt de la fostul impresar, actualul oficial al clubului din Bãnie, despre cum echipa suferã crunt
dupã plecãrile lui Bãluþã ºi Gustavo.
Acestea au fost adevãratele absenþe ale
Universitãþii, care nu au fost suplinite
cu vreun transfer, deºi se prespune cã
niºte conducãtori capabili îºi întocmesc
din timp o listã cu posibile achiziþii ºi
apeleazã la ea atunci când sunt vânduþi
jucãtori importanþi. Dacã tot a fost încãlcatã acea promisiune fãcutã suporterilor, de a fi vândut un singur jucãtor
pe an, atunci se puteau realiza mãcar
niºte transferuri pentru acoperirea
posturilor respective. Oricum, dupã un
mercato modest ºi un trofeu pierdut pe
teren propriu, fanii nu trebuiau sã suporte ºi niºte platitudini înºirate cu un
rânjet pe faþã.

Raþ ºi-a anunþat retragerea din activitate
Internaþionalul român cu 113
selecþii pentru echipa naþionalã, Rãzvan Raþ, ºi-a anunþat retragerea din activitate la vârsta
de 37 de ani. Rãzvan Raþ a debutat în tricoul primei reprezentative pe 13 februarie 2002,
într-un meci amical Franþa România 2-1, sub comanda lui
Anghel Iordãnescu. De atunci,
acesta a mai bifat încã 112 meciuri, devenind al patrulea cel

mai selecþionat jucãtor român
din istorie, dupã Munteanu,
Hagi ºi Popescu. La 37 de ani,
fundaºul stânga care a bifat ºi
douã prezenþe la turnee finale
cu naþionala României, a decis
sã-ºi încheie cariera de jucãtor. „Am simþit cã este momentul potrivit. Nu îmi este uºor,
dar de ceva vreme eram pregãtit moral pentru acest anunþ.
Am trãit o mulþime de momen-

te frumoase la echipa naþionalã, am jucat în peste 100 de
meciuri, m-am bucurat, am fost
trist, am trecut intens prin toate
stãrile. Sunt fericit ºi mândru
cã am avut ocazia de a-mi reprezenta þara în atât de multe
rânduri. Le mulþumesc tuturor
celor care m-au susþinut pe
mine ºi echipa naþionalã, celor care au fãcut-o necondiþionat chiar ºi în unele momente

în care nu am avut cele mai
bune rezultate. Cu toþii ne-am
dorit de fiecare datã sã realizãm mai mult” a declarat Rãzvan Raþ. În cele 113 prezenþe
la echipa naþionalã, Rãzvan Raþ
a reuºit sã înscrie ºi douã goluri. În cariera de jucãtor, el a
jucat pentru Rapid Bucureºti,
FCM Bacãu, ªahtior Doneþk,
West Ham, Rayo Vallecano,
PAOK Salonic ºi ACS Poli Ti-

miºoara. Pe lângã cele douã
turnee finale, EURO 2008 ºi
EURO 2016, fostul internaþional ºi-a mai trecut în palmares
Cupa României (2002), Supercupa României (2003), titlul în
Ucraina (2005, 2006, 2008,
2010, 2011, 2012, 2013), Cupa
Ucrainei (2004, 2008, 2011,
2012, 2013), Supercupa Ucrainei (2005, 2008, 2010) ºi Cupa
UEFA (2009).

CFR Cluj vs Malmo, în turul 2 preliminar
al Champions League
Campioana României, CFR
Cluj, ºi-a aflat adversara pe care
o va întâlni în turul 2 al Ligii Campionilor, formaþia suedezã Malmo, care a trecut ºi în al doilea
meci din turul 1 de echipa din
Kosovo, Drita, scor 2-0, dupã ce
în tur s-a impus cu 3-0. Meciu-

rile vor avea loc pe 22 ºi 29 iulie.
Rezultatele înregistrate marþi în
manºa a doua a primului tur preliminar: Valletta – Kukes, 1-1, în
tur 0-0, HJK – Vikingur, 3-1, în
tur 2-1, H. Beer-Sheva – Flora,
3-1, în tur 4-1, Malmo – Drita,
2-0, în tur 3-0, Apoel – Sûduva,

1-0, în tur 1-3, TNS – Shkëndija, 4-0, în tur 0-5, Videoton – Dudelange, 2-1, în tur 1-1, Steaua
Roºie Belgrad – Spartaks Jûrmala, 2-0, în tur 0-0, Legia – Cork,
3-0, în tur 1-0, Crusaders – Ludogorets, 0-2, în tur 0-7. În urma
acestor meciuri, s-au stabilit urmãtoarele dispute din turul 2 preliminar: CFR Cluj, Ludogoreþ –
Videoton, Dinamo Zagreb – Hapoel Beer Sheva, Steaua Roºie –
Suduva, BATE Borisov – HJK
Helsinki. Alte jocuri din manºa a
doua a turului 1 s-au disputat
asearã. Au avut loc ºi trei meciuri
din manºa a doua a turului 1 preliminar al Europa League: Levski
(Bul) – Vaduz (Lie) 3-2, în tur 01 – La gazde, Sergiu Buº a marcat un gol ºi a ratat un penalty,
Shkupi (Mac) – Rangers (Sco) 00, în tur 0-2, Honved (Ung) – Rabotnicki (Mac) 4-0, în tur 1-2.

Liga I, etapa I
CFR Cluj – FC Botoºani, vineri, ora 21
FC Hermannstadt – Sepsi, sâmbãtã, ora 18
Astra – FCSB, sâmbãtã, ora 21
Viitorul – Dunãrea Cãlãraºi, duminicã, ora 18
Dinamo – FC Voluntari, duminicã, ora 21
Gaz Metan – Chiajna, luni, ora 18
„U” Craiova – Poli Iaºi, luni, ora 21

