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Douã conferinþe internaþionale la Facultatea
de Agronomie a Universitãþii din Craiova
În perioada 27 – 29 septembrie, la Facultatea de Agronomie a Universitãþii din
Craiova se vor desfãºura douã conferinþe
internaþionale. Prima face parte din cea
de-a 47-a ediþie organizatã de Societatea
Europeanã pentru noi metode în cercetarea agricolã (ESNA), iar cea de-a doua face
parte din ediþia cu numãrul 14 a Dezvoltãrii Durabile a Agriculturii. Pe lângã cercetãtori craioveni, vor fi prezenþi ºi invitaþi din Turcia, Serbia ºi Polonia, iar preºedintele ESN, prof.dr.ing. Vlado Licina.
De la Universitatea din Belgrad, va fi ºi el
alãturi de oamenii de ºtiinþã.
CRISTI PÃTRU

Specialiºtii de la OSP
OSPAA Dolj au luat probe de sol
din gazonul stadionului „Ion Oblemenco”
Ieri, specialiºtii Oficiului
de Studii Pedologice ºi Agrochimice Dolj au luat, ieri, probe de sol, de pe gazonul Stadionului „Ion Oblemenco” din
Craiova , pentru refacerea
acestuia. „Vom deschide un
profil de sol, pe o adâncime de
1,20 – 1,30 m , se vor face analize, care vor fi studiate în laborator, în urma rezultatelor
acestora urmând sã fie adoptate mãsurile corespunzãtoare”, a precizat ing. Dumitru
Meilã, director al OSPA Dolj.
CRISTI PÃTRU

8

SPORT

pagina

ªtiinþa, primul pas spre apãrarea trofeului
Fãrã sã forþeze în meciul de
pe „Ion Oblemenco” împotriva liderului ligii secunde,
Sportul Snagov, deþinãtoarea
Cupei României, Universitatea Craiova, s-a impus cu 2-0
ºi s-a calificat în optimile competiþiei. Golurile au fost înscrise de Gardoº ºi Markovic,
marcatori în premierã în tricoul alb-albastru. Pentru
echipa lui Devis Mangia urmeazã derby-ul din campionat, cu CFR Cluj.
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Despre o anume voinþã ºi o prea zgârcitã virtute!
Paginã realizatã MIRCEA CANÞÃR
Cartea lui Ion Jianu „Marin Sorescu în anticamera Nobel” (Revers Craiova, 2018) apãrutã chiar recent, în condiþii grafice lãudabile, se
bucurã de o prefaþã ºi o postfaþã asigurate de
Eugen Simion ºi George Sorescu – fratele marelui scriitor –, inserând o serie de interviuri,
unele mai reuºite, realizate de autor de-a lungul timpului, acum doar reciclate. E o practicã
deloc criticabilã a multor ziariºti, cum se revendicã ºi Ion Jianu, de a-ºi strânge ºi edita textele
rãzleþe, apãrute în timp, prin diverse publicaþii
ca operã compactã. Astfel, Ion Jianu preia un
interviu al sãu, apãrut la 5 februarie 1991, în
„Cuvântul Libertãþii”, cu laureatul, de datã recentã atunci, Premiului Herder, Marin Sorescu, anunþat pe prima paginã „În exclusivitate:
Poezia mea are mulþi prieteni în lume”, în cartea sa, sub titlul „Sunt fugãrit de propriile-mi
capcane pe care le-am întins peste tot în lume”.
„Pentru originalitate” scoate din preambulul
primei întrebãri felicitãrile de circumstanþã ale
colectivului redacþional, la atribuirea prestigiosului premiu. Pe lângã flash-urile cu Marin Sorescu, de regulã amabil, în declaraþii scurte de
presã, aproape pe picior, cum se spune, sunt
republicate interviuri cu câþiva „spectatori” ai
fenomenului Sorescu, cum îºi titreazã Ion Jianu
partea a doua a cãrþii. ªi aici întâlnim nume prestigioase ale culturii româneºti (Augustin Buzura,
Ilie Gheorghe, Nicolae Breban, Ileana Vulpescu, Emil Boroghinã, Tudor Gheorghe, Nina
Cassian, Mihai Cimpoi, Victor Crãciun, Dan
Zamfirescu), dar ºi ale spaþiului cultural european - Justo Jorge Padron (Spania), George
Banu, Matei Viºniec, Dan Culcer (Franþa), Dan

Omul, opera ºi mai ales amintirile
Marin Sorescu a fost numit redactor-ºef la „Ramuri”, în 1978, dar
nu ca succesor al lui Alexandru
Piru, cum este lãsat sã aparã undeva în corpul cãrþii, fiindcã marele
critic literar plecase din Bãnie, în
urma unui „puci”, în 1976, dupã
ce avusese destule dificultãþi cu
autoritãþile locale, prin apariþia romanului „Cearta” în 1969, socotit
indecent, scandalos, dacã nu pornografic, ci dupã Romulus Diaconescu ºi Mihai Pelin, acesta din
urmã certându-se literalmente cu
partidul ºi pãrãsind funcþia, prin demisie, sus-semnatul avându-l coleg
de birou, dupã luni bune pe tuºã, la
„Înainte”. Alexandru Piru, care susþinuse cronica literarã a revistei,
pânã în vara lui 1978, se va vedea
„deposedat”, dat la o parte, Marin
Sorescu asumându-ºi orientarea
revistei, la care se lansase definitiv
ca poet ºi pe care dorea sã „o reînvie”. Nu se potriveau în criterii ºi
pace. În decembrie 1978 („Ramuri”
nr. 12, p. 3-15) Marin Sorescu provoacã un cutremur în lumea literarã, prin dezvãluirea devastatoare a
unui plagiat al lui Eugen Barbu „Un
roman intrat în prelungiri” (Incog-

Shafran (Suedia), dar ºi Jean-Louis Courriol
(Franþa). Despre acesta din urmã, într-un numãr recent, din „Observator cultural”, sub titlul „Scriitorul ºi lectorul” – corespondenþa
publicã ºi secretã între I. D. Sîrbu ºi Jean-Louis Courriol – scrie ºi Clara Mareº, o preþioasã
cunoºtinþã a lui Ion Jianu. Fiecare dintre cei
enumeraþi, ºi mai sunt ºi alþii, au elogii argumentate, chiar rafinate, demonstrând o bunã
cunoaºtere a operei lui Marin Sorescu ºi o empatie cu acesta. Deºi creaþia marelui scriitor
plecat din Bulzeºtiul Doljului nu lipseºte din opera niciunui mare critic al literaturii române, iar
posteritatea sa nu se aflã în suferinþã. Dimpotrivã. S-ar putea chiar decreta cã Marin Sorescu „reprezintã un triumf al Olteniei, al culturii
române, al omului, fãrã de care am fi mai sãraci, dar fãrã de care ºi divinul nu ar fi mai bogat”, cum se exprima criticul literar Andrei Milca, referindu-se la cartea „Marin Sorescu triumfãtor la judecata de apoi” (Ilarie Hinoveanu,
Ed. Alma, 2005). Ion Jianu pune însã presiune,
printr-o duplicitate defensivã, cu derapaje perverse, în cartea sa „Marin Sorescu în anticamera Nobel”, pe câteva idei, lãsând impresia,
pe alocuri, unei comoþii afective, aºteptând rãspunsurile, nu de circumstanþã, ci dorite, de la
interlocutorii sãi. ªi ele, rãspunsurile, în investigaþia jurnalisticã, fiind aºa se numeºte demersul, nu vin în forma doritã, dar nici Ion Jianu nu
se omoarã cu firea, ca prin post-scriptumuri sau
adenda, la care mai apeleazã uneori, sã clarifice
lucrurile. Dar sã o luãm metodic, pentru a pune
câteva accente, nu mai convenabile, ci mai
aproape de adevãr.

nito vol. III ºi IV). În „România literarã” numãrul doi (11 ianuarie
1979), Nicolae Manolescu pune
„paie pe foc” prin textul „Regula
jocului”, iar Mircea Iorgulescu, prin
„Condiþia originalitãþii” („România
literarã”, 5 februarie), cheamã doar
pompierii. Eugen Barbu se apãrã
slab ºi, la acuzele unui colectiv instituit de Uniunea Scriitorilor, publicate de „România literarã”, depune la Uniunea Scriitorilor decoraþii ºi distincþii primite de-a lungul
vremii, demisia din funcþia de redactor-ºef al revistei „Sãptãmâna”,
carnetul de membru de partid PCR,
legitimaþia de membru CC al PCR,
mandatul de deputat, solicitând paºaport pentru expatrierea în Spania. Autoritãþile ideologice ºi culturale fac concesii ºi aprobã retipãrirea romanului în cauzã, fãrã pasajele incriminate, puse pe douã coloane. Momentul era de luat în calcul, fiindcã opt ani mai târziu, sub
genericul „La judecata de apoi a
poeþilor. Cacealmaua liricã”, „Sãptãmâna” declanºeazã o campanie
virulentã contra lui Marin Sorescu.
Eugen Barbu primise în 1984 premierul Herder ºi, „precum gripa
spaniolã” – citatul e din Marin Sorescu – „vanitatea se întoarce foarte

des”. În 1982, Marin Sorescu e lovit nãprasnic prin interzicerea piesei „Existã nervi” ºi „demascarea”
ca membru al sectei „Meditaþia
transcendentalã”, potrivnicã statului socialist. Autorul volumului „La
lilieci” are de traversat un deºert,
dar pãstreazã conducerea revistei
„Ramuri”, fãrã drept de semnãturã, o vreme. Va scrie sonetul „Transcendentala”, zguduitoare mãrturie,
despre prelungita prigoanã. Nimeni
nu va înþelege mai nimic din toatã
povestea ºi Ion Traian ªtefãnescu,
ultimul lider comunist de la Dolj, în
epocã preºedintele Consiliului Culturii ºi Educaþie Socialiste, spunea
într-o discuþie cã Petru Enache, secretar de resort al CC al PCR, a gestionat execrabil toatã tevatura, care
le-a scãpat din mânã: au crezut cã
este ceva benign, dupã care au reacþionat isteric. Andrei Pleºu („Din
vorbã-n vorbã”, Humanitas) spunea
cã, dupã ’90, ajuns la Londra, ºi invitat sã dea un interviu la BBC, l-a
întâlnit pe „domnul Stoian”, care lucra acolo. ªi nu pãrea sã trãiascã
vreun sentiment de vinovãþie. Oricum, nici Andrei Pleºu nu putea sã
înþeleagã cum reuºise acesta înainte
de ’89 sã obþinã aprobarea de a intra
în þarã, pentru a þine conferinþe publice, în instituþii de stat pe teme atât
de diafane. Andrei Pleºu l-a reintegrat la Institutul de Istoria Artei, dar
nu pe postul pe care fusese, cum a
mãrturisit, în mai multe rânduri, chiar
Ion Traian ªtefãnescu, care a dat
telefon la UAP („Din vorbã-n vorbã”, p. 184).

Craiova: omagii perene,
pentru Sorescu

Atitudinea Craiovei faþã de Marin
Sorescu a fost mereu ºi mereu una
excesiv de caldã, cum recunoºtea ºi
poetul. Având ºansa sã fie autentic
ºi convingãtor, fiindcã tot pomenea

de o investigaþie jurnalisticã, în locul
predicilor morale false, sub masca
sinceritãþii fãrã limite, a transparenþei, cum se spune acum, suav, cu
vocea modulatã, Ion Jianu livreazã
prostioare în cascadã. Cã a fost fãcut târziu „Cetãþean de Onoare” al
Craiovei ºi, tot târziu, profesor universitar. Or, începând cu 1994,
Marin Sorescu va preda un curs de
teoria dramei în nou înfiinþata secþie
de actorie a Facultãþii de Litere, iar
titlul de „Cetãþean de Onoare” i se
acordase în 1996. Timp de câþiva
ani, Craiova a avut între evenimentele culturale de referinþã ºi Zilele
„Marin Sorescu”. Vinovaþi de sistarea acestei sãrbãtori sunt alþii ºi Ion
Jianu cunoaºte adevãrul. Dar nu îl
expune. Aºadar, discutabile reproºuri
ºi inutilã ascunderea dupã dud. Teatrul Naþional poartã numele marelui
scriitor ºi la fel Liceul de Artã. Iar pe
Aleea Personalitãþile din Parcul Teatrului Naþional se aflã bustul sãu. Mai
puþinã acrealã ºi disperare sufleteascã ºi un plus de nuanþe erau recomandabile. Fireºte, Ion Jianu nu trage cu bazooka, dar lasã sã curgã neadevãruri ºi ambiguitãþi în extaz. Bunã
calificarea.

Un meci greu de arbitrat,
chiar prin apelarea la... VAR

Povestea recuzãrii din funcþia de
redactor-ºef al revistei „Ramuri”, tratatã altminteri, in extenso, de conf.
univ. Ioan Lascu, preºedintele Filialei Dolj a Uniunii Scriitorilor, în cartea sa „Controversatul caz Sorescu”, este abordatã iarãºi cu partizanat supãrãtor. Spre binele patriei.
Fiindcã Ion Jianu intrase în presã,
era redactor la „Cuvântul Libertãþii”
când în coloanele ziarului se publicau (28 februarie, 1 martie, 4 martie, 5 martie - 1991) articole „pro
Sorescu”, deºi o vreme „rãmuriºtii”
împãrþiserã acelaºi sediu cu cei de
la „Înainte”, pânã la mutarea în Sã-

vineºti nr. 2, având aºadar prietenii
statornice în rândul puciºtilor. Atunci
nu s-a bãgat în acest meci greu de
arbitrat, chiar cu... VAR. Iubea ºi
Marin Sorescu fotbalul. ªi ne oprim
aici. Cartea lui Ion Jianu se vrea un
omagiu adus lui Marin Sorescu. Vorbeºte de anticamera premiului Nobel, despre care nu ºtim nimic ºi nici
nu vom afla curând. Din memoriile
Sandei Stolojan „Nori peste balcoane” ºi jurnalul indirect „Unde scurte” al Monicãi Lovinescu nu rezultã
cã stelele exilului de la Paris (Cioran, Ierunca, Cazaban, Paul Barbãneagrã) ar fi susþinut candidatura lui
Marin Sorescu pe care altminteri îl
priveau cu destulã simpatie. Lucru
mai rar. ªtim doar cã Academia Suedezã, în premierã dupã 70 de ani, a
anunþat amânarea decernãrii premiului Nobel pentru literaturã 2018, în
urma scandalului #MeToo. De la
crearea sa în 1901, cea mai înaltã
distincþie literarã fusese amânatã de
cinci ori, în 1949 pentru ultima datã,
când Academia a fãcut anunþul cã
niciun candidat nu rãspunde criteriilor enunþate prin testamentul lui
Alfred Nobel. Cum ajunge Ion Jianu, pe vremea când nu lucra în presã, în anturajul pasager al marelui
scriitor („se pare cã i-au plãcut unele interviuri ale mele”) rãmâne o enigmã. De s-ar face „investigaþie jurnalisticã” numai cu ambiþie ºi pe bazã
de invidie, impresia este cã Ion Jianu, ºi folosesc o expresie a lui Marin Sorescu, chiar la o micã înãlþime
dãrâmã stacheta. Dar, mã rog, spiritul de emulaþie. Dorim doar ca la o
eventualã deschidere a dosarului de
Securitate al marelui poet, dacã va
avea cineva curiozitatea asta, sã nu
se descopere ce s-a gãsit în dosarul
lui I. D. Sîrbu. Fiindcã orice vinovãþie are o infinitate de grade, tonuri
ºi semitonuri. Iar chestia cu onoarea e aºa: dezonorant nu e sã nu fi
colaborat. Dezonorant e sã se afle.
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Sãptãmâna limbilor ºi culturilor europene
Asociaþia Membrilor Ordinului „Palmes Académiques” din România ºi Biblioteca OMNIA au deschis, în data de 25 septembrie, seria manifestãrilor dedicate
promovãrii plurilingvismului ºi interculturalitãþii. Începând cu 2001, declarat de
Consiliul Europei Anul european al limbilor vorbite, la 26 septembrie, în fiecare
dintre statele membre ale Consiliului Europei se sãrbãtoreºte Ziua europeanã a
limbilor. O ocazie pentru a promova lectura ºi în rândul elevilor craioveni ºi a-i
sensibiliza în privinþa valorilor Europei unite.
Seria manifestãrilor dedicate diversitãþii
lingvistice a continentului a fost deschisã
printr-un spectacol-lecturã având ca suport
principal fabulele lui La Fontaine („Du Roman de Renart aux fables de La Fontaine”),
prezentat de elevi de la ªcoala Gimnazialã
„Elena Farago”, sub coordonarea prof. Virginica Bobolocu. Un atelier didactic, propus
de prof. dr. Maria Tronea, având ca scop
plasarea bestiarului din fabule sub semnul
plurilingvismului ºi expoziþia de carte din
fondul bibliotecii-gazdã, prezentatã de coordonatorul Bibliotecii Franceze, prof. Doina Ghiþã, ºi de prof. Constantina Constantin
(bibliotecar), au permis intrarea elevilor în

lumea magicã a lecturii ºi a jocului.
În dupã-amiaza aceleiaºi zile, Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” a fost gazda altui eveniment menit sã
promoveze interculturalitatea: „Grecia ºi
minunile ei” / „La Grece et ses merveilles”.
Invitat de onoare: Comunitatea elenã din
Craiova. În deschidere, directorul Laurenþiu
Puicin a urat bun venit celor prezenþi ºi a
invitat-o pe prof. Xantula Giuvanudis, vicepreºedinta Comunitãþii elene din Craiova, sã
vorbeascã despre istoricul acestei comunitãþi ºi activitãþile pe care le desfãºoarã.
„La Grece – profil d’une langue et d’une
culture” este titlul comunicãrii prof. dr. Ma-

ria Tronea. Aceasta a subliniat faptul cã greaca este o limbã indo-europeanã ºi limba europeanã cu cea mai lungã istorie ºi cele mai vechi
atestãri ºi una din limbile oficiale din Uniunea
Europeanã. De asemenea, a menþionat cã limba
greacã modernã (neogreaca), dezvoltatã dupã
cãderea Constantinopolului (1453), derivã din
koine, care trimite spre limba Atenei antice.
Referinþele literare au fost numeroase. Nu au
lipsit nici numele unor artiºti ºi scriitori greci
din „diaspora”: El Greco, Kavafis, La Callas.
A fost amintitã ºi prietenia dintre Panait Istrati ºi Nikos Kazantzakis.
Alte subiecte abordate au fost „Influenþele culturii greceºti în istoria României”
(prof. dr. Laurenþiu Puicin), „Plurilingvism
ºi interculturalitate” (prof. dr. Mirela Mitu,
coordonatorul proiectului „En lisant, en écrivant” ºi prof. Gabriela Mihai, Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”), „Greaca
ºi slavona în spaþiul spiritual românesc”
(prof. Rodica Stovicek, ªcoala Gimnazialã
„Sfântu Dumitru”), „Grecia în imagini”

(prof. Monica Asan, Colegiul Tehnic de Arte
ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”).
Deosebit de apreciate au fost dansurile
greceºti oferite de echipa de dansuri a Comunitãþii elene din Craiova, sub conducerea
lui Andrei Miºescu. Eleva Maryellen Badea,
de la ªcoala Gimnazialã „Sfântu Dumitru”,
a încheiat, în sonuri de ghitarã, programul
artistic al acestei zile. Promovarea plurilingvismului ºi a interculturalitãþii va continua
în ºcolile din Craiova ºi Dolj, ca ºi în instituþiile de culturã din Bãnie, pe parcursul întregii sãptãmâni.
MAGDA BRATU

Consilierii locali ai PNL ºi-au prezentat agenda „Ziua Internaþionalã a Limbilor
Ieri, Organizaþia PNL Craiova a convocat o conferinþã de
presã, în care s-au adus în discuþie problemele cu care se
confruntã municipiul nostru. Secretarul general al organizaþiei, consilierul local, Flavius Sirop, a vorbit despre proiectul pe care consilierii locali ai PNL îl vor depune, pentru
realizarea unui „SMART - CITY”, deoarece „vrem sã devenim un oraº european, iar dacã în alte municipii s-a putut,
de ce sã nu se poatã ºi la noi. Se pot descãrca aplicaþii pe
telefonul mobil, astfel încât oricine vine în Craiova sã poatã
gãsi ofertele de servicii. Este nota optimistã a noastrã, dar
sunt ºi alte dificultãþi, dar îi las pe colegii mei sã vorbeascã
despre ele”.
Despre situaþia criticã de la Primãria Craiova a vorbit ºi
Marian Vasile, ales local. „La cum se desfãºoarã lucrurile,
toate Regiile din subordine se apropie de faliment. Mâine

(ieri – n.r.), în ºedinþa Conlilului Local, vom discuta despre
rectificarea bugetarã. Sunt date prezentate care vorbesc
despre sistarea investiþiilor, dar se vorbeºte despre cheltuieli
foarte mari, inclusiv despre acordarea de prime. Termoficarea, Salubritatea, Compania de Apã ºi RAADPFL sunt în
pragul colapsului, însã nici celellate nu stau bine”.

„Am luptat ºi voi lupta pentru sportul craiovean”

Un semnalul de alarmã extrem de vocal a venit din partea
consilierului local Adriana Ungureanu, o susþinãtoare a sportului craiovean. „Am luptat ºi voi lupta pentru sportul craiovean, dar ceea ce se întâmplã în aceste zile este de necrezut.
Am ajuns sã dãm cu piciorul performanþelor, mai ales cea
obþinutã de echipa de handbal feminin, câºtigãtoare a Cupei
EHF. Au plecat ºapte jucãtoare, au venit numai cinci, iar nimeni nu a vorbit cu fetele care au pãrãsit echipa. Este o lipsã
de comunicare, de care se fac vinovaþi, în primul rând, directorul SCM ºi inspectorul din cadrul clubului. Nu este posibil
sã nu fie un site actualizat, ca sã nu mai vorbim de marketing.
Am câºtigat o cupã europeanã ºi nu se gãsesc eºarfe, fulare,
poze cu fetele ºi antrenorii lor. Nimeni nu ºtie care este bugetul, dar au mãrit biletul de intrare la salã de la cinci lei la zece
lei. Aºa nu pot fi atraºi spectatorii la salã. ªi pentru ce, sã fie
plãtite salarii pe o organigramã foarte încãrcatã. Cred cã asistãm la moartea sportului craiovean, de aceea am ºi adus colivã , prescurã ºi lumânãri la aceastã întîlnire”.
CRISTI PÃTRU

strãine”, sãrbãtoritã la „Carol I”

La Colegiul Naþional „Carol I” a avut loc, ieri, într-un
cadru festiv, sãrbãtorirea Zilei Internaþionale a Limbilor Strãine. Manifestarea s-a bucurat de o participare numeroasã, a
elevilor ºi cadrelor didactice din Craiova. „În toate instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din Dolj au loc astfel de acþiuni, prin care se promoveazã învãþarea limbilor strãine. Acest
lucru duce la învãþarea unor alte culturi, la depãºirea barierelor lingvistice, iar Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj susþine aceste iniþiative”, a precizat prof. Adriana Sãlceanu,
inspector de specialitate în cadrul ISJ Dolj. Doi dintre elevii
participanþi ne-a spus câteva cuvinte despre activitatea de
ieri. Primul nu mai are nevoie de vreo altã prezentare – Tiberiu Buruianã, medaliatul cu aur la Olimpiada Internaþionalã de Limba Francezã, elev al Colegiului Naþional „Fraþii
Buzeºti”: „Pentru mine este cea mai importantã sãrbãtoare
ºcolarã, fiind pasionat de învãþarea limbilor strãine. Astãzi,
am pregãtit, împreunã cu colegii mei de clasã, o scenetã în
mai multe limbi strãine – francezã, englezã, germanã”. Daria Mirea, elevã în cls. a XII-a la Colegiul Naþional „Carol
I”, ne-a spus ºi ea câteva cuvinte: „Eu o consider o zi foarte
importantã, deoarece numai aºa putem sã ne însuºim diversitatea, prin contacul cu alte culturi, învãþând sã comunicãm cu cei din alte þãri. Eu voi interpreta douã melodii, una
în limba englezã, cealaltã în limba românã”.
CRISTI PÃTRU

Infrastructura rutierã, o prioritate pentru
Primãria Craiova
Administraþia localã a acordat,
în ultima perioadã, o grijã deosebitã faþã de stadiul lucrãrilor de reparaþii strãzi.
Domeniu prioritar pentru Primãria Craiova, infrastructura rutierã a fost abordatã de edilii craioveni prin lucrãri ample care vor
continua ºi în perioada imediat urmãtoare. Astfel, în aceastã varã sau reparat strãzi intens circulate
precum Pãltiniº, Potelu ºi zone întregi de cvartaluri de blocuri din
Valea Gangului ºi Lãpuº. “Doar în
acest an s-a asfaltat o suprafaþã
de 154.374 metri pãtraþi de strãzi
ºi parcãri ºi 13.414 metri pãtraþi
de trotuare. Din anul 2014, de
când a început contractul cadru
ºi pânã acum s-au asfaltat peste
un milion de metri pãtraþi de strãzi
ºi parcãri ºi aproape 300.000 metri pãtraþi de trotuare”, menþioneazã Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova.

De asemenea, s-a dat ordinul
de începere a proiectãrii pe 20
strãzi din contractul cadru de modernizare a celor 87 de strãzi ºi
alei ce vor avea asfalt în urmãtorii 3 ani. Proiectarea are termen
30 zile, iar dupã verificare, se vor
obþine autorizaþiile de construcþie
ºi va începe efectiv lucrarea. Primele ºantiere vor fi deschise chiar
în acest an, strãzile avute în vedere fiind: Carpenului, Rãºinari,
Fermierului, Micºunele, Trifoiului, Drumul Fabricii, Hârºova,
Rãchitei, Fermei, Grãdinari, Mãcinului, Porumbului, Vrancei,
Homer, Corcova, Marinei, Ecoului, Livezi, Olteniþa, Ogorului. “Pe
toate aceste strãzi nu a fost niciodatã turnat asfalt, iar pentru unele din ele, cum ar fi Fermierului
ºi Carpenului, este prevãzutã ºi
introducerea canalizãrii, atât pluvialã cât ºi menajerã“, a precizat
primarul Municipiului Craiova.
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Primãria Cãlãraºi extinde
canalizarea cu încã 25 de kilometri
Veºti bune pentru locuitorii comunei Cãlãraºi: autoritãþile au pus la dispoziþia Companiei de Apã Oltenia toate documentele solicitate, iar compania a scos la licitaþie extinderea
reþelei de canalizare ºi în satul Sãrata. Este
vorba de o conductã pentru colectarea apelor
menajere pe o distanþã de 25 de kilometri, care
va fi executatã în continuarea masterplanului
de apã ºi canal. Pânã acum, reþeaua de apã ºi
canalizare a localitãþii a avut nevoie de o investiþie de 7,7 milioane de lei, bugetul fiind
asigurat tot din fonduri comunitare.

Apa ºi canalizarea menajerã nu
mai reprezintã demult un deziderat pentru localitãþile Doljului, marea majoritate a acestora reuºind
sã introducã aceste reþele de infrastructurã. Localitãþile care nu
ºi-au atins acest scop mai au o
ºansã prin masterplanul judeþean,
care a ajuns la faza II. Localitatea
Cãlãraºi se numãrã printre comunele înscrise în aceastã cursã, solicitarea fiind pentru o extindere a
reþelei de canalizare cu încã 25 de
kilometri. „Ne-am propus sã închidem apa ºi canalizarea în Cãlãraºi, adicã sã avem asigurat accesul la aceste douã utilitãþi pentru toþi locuitorii din comuna noastrã. Ne-a mai rãmas o parte din
localitate, ºi în Cãlãraºi, dar ºi în
Sãrata, unde nu existã pânã acum
canalizare ºi am fãcut tot posibilul sã nu ratãm aceastã nouã ºansã,
care ar putea fi ultima, de a conecta toatã localitatea la apã ºi
canalizare. Deja vorbim despre un

confort obligatoriu chiar ºi la noi,
la sate, fiindcã sunt destul de mulþi
oameni care ne întreabã când vor
avea ºi ei parte de canalizare pe
stradã pentru a-ºi putea face amenajãri acasã”, a spus primarul localitãþii Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã.

Canalizarea va ajunge
ºi în satul Sãrata

Autoritãþile precizeazã cã va fi
vorba de o extindere a canalizãrii
realizate în anii din urmã. Mai precis, vor fi introduºi 25 de kilometri de conducte noi, care vor
prelua apa menajerã din gospodãriile aflate pe mai multe strãzi din
comunã. „Canalizarea cea nouã va
ajunge în satul de centru, la Cãlãraºi, unde mai avem de realizat o
porþiune de 10 kilometri, iar restul
în satul Sãrata, unde nu s-a început deloc nici o astfel de lucrare
ºi vom merge peste tot. Noi am
predat toate documentele necesare ºi colaborãm în continuare cu

Compania de Apã Oltenia care se
ocupã de licitarea lucrãrilor, iar din
informaþiile pe care le avem de la
dânºii se pare cã deja s-a lansat
aplicaþia pentru cãutarea firmei
care va face lucrãrile de infrastructurã”, a mai spus primarul
Vergicã ªovãilã. În ceea ce priveºte reþeaua de apã, autoritãþile
au precizat cã întreaga comunã a
fost racordatã la un sistemul de
alimentare cu apã, aceasta fiind
livratã populaþiei din puþuri forate
la mare adâncime. Sunt branºate
600 de gospodãrii, consumul
acestora fiind facturat de CAO la
preþul de 3,80 de lei pe metrul cub
de apã.

Cinci locuri de joacã au fost
montate în parcuri ºi ºcoli

Copiii din Ostroveni au fost întâmpinaþi cu mici surprize în prima zi de cursuri: obiºnuitele locuri
de joacã au fost dotate cu piese de
mobilier ºi pentru distracþie noi ºi
viu colorate. „Le-am achiziþionat
în aceastã varã, dar ne-am propus
sã fie gata pânã când se întorc copiii la ºcoalã. ªi aºa am ºi fãcut.
Când au venit în prima zi de ºcoalã, i-am condus acolo ºi au fost
foarte bucuroºi de cum aratã noile
lor locuri de joacã. A fost o bucurie ºi pentru noi, vãzându-i cât de

încântaþi au fost sã le încerce pe
toate, aproape cã uitaserã ºi de
cursuri ºi emoþia revederii cu colegii ºi profesorii. Din acest punct
de vedere, este o investiþie care a
meritat cu prisosinþã”, ne-a mãrturisit edilul din localitate. Cele
cinci locuri de joacã achiziþionate
de primãrie au fost montate la grãdiniþe ºi ºcoli, dar ºi în câteva
puncte din comunã: la fântâna lui
Paraschiv, cum o mai numesc localnicii, ºi la Liþã, o altã zonã din
comunã. Dacã locurile de joacã din
incinta ºcolilor sunt la dispoziþia
copiilor doar în timpul programului ºcolar, celelalte sunt disponibile tot timpul, copiii putând merge

acolo cu pãrinþi pentru a se bucura de tobogane ºi leagãne.

O investiþie nouã la ªcoala nr. 1
din Cãlãraºi

Locurile de joacã au fost achiziþionate din fonduri proprii ºi vor
fi protejate cu ajutorul camerelor
video, care au fost deja achiziþionate de autoritãþi, astfel încât copiii care îºi petrec timpul acolo sã
se afle permanent în siguranþã.
Autoritãþile ºi-au propus, de asemenea, sã asigure ºi iluminatul
public în fiecare spaþiu de joacã,
micuþii putând, în felul acesta, sã
zãboveascã un timp mai îndelungat, chiar ºi pe searã, mai ales în
timpul verilor când se mai lasã rãcoarea dupã fierbinþeala de peste
zi, localitatea fiind recunoscutã
pentru temparaturile deºertice pe
care le atinge în lunile iulie ºi august. În altã ordine de idei, tot pentru a veni în întâmpinarea copiilor,
autoritãþile ºi-au propus sã amenajeze ºi o toaletã interioarã la ºcoala
nr. 1 din Cãlãraºi. Investiþia este
programatã sã se realizeze cu fonduri locale, în acest an ºi va consta într-o extindere a ºcolii, pe una
dintre laturi, iar acolo sã se amenajeze mai multe grupuri sanitare,
dispuse pe fiecare etaj. În prezent,
copilaºii trebuie sã pãrãseascã imobilul ºcolii pentru a merge la toaletele care se gãsesc în curte.
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Toamna ºi-a intrat în drepturi
ºi la Ostroveni...
Cam rãcoare ieri, la Ostroveni.
Toamna nu a mai bãtut la uºã. De
data asta s-a instalat cu totul. Un covor de frunze uscate era plimbat de
colo – colo prin forþa vântului tãios,
iar copilaºii cu hãinuþe cu mânecã
lungã alergau prin curtea ºcolii. Edilul localitãþii, Silviu Preduº, nu se lasã

intimidat ºi spune cã localnicii sunt
pregãtiþi ºi de sosirea iernii. Grâul
este bãgat deja în hambare, porumbul este cules, iar lucrãrile de toamnã sunt în toi. Cu vinul se stã mai prost
anul acesta, ploile ºi seceta au dat
peste cap calculul viticultorilor, dar
se compenseazã prin alte recolte.
pul verii, localnicii vor putea sã
poposeascã la umbrã. Autoritãþile
au inclus în proiecte ºi iluminatul
acestor pãrculeþe, lucru care va
permite frecventarea lor ºi pe timpul nopþii. „Erau niºte terenuri
care se aflau în proprietatea Consiliului Local ºi pe care nu le foloseam. Ne-am gândit sã le amenajãm corespunzãtor ºi sã le punem
la dispoziþia cetãþenilor”, a mai
spus primarul Silviu Preduº.

Încep lucrãrile
la Teatrul de Varã

Locuitorii din Ostroveni sunt
recunoscuþi prin culturile de porumb, floarea-soarelui ºi grâu.
Ploile nu au afectat foarte mult
recoltarea grâului, iar oamenii
sunt mulþumiþi de ce au acum în
hambare. „Cam 4000 de kilograme la hectar. Se putea ºi mai bine
dar ploile au mai afectat prin unele locuri culturile. Dar compensãm cu producþii foarte bune de
porumb ºi floarea-soarelui. E
bine cã au ºi unde sã dea producþia, sunt trei agenþi economici
importanþi în Dolj care contracteazã aproape toatã cantitatea de cereale, ceea ce face atractivã agricultura în aceastã zonã a
judeþului…”, a explicat Silviu
Preduº.

Locuri de joacã
pentru preºcolari
Edilul localitãþii susþine cã micuþii din Ostroveni reprezintã viitorul comunei, iar mai mulþi pãrinþi au solicitat locuri de joacã
pentru preºcolari. Atunci, autoritãþile locale ºi-au propus sã amenajeze douã pãrculeþe cu bani de
la bugetul local. Aºadar, unul se
aflã în satul Grindeni ºi altul în
Liºteava, chiar în imediata vecinãtate a grãdiniþei. În total vor fi
investiþi 310.000 de lei, bani cu
care cele douã spaþii se vor transforma în adevãrate oaze de verdeaþã, cu bãncuþe, alei, o ciºmea
ºi chiar un foiºor, unde, pe tim-

Sãptãmâna aceasta începe o lucrare de anvergutã, emblematicã
am putea sã spunem...refacerea
Teatrului de Varã, care se aflã în
zona centralã a localitãþii, vizavi
de primãrie. Autoritãþile se pregãtesc sã demareze ºi aici lucrarea
de investiþii, banii fiind asiguraþi
din fonduri europene, prin Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale (AFIR), în sumã de
80.000 de euro. „A durat mai mult
licitaþia. Aºa este la noi. În sfârºit, acum putem sã ne apucãm de
lucru ºi aici. Este o lucrare, mare,
complexã, dar care va aduce foarte multe satisfacþii”, a declarat primarul din Ostroveni. Clãdirea va
fi reabilitatã ºi modernizatã: structura de rezistenþã va fi consolidatã, pereþii refãcuþi, acoperiºul înlocuit, iar la final se vor amplasa
scaune pentru public. Printre dotãri, se vor numãra instalaþiile de
sonorizare ºi iluminatul clãdirii.
Dupã terminarea lucrãrilor, Teatrul de Varã va fi redeschis, autoritãþile având în plan sã organize-

ze o inaugurare cu fast, un eveniment special la care vor fi invitaþi
toþi locuitorii din comunã.

O grãdiniþã modernã
ce va fi gata în
primãvarã

Alte douã lucrãri de investiþii
sunt în plinã desfãºurare. Este
vorba de douã proiecte derulate
prin PNDL, un dispensar medical, investiþie care se ridicã la 2,7
miliarde lei fãrã TVA ºi o grãdiniþã, la Liºteava, lucrãrile ridicându-se la peste 3,4 miliarde de lei,
fãrã TVA. „Vorbim de lucrãri complexe, la ambele investiþii. Se reface acoperiºul celor douã imobile grav avariate, mai exact facem
un acoperiº nou, izolaþie exterioa-

rã. Instalaþie de încãlzire ºi la dispensar ºi la grãdiniþã. Deºi ne-am
dorit foarte mult sã finalizãm lucrãrile la grãdiniþã pânã la începerea anului ºcolar, acest lucru nu
s-a putut. ªi aici au durat foarte
mult licitaþiile ºi nu ne-am mai încadrat în timp. Dar ne dorim sã
nu facem lucrpri de mântuialã, mai
bine puþin mai târziu, dar lucrarea
sã fie una de calitate, mai ales cã
la grãdiniþã vorbim de copii ºi
aceºtia au nevoie de cele mai bune
condiþii. Cred totuºi ºi asta ºi din
discuþiile cu muncitorii cã cel târziu în primãvarã totul va fi gata,
iar copilaºii noºtri vor fi foarte bucuroºi de un astfel de spaþiu interactiv.”, a explicat primarul localitãþii Ostriveni.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

1.INFORMAÞII generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa
de e-mail a persoanei de contact: Unitatea Teritorial Administrativã Filiaºi, cu sediul în Filiaºi,
Bulevardul Racoþeanu, nr.160, telefon/fax:
0251.441.018, 0251.441.453, e-mail: primarie@netfil.ro, codul fiscal: 4553372, în calitate de concedent. 2.Informaþii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie concesionat:
Terenul intravilan este identificat în anexa la
Hotãrârea Consiliului Local Filiaºi nr.1/2007, privind bunurile care aparþin domeniului public al
Oraºului Filiaºi, poziþia 349, precum ºi în anexa nr.5 la HG nr.965/2002, modificatã ºi completatã prin HG nr.141/2008, poziþia 204. Cu urmãtoarele vecinãtãþi: -La nord -DE 46671/1 (Aleea 1 Izvor); -La sud -terenuri proprietate privatã; -La vest -terenuri proprietate privatã; -La est
-DE 4165. Conform HCL Filiaºi nr.167/
3.11.2017, scopul concesiunii îl reprezintã construirea unui ansamblu acvatic compus din
parc acvatic ºi zonã de agrement. 3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire: 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: Documentaþia se
ridicã de la biroul de Relaþii cu Publicul al Instituþiei. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Biroul de Relaþii cu Publicul al Primãriei Oraºului Filiaºi, cu sediul în Filiaºi, B-dul Racoþeanu, nr.160, jud.Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.54/
2006: Documentaþia de atribuire costã 50Lei,
iar suma se achitã la casieria unitãþii. 3.4.Datalimitã pentru solicitarea clarificãrilor: 15.10.2018,
ora 16.00. Informaþii privind ofertele. Ofertele
se depun la sediul instituþiei. 4.1.Data-limitã de
depunere a ofertelor: 22.10.2018, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Bulevardul Racoþeanu, nr.160, oraº Filiaºi, jud.Dolj, CP 205300, telefon/fax: 0251.441.018,
0251.441.453, e-mail: primarie@netfil.ro. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: 1 exemplar original ºi 1 exemplar
copie; în 2 plicuri închise ºi sigilate, unul exterior ºi unul interior. 3.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: Sala de ºedinþe a Primãriei Oraºului Filiaºi, în data de 23.10.2018, ora 12.00. 4.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/
sau adresa de e-mail a instanþei competente în
soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: (1)Soluþionarea litigiilor
apãrute în legãturã cu atribuirea, încheierea,
executarea, modificarea ºi încetarea contractului
de concesiune, precum ºi a celor privind acordarea de despãgubiri se realizeazã potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ

nr.54/2004, cu modificãrile ulterioare. (2)Acþiunea în justiþie se introduce, în termen de 30 de
zile, la secþia de contencios administrativ a Tribunalului Craiova, jud.Dolj. Adresa: Tribunalul
Craiova, str.Brestei, nr.12, Craiova, jud.Dolj,
telefon: 0251.418.612, interior: 1044, fax:
0251.410.140, e-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 26.09.2018.
1.Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa
de e-mail a persoanei de contact: Primãria
Comuna Urzicuþa, cu sediul în str.Calea Craiovei, nr.40 jud.Dolj, cod poºtal 207600, cod
fiscal 5046726, tel.0251.317.619, fax:
0251.317.795, e-mail: clurzicuta@yahoo.com,
Urzicuta@cjdolj.ro. 2.Informaþii generate privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã
fie concesionat: concesionarea unui teren intravilan în suprafaþã de 1ha (10.000mp) situat
în comuna Urzicuþa, T62, P439, jud.Dolj, domeniul privat. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaþiei de
atribuire: Documentaþia de atribuire se poate
procura prin cerere de la sediul Primãriei Urzicuþa, str.Calea Craiovei, nr.40, jud.Dolj.
3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: la secretariatul Primãriei Urzicuþa, str.Calea Craiovei, nr.40. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.54/
2006: preþul caietului de sarcini 100 Ron. Se
achitã la caseria Primãriei Urzicuþa. 3.4.Data
limitã pentru solicitarea clarificãrilor:
17.10.2018, ora 15.00, Primãriei Urzicuþa. 4.Informaþii privind ofertele: la sediul Primãriei
Urzicuþa, str. Calea Craiovei, nr. 40, jud. Dolj.
4.1. Data limitã de depunere a ofertelor:
22.10.2018, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primãriei Urzicuþa, str.Calea Craiovei, nr.40, jud.Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã
fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un
exemplar copie. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 26.10.2018, ora 10.00, la sediul Primãriei Urzicuþa, str.Calea Craiovei, nr. 40, jud.
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail a instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Secþia contencios administrativ ºi fiscal de la lângã Tribunalul Dolj, cu sediul în str.Brestei,
nr.129, jud. Dolj. 7.Data transmiterii anunþului
de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea
publicãrii: 26.09.2018.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea a 3 posturi de conducãtor autospecialã, pe perioadã determinatã. Dosarele de concurs se depun la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane,
pânã la data de 03.10.2018, ora 16.00. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/
412.628, interior 114.
SC WIELPUETZ SRL prin HALLABRIN
DIETER, titular al proiectului “Construire fabricã piese auto P, depozitare P, corp administrativ P+1E, împrejmuire teren”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului, proiect propus a fi
amplasat în municipiul Craiova, strada Calea
Bucureºti, nr.325C, judeþul Dolj. Proiectul decizei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, strada Petru Rareº, nr.1 în zilele de
Luni-Joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: office@apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 04.10.2018.
COMUNA TEASC, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de emediu pentru proiectul: „ EXTINDERE REÞEA DE ALIMENTARE CU APÃ ªI
MODERNIZARE STAÞIE DE TRATARE ÎN SATUL TEASC, COMUNA TEASC, JUDEÞUL
DOLJ”, propus a fi amplasat în comuna Teasc,
sat Teasc, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediu din
Comuna Teasc, sat Teasc, strada Bechetului,
nr. 197, în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj,Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, fax:
0251/ 419.035, e-mail office@apmdj.anpm.ro.
Fundaþia World Vision România scoate
la concurs, în cadrul proiectului „FACTIS - Fii
actor pentru o comunitate transformatã, integratã ºi sustenabilã! ID 113890”, urmãtoarele
posturi: - Asistent educaþional, 4h/zi - Asistent
social, 8h/zi - Coordonator formare profesionalã, 8h/zi - Expert coordonare Centru Comunitar de Asistenþã Integratã, 8h/zi - Expert în
domeniul antreprenoriatului, 8h/zi - Expert monitorizare afaceri, 4h/zi - Facilitator comunitar,
2h/zi - Psihoterapeut, 3h/zi - Responsabil grup
þintã, 8h/zi - Responsabil program educaþie parentalã ºi program voluntariat, 2h/zi - Responsabil stagii de ucenicie, 2h/zi - Specialist copii
cu nevoi speciale, 2h/zi. Detalii puteþi afla accesand site-ul www.worldvision.ro, secþiunea
Cariere. Aplicaþiile se pot depune pânã la data
de 03.10.2018, la adresele de email: diana_matei@wvi.org ºi simona_ticu@wvi.org.
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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 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 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
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 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/416.166.

Cielo 2006 - GPL, cãruþ
curte 2 roþi, bicicletã de
damã, jante aluminiu.
Telefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE

PRESTÃRI SERVICII

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Particular, vând apartament în cartierul George Enescu. Telefon:
0722/832.183.

CASE
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 (schimb) casã locuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã sat Cioroiaºi,
teren 2800 mp. Telefon:
0765/152.614.
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.
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
Cãpºunãrie. Telefon:
0722/832.183.
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 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr loc de veci în
cimitirul Nord - zona centralã. Telefon: 0722/
376.755; 0768/588.390.

Vând Aparat de sport Fitness AB Generator, nou,
nefolosit, preþ 380 lei negociabil. Telefon: 0723/
984.309.
Vând motosapã G 94 B.
Telefon: 0742/153.952.
Vând 2 uºi metalice, jumãtate geam, jumãtate
tablã, 1,93cm/93cm, radiator electric Alaska nou. Telefon: 0351/
464.043
Vând polizor (flex) canal
instalaþie electricã nefolosit - la jumãtate de preþ
250 lei Telefon: 0351/
401.381.
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând motosapã marca
BUDGET BBP 500. Telefon: 0721/945.405.
Vând rezervor autogaz
pentru autoturisme. Telefon: 0721/995.405.

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 þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 3
camere - Calea Bucureºti. Telefon: 0770/
144.867.
Închiriez apartament 4
camere Craioviþa Nouã,
mobilat, centralã. Telefon: 0767/850.656.
Închiriez casã Dezrobirii,
preferabil birouri. Telefon:
0774/607.364.

MATRIMONIALE

Pensinar 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã, pentru o relaþie serioasã, 5557 ani, fãrã obligaþii. Telefon: 0741/467.445.

PIERDERI

SC NOVI COM SRL
anunþã pierderea certificatului constatator nr.
103438/ 29.09.2017. 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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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Spre
Spre optimi,
optimi, cu
cu efort
efort minim
minim
Universitatea Craiova s-a calificat în faza urmãtoare
a Cupei României, fãrã a avea o evoluþie consistentã
în meciul cu Sportul Snagov, liderul ligii secunde

Sportul Snagov – Universitatea Craiova 0-2
Au marcat: Gardoº 36, Markovic 74.
Craiova, Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 6.000
Sportul Snagov: Marinescu 6 – Vlãdoiu 6 (80 I. ªerban), Licã 6, Fl. Ilie
6, B. Stancu 6 – Val. Bãrbulescu 7, Tazouti 6 (78 Vlad Bãrbulescu) – L. Ion
6, D. Buia 7, Hlistei 7 – Dãnãlache 6 (68 Borþoneanu) 6. Antrenor: Laszlo
Balint. Rezerve: Iacob – Oanea, Gâþ.
Universitatea Craiova: L. Popescu 8 – Donkor 7, Gardoº 8 (65 Dimitrov) 7, Tiago Ferreira 7, Bancu 7 – Fedele 6, Cicâldãu 8 (75 Mateiu) 6 –
Bãrbuþ 6, Mitriþã 5, Burlacu 5 (60 Markovic) 7 – Nuno Rocha 6. Antrenor:
Devis Mangia. Rezerve: Pigliacelli – Briceag, C. ªerban, Mihãilã.
Arbitru: Horia Mladinovici (Bucureºti) 6. Asistenþi: Andrei Constantinescu, Vlad Bârleanu (ambii din Bucureºti). Rezervã: Sergiu Popa (Aiud).
Observatori: Zoltan Tamaº (Odorheiu Secuiesc), Aurel Ionescu (Bucureºti).
Craiovei nu prea i-a mers
bine cu ilfovenii în Cupã, fiind
eliminatã de Voluntari în semifinale, acum douã ediþii, iar
anul trecut, în drum spre trofeu, cel mai dificil duel a fost
cu Afumaþiul, la Ploieºti, unde
alb-albaºtrii au fost conduºi de
douã ori ºi abia în prelungiri au
rezolvat calificarea. Craiova ºi
Snagovul se mai întâlniserã, ºi
chiar de patru ori, în Liga a IIa, pe vremea când actualii ilfoveni erau bãnãþeni ºi se numeau Metalul Reºiþa, dupã ce
se înfiinþaserã ca Damila Mãciuca. Neînvins în acest sezon,
liderul eºalonului secund a etalat formula de bazã, sperând sã
dea lovitura chiar în fieful deþinãtoarei trofeului. Nici Mangia nu a protejat prea multe vedete, dar acestea au început pe
cãlcâie partida, luând la preþ de
matineu o formaþie foarte bine
organizatã a Snagovului.
Aceasta a ºi avut prima mare
ocazie a partidei, în minutul 25,
dar Vali Bãrbulescu n-a prins
poarta, singur cu L. Popescu,
ºi cu Buia ºi Dãnãlache disponibili în dreapta. Exigenþii fani
craioveni, care au avut ocazia
înainte de meci de a se fotografia cu trofeul Cupei, la statuia „Tunarului” Oblemenco,
n-au tolerat prea mult atingerile superficiale ale lui Mitriþã
ºi Bãrbuþ ºi gafele lui Burlacu,
declanºând murmure în tribune, dupã numai o jumãtate de
orã. Acestea au fost estompate
însã de reuºita cu capul a lui
Gardoº, servit pe 6 metri de
Cicâldãu, omul-assist în Bãnie.
În decembrie 2013, într-un
Steaua – Astra 3-1 marcase
Gardoº ultima datã într-un meci
oficial. Prima parte s-a încheiat în avantaj pentru deþinãtoarea Cupei, care însã n-a fost
deloc convingãtoare în joc. În
fruntea listei de indolenþi s-a
aflat Mitriþã, care a pierdut absolut toate mingile. Alb-albaºtrii au continuat la fel de superficial ºi haotic ºi partea secundã, iar Hlistei a avut o mare
ºansã de egalare, provocatã de
gafele lui Bancu ºi Gardoº, dar
Popescu a apãrat senzaþional.
Ca ºi în prima parte, ocazia s-

CMYK

a rãzbunat mai târziu. Un contraatac pe traseul Bancu-Rocha-Mitriþã i-a oferit un prilej
ideal lui Jovan Markovic de a
marca primul sãu gol pentru
Universitatea, la 17 ani ºi jumãtate. Fãrã sã forþeze, pãrând
mai mult cu gândul la derby-ul
cu CFR Cluj, deþinãtoarea Cupei merge în optimi, în timp ce
Snagovul rãmâne cu regretul
ratãrii celor douã uriaºe ocazii
de a marca pe „Oblemenco”.

Mangia: „Am avut
o problemã de
atitudine”
Dupã meci, anrrenorul Devis Mangia a declarat cã echipa a avut o problemã de atitudine, în special în prima reprizã, jucãtorii nefiind conectaþi la
joc aºa cum era necesar: „Am
schimbat mai mulþi jucãtori, sau ridicat la nivelul aºteptãrilor. În prima reprizã, atitudinea
a fost aºa ºi aºa. Felicitãm Snagovul, a jucat bine, dar noi am
alergat mai puþin. Nu e o problemã de formã, e o problemã
de atitudine. Pentru cã ne gândim cã lucrurile sunt mai uºoare. Nu este o problemã de formã, dar trebuie sã ne concentrãm mai bine, trebuie sã avem
o altã atitudine, pentru cã avem
momente în care credem cã lucrurile sunt deja gata, ne gândim de la început cã este uºor
ºi nu este ok. Genul asta de
partidã este foarte riscantã ºi
mã bucur cã am trecut cu bine. E bine pentru noi cã am dat
gol la fazã fixã, iar Markovic
este un copil care a intrat foarte bine”.
La primul gol pentru Universitatea, Florin Gardoº s-a accidentat din nou ºi nu a terminat partida, iar la final a declarat: „Jucam la Steaua când am
marcat ultima datã. Am marcat
exact cum trebuie sã o facã un
fundaº central, cu capul la o
fazã fixã. Am încasat o loviturã în tendonul lui Ahile, mi s-a
încãrcat acolo zona. Mi-aº fi
dorit sã joc 90 de minute, dar
nu am putut. Nu ºtiu dacã voi
fi ok pentru meciul cu CFR.
Când lucrurile merg bine, oa-

menii sunt excepþionali. Nu
ºtiu la ce echipã vine atâta
lume, la un meci de marþi seara, când e destul de frig. Cu
siguranþã putem sã ne apãrãm
trofeul. E bine cã am trecut de
meciul ãsta”. Elveþianul Matteo
Fedele a spus dupã meci:„ªtiam de la început cã a fost
o partidã dificilã, felicit ºi adversarii pentru modul în care
au jucat. Foarte bine mã simt,
e un oraº care trãieºte fotbalul. Asta se vede prin spectatorii care vin. În primul rând
ne-am gândit la partida aceasta, ºtiam cã e foarte dificilã. De
acum ne vom gândi ºi la meciul de la Cluj”. Laszlo Balint,
antrenorul lui Sportul Snagov,
a declarat: „Craiova, la aceastã orã, e cea mai în formã
echipã din România. Diferenþa
de nivel e mare, nu ne fãceam
iluzii cã vom avea un parcurs
mare în Cupã, mai ales când
ne-a ieºit în cale Universitatea
Craiova. Una peste alta, e un
meci din care avem ce învãþa”.

Bilete la pachet
pentru meciurile
cu Hermannstadt
ºi FCSB
Clubul Universitatea Craiova a anunþat cã vinde ºi la pachet biletele pentru meciurile
cu AFC Hermannstadt ºi
FCSB, ultimele pe teren propriu din turul sezonului regulat. Primul este programat
sâmbãtã, 6 octombrie, de la
ora 18, al doilea se va disputa
duminicã, 21 octombrie, de la
ora 21. Preþurile pachetelor

sunt: 20 de lei la peluze, 40 de
lei la tribuna a II-a, 60 de lei
la tribuna I ºi 150 de lei la
VIP. Modalitãþi de intrare pe
stadion: 1) Scanezi biletul la
poartã direct de pe smartphone. Primeºti un e-mail de confirmare a comenzii care conþine ataºat biletul în format
.PDF., apoi trebuie salvat în
memoria telefonului ºi deschis
înainte de a ajunge la porþile
de acces ale arenei. Codul de
bare de pe telefonul mobil trebuie sã fie vizibil în totalitate
pentru scanare. 2) De la casele de bilete situate la Sala
Polivalentã din Craiova. Programul de funcþionare este urmãtorul: zilnic în intervalul
orar 10:00 – 20:00 (inclusiv în
weekend). 3) De la magazinul

mobil situat în Piaþa „Mihai Viteazul” din Craiova. Programul de funcþionare este zilnic,
în intervalul orar 10:00 - 19:00
(inclusiv în weekend). 4) De
la partenerii Eventim.ro: orice
staþie OMV ºi orice magazin
Orange, Vodafone, Carrefour
sau Altex, de oriunde din þarã,
inclusiv din Craiova. 5) Online, prin platforma Eventim.ro.
Dacã veþi da click pe opþiunea
„Selectarea planului de salã”,
vã veþi putea alege tribuna,
rândul ºi locul dorit, iar biletul va ajunge direct la dumneavoastrã acasã prin firma de
curierat. Puteþi opta pentru
plata cu cardul în deplinã siguranþã. 6) Online, prin platforma Eventim.ro, cu funcþia
Print-At-Home.

Programul 16-imilor Cupei României
FC Voluntari - FC Botoºani 2-1
Au marcat: Belhmeur 38, Tudorie 41 / Chitoºcã 46.
Csikszereda Miercurea Ciuc – Energeticianul 2-1
Au marcat: Mitra 31, Magyiari 73 / Vlad Rusu 71 – pen.
Universitatea Craiova – Sportul Snagov 2-0
Au marcat: Gardoº 36, Markovic 74.
ASU Poli Timiºoara - Sepsi OSK 1-1, 3-5, dupã lovituri
de departajare
Au marcat: Ignea 43 / Prosser 17. La penalty-uri: Bãnicã,
Bozian / Hadnagy, Nouvier, Rus, Drãghici.
Dacia Unirea Brãila – Dinamo 1-3
Au marcat: Maxin 21 / R. Grigore 6, Nistor 8, 71.
Meciurile UTA Arad - Poli Iaºi, Sporting Lieºti - CS Mioveni,
Progresul 1944 Spartac – U Cluj, Academica Clinceni - AFC
Hermannstadt, CSM Slatina – Dunãrea Cãlãraºi, Concordia
Chiajna – Viitorul Constanþa ºi Chindia Târgoviºte - CFR Cluj
s-au jucat ieri.
Luceafãrul Oradea – Astra Giurgiu, astãzi, ora 16
Bucovina Rãdãuþi - Gaz Metan Mediaº, astãzi, ora 16.30
Rapid Bucureºti - Turris-Oltul Turnu Mãgurele, astãzi, ora 18.45
Unirea Alba Iulia – FCSB, astãzi, ora 21.30, la Zlatna
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