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Derularea mitingului de protest de vineri noap-

tea spre sâmbãtã, în Capitalã, soldat cum era de
aºteptat cu episoade din cele mai deprimante, este
viu dezbãtutã în spaþiul public, cu tabere irecon-
ciliabile. Aici s-a ajuns. Ieri, liderul PNL, Ludo-
vic Orban, a anuþat într-o declaraþie de presã cã
va fi depusã, dupã violenþele înre- actualitate / 2
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gistrate, la Parchetul General de pe lângã ÎCCJ,
o plângere penalã – specializare de datã recentã
– pe numele ministrului de Interne, Carmen Dan,
a prefectului Capitalei ºi a altor actori politici
sau guvernamentali despre care vor exista in-
formaþii pânã la depunerea sesizãrii, cã au fost

implicaþi în lanþul decizional.

350.000 de lei,350.000 de lei,350.000 de lei,350.000 de lei,350.000 de lei,
prima chirieprima chirieprima chirieprima chirieprima chirie

pentru cele ºasepentru cele ºasepentru cele ºasepentru cele ºasepentru cele ºase
autocompactoareautocompactoareautocompactoareautocompactoareautocompactoare
Salubritatea s-a dotat cu ºase auto-

compactoare noi pentru a putea strân-
ge gunoaiele de pe strãzile oraºului.
Acum a venit ºi momentul plãþii primei
rate de leasing: calculatã pe patru luni
de folosinþã, chiria se ridicã la 350.000
de lei. În cei doi ani de contract, utila-
jele pentru ridicarea gunoaielor din
Craiova vor costa peste 500.000 de
euro. Numai chiria lor.
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Lia Olguþa Vasilescu, ministrul
Muncii ºi Justiþiei Sociale (MMJS)
a fost prezentã ieri, la Centrul Mul-
tifuncþional din Craiova, unde a par-
ticipat la o dezbatere publicã privind
proiectul noii legi a pensiilor. Repre-
zentantul guvernului, a explicat în
detaliu, ce prevede proiectul de lege
în privinþa pensionãrii pentru limi-
tã de vârstã, în condiþii normale de
muncã, dar ºi în condiþii speciale ºi
deosebite de muncã. Potrivit nou-
lui proiect de lege, femeile care au
realizat stagiul minim de cotizare,

care au nãscut trei copii ºi i-
au crescut pânã la vârsta de
16 ani beneficiazã de redu-
cerea vârstei de pensiona-
re cu ºase ani.  
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- Dacã am îmbãtrânit, fac eco-
nomii, Popescule, nu mai beau,
nu mai fumez, femeile nu mã
mai intereseazã...
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MIRCEA CANÞÃR

Derularea mitingului de protest
de vineri noaptea spre sâmbãtã, în
Capitalã, soldat cum era de aºtep-
tat cu episoade din cele mai depri-
mante, este viu dezbãtutã în spa-
þiul public, cu tabere ireconciliabi-
le. Aici s-a ajuns. Ieri, liderul PNL,
Ludovic Orban, a anunþat într-o de-
claraþie de presã cã va fi depusã,
dupã violenþele înregistrate, la Par-
chetul General de pe lângã ÎCCJ, o
plângere penalã – specializare de
datã recentã – pe numele ministru-
lui de Interne, Carmen Dan, a pre-
fectului Capitalei ºi a altor actori
politici sau guvernamentali despre
care vor exista informaþii pânã la
depunerea sesizãrii, cã au fost im-
plicaþi în lanþul decizional. Convo-
carea unei sesiuni extraordinare a
Camerei Deputaþilor ºi a Senatu-
lui ,  în vederea constituiri i  unei
Comisii de anchetã ºi acordarea de
asistenþã juridicã pentru toþi cei

care au suferit de pe urma brutali-
tãþilor jandarmilor, sunt alte acþi-
uni avute în vedere. Ludovic Orban
este o fire miloasã, care face em-
patie cu toþi cei care au aruncat cu
pietre, bucãþi de asfalt,  sticle ºi
alte obiecte contondente spre jan-
darmi. Nu ºi-a amintit, din pãcate,
un fapt regretabil: internarea în
stare gravã la Spitalul Floreasca din
Capitalã a unei tinere jandarmeri-
þe, cãlcatã în picioare de niºte de-
menþi, care acum regretã faptele ºi
susþin „cã au vrut sã loveascã scu-
tul”. Tânãra jandarmeriþã fãcea
parte din forþele de ordine. Protes-
tatarii au forþat gardurile, dupã
cum s-a vãzut în transmisiunile te-
leviziunilor, iar jandarmii au inter-
venit cu sprayuri, gaze lacrimoge-
ne, iar ulterior cu tunuri cu apã,
în urma avertismentelor prevãzu-
te de lege. Ludovic Orban, în noap-
tea neagrã de vineri spre sâmbã-

tã, a stat, probabil, în faþa televi-
zorului, urmãrind deznodãmântul.
Nu prea mai are rãbdare. Asaltul
Guvernului ,  încã ,  nu  a  reuº i t .
Avem, în schimb, un slogan electo-
ral molipsitor, de un magnetism ire-
presibil care va aduce lumea la vot.
În Consiliul Naþional al PNL, într-
unit la începutul lunii martie a.c.,
le cerea imperativ colegilor de par-
tid sã se trezeascã ºi fiecare ºef
de organizaþie „sã dea cu parul” –
invitaþia era probabil metaforicã –
în liderii „ciumei roºii”, pentru cã
alegerile, ºi aici avea dreptate, nu
pot fi câºtigate numai cu mesaje
lansate la nivel naþional. Comple-
xul de superioritate, ºi emfaza cu
care vorbeºte, Ludovic Orban nu
au nicio acoperire. Cã acceptã ac-
tele de vandalism provocate de o
mânã de derbedei, situându-se de
partea anarhiei ºi nu a legii, a vio-
lenþe i  nu  a  pãc i i  soc ia le ,  nu  î l

onoreazã. Fiindcã un lider politic
autentic este întotdeauna de partea
legii ºi nu cade pradã poftelor sale
sangvinare de a-ºi vedea striviþi sub
cizme adversarii politici. Sau sim-
patizanþii acestora. Mitingul de vi-
neri noaptea spre sâmbãtã a adus
în atenþie altceva mult mai grav,
un detaliu despre structura noas-
trã psihicã, asupra cãreia ne des-
chidea ochii  marele regizor Lu-
cian Pintilie, în filmul sãu monu-
mental „Dupã amiaza unui torþi-
onar” (2001), cu acei monºtri sa-
crii, în roluri principale, Gheor-
ghe Dinicã ºi Radu Beligan. Rãul
rece ºi  bãlos,  coconul de bestie,
e tot în noi ºi izbucneºte în spu-
me sângerii îndatã ce-i vine vre-
mea ºi nu pentru alte motive, ci
pentru cã – acum – apãrã sediul
Guvernului. Filmul acela ar tre-
bui neapãrat revãzut, pentru a ne
cunoaºte mai bine.

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au hotãrât, ieri, sã o menþinã în
arest la domiciliu pe Cristina Car-
men Lupescu, secretara Secþiei cu
Frecvenþã Redusã a Facultãþii de
Drept din Craiova: „Menþine mã-
sura arestului la domiciliu faþã de
inculpata Lupescu Cristina Car-
men, dispusã prin încheierea nr.
349/24.07.2018 a judecãtorului de
camerã preliminarã din cadrul
Curþii de Apel Craiova. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu azi,
13.08.2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, luna trecutã, s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj dosa-
rul în care Cristina Carmen Lupes-
cu a fost trimisã în judecatã pen-
tru trafic de influenþã în formã

Secretara de la Drept menþinutã în arest la domiciliu
Cristina Carmen Lupescu, secretara Secþiei cu Frec-

venþã Redusã a Facultãþii de Drept din Craiova, trimisã
în judecatã luna trecutã pentru trafic de influenþã ºi

înºelãciune în formã continuatã a fost menþinutã, ieri, în
arest la domiciliu. Hotãrârea a fost luatã de Tribunalul

Dolj, instanþã care va judeca, pe fond, ºi procesul femeii.

continuatã (11 acte materiale), înºelãciune
în formã continuatã, (10 acte ma-
teriale), fals intelectual, participa-
þie improprie la infracþiunea de uz
de fals ºi folosirea de informaþii ce
nu sunt destinate publicitãþii ori
permiterea accesului unor persoa-
ne neautorizate la aceste informa-
þii, în scopul obþinerii pentru sine
sau pentru altul de bani, bunuri ori
alte foloase necuvenite. Femeia a
fost prinsã pe 25 mai a.c., de ofi-
þerii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj ºi procurorul desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj dupã ce a primit
suma de 1.300 lei de la un denun-
þãtor, cu scopul de a facilita pro-
movarea unor examene restante pe
care urma sã le susþinã fratele sãu
(în condiþiile în care fratele sãu era
deja exmatriculat). În rechizitoriu,

procurorii au reþinut cã, „în pe-
rioada 2014 – 2018, aceasta a pre-
tins ºi primit de la un martor de-
nunþãtor sume cuprinse între 1.500
– 3.000 lei, pentru fiecare semes-
tru al anului ºcolar, cu scopul de a
facilita promovarea unor exame-
ne ale fratelui sãu. Cu toate cã,
încã din anul 2014, fratele denun-
þãtorului figura exmatriculat, in-

culpata L.C.C (n.r. Lupescu Cris-
tina Carmen) a continuat sã pre-
tindã ºi sã primeascã aceste sume
de bani, în cuantum total de apro-
ximativ 12.000 lei”. Pe parcursul
cercetãrilor efectuate în dosar s-a
mai stabilit cã femeia mai furniza
unor studenþi ºi subiecte ce urmau
sã fie date la examene.

CARMEN ZUICAN

Echipele ABA Jiu au monitorizat zona ºi au
administrat material absorbant încã de duminicã
dimineaþã, fiind amplasate baraje în zona podului
C.F. ºi aval de pod, pe cca. 1,5 km, pentru a
evita pe cât posibil poluarea apei cu combustibi-
lul scurs din vagoanele avariate. De asemenea,

ABA Jiu intervine în continuare, dupã accidentul feroviar de la Cârcea
Specialiºtii Administraþiei Bazinale de Apã (ABA) Jiu au intervenit ºi pe

parcursul zilei de ieri pentru a înlãtura efectele scurgerilor de carburanþi din
vagoanele trenului deraiat duminicã dimineaþa, la viaductul din comuna doljea-
nã Cârcea. Potrivit reprezentanþilor instituþiei, situaþia este sub control, echipe-
le din Craiova fiind sprijinite ºi de utilaje trimise la faþa locului de GFR (Grupul

Feroviar Român), operatorul privat cãruia îi aparþine garnitura de tren.

pe tot parcursul nopþii a fost adminis-
trat material absorbant pentru neutrali-
zare, activitãþile fiind continuate ºi pe
parcursul zilei de ieri. Din partea agen-
tului economic poluator GFR (Grupu-
lui Feroviar Român) douã vidanje ex-
trag din groapa sãpatã sub podul de cale
feratã conþinut de biodiesel în amestec

cu apã, conþinutul depozitându-se la RELOC Cra-
iova ºi de aici în vagoane cisternã ale GFR. O
altã vidanjã GFR extrage apa în amestec cu bio-
diesel, neutralizatã cu material absorbant amon-
te de barajul de la Preajba. Mai mult, ieri, în jurul
prânzului, o altã echipã de depoluare a sosit de la

Cluj, solicitatã fiind de GFR, pentru realizarea
acþiunilor de depoluare, transvazare ºi remedie-
re, care s-a alãturat specialiºtilor ABA Jiu.

Reamintim cã, un tren de marfã, încãrcat cu
biodiesel a deraiat, duminicã dimineaþã, în jurul
orei 8.00, pe Magistrala CF 900, în zona via-
ductului Cârcea. Garnitura de tren aparþinând
operatorului privat GFR (Grup Feroviar Român),
avea în componenþã 23 de vagoane ºi locomoti-
va. ªase vagoane s-au prãbuºit în gol cu o parte
din pod, iar altul a rãmas înclinat pe ºine. Din
fericire nu s-au înregistrat victime omeneºti, însã
din câteva vagoane s-a scurs combustibil.

CARMEN ZUICAN
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Ministrul Muncii, Lia Olguþa Va-
silescu ºi-a început prezentarea
enumerând principiile fundamentale
pe baza cãrora s-a creionat noua
lege a pensiilor: contributivitate,
adicã platã în funcþie de contribu-
þie; egalitate, adicã pensionari care
au aceeaºi vechime, dar care au ie-
ºit la pensie în momente diferite,
primesc aceeaºi sumã de bani; so-
lidaritate socialã, adicã generaþiile
în activitate susþin, prin plata con-
tribuþiilor lor, generaþiile de pensio-
nari ºi, în viitor, vor fi susþinute la
rândul lor ºi nu în ultimul rând, im-
prescriptibilitate, adicã dreptul la
pensie nu se poate prescrie. „De
anul trecut lucrãm la legea pensii-
lor. Am avut trei formule de calcul.
Dupã simularea fãcutã pe toate cele
trei formule de calcul am rãmas pe
una singurã, care ni s-a pãrut cã
este cea mai acoperitoare, în sen-
sul cã era singura care reuºea sã
elimine toate dezechilibrele care erau
în sistemul de pensii ºi dezechili-
brele le cunoaºteþi foarte bine. Douã
femei care au cotizat la fel, care au
lucrat la acelaºi loc de muncã, dar
au ieºit în ani diferiþi, aveau pensii
diferite. Timp de un an de zile am
fãcut aceste simulãri. În proiectul
de lege se precizeazã cã nicio pen-
sie în platã nu va scãdea. În cazul
în care, în urma recalculãrii, va re-
zulta o sumã mai micã decât cea
aflatã deja în platã, atunci se va
menþine suma în platã. Nu se mo-
dificã vârsta standard de pensiona-
re, nici stagiul minim ºi nici cel com-
plet”, a subliniat ministrul Muncii.

Patru categorii de pensii
Proiectul prevede tot 4 catego-

rii de pensii, cea de limitã de vâr-
stã, cea anticipatã, cea de inva-
liditate ºi cea de urmaº. Sunt

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii ºi
Justiþiei Sociale (MMJS) a fost prezentã ieri,
la Centrul Multifuncþional din Craiova, unde
a participat la o dezbatere publicã privind pro-
iectul noii legi a pensiilor. Reprezentantul gu-
vernului, a explicat în detaliu, ce prevede pro-
iectul de lege în privinþa pensionãrii pentru

limitã de vârstã, în condiþii normale de mun-
cã, dar ºi în condiþii speciale ºi deosebite de
muncã. Potrivit noului proiect de lege, femei-
le care au realizat stagiul minim de cotizare,
care au nãscut trei copii ºi i-au crescut pânã
la vârsta de 16 ani beneficiazã de reducerea
vârstei de pensionare cu ºase ani.  

aceleaºi patru categorii ca ºi în
vechea lege, dar unele au suferit
modificãri de structurã.

În cazul pensiei pentru limita
de vârstã trebuie îndeplinite cu-
mulativ condiþiile de vechime mi-
nimã ºi vârstã standard de pensio-
nare. Proiectul noii Legi a Pensii-
lor prevede ca pensionarii cu un
stagiu de cotizare sub 15 ani sã
poatã opta pentru indemnizaþia so-
cialã minimã, în loc de pensie. Ale-
gerea se va face cu trei luni înain-
te de intrarea în vigoare a legii.
„Stagiul minim, 15 ani, este bãtut
în cuie. Într-una dintre cele 4 legi,
stagiul minim era 10 ani, ne-a ºi
încurcat la simulãrile pe care le-
am fãcut, la celelalte trei, erau 15
ani de cotizare. Pensionarii aflaþi
deja în platã, care au stagiul de
cotizare sub 15 ani, vor putea opta
între pensie ºi indemnizaþia socia-
lã minimã, cu 3 luni înainte de
aplicarea efectivã a legii. Opþiu-
nea se va face prin Poºtã, cu for-
mular pretimbrat primit de la Casa
Naþionalã de Pensii Publice, pen-
tru a evita cozi interminabile la
ghiºee”, a mai spus reprezentan-
tul Ministerului Muncii ºi Justiþiei.

Introducerea masterului
ºi a doctoratului

ca perioade necontributive
Printre noutãþile aduse de noul

Proiect de Lege a Pensiilor se mai
numãrã introducerea masterului ºi
a doctoratului ca perioade necon-
tributive asimilate stagiului de co-
tizare, care se adaugã facultãþii,
stagiului militar, pensiei de invali-
ditate, concediului medical, celui
pentru creºterea copilului, ºoma-
jului indemnizat, deportãrii, prizo-
nieratului ºi detenþiei politice, pre-

vãzute de legislaþia în vigoare.
„Condiþia pentru asimilarea pe-
rioadei necontributive este ca sta-
giul minim de cotizare sã fie de
15 ani. Dacã ai lucrat 13 ani ºi ai
fãcut o facultate de 4 ani, nu intri
în sistemul de pensii. Trebuie sã
ai minim 15 ani de cotizare ºi de
aici, se iau în calcul, ºi faculta-
tea, ºi masterul. Pentru fiecare an
de perioadã asimilatã se acordã
câte 0,25 puncte. Dacã ai fãcut
douã facultãþi, doar una ºi se ia în
calcul, facultatea la zi. Cea de-a
doua nu, dar poþi sã alegi care din
cele douã facultãþi ai vrea sã þi se
ia în calcul la pensie. Dacã ai re-
petat anii de studii, aceºtia nu se
iau în calcul, se ia doar perioada
normalã de studii. De asemenea,
pentru cel care a lucrat în timpul
studiilor se iau în calcul contri-
buþiile din salarii”, a precizat Lia
Olguþa Vasilescu.

Debirocratizarea ºi accesul
online la informaþiile despre

propriile contribuþii
Proiectul de lege prevede ºi -

debirocratizarea ºi accesul on-
line la informaþiile despre pro-
priile contribuþii. Astfel, ANAF
va transmite cãtre Casa Naþionalã
de Pensii Publice sumele datorate
ºi plãtite pentru fiecare salariat.
Cetãþenii se vor putea informa de
pe site-ul CNPP cu privire la sta-
giul de cotizare realizat, venitul
obþinut ºi sumele achitate drept
contribuþii. „Se plãteau sau nu se
plãteau contribuþiile noi le luam la
calculul pensiilor. Erau cam 2 mi-
lioane de persoane care nu îºi achi-
tau contribuþiile. De aceia ne era
ºi foarte greu sã creºtem pensiile
pentru cã deficitul pe fondul de
pensii era în fiecare an foarte
mare. Anul trecut am avut un de-
ficit de 13 miliarde, în 2016 – 15
miliarde, iar acum dupã ce am
fãcut transferul contribuþiilor, la
jumãtatea anului avem înjumãtãþit
deficitul pe fondul de pensii. Dacã
ºtiu câþi ani ani am contribuit, am
formula ºi pot sã ºtiu cât îmi va fi
pensia. Pentru dumneavoastrã
pensionarii este mult mai uºor sã
vã calculaþi pensia pentru cã aveþi
deja pe talon numãrul de puncte”,
a explicat ministrul Muncii.

Se menþine contractul
de asigurare facultativ

Lia Olguþa Vasilescu a vorbit ºi
despre asigurarea facultativ. „În
proiectul noii legi se menþine con-
tractul de asigurare faculta-
tiv, care sufer, totuºi, câteva mo-
dificãri. Astfel, dacã în actuala
lege se poate plãti doar pentru
cinci ani consecutivi retroactivi,
pe viitor, persoana îºi va putea

alege perioade diferite necontribu-
tive ca sã totalizeze 5 ani. Plata se
va putea face în rate, dar nu mai
târziu de 1 an de la încheierea
contractului. În cazul neplþii inte-
grale, se va lua în calcul suma
parþial achitatã. În prezent, asigu-
rarea facultativ se face la nivelul
salariului minim, dar în practic s-
a demonstrat c aceasta nu asigur
nici mcar pensia minim garantat,
astfel c s-a decis folosirea sala-
riului mediu ca indicator”, a men-
cionat reprezentantul Guvernului.
Acest tip de contract se încheie
doar în cazul persoanelor care au
realizat stagiul minim de 15 ani.
Se menþin prevederile referitoare
la contractul de asigurare pentru
perioadele viitoare încheierii lui, cu
noua bazã de calcul.

“În cazul pensiei de invaliditate -
se redefinesc gradele

de invaliditate”
O altã noutate, prevãzutã în ace-

satã lege, menþionatã ºi ieri, de
ministrul Muncii, la Craiova, este

aceea cã femeile care au realizat
stagiul minim de cotizare de 15
ani ºi au nãscut 3 copii pe care i-
au crescut pânã la vârsta de 16
ani, beneficiazã de reducerea vâr-
stei de pensionare cu 6 ani. Înce-
pând cu al 4-lea copil se adaugã
câte 1 an în plus, pentru fiecare
copil. „Se menþin celelalte preve-
deri din actuala legislaþie cu privi-
re la pensia pentru limitã de vâr-
stã, precum grupele, condiþiile
speciale ºi deosebite, handicapul
s.a. În cazul pensiei de invali-
ditate se redefinesc gradele de
invaliditate, pentru a se da posi-
bilitatea desfãºurãrii unor activi-
tãþi profesionale independente, în
paralel. Pensia de urmaº se
menþine ºi, în plus de actualele
prevederi, apare o nouã presta-
þie, ºi anume ajutorul pentru
soþul supravieþuitor, care va
primi 25% din pensia soþului de-
cedat. Acest ajutor va putea fi cu-
mulat cu propria pensie”, a pre-
cizat Lia Olguþa Vasilescu.
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Salubritatea solicitã o
rectificare de buget din care
sã achite primii bani pe care îi
datoreazã sub formã de chirie
pentru cele ºase autocompac-
toare noi, luate în leasing
operaþional. În procedurã,
sunt implicaþi ºi consilierii
municipali. Aceºtia sunt
convocaþi, astãzi, într-o
ºedinþã extraordinarã pentru a
mandata persoana care sã
reprezintã municipiul Craiova
în adunarea generalã a asocia-
þilor SC Salubritate Craiova
SRL, acolo unde se va vota,
de fapt, modificarea bugetu-
lui. Persoana propusã este
Marinela Rezeanu, iar aceasta

Cei care nu au absolvit , prin
examen , Bacalaureatul, în sesiu-
nea de varã, mai au o ºansã -  cea
din august – septembrie 2018. Pe
20 august va avea loc proba scri-
sã  la Limba ºi literatura românã ,
urmatã, pe 22 august, de cea obli-
gatorie a profilului ºi, pe 23 au-
gust, de cea la alegere. În 24 ºi
27 august va avea loc evaluarea
competenþelor lingvistice de co-
municare oralã în limba românã,
în 29 – 30 august fiind evaluarea
competenþelor digitale, iar pe 30
– 31 august se va desfãºura eva-
luarea cunoºtiinþelor lingvistice

Se intrã în „linie dreaptã” pentru
Bacalaureatul de toamnã

De abia s-a încheiat sesiunea de varã a Ba-
calaureatului ºi a început cea de toamnã: au-
gust – septembrie 2018 .  Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj este prins în  ceea înseamnã
acest proces, unul care face parte din progra-
mul Ministerului Educaþiei Naþionale. Peste

într-o limbã de circulaþie interna-
þionalã, pe 1 septembrie fiind afi-
ºate rezultatele preliminare, con-
testaþiile fiind depuse în aceeaºi
zi, în intervalul orar 12:00 – 16:00,
între 2 – 5 septembrie fiind rezol-
varea reclamaþiilor, rezultatele fi-
nale având punct final pe 6 sep-
tembrie. Conform datelor publi-
cate de Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, sunt trei trei Centre
de examen: Colegiul „ªtefan Odo-
bleja” din Craiova ( 409 de în-
scriºi, de la 11 instituþii de învãþã-
mânt preuniversitar, cei mai mulþi,
113, fiind de la Liceul „Traian

Vuia” din Craiova); Colegiul Na-
þional Economic „Gheorghe Chi-
þu” din Craiova (440 – numãrul
mare – 114 -  provenind chiar de
acolo); Colegiul Naþional „Nico-
lae Titulescu” din Craiova (467 de
absolvenþi, cei mai mulþi – 64 –
provenind de la Colegiul Tehnic
„ªtefan Milcu” din Calafat).  „Noi
suntem pregãtiþi cu tot ceea ce þine
de examenul de Bacalaureat, ºi
ºtim cã avem cei mai mulþi candi-
daþi. Avem asigurat tot procesul
logistic, la fel ca în sesiunea pre-
cedentã, astfel cã suntem convinºi
cã nu vor fi probleme”, a precizat

prof.  Ionel Bogdan, director al
Colegiului Naþional „Nicolae Titu-
lescu” din Craiova.  În pregãtirea
„BAC-ului” de toamnã se circum-
scrie ºi tragerea la sorþi a cadrelor
didactice care vor constitui comi-
siile din Centrele de Examen ºi din
Centrul Zonal de Evaluare. Astfel,
sâmbãtã, 18.08.2018, vor avea loc
selecþiile pentru funcþiile de de vi-
cepreºedinþi, membri ºi persoane
de contact, respectiv evaluatori la

Linmba românã. Marþi, 21 august,
se va desfãºura selecþia pentru
evaluatori la celelalte discipline (
istorie, matematicã, fizicã, geogra-
fie, chimie, etc.) . Prof. Monica
Lentina Sunã, inspector general
al Inspectoratulºui ªcolar Judeþean
Dolj a urat succes tuturor celor
care vor susþine Bacalaureatul,
acelaºi gând fiind îndreptat ºi cã-
tre cadrele didactice.

CRISTI PÃTRU

1.300 de candidaþi vor participa la examen, la
Dolj fiind trei Centre de Examinare (Colegiul
„ªtefan Odobleja” din Craiova, Colegiul Naþi-
onal Economic „Gheorghe Chiþu” din Craiova
ºi Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu” din
Craiova).

350.000 de lei, prima chirie350.000 de lei, prima chirie350.000 de lei, prima chirie350.000 de lei, prima chirie350.000 de lei, prima chirie
pentru cele ºase autocompactoarepentru cele ºase autocompactoarepentru cele ºase autocompactoarepentru cele ºase autocompactoarepentru cele ºase autocompactoare

Salubritatea s-a dotat cu ºase autocompactoare noi
pentru a putea strânge gunoaiele de pe strãzile oraºu-

lui. Acum a venit ºi momentul plãþii primei rate de
leasing: calculatã pe patru luni de folosinþã, chiria se

ridicã la 350.000 de lei. În cei doi ani de contract,
utilajele pentru ridicarea gunoaielor din Craiova vor

costa peste 500.000 de euro. Numai chiria lor.

urmeazã sã voteze favorabil
recificarea bugetarã amintitã.

Rectificare de 3,5 milioane de lei
În cifre, rectificarea se

ridicã la suma de 3,5 milioane
de lei. Banii se adaugã la
bugetul iniþial al Salubritãþii,
care creºte astfel la suma de
48,3 milioane de lei. Repre-
zentanþii Salubritãþii spun cã
aceastã majorare de 7,88 % a
bugetului provine din mai
multe direcþii, între care cea
mai importantã sursã este
majorarea tarifelor la servicii-
le prestate pe domeniul
public, aplicatã cu luna
martie. A adus bani în plus la

buget ºi modificarea tarifelor
la deszãpezirea de pe final de
iarnã: de la 967.000 de lei -
cât a fost în luna februarie, la

2.858.000 de lei – în luna
martie.

Rata la leasing, prima pe listã
Din banii care intrã la buget,

sub forma acestei rectificãri,
operatorul de Salubritate îºi
propune, în principal, sã achite
prima ratã la leasingul operaþio-
nal pentru utilaje. Cu acceptul
aleºilor locali, SC Salubriate a
contractat un leasing operaþional
(cu drept de folosinþã, fãrã
posibilitatea de a le cumpãra
ulterior) pentru o flotã de ºase
autocompactoare. Contractul a
fost aprobat în luna martie, iar
acum a venit momentul achitãrii
primei rate. Calculatã la suma de
350.000 de lei, aceastã chirie
acoperã patru luni de folosinþã a
utilajelor pentru transportul
gunoaielor. Contractul de leasing
a fost întocmit pe durata a doi
ani ºi va reprezenta o cheltuialã
totalã de aproximativ 520.000
de euro.

Salubritatea ar fi vrut
sã-ºi cumpere aceste utilaje

Reamintim cã Salubritatea
plãnuise iniþial sã procure cele
ºase autocompactoare printr-un
leasing financiar. Diferenþa ar fi
fost una majorã, în sensul cã
dupã ce expirau cei cinci ani –
perioadã pe care ºi-o stabilise –
avea posibilitatea sã cumpere
utilajele la un preþ bun. Autori-
tãþile nu au fost de acord cu
aceastã achiziþie, motivând cã
aceste utilajele nu îi vor mai
folosi peste cinci ani, fiindcã
este doar o chestiune de timp
pânã când masterplanul de
deºeuri începe sã-ºi producã
efectele ºi la Craiova. Dupã ce
va intra pe piaþã Iridex Group
(care a câºtigat contractul de
50 milioane de euro), SC
Salubritate va rãmâne sã se
ocupe doar cu activitatea de
curãþenie a oraºului.

LAURA MOÞÎRLUCHE
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Cãrþi reci pentru vacanþe toride

Cãrþile sunt prieteni reci, se spune. Cu atât mai potriviþi
pentru sezonul cald, pentru vacanþele ºi drumeþiile în care tre-
buie sã ne însoþeascã. În ultimele luni - iunie, iulie august -,
zeci de cãrþi au ajuns pe rafturile bibliotecii. Este vorba despre
noutãþile sezonului cald. Ca de fiecare datã, cãrþile propuse
cititorilor acoperã o gamã pe cât de diverã, pe atât de generoa-
sã. Publicate în ultimii doi ani, 2017 ºi 2018, cele mai noi cãrþi
ajunse pe rafturile bibliotecii ating o paletã extinsã de gusturi ºi
interese de lecturã, de la psihologie ºi formare ºi dezvoltare
profesionalã la romane consacrate sau proaspãt lansate, istorie,
religie ºi spiritualitate, la cãrþi teoretice, jurnale de cãlãtorie,
biografii ºi monografii.

Pasionaþii de cãlãtorii, locuri ºi destinaþii exotice, deco-
ruri fantastice sau doar experienþe de-o varã pot împrumuta cãr-
þile despre „cele mai fericite locuri din lume”, ghidurile de su-
pravieþuire în cãlãtoriile alãturi de copii, perimetrul Mãrii Ne-
gre sau întinderile nesfârºite ale continentului african, cu diver-
sitatea de culturi ºi obiceiuri, experienþele trãite în Japonia ºi
China, narate în stilul inconfundabil al lui Nikos Kazantzakis,
dar ºi multe altele asemenea.

Amatorii de istorie, relaþii internaþionale ºi domeniile co-
nexe au reale motive de bucurie pentru cã seriile de profil s-au
îmbogãþit cu titluri recent lansate. Din literatura românã sau strãinã
de specialitate, cãrþile disponibile pentru împrumut trateazã ches-
tiuni precum direcþia în care se îndreapta umanitatea, comunis-
mul, dinastia românã, evuluþia sinuoasã a educaþiei publice în
România secolelor XIX-XX, respectiv comunitãþile de italieni
din România, respectiv judeþul Dolj. Învãþãturile antice cu apli-
cabilitate în contemporaneitate, respectiv biografiile consacrate
unor personalitãþi mondene, istorice sau politice vin sã comple-
teze o specie literarã care îºi are adepþii sãi.

La fel de atractive sunt ºi memoriile ºi însemnãrile persona-
le, monografiile sau romanele aºezate pe rafturile bibliotecii.
Scrise în limbile românã ºi englezã, cãrþile se adreseazã tuturor
categoriilor de public, indiferent de vârstã.

Pentru cã cititorii bibliotecii manifestã un interes aparte pen-
tru cãrþile de formare ºi dezvoltare profesionalã sau personalã,
colecþia de profil a fost completatã prin achiziþionarea celor mai
râvnite titluri apãrute pe piaþa internã.

„Achiziþia de carte este una din activitãþile curente pe care
o desfãºurãm neîntrerupt. Practic, scurtarea timpului dintre
momentul apariþiei unei cãrþi ºi disponibilitatea acesteia la raft
este o chestiune de cea mai mare importanþã pentru noi ºi pu-
blicul cititor în egalã mãsurã. Facem acest lucru cu speranþa
cã utilizatorii noºtri vor continua sã frecventeze biblioteca ºi
vor considera folositoare toate proiectele care au legãturã di-
rectã cu fondul de carte. Pentru a ne pãstra atractivitatea, com-
pletãm în mod regulat colecþiile de carte cu cele mai noi apari-
þii, cãrþidin varii domenii, pe care cititorii noºtri au posibilita-
tea sã le împrumute la domiciliu. Subliniez ºi aportul pe care îl
aduc posesorii de card de bibliotecã în efortul de selectare ºi
prioritizare a titlurilor care ajung în bibliotecã. Þinem întot-
deauna cont de sugestiile ºi interesele de lecturã pe care le
manifestã, iar asta face ca titlurile noastre sã circule ºi sã fie
lecturate de cât mai mulþi craioveni”, a declarat Lucian Dindi-
ricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Cãrþile pot fi împrumutate de la Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, de la compartimentele Împrumut cãrþi,
în fiecare zi a sãptãmânii, de luni pânã vineri, în intervalul orar
08:30-20:15. De asemenea, cãrþile pot fi împrumutate ºi de la
cele patru filiale ale bibliotecii din Craiova, cartierele Brazda
lui Novac, Craioviþa Nouã, Valea Roºie ºi Rovine.

Suplimentar, serviciul de împrumut, într-o formã mult sim-
plificatã, se desfãºoarã ºi prin intermediul proiectelor „Summer
Books & Water Library”, în incinta Water Park-ului din Craiova,
„Books on tracks”, în trenurile Hyperion, respectiv „Flying Bo-
oks”, în cadrul Aeroportului Internaþional Craiova.

Selecþie de titluri:
Adrian Cioroianu, „Aproape un secol de dinastie: povestea

monarhiei române de ieri, pentru tinerii de azi ºi de mâine”,
Craiova, Editura Scrisul Românesc Fundaþia-Editura, 2018.

Ana Hogaº ºi Ionuþ Florea,„Oyibo: 2 oameni, 1 motocicletã,
14 luni în Africa..”, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.

Berit, Brogaard ºi Kristian Marlow, „Mintea supraumanã
sau despre genialitate ca însuºire fireascã a creierului nostru”,
traducere din englezã de Cristina Jinga, Bucureºti, Editura Huma-
nitas, 2018.

Catherine Durandin, „România mea comunistã”, traducere
din limba francezã de Doina Jela, Bucureºti, Editura Vremea,
2018.

Cãtãlina Mihalache, Leonidas Rados, coord.,„Educaþia pu-
blicã ºi condiþionãrile sale: (secolele XIX-XX)”, Iaºi, Editura
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015.

Constantin Avramescu, „Povestiri din alte vremi”, Bucu-
reºti, Editura Vremea, 2018.

Eric Weiner,„Geografia fericirii: în cãutarea celor mai fe-
ricite locuri din lume”,traducere de Silvia Palade, Bucureºti,
Editura Niculescu, 2018.

Etgar Keret, „ªapte ani buni”,traducere din englezã de Ioa-
na Miruna Voiculescu, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.

Ivan Kiriow ºi Lea Milsent, „Zapping prin ºtiinþe: esenþia-
lul pe care trebuie sã-l ºtii”,traducere din limba francezã de An-
dreea Floricicã ºi Liliana Butcu, Bucureºti, Editura RAO, 2018.

Melanie Benjamin,„Lebedele de pe Fifth Avenue”,tradu-
cere din englezã ºi note de Florica Sincu, Bucureºti, Editura
Humanitas, 2018.

Natalie Haynes, „Ghidul antic al vieþii moderne”, tra-
ducere din limba englezã de Mihai Moroiu, Bucureºti, Editura
Baroque Books & Arts, 2018.

Nikos Kazantzakis, „Jurnal de cãlãtorie: Japonia, China”,
traducere din greacã ºi note de Ion Diaconescu ºi Elena Lazãr,
Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.

Sylvie Tenenbaum,„Depresia: o moºtenim sau nu?”, tradu-
cere de Alex. Vlad, Bucureºti, Editura Niculescu, 2018.

Yu Hua,„China în zece cuvinte”,traducere din chinezã ºi
note de Mugur Zlotea, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.

Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!
Unitatea administrativ –teritorialã Comuna Sa-

dova, cu sediul în Comuna Sadova, str. Craiovei, nr.
165, jud. Dolj, organizeazã concurs  de recrutare pen-
tru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice vacante din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comu-
nei Sadova: - consilier. Grad profesional superior –
compartiment financiar-contabil-1 post; - consilier.
Grad profesional debutant –compartiment mediu -1
post; - consilier. Grad profesional debutant –compar-
timent patrimoniu urbanism cadastru; - consilier. Grad
profesional debutant –compartiment relaþii  cu publi-
cul. Concursul se va desfãºura la sediul Primãriei
Sadova, astfel: -proba scrisã va avea loc în data de
02.10.2018, ora 10:00; - proba de interviu va avea loc
în data de 04.10.2018,ora 10:00. Condiþiile de partici-
pare la concurs: Consilier,clasa I, grad - Comparti-
ment financiar- contabil, taxe ºi impozite: -condiþii
generale  prevãzute de art. 54 –Legea 188/1999 –Sta-
tutul funcþionarilor publici (r2) - condiþii specifice :stu-
dii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalenta în domeniul:
finanþe, contabilitate, economie, economie ºi afaceri
internaþionale; -vechime în specialitatea studiilor ne-
cesare exercitãrii funcþiei publice minimum 9 ani.
Consilier,clasa I,grad professional debutant –Com-
partiment mediu: condiþii generale  prevãzute de art.
54 –Legea 188/1999 –Statutul funcþionarilor publici
(r2); - condiþii specifice: studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în domeniul ingineria mediului,agricol,horti-
col, silviculturã; Consilier, clasa I, grad  profesional
debutant  –Compartiment  patrimoniu, urbanism, ca-
dastru: -condiþii generale  prevãzute de art. 54 –Le-
gea 188/1999 –Statutul funcþionarilor publici (r2); -
condiþii specifice:studii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în domeniul finanþe, contabilitate, economie,ju-
ridic; Referent, clasa III, grad professional debutant
–Compartiment relaþii cu publicul; -condiþii generale
prevãzute de art. 54 –Legea 188/1999 –Statutul funcþi-
onarilor publici (r2); -condiþii specifice: studii medii
liceale  finalizate cu diplomã de bacalaureat. Docu-
mentele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã
în mod obligatoriu documentele prevãzute de art.
49 alin (1) din HG 611/2008 ºi se vor depune în ter-
men de 20 de zile de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial. Coordonate de contact pentru primi-
rea dosarelor de concurs: Primãria Comunei Sado-
va, str. Craiovei, nr.16, tel. 0251.376.622/fax
0351.418.644, persoanã de contact- Ionela Amza
Ungureanu -consilier asistent.

SOCIETATEA COOPERATIVÃ MESTEªUGÃ-
REASCÃ AVIÎNTUL SCM FILIAªI JUDEÞUL DOLJ CUI
RO 2337950 C16/12/2005. Consiliul de Administraþie
al Societãþii Cooperative Meºteºugãreºti Avîntul
SCM Filiaºi, convoacã Adunarea Generalã Extraor-
dinarã pe data de 29.08.2018 orele 11,00 la sediul
societãþii din Filiaºi, str. Racoþeanu nr. 145, bl. UMPS,
etaj 2, având urmaãtoarea ordine de zi: 1. Analiza
activitãþii consiliului de administraþie pe ultimii 4 ani,
a contului de profit ºi pierderi. 2. Analiza modului
de îndeplinire de cãtre administrator a obligaþiilor
ce le-au avut potrivit contractelor de administrare.
3. Aprobarea criteriilor de performanþã a adminis-
tratorilor. 4. Alegerea preºedintelui societãþii ºi a
Consiliului de Administraþie. 5. Alegerea cenzorului
ºi supleantului. 6. Alegerea reprezentantului cu pro-
bleme sociale. 7. Diverse. PREªEDINTE Dîrlã Rodica

Anunþul tãu!
COMUNA Braloºtiþa, cu sediul în localitatea

Braloºtiþa, strada Stadionului, nr.1, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs, conform Legii nr.188/1999, pen-
tru ocuparea funcþiei publice vacante de: -Inspec-
tor, clasa I, grad profesional debutant din cadrul
Compartimentului agricol- 1 post; -Referent, clasa
III, grad profesional debutant din cadrul Comparti-
mentului agricol- 1 post. Concursul se va desfãºu-
ra la sediul Primãriei Braloºtiþa astfel: -Proba scrisã
în data de 18.09.2018, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 20.09.2018, ora 11.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: -Pentru inspector, clasa I, grad pro-
fesional debutant din cadrul Compartimentului agri-
col- 1 post: -studii universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în domeniul ºtiinþelor agricole; -Pentru refe-
rent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul
Compartimentului agricol- 1 post: -studii medii li-
ceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat. Candi-
daþii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 20 zile de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primãriei Braloºtiþa. Relaþii suplimentare ºi coordo-
natele de contact pentru depunerea dosarelor de
concurs: la sediul instituþiei: Braloºtiþa, strada Sta-
dionului, nr.1, Dolj. Persoanã de contact: Nicoleasa
Ion -referent superior, telefon/fax: 0251.450.726, e-
mail: primariabralostita@yahoo.com.

ANUNÞ Primãria Oraºului Bechet, Judeþul Dolj,
Str. A.I. Cuza, Nr.100, cod fiscal 4941390, tel.0251/
336.826, scoate la licitaþie în vederea concesionãrii
suprafaþa de 26 510 mp teren extravilan, situat în T.44
P.431/1, suprafaþã ce face parte din domeniul privat
al localitãþii, în data de 31.08.2018 ora 10.00. Caietul
de sarcini poate fi achiziþionat de la Primãria Oraºu-
lui Bechet, costul unui exemplar fiind de 100 lei ºi
poate fi achitat cu numerar la casieria primãriei. Ofer-
tele vor fi depuse pânã la data de 30.08.2018ora 16.00
la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza,
Nr.100, Jud. Dolj. ªedinþa publicã de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de 31.08.2018 ora 10.00
la sediul Primãriei Oraºului Bechet, Str. A.I. Cuza, Nr.
100, Jud. Dolj. Ofertele se redacteazã în limba româ-
nã ºi se transmit în douã plicuri sigilate , unul exte-
rior ºi unul interior, care se înregistreazã, în ordinea
primirii lor. Pe plicul exterior se va indica obiectul
concesiunii pentru care este depusã oferta. Plicul
exterior va trebui sã conþinã: a) O fiºã cu informaþii
privind ofertantul ºi o declaraþie de participare, sem-
natã de ofertant fãrã îngroºãri, ºtersãturi sau modifi-
cãri; b)  Acte doveditoare privind calitãþile ºi capaci-
tatea ofertanþilor; c)  Acte doveditoare privind intra-
rea în posesia caietului de sarcini. Pe plicul interior,
care conþine oferta propriu-zisã, se înscriu numele
sau denumirea ofertantului, precum ºi domiciliul sau
sediul social al acestuia, dupã caz. ªedinþa publicã
de deschidere a ofertelor va avea loc în data de
31.08.2018 ora 10,00 la sediul Primãriei Oraºului Be-
chet, Str. A.I. Cuza, Nr.100, Jud. Dolj.

S.C. HIT - MED SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solictãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea: CENTRU MEDICAL
CU SPITALIZARE DE ZI ce se desfãºoarã în CRAIO-
VA, STR. ªTEFAN CEL MARE NR. 23/ 23A. Informaþii-
le privind potenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 29.08.2018.

Anunþul tãu!
SOCIETATEA COOPERATIVÃ DE CONSUM

MELINEªTI nr. de ordine în RC: C16/ 32/ 2005, CUI:
17292465, anunþã pierderea certificatelor consta-
tatoare pentru urmãtoarele puncte de lucru: Ma-
gazin Universal Goieºti, situat în comuna Goieºti,
judeþul Dolj; Magazin Universal Fãrcaº, situat în
comuna Fãrcaº, judeþul Dolj, Chioºc Godeni, si-
tuat în sat Godeni, comuna Melineºti, judeþul Dolj;
Magazin Bodãieºtii de Sus ºi Jos, situat în sat Bo-
dãieºtii de Sus, comuna Melineºti, judeþul Dolj ºi
magazin Tãlpaº, situat în comuna Tãlpaº, judeþul
Dolj. Se declarã nule.

Aunuþ. Având în vedere Hotãrârea Guver-
nului nr. 595 din 02 august 2018 privind stabilirea
zilelor de 16 ºi 17 august 2018 ca zile libere, pen-
tru salariaþii din sectorul public, Direcþia Jude-
þeanã de Pazã ºi Servicii Dolj, amânã concursul
pentru ocuparea a 5 posturi de paznic din data
de 28.08.2018 – probã scrisã ºi 31.08.2018 – in-
terviul, astfel: - depunerea dosarelor de concurs
se va prelungi pânã pe data de 21.08.2018 orele
1530; - selecþia dosarelor de înscriere –  din data
de 20.08.2018 ora 1200, se va efectua în data de
22.08.2018 ora 1200; - proba scrisã - din data de
28.08.2018 ora 10oo, se va desfãºura în data de
30.08.2018; - interviul – din data de 31.08.2018 ora
10oo, se va desfãºura în data de 04.09.2018. Can-
didaþii care au depus dosarele de înscriere la con-
curs au obligaþia de a se prezenta la Comparti-
mentul resurse umane pentru a exprima în scris
intenþia de a participa din nou la concurs la date-
le menþionate mai sus. Anunþul iniþial a fost pu-
blicat în data de 03.08.2018. Detalii privind condi-
þiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt dis-
ponibile la avizierul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi
Servicii Dolj ºi Compartiment Resurse Umane-per-
soanã de contact, Brãiloiu Lenuþa sau Berceanu
Florentina Laura, la telefon  0251/415.841.

Titualar Albulescu Alice Ecaterina anunþã
elaborarea primei versiuni a planului „Amenaja-
mentul fondului forestier proprietate privatã ce
aparþine persoanei fizice Albulescu Alice Ecateri-
na din judeþul Dolj” ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, Craio-
va, judeþul Dolj ºi la sediul titularului, oraºul Bãi-
le Govora, str. Griviþei, nr.4, ap.11, jud.Vâlcea.
Comentariile ºi sugestiile se primesc în scris la
sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristi-
ce de la data publicãrii prezentului anunþ.

SC RAYMAX COMIMPEX SRL prin Dumitru
Raymond anunþã publicul interesat asupra inten-
þiei de întocmire a planului urbanistic zonal „În-
tocmire plan urbanistic zonal- Reglementare zona
de locuinþe individuale ºi lãrgirea drumului de ac-
ces”, propus a fi amplasat în comuna Cârcea, sa-
tul Cârcea, sector T3, P19, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Primãriei Comunei Cârcea, strada Aeropor-
tului, nr.45, în zilele de L-V, între orele 8.00-14.00
ºi pe site-ul primãriei http://www.primariacarcea.-
ro/. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Primãriei Comunei, tel.0251.458.107, tel/fax:
0251.458.121, email: carceaprimaria@gmail.com
începând cu data 14.08.2018-13.09.2018.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 14 august 2018

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

ANGAJÃM FARMACISTÃ
(FARMACIST) ªI ASISTENT
FARMACIE LA PUNCT DE

LUCRU DIN COMUNA CELARU,
JUDEÞUL DOLJ.

RUGÃM SERIOZITATE.
RELAÞII LA TELEFON:

0762/240.756; 0769/004.008.

OFERTE DE SERVICIU
Caut doamnã îngrijire
bãtrânã, intern, de luni
pânã vineri. Telefon:
0728/012.055.
Caut menajerã din Cra-
iova pentru curãþenie
apartament, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.
Caut femeie internã pen-
tru îngrijire bãtrân - Craio-
va. Telefon: 0752/810.957.
Scriitor, scriu biografii ro-
manþate despre (pentru)
politicieni, artiºti, oameni
de afaceri, bioenergote-
rapeuþi. Telefon: 0758/
327.098, Craiova.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã fizicã DJ autori-
zatã organizez evenimen-
te (nunþi, botezuri, majo-
rat) pe parte muzicalã.
Telefon: 0727/757.913.

VÂNZÃRI
CASE

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 + dependin-
þe, vie, pãdure comuna
Scaeºti, preþ negociabil.
Telefon: 0744/375.858.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comu-
na Iancu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu te-
melie beton, 2 camere +
antreu, fântânã cu hidro-
for, pãtul metalic, cu per-
dea 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 sat Cioroiaºi,
teren 2800 mp. Telefon:
0765/152.614.
Vând sau schimb cu apar-
tament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apar-
tament etaj 1 sau 2. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã comuna Ca-
lopãr, sat Dâlga din cã-
rãmidã, anexe gospodã-
reºti 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 casã cu 4 camere,
bucãtãrie, baie + wc în in-
terior ºi alte anexe în cur-
te, locuibile, gard metalic,
fântânã, pomi fructiferi, în
comuna Iancu Jianu, ju-
deþul 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  co-
muna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Ro-
bãneºti 20 km, vie, fân-
tânã, dependinþe. Tele-
fon: 0767/648.731.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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 Oro-
del, judeþul Dolj, 2600 mp
intravilan la asfalt, cadas-
tru, intabulat. Preþ nego-
ciabil 12.000 E. Telefon:
0748/240.121.
Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren ara-
bil 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 utili-
tãþile instalate, asfalt, lân-
gã 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. Tele-
fon: 0744/474.400
Vând OLTCIT - CLUB -
pentru Rabla. Preþ con-
venabil. Telefon: 0766/
350.742.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã sobe de te-
racotã complete 300,
400 lei ºi 150 þigle 2 lei/
buc. Telefon: 0771/
518.063.
Vând armã vînãtoare
SHUL GRUP 12. Tele-
fon: 0763/666.674.
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând hidrofor nou cu
toate utilitãþile. Telefon:
0767/153.551.
Vând plug de arat cu boi.
Preþ convenabil. Telefon:
0766/350.742.
Vând motosapã marca
BUDGET BBP 500. Te-
lefon: 0721/945.405.
Vând rezervor autogaz
perntru autoturisme. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând fax- copiator mar-
ca SAMSUNG SF 5100
P. Telefon: 0721/995.405.
Vând hidrofor, presã hidr-
aulicã mase plastice, cã-
ruþ carte cu douã roþi, uºi
dormitor. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.

Vând pompã KAMA de
udat grãdina, covor per-
san 220 x210, ochelari
de vedere 3,25 ºi + 7
fãcuþi pe comandã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic auto-
mat, sobã teracotã, po-
lizor 2500w, cãruciar
handicap, schelã metali-
cã 2 picioare. Telefon:
0760/588.581.
Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþã-
minte damã, televizor
Philips - 100 lei, video, 50
lei. Telefon: 0770/354.549.
Vând frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor color
diagonala 70 cu telecom-
andã în bunã stare - 100
lei,  sãpun de casã - 5 lei.
Telefon: 0770/303.445.
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 re-
zervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Te-
lefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute
pe comandã - 80 lei, pan-
tofi 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 cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL”, ma-
ºinã de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat  ”Alba
Lux”, Pick-up marca
„TESLA” cu boxe. Tele-
fon: 0351/464.563.
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 calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 4
camere Craioviþa Nouã,
mobilat, centralã. Tele-
fon: 0767/850.656.

PIERDERI
SC Farmacia CLAM SRL
- cu sediul social în Craio-
va, B-dul N Titulescu Nr.
37, bl. 25, sc. 1, et. 2, ap.
12, înregistratã la ORC de
pe lângã Tribunalul Dolj
sub nr. J16/1109/2012,
CUI RO 30439130, anun-
þã pierderea certificatelor
constatatoare emise în
baza declaraþiilor-tip pe pro-
pria rãspundere pentru au-
torizarea activitãþii la sediul
social ºi le declarã nule.
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Pigliacelli – L-a blocat bine în
prima reprizã pe Mendy, iar la faza
golului a avut o intervenþie bunã,
apoi a fost surprins de ºutul din
unghi. Nimic de reproºat pânã
acum în acest sezon, pare portar
de valoare.

Donkor – A avut ceva proble-
me, dar cauzele par fizice, nu este
pregãtit sutã la sutã, însã este ne-
voie de el ºi joacã bine, incompa-
rabil cu celelalte variante pe acel
post.

Kelic – A respins aiurea la faza
golului, a mai avut ceva probleme
când a fost prins în margine, a luat
ºi galben destul de repede, tot în
zonã lateralã. Croatul îi este prefe-
rat lui Gardoº deocamdatã, poate
pe bunã dreptate.

Briceag – Are acest stil haotic,
îºi pierde echilibrul, este defazat de
multe ori, greºeºte ºi pase. În acest
meci a avut o prestaþie decentã.

Martic – A lipsit echipei în de-
butul de sezon, e jucãtor impor-
tant, ºi la Cãlãraºi a fãcut un meci
bun, a venit cu acele centrãri de
calitate. El este deja în istoria echi-
pei prin acel gol marcat la Leipzig.

Mateiu – Nu a pãrut în apele sale,
nu are un început de sezon
prea bun, dar nici nu se poa-
te pune problema scoaterii
sale din echipã. Chiar ºi când
nu se ridicã la înãlþimea aº-
teptãrilor este un jucãtor care
dã totul pe teren.

Fedele – Nu începuse
bine jocul, dar apoi ºi-a re-
glat pasele, a verticalizat, n-
a jucat la alibi, a gãsit pase-
le filtrante de care atacanþii
aveau nevoie, s-a descurcat
foarte bine pe acel teren

1. CFR Cluj 4 2 2 0 5-3 8
2. FCSB 4 2 1 1 10-5 7
3. Sepsi 4 2 1 1 5-2 7
4. Gaz Metan 4 2 1 1 7-7 7
5. Botoºani 4 1 3 0 6-4 6
6. Astra 4 1 3 0 4-3 6
7. Craiova 4 1 2 1 5-4 5
8. Cãlãraºi 4 1 2 1 3-4 5
9. Viitorul 3 1 1 1 3-2 4
10. Dinamo 3 1 1 1 7-7 4
11. Chiajna 4 1 1 2 5-5 4
12. Hermann. 4 1 1 2 2-5 4
13. Poli Iaºi 4 0 2 2 1-8 2
14. Voluntari 4 0 1 3 3-7 1
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FC Botoºani – Astra 1-1
Au marcat: Ongenda 11 / Bejan 39.

Chiajna – Hermannstadt 2-0
Au marcat: Batin 38, Panait 88.

Sepsi – Poli Iaºi 3-0
Au marcat: Viera 30, Velev 56, Hamed 78.

Dunãrea Cãlãraºi – „U” Craiova 1-3
Au marcat: Mediop 64 / Fedele 45, Mitriþã 53 – pen., 73.

Voluntari – CFR 1-2
Au marcat: Laidouni – pen. / Ioniþã 34, Þucudean 84.

Gaz Metan – FCSB 1-3
Au marcat: Fofana 30 / Moruþan 49, Gnohere 63, Fl. Coman 83.

Meciul Dinamo – Viitorul s-a jucat asearã.

Liga I, etapa a IV-a

Cei de la Leipzig sunt preocupaþi de campania de transferuri
ºi nu au emoþii cã nu vor elimina Craiova din Europa

League, mai ales cã au vãzut potenþialul alb-albaºtrilor în
meciul din Germania

Presa din Leipzig aminteºte de-
spre prima victorie a Universitãþii
Craiova în acest sezon. „Craiova
a câºtigat primul meci, dupã trei
înfrângeri ºi douã egaluri, 3-1 la
Cãlãraºi, formaþie neînvinsã pânã
atunci. Fedele a fãcut 1-0 cu un
ºut de la 30 de metri, iar Alex Mi-
triþã a marcat dupã pauzã din 11
metri ºi din loviturã liberã” menþi-
oneazã nemþii, adãugând cã aceasta
este sãptãmâna în care Leipzig are
douã meciuri oficiale, joi, la Cra-
iova, ºi duminicã, în Cupa Germa-
niei, cu Viktoria Koln, formaþie din
Regionallen Liga. Despre returul
din Bãnie, brazilianul Cunha nu se
aratã îngrijorat, dupã ce echipa sa
a controlat total meciul din Ger-
mania. „Pãcat cã am primit acel
gol în prelungiri, dar nu-mi fac
probleme în privinþa calificãrii dacã
vom juca aºa cum am fãcut-o în
prima manºã” a spus brazilianul de
19 ani, adus în vara aceasta cu 15

milioane de euro de la FC Sion. El
a marcat golul de 2-0 contra Cra-
iovei, dupã ce punctase ºi în dubla
cu Hacken. Principalele obiective
ale celor de la Leipzig în aceastã
perioadã sunt prelungirea con-
tractului lui Timo Werner, scadent
în 2020, achiziþionarea internaþio-
nalului german Sebastian Rudy, de
la Bayern Munchen, ºi cea a ata-
cantului Lookman, de la Everton,
pentru care au oferit deja 20 de
milioane de euro, dar clubul din
Liverpool solicitã cu 10 milioane
mai mult. De asemenea, nemþii
precizeazã cã, în ciuda ofertelor,
nu au de gând sã se despartã de
starul suedez Emil Forsberg, care
are contract pânã în 2022.

Cei de la RB Leipzig vor avea
primul meci pe teren propriu pe 2
septembrie, cu Fortuna Dussel-
dorf, echipã ai cãrei fani au anun-
þat deja cã vor boicota deplasarea
la Leipzig, în semn de protest faþã

de acest proiect al concernului Red
Bull, susþinând cã „scopurile co-
merciale dãuneazã cluburilor de
tradiþie”, cele douã formaþii istorie
din Leipzig fiind Lokomotiv ºi Che-
mie. Fanii spun cã vor urmãri me-
ciul într-un bar în care nu se ser-
veºte Red Bull. Nu este prima ini-
þiativã de acest gen a celor de la
Fortuna. La meciul direct din 2014,
din Zweite Bundesliga, DJ-ul are-
nei din Dusseldorf a pus la staþia
de amplificare marºul funebru al
lui Chopin, dar ºi melodia „Money,
money” a celor de la ABBA.

ªanse minuscule ca meciul
sã fie la TV

Dacã partida de la Leipzig a fost
achiziþionatã in extremis de postul
public din România, TVR, returul
din Bãnie are ºanse foarte mici sã
se vadã pe un post TV din þarã. Di-
gisport va transmite partida CFR
Cluj – Alaºkert, programat la ora 20,
iar Pro TV a cumpãrat drepturile
pentru jocul FCSB – Hajduk Split,
care se va juca de la ora 21.30. În
Germania, meciul Universitatea Cra-
iova – RB Leipzig se poate urmãri
pe Eurosport Germania.

Brigadã cehã la retur

Cehul Miroslav Zelinka va con-
duce meciul dintre Universitatea
Craiova ºi RB Leipzig, manºa a
doua din turul 3 preliminar al Eu-
ropa League. Arbitri asistenþi sunt
Ondrej Pelikan ºi Jan Patak, iar al
patrulea oficial va fi Emanuel Ma-
rek. Zelinka a mai arbitrat echipe
româneºti, în 2014, FCSB - Ak-
tobe  2-1, în turul al treilea preli-

minar al Ligii Campionilor, ºi în
2013, Fiorentina - Pandurii 3-0,
pe „Artemio Franchi”, în grupele
Europa League. Meciul tur dintre
Leipzig ºi Universitatea a fost con-
dus de o brigadã din Polonia.

Altfel, meciul din etapa a 6-a,
FC Voluntari – „U” Craiova, a fost
programat luni, 27 august, de la
ora 21, fix la o sãptãmânã dupã
jocul Universitãþii cu Concordia
Chiajna, de pe „Ion Oblemenco”.

Alb-albaºtrii sub lupã

destul de greu ºi pe acea tempera-
turã ridicatã, în condiþiile în care
nu este pregãtit sutã la sutã. Exe-
cuþia prin care a deschis scorul
este una cu care Universitatea nu
este obiºnuitã. Debut foarte bun,
dar sã-l mai vedem, fiindcã ºi An-
dre Santos avusese un început pro-
miþãtor, apoi a dezamãgit.

Bancu – Un meci bun, a aler-
gat enorm în bandã, a avut acea
barã, apoi s-a implicat ºi în majo-
ritatea fazelor periculoase ale echi-
pei, a mai avut un ºut în plasa ex-
terioarã pe final de meci. Nu i se
poate imputa aºezarea la gol, fiind-
cã Mediop era în ofsaid, dar a pri-
mit pasa de la Kelic.

Burlacu – Nu ºi-a revenit, dar
pe fondul jocului destul de bun al
echipei n-a mai ieºit în evidenþã prin
acele erori pe care le comite în fie-
care meci. A jucat mult mai sim-
plu, îi este deja teamã, nu-ºi mai
asumã riscuri. A fost defazat în
câteva rânduri, modest pe faza
defensivã. Are meritul de a fi obþi-
nut lovitura liberã din care Mitriþã
a fãcut 3-1. Trebuie sã-ºi recapete
încrederea, fiindcã atunci când se
va reface Meza Colli îi va fi greu

sã joace, mai sunt acolo ºi Mihãilã
ºi Baicu.

Cicâldãu – E evident cã îi con-
vine mai mult sã joace mai avan-
sat. I-a fost rezervatã o posturã
ineditã, de 9 fals, pe faza de apãra-
re ºi a acþionat în spatele vârfuri-
lor pe atac, a apãrut de multe ori
în preajma careului advers, a avut
ºi trei ºuturi, toate peste poartã, a
obþinut ºi acel penalty. Este nece-
sar sã se impunã indiferent pe ce
poziþie joacã, fiindcã au venit ju-
cãtori gratis care oferiserã un ran-
dament mai bun decât el.

Mitriþã – În multe situaþii ar
trebui sã dea drumul la minge mai
repede, dar pare sã nu aibã în-
credere în coechipieri. Despre
evoluþia lui sunt puþine de zis, fi-
indcã este jucãtorul cel mai bun
din campionat ºi pretenþiile sunt
uriaºe în cazul sãu. E bine cã s-a
mai calmat, nu mai intrã în tot
felul de conflicte dupã ce este
„vânat” de adversari. E vremea
unei prestaþii la nivel maxim cu
Leipzig, dupã ce a fãcut o primã
manºã sub aºteptãri.

Baicu – Nu a intrat prea bine,
a pãrut cã înoatã la cele douã faze

în care a fost implicat, par-
cã mai sigur pe el a fost la
Leipzig.

R. Popa – Mulþi sperau sã
nu-l mai vadã pe teren, era
solicitat sã intre în locul lui
Martic, pânã la urmã l-a în-
locuit pe Donkor, care se ac-
cidentase.

Tiago Ferreira – A intrat
pe o poziþie ciudatã, la închi-
dere, unde e greu de crezut
cã are capacitatea de a se în-
toarce spre joc dupã ce pri-

meºte mingea. A jucat acolo însã
pentru a betona apãrarea pe final,
dar ºi fiindcã pe bancã nu se afla
niciun mijlocaº, erau 4 fundaºi ºi
2 atacanþi. Mai degrabã pueta sã-

ºi reia locul în stânga defensivei,
Briceag putea trece în bandã în lo-
cul lui Bancu, iar acesta din urmã
evolua la mijloc, unde a mai jucat
sporadic în trecut.
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