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28 de proiecte s-au aflat ieri, pe ordinea
de zi a ºedinþei ordinare a Consiliu Judeþean
Dolj. Mai multe rectificãri bugetare au fost
votate în unanimitate de consilierii judeþeni.
Cei mai mulþi bani  au fost redirecþionaþi
cãtre sãnãtate. Unitãþile de asistenþã medi-
co-sociale din judeþ au solicitat Consiliului
Judeþean Dolj sume suplimentare. De exem-
plu, Unitatea de asistenþã socialã Amãrãºtii
de Jos are un buget de venituri ºi cheltuieli
apropat în sumã de 858 mii lei, unitatea so-
licitând suplimentarea bugetului cu suma
de 191 mii lei, iar unitatea de la Bechet are
un buget de 1.332 mii lei ºi a solicitat o su-
plimentare de 450 mii lei. ªi la Brabova s-
au solicitat bani, unitatea avea aprobat un
buget de 770 mii lei, iar ieri, în ºedinþa de
CJ s-a propus o suplimentare cu suma de
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258 mii lei. S-au dat bani ºi la Cetate, fiind
vorba de un buget aprobat de 1.273 mii lei ºi
de o sumã suplimentarã de 147 mii lei, Pe
lângã aceste unitãþi medico-sociale ºi alte
unitãþi au cerut bani. Cea de la Melineºti
avea un buget de 1.281 mii lei aprobat ºi a
mai cerut suma de 50 mii lei. La Pleniþa pe
lângã bugetul deja aprobat de 1.480 mii lei,
s-a mai suplimentat cu 368 mii lei, iar la
unitatea de asistenþã medico-socialã Sado-
va, dupã aprobarea bugetului de 947 mii lei,
s-a revenit cu o solicitare de suplimentare
de 420 mii lei, reprezentând suplimentarea
cheltuielilor cu bunuri ºi servicii dar ºi chel-
tuieli de personal. În plus, la Sadova, s-a
mai solicitat ºi o sumã de 100 mii lei pentru
reparaþii capitale la acoperiºul clãdirii.

MARGA BULUGEAN

Colegiul Naþional „Carol
I”, care a fost preluat de
CNI pentru reconsolidare,
se aflã „pe drumul cel
drept”, dau asigurãri auto-
ritãþile: sãptãmâna viitoare
va fi reactualizat vechiul stu-
diu de fezabilitate (cel reali-
zat de municipalitate în anul
2014), iar dupã o perioadã
de aºteptare de 45 de zile,
execuþia de aproximativ 20
milioane de euro va fi scoa-
sã, în sfârºit, la licitaþie.
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- De ce spui, Popescule, cã avem
lipsuri? Slavã Domnului cã avem
destul: avem politicieni, avem gu-
vern, avem parlament…

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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MIRCEA CANÞÃR

Motiv de multe controverse, de poziþio-
nãri mai mult sau mai puþin radicale, refe-
rendumul pentru redefinirea familiei în Con-
stituþie este expresia a trei milioane de cetã-
þeni, care l-au convocat, adicã expresia purã
a democraþiei ºi o formã de exercitare a
suveranitãþii naþionale. Coaliþia pentru fa-
milie care a depus la Parlament cele trei
milioane de semnãturi, pentru revizuirea
Constituþiei, a editat deja o broºurã, în for-
mat A6, intitulatã „Un referendum pentru
România”, cu toate explicaþiile de rigoare.
Formularea propusã pentru articolul 48, al.
1, din Constituþie este urmãtoarea: „Fami-
lia se întemeiazã pe cãsãtoria liber con-
simþitã între un bãrbat ºi o femeie, pe
egalitatea acestora ºi pe dreptul ºi înda-
torirea pãrinþilor de a asigura creºterea,
educaþia ºi instruirea copiilor”. Se invo-
cã faptul cã referendumul costã nu puþini

bani, care puteau avea o altã utilizare: cate-
goric aºa stau lucrurile, dar cum scrie ºi
Adrian Papahagi, profesor la Universitatea
Babeº Bolyai din Cluj-Napoca, care nu are
nicio legãturã cu alianþa de guvernare, dim-
potrivã, despre referendum, democraþia
costã. ªi nimeni nu se gândeºte la suprima-
rea ei ºi înlocuirea cu o elitã luminatã. Ne
intereseazã, aºadar, doar definiþia celei mai
importante – cardinale – instituþii umane în
faþa legii. Nu se schimbã nimic, toate rã-
mân ca acum, prevãzute în noul Codul Ci-
vil, adoptat prin Legea 287/2009, pusã în
aplicare prin Legea 71/2011. Astfel, la arti-
colul 258 (Familia) al. 4, se precizeazã: „În
sensul prezentului Cod, prin soþi se în-
þelege bãrbatul ºi femeia uniþi prin cã-
sãtorie”. În ceea ce priveºte definiþia cãsã-
toriei la art. 259 (Casãtoria) al. 1, se preci-
zeazã: „Cãsãtoria este uniunea liber con-

simþitã între un bãrbat ºi o femeie în-
cheiatã în condiþiile legii”. De vreme ce
doar un cuplu constituit dintr-un bãrbat ºi o
femeie poate procrea, orice altã combinaþie
nu se calificã pentru cãsãtorie ºi atât Decla-
raþia Universalã a Drepturilor Omului cât ºi
Declaraþia Europeanã a Drepturilor Omului
opereazã în mod intenþionat cu noþiunea „de
bãrbat ºi femeie” -  ºi nu cu cea de „soþi”
-, uniune liber consimþitã dintre un bãrbat
ºi o femeie, întemeiatã pe egalitatea de
drepturi ºi obligaþii, având ca scop esenþial
constituirea unei familii. Identificarea cã-
sãtoriei cu o dogmã religioasã anume este
falsã. Cãsãtoria nu este o creaþie religioa-
sã. Dimpotrivã, necesitãþile naturii noastre
comune sunt cele care au modelat, în toa-
te religiile, recunoaºterea acestei instituþii.
Pentru a înþelege aceste lucruri nici mãcar
nu e nevoie sã fi un om religios. Coaliþia

pentru familie nu îºi propune de fapt
schimbarea sau crearea de noi norme le-
gislative sau drepturi, ci o simplã clarifica-
re a textului constituþional. Va trebui sã
mergem, aºadar, la referendumul din
6 ºi 7 octombrie cu convingerea cã parti-
cipãm la o responsabilã acþiune civicã, re-
alã, spre binele societãþii româneºti ºi al
viitorului naþiei noastre. Pentru a trãi con-
form normelor ºi moralei creºtine. Sã mai
spunem un lucru: nici unul din drepturile
individuale pe care homosexualii le deþin,
în acest moment, nu va fi afectat. Cãsã-
toria este ºi trebuie sã rãmânã instrumen-
tul constituþional prin care statul acordã
cel mai extins grad de protecþie pãrinþilor
ºi copiilor lor. Aceasta pentru cã familia
este o valoare universalã, fundamentalã,
fãrã de care oricãrei societãþi îi este im-
posibil sã existe.

România va continua procesul
de dezvoltare ºi modernizare con-
form Programului de guvernare al
PSD ºi în aceastã toamnã, pe toa-

Alexandra Presurã, deputat PSD de Dolj:
Continuãm modernizarea ºi dezvoltarea României!

te palierele economice, sociale ºi
instituþionale, astfel încât cetãþenii
acestei þãri sã se simtã cu adevã-
rat respectaþi. Noua sesiune parla-
mentarã începutã recent are o se-
rie de prioritãþi asumate de PSD în
faþa românilor, astfel încât mãsu-
rile pozitive gândite pentru oameni
ºi þarã sã fie puse cât mai repede
în aplicare. Despre noua sesiune
parlamentarã vorbesºte într-un
scurt interviu deputatul PSD de
Dolj, Alexandra Presurã.

Care ar fi
prioritãþile

legislative în noua
sesiune?

Cel mai important demers le-
gislativ este adoptarea noii legi a
pensiilor, aflatã în proces de con-
sultare publicã, act normativ care
va fi dezbãtut ºi cu siguranþã ad-
optat cât mai curând. Noua lege a
pensiilor va schimba fundamen-
tal viaþa pãrinþilor ºi bunicilor
noºtri, prin corectarea unor ine-
chitãþi existente în trecut, precum
ºi implementarea corectã a prin-
cipiului muncã egalã - pensie ega-
lã. Legea se va aplica etapizat pânã
în anul 2021, când va intra inte-
gral în vigoare. Valoarea punctu-
lui de pensie se va actualiza la
1.265 de lei în 2019, 1.775 de lei
în 2020, 1.875 de lei în 2021, iar
din anul 2022 valoarea punctului
de referinþã se va indexa, anual,
cu procentul inflaþiei. Nicio pen-
sie în platã nu va scãdea, respec-
tiv dacã în urma recalculãrilor va
rezulta o sumã mai micã decât cea
aflatã în platã, atunci se va men-
þine pensia primitã iniþial. Noutã-
þile reprezentative ale noii legi a
pensiilor sunt introducerea mas-
terului ºi a doctoratului ca perioa-
de contributive, asimilate stagiu-
lui de cotizare, care se adaugã
facultãþii, stagiului militar, pensiei
de invaliditate, concediului medi-
cal, celui pentru creºterea copi-
lului, ºomajului indemnizat, depor-
tãrii, prizonieratului ºi detenþiei
politice, prevãzute de legislaþia în
vigoare. Actul normativ mai pre-

vede menþinerea celor patru cate-
gorii de pensii de pânã acum, res-
pectiv de limitã de vârstã, antici-
patã, de invaliditate ºi de urmaº,
cu anumite modificãri de struc-
turã. Este momentul ca pensiona-
rii sã beneficieze cu adevãrat de
recompensa corectã dupã o viaþã
de muncã, iar noua lege a pensii-
lor va fi în mãsurã sã le redea
demnitatea.

Ce alte legi sunt
în vizorul

Parlamentului?
Ne mai propunem, de aseme-

nea, modificarea Legii adopþiilor,
prin introducerea unor mãsuri
care sã susþinã ºi sã stimuleze
adopþia copiilor, dar ºi acordarea
de noi stimulente financiare fami-
liilor care doresc sã adopte copii,
ºi uºurarea întregul proces de ad-
opþie. Viitoarea lege a adopþiei va
avea ca efect imediat scãderea
numãrului copiilor instituþionali-

zaþi, care vor avea parte de o via-
þã mult mai bunã dupã integrarea
în noile familii. Alte proiecte le-
gislative ce vor fi dezbãtute în
aceastã sesiune de Parlament vor
fi Legea vânzãrii terenurilor agri-
cole, legea turismului, legea lob-
by-ului, legea minelor ºi legea ape-
lor. De asemenea, PSD ºi-a pro-
pus schimbarea legislaþiei privind
securitatea naþionalã, care va fi
actualizatã în raport cu realitatea
ºi ultimele directive europene,
deoarece avem nevoie de o nouã
strategie naþionalã de securitate
adaptatã prezentului.

Sunteti
preºedintele TSD

Dolj, pentru tineret
ce legi pregãtiþi?
În ceea ce priveºte tinerii, ne

vom concentra atenþia atât în plan
legislativ, cât ºi adminitrativ, asu-
pra adoptãrii unor mãsuri concre-
te care sã-i determine sã rãmânã

sã munceascã în þarã, ºi sã contri-
buie astfel la crearea unui viitor
pozitiv viitoarelor generaþii. Dupã
actele normative privind internshi-
pul, ucenicia ºi creditele cu dobân-
dã 0, în sesiunea de toamnã vom
promova Legea descentralizãrii în
domeniul tineretului ºi sportului,
prin transferarea acestor compe-
tenþe în sarcina administraþiilor
publice locale. În acest sens, di-
recþiile judeþene pentru tineret ºi
sport, casele de culturã ale studen-
þilor ºi cluburile sportive vor fi sub-
ordonate autoritãþilor locale, aju-
tând astfel la modernizarea aces-
tora prin investiþii substanþiale, pen-
tru ca elevii ºi tinerii sã poatã par-
ticipa la acþiuni ºi evenimente care
sã le fie folositoare cu adevãrat.
În concluzie, vom continua dez-
baterile ºi adoptarea proiectelor le-
gislative benefice, astfel încât sã
contribuim la dezvoltarea ºi mo-
dernizarea României ºi sã oferim
românilor o creºtere concludentã
a calitãþii vieþii!
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Problema Colegiului Naþional „Carol I”,
a cãrui reabilitare treneazã de câþiva ani, a
fost ridicatã, din nou, de opoziþie. În
ºedinþa de ieri a CLM Craiova, alesul lo-
cal PNL, Marinel Florescu, a venit cu pro-
punerea cãtre Primãrie de a se prelua îna-
poi de la CNI acest proiect, iar în bugetul
pe 2019 sã prevadã banii necesari pentru
o reabilitare în regie proprie. „Am încer-
cat toate variantele, ºi pe fonduri europe-
ne, ºi prin CNI. Poate nici nu este corect
ca sã ne reabiliteze altcineva emblema ºco-
lii craiovene. Eu cred cã bugetul poate sã
ducã acest obiectiv de investiþii, nu cred
cã sunt niºte sume foarte mari, care sã ne
depãºeascã ºi poate chiar ne facem de

 Ieri, la Muzeul de
Artã, în Sala Oglinzilor,
Secretariatul Comun din
cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare Trans-
frontalierã Cãlãraºi pen-
tru garniþa România –
Bulgaria a organizat Con-
ferinþa Anualã privind
Programul Interreg V-A
România – Bulgaria, care
a avut ca obiectiv pre-
zentarea stadiului imple-
mentãrii ºi a rezultatelor
proiectelor finanþate în
cadrul acestui Program.
La deschiderea oficialã a
au luat parte directorul
executiv al Biroului Re-
gional pentru Cooperare
Transfrontalierã (BRCT)
Cãlãraºi, Nicoleta Mincu, ºefa Autori-
tãþii de Management pentru Programul
Interreg V-A România – Bulgaria din ca-
drul Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice, Ioana Man-
þog, ºeful Secretariatului Comun din ca-

Muzeul Olteniei – Sec-
þia de Etnografie (Casa Bã-
niei) ºi Secþia de ªtiinþele
Naturii verniseazã astãzi,
ora 11.00, expoziþia „Maria
Tãnase – un simbol pe-
ren”, proiect menit sã punã
în valoare, prin documente
ºi piese de colecþie, frag-
mente din viaþa artistei.
Craiovenii vor avea ºansa
sã vadã de la obiecte care
i-au aparþinut Mariei Tãna-
se pânã la fotografii, scri-
sori, documente persona-
le, tablouri, precum ºi schi-
þe ale costumelor de sce-
nã, selectate dintr-o colec-
þie deþinutã de muzeu de
1.300 de piese. Expunerea
va fi întregitã de ateliere de
creaþie, destinate copiilor,

care vor consta în confecþionarea unor obiecte-surprizã din
carton, flori artificiale, panglici tricolore, având ca sursã de
inspiraþie diferite modele preluate de pe costumele de scenã
ale artistei. Expoziþia „Maria Tãnase – un simbol peren” va
rãmâne deschisã la Casa Bãniei pânã în decembrie 2018.

La Galeria „Vollard” a
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” are loc astãzi,
ora 18.00, vernisajul expo-
ziþiei „Craiova în ima-
gini”. „Expoziþia cuprinde o
parte din lucrãrile realizate
de artiºti plastici din þarã ºi
din strãinãtate în cele ºase
ediþii ale taberelor naþiona-
le ºi internaþionale de artã
plasticã organizate în pe-
rioada 2013-2018 de Ilinca
Butucea (Craiova)”, se
precizeazã într-un comuni-
cat de presã al instituþiei.
Expun 40 de artiºti plastici
din þarã – din  Bucureºti,
Craiova (Daniel Guþã, Be-
noni Mogoºanu, Gheor-
ghe Vlaicu, Ovidiu Bãrbu-
lescu, Nicolae Predescu,

Nicu Boltaºu, Eugen Dumitru, Ghiþã Bebicã, Mariana Monte-
gaza, Emilian Popescu, Gheorghe Lazãr), Constanþa, Galaþi,
Mangalia, Reºiþa, Sebeº, Vaslui, Roman, Câmpina, Alexan-
dria, Tulcea, Brãila, Giurgiu, Aiud, Târgu Mureº. Li se alãturã
5 artiºti de peste hotare – din Spania, Republica Moldova
(Chiºinãu) ºi Bulgaria (Veliko Târnovo).

Timp de douã
luni, pe esplanada
Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”
din Craiova poate fi
vizitatã expoziþia
„România 100 –
Eu aleg Româ-
nia”, ce prezintã is-
toria românilor în
100 de momente
esenþiale. Expoziþia
este realizatã în ca-
drul unui proiect al
Societãþii Române
de Radiodifuziune,
prin Departamentul

Studiourilor Teritoriale, finanþat de Ministerul Culturii, în ca-
drul Programului Centenar. Vernisajul are loc astãzi, ora 16.00,
ºi va fi urmat de un spectacol cu invitaþi speciali, printre care
formaþia etno-pop Ho-ra ºi formaþia pop-opera Angels. „Sunt
expuse câte 10 panouri în care sunt prezentate câte 10 mo-
mente istorice, cu texte ºi fotografii. Adicã 100 de momente
ale istoriei poporului român, de la origini pânã în 1918”, pre-
cizeazã reprezentanþii Radio România Oltenia Craiova.

Colegiul Naþional “Nicolae Titules-
cu” din Craiova organizeazã mâine, ora
9.30, Conferinþa ”Scrierea creativã ca o
funcþie de incluziune ºi cetãþenie” , e-
veniment ce se va derula în
cadrul Proiectului Erasmus+, 
“Writing for inclusion and
European citizenship - WIN”.
Scrierea este astãzi vehicu-
lul indispensabil al tuturor
cunoºtinþelor; funcþionalita-
tea sa în orice circumstanþã,
ductilitatea mijloacelor pe
care le foloseºte, eficacita-
tea raþionalã ºi emoþionalã -
pe care o are la dispoziþie îi
permit sãrefacã orice cu-
noaºtere chiar ºi atunci când
cuvântul dispare. ”Scrierea
creativã ca o funcþie de in-
cluziune ºi cetãþenie” este -
 afirmarea importanþei scri-
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Colegiul Naþional „Carol I”, care
a fost preluat de CNI pentru recon-
solidare, se aflã „pe drumul cel
drept”, dau asigurãri autoritãþile:
sãptãmâna viitoare va fi reactuali-
zat vechiul studiu de fezabilitate (cel
realizat de municipalitate în anul
2014), iar dupã o perioadã de aºtep-
tare de 45 de zile, execuþia de apro-
ximativ 20 milioane de euro va fi
scoasã, în sfârºit, la licitaþie.

râs cu acest colegiu, dacã mai continuã
situaþia de acum”, a propus liberalul.

CNI reactualizeazã acum SF-ul
Din contrã, a spus primarul Genoiu,

proiectul nu stagneazã, ci se aflã „pe dru-
mul cel drept”. Edilul a relatat cã a primit
ºi el aceste asigurãri din partea reprezen-
tanþilor CNI, care s-au aflat marþea trecu-
tã la Craiova, pentru a discuta situaþia ga-
zonului de pe stadionul de fotbal: „Am
avut discuþii ºi despre Colegiul Carol, iar
zilele acestea a fost adjudecatã licitaþia
de reactualizare a studiului de fezabilita-
te. Procedura lor este în felul urmãtor: în
momentul în care se semneazã contractul

de actualizare – sãptãmâna urmãtoare –
este o perioadã care este stabilitã în caie-
tul de sarcini, de 30 sau 45 de zile, dupã
care ei vor scoate la licitaþie proiectarea
ºi execuþia”, a declarat Genoiu.

Valoarea investiþiei a crescut
de la 5 la 20 milioane de euro

La rândul lor, reprezentanþii CNI au
motivat cã procedura de pregãtire a licita-
þiei pentru obiectivul de la Craiova a durat
mai mult deoarece a fost absolutã nevoie
de o reacutalizare a SF-ului, în principal a
preþurilor cu manopera constructorilor,
acestea crescând foarte mult în ultima vre-
me. În altã ordine de idei, primarul Mihail
Genoiu a spus cã varianta avansatã de
consilierul PNL nu se poate aplica, valoa-
rea investiþiei fiind de aproximativ 20 mili-
oane de euro, o sumã foarte mare pentru a
putea fi datã din bugetul local.

LAURA MOÞÎRLICHE

Conferinþa Anualã privind Programul Interreg V-A România – Bulgaria

drul BRCT Cãlãraºi, Bogdan Muºat, vi-
cepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Cosmin Vasile ºi nu în ultimul rând, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa. Cu aceastã ocazie,  ºeful ad-
ministraþiei doljene, a reliefat eficienþa

programelor de cooperare
transfrontalierã în accesa-
rea fondurilor europene
pentru dezvoltarea ºi mo-
dernizarea unor domenii
importante, precum sãnã-
tatea, infrastructura de
transport sau manage-
mentul situaþiilor de ur-
genþã. „De-a lungul timpu-
lui, Consiliul Judeþean Dolj
ºi partenerii sãi, autoritãþi
locale sau entitãþi publice
din Bulgaria, au obþinut,
prin proiecte comune,
aproximativ 50 de milioane
de euro din surse neram-
bursabile. Jumãtate din
aceastã sumã provine toc-
mai din programul care
face obiectul conferinþei

de astãzi, Interreg V-A, ºi prin interme-
diul cãruia derulãm o serie de demersuri
prin care vom rãspunde unor aºteptãri
ale comunitãþilor de pe ambele maluri ale
Dunãrii”, a menþionat Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

“Scrierea creativã ca o funcþie de incluziune ºi cetãþenie”
sului ca vehicul de comunicare este în-
cheiatã datoritã utilizãrii acestuia ºi prin
intermediul noilor sisteme tehnologice.
Elevii din þãrile participante la proiec-

t vor scrie o carte despre migraþie, per-
sonajele vor fi migranþi cu poveºtile lor
de viaþã.  Fiecare ºcoalã  va scrie câte
un capitol sub formã de “ºtafetã”, por-

nind de la sugestia unui
scriitor, vor proiecta po-
vestea în anii 2030. Parte-
neri în acest proiect sunt
trei unitãþi de învãþãmânt
din Italia - Pellezzano BIEN-
NALE DELLE ARTI E DEL-
LE SCIENZE DEL MEDI-
TERRANEO; UNIVERSITA
TELEMATICA PEGAS; Sa-
lerno  Liceo Classico “Tor-
quato Tasso”, una din
Portugalia - Sesimbra Agru-
pamento de Escolas Nave-
gador Rodrigues Sorome-
no ºi una din Grecia - Ka-
vala 6 Gel Kavalas

MARGA BULUGEAN

Obiecte care au aparþinut
Mariei Tãnase, expuse
la Casa Bãniei

Grupaj de ºtiri realizat de MAGDA BRATU

45 de artiºti prezintã
„Craiova în imagini”

Expoziþia „România 100 –
Eu aleg România”,
în centrul Craiovei
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Anunþul tãu!
Unitatea administrativ-teritorialã  Comuna

ªimnicu de Sus, din judeþul Dolj, anunþã publica-
rea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.9, 55, 62 începând cu
data de 05.10.2018, pe o perioadã de 60 de zile, la
sediul Comunei ªimnicu de Sus, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.

SC OMV Petrom SA, titular al „Desfiinþare
construcþii ºi instalaþii staþie de colectare, sepa-
rare ºi distribuþie a þiþeiului (Depozit Vârteju)”,
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj- fãrã eva-
luarea impactului asupra mediului -pentru pro-
iectul menþionat, propus a fi amplasat în comu-
na Tãlpaº, sat Tãlpaº, judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8.00-
16.00, ºi vineri, între orele 8.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ.

SC OMV Petrom SA, titular al „Desfiinþare
construcþii ºi instalaþii staþie uscare gaze Vârte-
ju”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj- fãrã
evaluarea impactului asupra mediului -pentru
proiectul menþionat, propus a fi amplasat în co-
muna Tãlpaº, sat Tãlpaº, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele
8.00-16.00, ºi vineri, între orele 8.00-14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ.

C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A., Bucureºti–
Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în
mun.Craiova, str. Brestei nr.5, jud. Dolj, scoate
la concurs un post vacant de “secretara” (pe
duratã nedeterminatã).

TOMA VIOREL, în calitate de titular al pro-
iectului, anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “CONSTRUIRE SERVICE AUTO,
SPÃLÃTORIE AUTO, ANEXÃ DEPOZITARE, BA-
ZIN ETANª VIDANJABIL, PLATFORMÃ BETONA-
TÃ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi am-
plasat în oraº FILIAªI, T27, P17, nr. cad. 32970,
jud.Dolj. lnformaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1 ºi la
sediul oraº FILIAªI, T27, P17, nr. cad. 32970, jud-
.Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro în termen de 15 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-

iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.N.Titulescu, nr.6, Jud.Dolj, pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asis-
tent medical PL- Cl. Hematologie- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 22.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în
data de 25.10.2018, ora 9.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: Diploma ºcoala sanitarã
postlicealã; 6 luni vechime în specialitate; con-
curs pentru ocuparea postului. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Îngriji-
toare- Cl. Neonatologie-  1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
07.11.2018, ora 12.00, Proba interviu în data de
12.11.2018, ora 12.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Diploma ºcoala generalã; con-
curs pentru ocuparea postului. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Infir-
mierã debutantã- Cl. Obs-Ginecologie I- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã
în data de 07.11.2018, ora 9.00, Proba interviu în
data de 12.11.2018, ora 9.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: ªcoala generalã; concurs
pentru ocuparea postului. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs pânã la
data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spitalu-
lui din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimenta-
re la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pentru
ocuparea urmãtorului post vacant, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Infirmierã-
Cl. Obs-Ginecologie II- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
24.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în data de
29.10.2018, ora 9.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: ªcoala generalã; 6 luni vechime în acti-
vitate; Curs de infirmiere; concurs pentru ocu-
parea postului. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs pânã la data de
12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251.307.500.

Primãria comunei Dioºti, titular al Proiectu-
lui: Modernizarea strãzilor sãteºti din comuna
Dioºti, judeþul Dolj, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra mediului pen-
tru proiectul: Modernizarea strãzilor sãteºti din
comuna Dioºti, judeþul Dolj, propus a fi amplasat
în comuna Dioºti- satele Dioºti, Radomir ºi Ciocã-
neºti. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autori-
tãþii competente pentru Protecþia Mediului APM
Dolj din Craiova, str. 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 in-
ternet: office@apmdj.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ, pânã la data de 03.10.2018.

COMUNA GANGIOVA, JUDETUL DOLJ titu-
lar al proiectului „ALIMENTARE CU APÃ POTABI-
LÃ, CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SIS-
TEM CENTRALIZAT IN COM. GÂNGIOVA, JUDE-
TUL DOLJ”. anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune eva-
luãrii impactului asupra mediului si evaluãrii adec-
vate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, proiect
propus a fi amplasat în comuna Gângiova, judetul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autori-
tãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi
între orele 8:00-16:30 ºi vineri orele 8:00-14:00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet office@ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 05.10.2018.

„ZDRAFCU GABRIEL - LEONARD ÎNTRE-
PRINDERE INDIVIDUALÃ anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind activitatea de Fabrica-
rea preparatelor pentru hrana animalelor de fer-
ma (cod CAEN 1091) ce se desfasoara în Str. ªte-
fan Anghel, Nr. 7, Municipiul Bãileºti, Judeþ Dolj.
Informaþiile privind potentialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, pana la data de 15.10.2018 (15 zile de la data
apariþiei anunþului în presã).

Fundaþia World Vision România scoate la
concurs, în cadrul proiectului „FACTIS - Fii ac-
tor pentru o comunitate transformatã, integra-
tã ºi sustenabilã! ID 113890”, urmãtoarele
posturi: - Asistent educaþional, 4h/zi - Asistent
social, 8h/zi - Coordonator formare profesiona-
lã, 8h/zi - Expert coordonare Centru Comunitar
de Asistenþã Integratã, 8h/zi - Expert în dome-
niul antreprenoriatului, 8h/zi - Expert monitori-
zare 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 sta-
gii 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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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-

iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.40, Jud.Dolj,
pentru ocuparea urmãtorului post vacant,  con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri:
Paznic- Administrativ- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
24.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în data de
29.10.2018, ora 9.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Diplomã ºcoala generalã; concurs pen-
tru ocuparea postului; Atestat poliþie. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la concurs
pânã la data de 12.10.2018, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii supli-
mentare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Îngriji-
toare- Ambulatoriu Copii- 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
24.10.2018, ora 12.00, Proba interviu în data de
29.10.2018, ora 12.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Diplomã ºcoala generalã; con-
curs pentru ocuparea postului. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, 0pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asis-
tent medical debutant PL- Ambulatoriu Copii-
Cab. Oftalmologie- 1 post. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã în data de 24.10.2018,
ora 9.00, Proba interviu în data de 29.10.2018,
ora 9.00. Pentru participare la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condi-
þii: Diplomã ºcoala sanitarã postlicealã; concurs
pentru ocuparea postului. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs pânã la
data de 12.10.2018, ora 10.00, la sediul Spitalu-
lui din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimenta-
re la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Sãrarilor, nr.28, Jud.Dolj, pentru ocu-
parea urmãtorului post vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Asistent medical
debutant PL- Cl. Reabilitare Medicalã- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data
de 06.11.2018, ora 9.00, Proba interviu în data de
09.11.2018, ora 9.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Diploma ºcoala sanitarã postlicealã; con-
curs pentru ocuparea postului. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs pânã la
data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spitalului
din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul RU-
ONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pentru
ocuparea urmãtorului post vacant, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Infirmierã-
Cl. ATI- 1 post. Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de  22.10.2018, ora 9.00, Pro-
ba interviu în data de 25.10.2018, ora 9.00. Pentru
participare la concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: ªcoala generalã;
6 luni vechime în activitate; curs de infirmiere;
concurs pentru ocuparea postului. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spitalu-
lui din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimentare
la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40- Ser-
viciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asis-
tent medical PL- Camera de gardã (OG)- 1 post.
Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã
în data de 22.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în
data de 25.10.2018, ora 9.00. Pentru participare
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: Diplomã ºcoala sanitarã
postlicealã; 6 luni vechime în specialitate; con-
curs pentru ocuparea postului. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localitatea
Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj pentru ocu-
parea urmãtorului post vacant, conform HG 286/
2011- cu modificãri ºi completãri: Infirmierã- Came-
ra de gardã (OG)- 2 posturi. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã în data de  31.10.2018,
ora 12.00, Proba interviu în data de 05.11.2018, ora
12.00. Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sa îndeplineascã urmãtoarele condiþii: ªcoa-
la generalã; 6 luni vechime în activitate; curs de
infirmiere; concurs pentru ocuparea postului. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare la con-
curs pânã la data de 12.10.2018, ora 10.00  la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii su-
plimentare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Sãrarilor, nr.28, Jud.Dolj, pentru
ocuparea urmãtorului post vacant, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asistent
medical PL- Cl. Medicalã I- 1 post. Concursul se
va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
22.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în data de
25.10.2018, ora 9.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Diplomã ºcoala sanitarã postli-
cealã; 6 luni vechime în specialitate; concurs
pentru ocuparea postului. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs pânã la
data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spitalu-
lui din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimenta-
re la sediul Spitalului din str. N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Sãrarilor, nr.28, Jud.Dolj, pentru
ocuparea urmãtorului post vacant, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Infirmierã-
Cl. Medicalã I- 1 post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de 06.11.2018, ora
12.00, Proba interviu în data de 09.11.2018, ora
12.00. Pentru participare la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: ªcoa-
la generalã; 6 luni vechime în activitate; curs de
infirmiere; concurs pentru ocuparea postului.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la
concurs pânã la data de 12.10.2018, ora 10.00  la
sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii
suplimentare la sediul Spitalului din str.N.Titules-
cu, nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Sãrarilor, nr.28, Jud.Dolj, pentru
ocuparea urmãtorului post vacant, conform HG
286/2011- cu modificãri ºi completãri: Asistent
medical debutant PL- Cl. Endocrinologie- Comp.
diabet zaharat- 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în data de 22.10.2018,
ora 9.00, Proba interviu în data de 25.10.2018,
ora 9.00. Pentru participare la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condi-
þii: Diploma ºcoala sanitarã postlicealã;concurs
pentru ocuparea postului. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la concurs pânã la
data de 12.10.2018, ora 10.00, la sediul Spitalu-
lui din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimenta-
re la sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40-
Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Îngriji-
toare- Cl. Obs-Ginecologie II-  2 posturi. Concur-
sul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data
de 24.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în data
de 29.10.2018, ora 9.00. Pentru participare la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Diploma ºcoala generalã;
concurs pentru ocuparea postului. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la concurs
pânã la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii supli-
mentare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia Cra-
iova organizeazã concurs la sediul din localita-
tea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj, pen-
tru ocuparea urmãtorului post vacant, conform
HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri: Infir-
mierã- Cl. Oncologie- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
22.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în data
25.10.2018, ora 9.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: ªcoala generalã; 6 luni vechi-
me în activitate; curs de infirmiere; concurs pen-
tru ocuparea postului. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã la data
de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimentare la se-
diul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul
RUONS, tel.0251.307.500.
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Unitatea administrativ teritorialã
Oraºul Dãbuleni din judeþul Dolj
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 28, înce-
pând cu data  de 03.10.2018 pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul
Primãriei Dãbuleni conform art. 14
alin (1 )ºi (2 ) din Legea cadastru-
lui ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/
1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi  depuse la se-
diul primãriei ºi pe site-ul Agen-
þiei Naþionale de Cadastru ºi Pu-
blicitate Imobiliarã.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Filantropia

Craiova organizeazã concurs la sediul din lo-
calitatea Craiova, str.Corneliu Coposu, nr.107,
Jud.Dolj, pentru ocuparea urmãtorului post va-
cant, conform HG 286/2011- cu modificãri ºi
completãri: Asistent medical principal PL- Cl.
Pediatrie- 1 post. Concursul se va desfãºura
astfel: Proba scrisã în data de 22.10.2018, ora
9.00, Proba interviu în data de 25.10.2018, ora
9.00. Pentru participare la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Diploma ºcoala sanitarã postlicealã; 5 ani ve-
chime ca asistent medical; examen pentru ob-
þinerea gradului principal; concurs pentru ocu-
parea postului. Candidaþii vor depune dosare-
le de participare la concurs pânã la data de
12.10.2018, ora 10.00 la sediul Spitalului din
str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii suplimentare la
sediul Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40- Ser-
viciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova organizeazã concurs la sediul din lo-
calitatea Craiova, str.Filantropia, nr.1, Jud.Dolj,
pentru ocuparea urmãtorului post vacant, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi completãri:
Asistent medical PL- Ambulatoriu Adulþi- Cabi-
net diabet zaharat- 1 post. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
31.10.2018, ora 9.00, Proba interviu în data de
05.11.2018, ora 9.00. Pentru participare la con-
curs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: Diploma ºcoala sanitarã postli-
cealã; 6 luni vechime în specialitate; concurs
pentru ocuparea postului. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spi-
talului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii supli-
mentare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filantropia
Craiova organizeazã concurs la sediul din lo-
calitatea Craiova, str.N.Titulescu, nr.40, Jud-
.Dolj, pentru ocuparea urmãtorului post vacant,
conform HG 286/2011- cu modificãri ºi com-
pletãri: ªofer autosanitarã II- Birou Aprovizio-
nare- Transport- 1 post. Concursul se va des-
fãºura astfel: Proba scrisã în data de 22.10.2018,
ora 9.00, Proba interviu în data de 25.10.2018,
ora 9.00. Pentru participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: Diplomã bacalaureat; permis de conduce-
re pentru ºofer profesionist valabil pentru au-
tovehicule din categoriile B ºi C, concurs pen-
tru ocuparea postului; 3 ani vechime ca ºofer
(conducãtor auto) profesionist (adeverinþã în
care sã se specifice vechimea ca ºofer profesi-
onist de 3 ani)- categ. B ºi C. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs pânã
la data de 12.10.2018, ora 10.00  la sediul Spi-
talului din str.N.Titulescu, nr.40. Relaþii supli-
mentare la sediul Spitalului din str.N.Titulescu,
nr.40- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.



Îndureraþi ºi triºti, soþia, Eugenia, fiica,
Andreea Diana, ºi nepoata, Patricia,
anunþã încetarea din viaþã a celui care a
fost ing. PAPA LUCIAN OLIMPIU,
soþ, tatã ºi bunic devotat. Cei care do-
resc sã îi aducã un ultim omagiu sunt aº-
teptaþi la Capela Bisericii „Sf. Trei Ie-
rarhi Vasile, Grigore ºi Ioan”, începând
cu ora 12.00. Slujba
de înmormântare va
avea loc duminicã,
30.09.2018, iar în-
mormântarea, la Ci-
mitirul Ungureni.

Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Vei rãmâne veºnic
în inimile noastre.


Ileana ºi Mircea Canþãr sunt

alãturi de Eugenia ºi Andre-
ea Papa în momentele grele
de despãrþire de soþul, tatãl,
PAPA LUCIAN OLIMPIU,
OM cu alese însuºiri sufle-
teºti. Bunãtatea lui nu o vom
uita niciodatã. Transmitem
sincere condoleanþe familiei
greu încercate!



PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular, vând apar-
tament în cartierul
George Enescu. Tele-
fon: 0722/832.183.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 565 mp. Preþ
75.000 Euro. Schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jia-
nu, judeþul Olt – pe lân-
gã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + an-
treu, fântânã cu hidro-
for, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde in-
troduci douã autoturis-
me, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la
zi. Preþ 16.500 de
euro, negociabil. Tele-
fon: 0769/512.701.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând casã sat Cio-
roiaºi, teren 2800
mp. Telefon: 0765/
152.614.
Vând casã cu 4 ca-
mere, bucãtãrie, baie
+ wc în interior ºi alte
anexe în curte, locui-
bile, gard metalic,
fântânã, pomi fructi-
feri, 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-îmbu-
nãtãþitã 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 Emines-
cu, nr. 84, lãþime 12
metri, lungime 70 m,
vie, între vecini. Re-
laþii la telefon: 0728/
012.055.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.



cuvântul libertãþii / 7vineri, 28 septembrie 2018 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 28 septembrie 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:

Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã ªimnic-Cra-
iova cu sediul în localitatea Craiova, str. ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, jud. Dolj, tel/fax: 0251417.534, organizeazã con-
curs pentru ocuparea pe urmãtoarelor funcþii:

- funcþia contractuale de conducere, vacantã, de secre-
tar ºtiinþific (1 post) . Candidatii trebuie sã aibã studii stu-
dii superioare de specialitate (agriculturã), atestat ºtiinþi-
fic (minimum CS III), activitate de cercetare (programe,
proiecte, lucrãri ºtiinþifice). Concursul va consta în probã
scrisã ºi interviu ºi va avea loc în data de 31.10.2018, la
ora 10:00, la sediul S.C.D.A. ªimnic-Craiova. Dosarele de
concurs se depun pânã la 24.10.2018, ora 13:00.

- funcþia contractualã de execuþie, vacantã, de medic
veterinar în cadrul Laboratorului de ameliorare a tauri-
nelor. Concursul va consta în probã scrisã ºi interviu ºi
va avea loc la data de 22.10.2018 ora 09.30 la sediul
unitãþii iar dosarele de concurs se vor depune pana la
data de 19.10.2018 ora 13.00.

Calendarul de desfãºurare, tematica ºi bibliografia
pot fi obþinute la telefon: 0251/417.534 sau e-mail:
scda_simnic@yahoo.com“.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcþii publice de execuþie vacante,  respectiv:

a)-denumire funcþie publicã:
1.referent, cls.III, grad Principal în cadrul Serviciului Impozite ºi taxe locale
b)-probele stabilite pentru concurs :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de

30.10.2018, ora 10.30.
-interviul se va susþine în termen de 5 zile lucrãtoare de la data afiºãrii

rezultatelor la proba scrisã.
c)-condiþii de desfãºurare a concursului:
-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare în Monitorul Ofi-

cial, ziarul Cuvîntul Libertãþii ºi la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu, nr.24,
Serviciul Resurse umane, în perioada 28.09.2018-17.10.2018

Selecþia dosarelor – în termen de 5 zile de la expirarea termenelor de depu-
nere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-sa îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/

1999 (r2)
e) condiþii specifice funcþiei publice:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat
- condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor – 5 ani
- competenþe în domeniul tehnologiei informaþiei-nivel de bazã, dovedit pe

baza unor documente care sã ateste deþinerea competenþelor respective, emi-
se în condiþiile legii.

Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va
cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, modificatã ºi comple-
tatã de H.G. nr. 761/2017.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod

postal 205200, telefon: 0251 231424, interior 107, fax: 0251 232884, e-
mail rodicca33@yahoo.com, persoana de contact: Vaetisi Rodica, sef ser-
viciu Resurse Umane-Salarizare.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Aparat de sport
Fitness AB Generator,
nou, nefolosit, preþ 380
lei negociabil. Telefon:
0723/984.309.

Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând motosapã mar-
ca BUDGET BBP
500. Telefon: 0721/
945.405.

Vând 2 uºi metalice, ju-
mãtate geam, jumãta-
te tablã, 1,93cm/
93cm, radiator electric
Alaska - nou. Telefon:
0351/464.043

Vând motosapã G 94 B.
Telefon: 0742/153.952.
Vând polizor (flex) ca-
nal instalaþie electricã
nefolosit - la jumãtate
de preþ 250 lei Telefon:
0351/401.381.
Vând rezervor auto-
gaz pentru autoturis-
me. Telefon: 0721/
995.405.
Vând fax- copiator
marca SAMSUNG
SF 5100 P. Telefon:
0721/995.405.
Vând hidrofor, presã
hidraulicã mase plasti-
ce, cãruþ carte cu douã
roþi, uºi dormitor. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tes-
la cu boxe, dozã nouã
de rezervã, arzãtoare
gaze,  discuri cu mu-
zicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.

Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând frigider „ZIL”,
maºinã de cusut „Ilea-
na” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat  ”Alba Lux”,
Pick-up marca „TES-
LA” cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 3
camere - Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0770/
144.867.
Închiriez apartament
4 camere Craioviþa
Nouã, mobilat, cen-
tralã. Telefon: 0767/
850.656.
Închiriez casã Dezrobi-
rii, preferabil birouri. Te-
lefon: 0774/607.364.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

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

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator Nr. 515929/
2012 pentru firma
HYBO IMPEX SRL.
Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Cu  aceeaºi dure-
re în suflet come-
morãm  3 ani ºi ju-
mãtate de la dis-
pariþia dragului
nostru  frate ºi
unchi,  prof. univ.

GÃNESCU ION.
Ne lipsesc toate
momentele fru-
moase petrecute
alãturi de el ºi îl
vom regreta ºi po-
meni mereu! Fa-
milia Toma.
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L. Popescu – Evoluþie bunã, a avut o intervenþie exce-
lentã în faþa lui Hlistei, în partea a doua, dupã ce ieºise bine
ºi închisese unghiurile ºi în prima reprizã, când Bãrbulescu
a tras pe lângã poartã. Demonstrase ºi în amicalele din varã
cã se poate miza pe el. Din fericire pentru echipã, doi portari
sunt în formã, din pãcate pentru „Popicã”, Pigliacelli este
cel mai bun goal-keeper din România în acest moment.

Donkor – Un meci în care a luptat ca de obicei, dar
parcã a exagerat cu driblingurile, a þinut mingea cam mult,
nu este o calitate a lui tehnica, ar trebui sã joace mai sim-
plu. A întârziat sã strângã la Hlistei, la ocazia din repriza
secundã a Snagovului.

Gardoº – Primul gol marcat pentru Universitatea ºi pri-
mul gol marcat într-un meci oficial din decembrie 2013. Pã-
cat cã s-a accidentat apoi. A pus accidentarea pe seama
faptului cã nu are continuitate, cã joacã puþin, însã Kelic a
demonstrat cã este peste el în acest sezon, aºa cã trebuie
sã-ºi aºtepte rândul.

Tiago Ferreira – Nu a avut mari probleme de rezolvat.
Cert este cã a ieºit din primul 11 dupã evoluþia de la Mediaº
ºi cu atât mai greu îi va fi sã reintre, mai ales dacã se va juca
în sistem cu 4 fundaºi.

Bancu – Pe hârtie a fost fundaº stânga, pe teren a fost
extremã, a iniþiat multe acþiuni de atac, chiar dacã ºi el ºi
Mitriþã sunt vãdit incomodaþi de starea terenului. A avut ºi
o ocazie de a marca, dar a tras cu dreptul, defectuos.

Cicâldãu – ªi-a mai trecut în cont un assist, îºi meritã pe
deplin numãrul de pe echipament, este din ce în ce mai bun.

Fedele – A revenit dupã etapa de suspendare, a avut o
evoluþie discretã, a încercat un ºut de la distanþã, nu i-a ieºit.

Bãrbuþ – În prima reprizã a fost inexistent, nu a încercat
sã se demarce, a pãrut în vacanþã. Dupã pauzã a fost mai
activ, a avut câteva acþiuni bune în vitezã ºi a pasat bine.

Mitriþã – A pãrut cã nu-i pasã de acest meci, modul cum

Site-ul oficial al forului mondial face o analizã a fotbalului
românesc ºi în principal a echipelor naþionale tricolore, notând
cã renaºterea acestora este legatã de munca lui Gicã Hagi la

Viitorul ºi de cea a lui Cosmin Contra la naþionala mare

FC Voluntari - FC Botoºani 2-1
Au marcat: Belahmeur 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: Bãni-

cã, Bozian / Hadnagy, Nouvier, Rus, Drãghici.
Dacia Unirea Brãila – Dinamo 1-3
Au marcat: Maxin 21 / R. Grigore 6, Nistor 8, 71.
UTA Arad - Poli Iaºi 2-2 dupã 90 de minute, 3-3 dupã

prelungiri, 6-8 dupã lovituri de departajare
Au marcat: C. Rus 5, C. Matei 68, D. Popa 115 ºi Ma-

nea, Cubleºan ºi D. Popa la penalty-uri / Bekui 45+3,
Aguinaldo 82, Enoh 98 ºi Cioinac, Enoh, L. Rus, Al. Zaha-
ria ºi Gallego la penalty-uri.

Tricolorii sunt acum pe locul
27 în ierarhia FIFA, cea mai bunã
poziþie din 2016, iar site-ul ofi-
cial al forului mondial face o ana-
lizã a fotbalului românesc, re-
marcând regresul din ultimele
douã decenii, dar în acelaºi timp
noteazã cã renaºterea poate fi le-
gatã de munca a doi foºti trico-
lori, Gicã Hagi ºi Cosmin Con-
tra. „România a ratat prezenþa la
ultimele 5 Campionate Mondiale,
dar acum stã pe cea mai bunã
poziþie din 2016 încoace. Cosmin
Contra ºi Gheorghe Hagi au con-
tribuit la aceastã renaºtere”, no-
teazã site-ul oficial al FIFA. “În
1998, România se afla la cel mai
înalt nivel al sãu. Naþionala reve-
nise de la al treilea turneu final
mondial consecutiv, ºi, ca ºi la
precedentele douã, trecuse de
faza grupelor. Dar, chiar înainte
de turneul din Franþa sã înceapã,
talismanul echipei, Gheorghe
Hagi, a lansat un avertisment,
spunând cã fotbalul românesc va
fi mort în decurs de un deceniu.
Hagi a insistat cã problemele care
vor fi dus la declinul inevitabil al
fotbalului au fost ascunse în spa-
tele performanþelor Generaþiei de
Aur. ªi discursul sãu s-a dovedit
profetic. Deºi nu a dispãrut, fot-
balul românesc este departe de
zilele sale de glorie din anii 90.
Calificãrile pentru Mondialul din
Rusia au confirmat starea de de-
primantã, România terminând
grupa pe locul 4, în spatele Mun-

tenegrului  ºi la 12 puncte de câº-
tigãtoarea grupei, Polonia. Dar
acum naþionala României este în
revenire ºi meritele le au Hagi ºi
fostul sãu coechipier de la naþi-
onalã, Cosmin Contra. Acesta ºi-
a început cariera internaþionalã
în timp ce a lui Hagi era la apus.
Cei doi n-au avut mereu cea mai
bunã relaþie, ba chiar a avut loc
o disputã, în jurul deciziei lui
Contra de a nu-l convoca la lot
pe fiul lui Hagi, Ianis. Cu toate
acestea, eforturile lor combina-
te oferã o speranþã realã fanilor.
Rezultatele vorbesc de la sine
pentru Cosmin Contra. De când
a devenit selecþioner, Contra a
câºtigat 6 meciuri din 10 ºi a
pierdut o singurã partidã. Con-
tra dã credit jucãtorilor tineri, iar
mulþi dintre cei care acum scriu
istorie sub conducerea lui Rãdoi
vor fi soluþii pentru prima repre-
zentativã. Echipa lui Hagi, Viito-
rul, a devenit pepiniera echipelor
naþionale. Este poate singurul
proiect sãnãtos din fotbalul ro-
mânesc, iar întregul fenomen
pare revigorat de modul profesi-
onist în care fostul mare jucãtor
gândeºte fotbalulul. Influenþa lui
Hagi îl are în vedere ºi pe Ianis
“un jucãtor cu o mare carierã în
faþã ºi care poate fi decisiv pen-
tru viitorul României. Despre Ia-
nis, fostul selecþioner, Victor Pi-
þurcã a spus cã este de douã ori
mai talentat decât era tatãl sãu la
18 ani” scrie site-ul FIFA.

 CLASAMENT                    M V                E                 Î    G   P

1. FCSB 9 5 3 1 21-9 18
2. Astra 9 4 5 0 13-5 17
3. CFR Cluj 9 4 4 1 11-7 16
4. Sepsi 9 4 3 2 10-5 15
5. Craiova 9 4 2 3 17-9 14
6. Gaz Metan 9 4 2 3 11-14 14
7. Poli Iaºi 9 4 2 3 10-13 14
8. Viitorul 9 4 1 4 9-10 13
9. Cãlãraºi 9 3 3 3 9-10 12
10. Dinamo 9 3 1 5 12-17 10
11. Chiajna 9 3 1 5 8-14 10
12. Botoºani 9 1 5 3 11-13 8
13. Hermann. 9 2 1 6 7-10 7
14. Voluntari 9 0 3 6 7-20 3

Liga I, etapa a X-a

Dinamo – Sepsi, astãzi, ora 21

FC Voluntari – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 19.15

Gaz Metan – Poli Iaºi, duminicã, ora 16

Viitorul – Astra, duminicã, ora 18

Hermannstadt – FCSB, duminicã, ora 21

Chiajna – Dunprea Cãlãraºi, luni, ora 18

CFR Cluj – „U” Craiova, luni, ora 21

Alb-albaºtrii sub lupã

a executat lovitura liberã din prelungiri a reflectat evoluþia
sa de pe parcursul jocului. Foarte multe pase la adversari,
s-a ascuns de multe de ori de minge, apoi când a avut-o a
fost „cap de linie”. I-a oferit pasa de gol lui Markovic, dar
pentru el este mult prea puþin. Categoric, nu a fost motivat
pentru acest meci. Sã sperãm cã se va revanºa la Cluj, pe
un teren mai bun, þinând cont de declaraþia lui Mangia,
care a spus cã gazonul de pe „Ion Oblemenco” îl incomo-
deazã grav pe Mitriþã, mai ales la demarajele sale obiºnuite.

Burlacu – Când putea, era indolent, acum, când vrea,
nu-i mai iese nimic. A alergat, s-a zbãtut, dar nu mai reuºeº-
te nici pase simple. A avut mai multe ºanse sã joace decât
spera, dar nu le-a speculat. A fost bine închis de Vlãdoiu,
jucãtor care a demonstrat ºi în acest meci cã din sezonul
viitor meritã sã revinã în Bãnie.

Nuno Rocha – A fost unul dintre cei care au alergat, dar
parcã s-a zbãtut în gol, nu a reuºit nimic concret. Stã bine
cu condiþia fizicã, dar nu pare integrat în sistemul de joc, de
multe ori s-a cãlcat pe picioare cu coechipierii, invadând
poziþiile lor.

Markovic – Dupã ce a obþinut acel penalty la Voluntari,
a reuºit ºi primul sãu gol pentru ªtiinþa, la aproape doi ani
dupã ce a debutat, tot în Cupa României. Interesante acele
devieri ale sale din poziþia de vârf, dar trebuie sã fie mai
concentrat la execuþii, fiindcã unele sunt pretenþioase ºi
riscã, aºa cum s-a ºi întâmplat uneori, sã punã direct pe
contraatac adversarii.

Dimitrov – A intrat pe postul sãu, iar Donkor a trecut în
centru dupã accidentarea lui Gardoº. Este cu siguranþã
ultimul sezon la Craiova al bulgarului, în condiþiile în care
Martic este o soluþie bunã, iar Vlãdoiu ºi Borþa îºi aºtepatã
ºi ei rândul.

Mateiu – A intrat pe final pentru a se mai odihni ºi Cicâl-
dãu, dar nici el nu a fost prea concentrat la joc.

Sporting Lieºti - CS Mioveni 0-3
Au marcat: Neagu 40, Balint 63 – pen., Rãdescu 90.
Progresul 1944 Spartac – U Cluj 0-1
A marcat: Giurgiu 35 – pen.
 Academica Clinceni - AFC Hermannstadt 0-2
Au marcat: Tsomou 53, P. Petrescu 66.
CSM Slatina – Dunãrea Cãlãraºi 0-2
Au marcat: Val. Alexnadru 7, Dobrosavlevici 29.
Concordia Chiajna – Viitorul Constanþa 0-3
Au marcat: Ghiþã 14, Mãþan 65, A. Ciobanu 90+3.
Chindia Târgoviºte - CFR Cluj 0-1
A marcat: Tambe 33.
Meciurile Luceafãrul Oradea – Astra Giurgiu, Buco-

vina Rãdãuþi - Gaz Metan Mediaº, Rapid Bucureºti - Tur-
ris-Oltul Turnu Mãgurele ºi Unirea Alba Iulia – FCSB s-
au jucat asearã. Astãzi, la ora 11, are loc tragerea la sorþi
a optimilor Cupei României.

Programul 16-imilor Cupei României
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