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Rãmâi cu bine, Minune Blondã!

Cel mai bun fotbalist din istoria
ªtiinþei, Ilie Balaci, a fost purtat ieri
pe ultimul drum, cu onoruri militare, cu flori, cu lacrimi, cu mii de oameni scandându-i numele la ieºirea

pentru ultima datã din arena „Ion
Oblemenco”, locul unde a scris istorie. Cortegiul s-a deplasat apoi agale spre Biserica Sf. Ilie, unde s-a þinut slujba memorialã, a strãbãtut

centrul Craiovei, împânzit de lume,
pânã la cimitirul Sineasca, de unde
optarul de legendã va veghea veºnic asupra ªtiinþei, pe care înnobilat-o cu harul sãu neasemuit.
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UE: O unitate care nu va veni de la sine!
MIRCEA CANÞÃR
Discursul preºedintelui Klaus Iohannis,
în plenul Parlamentului European, privind
viziunea României asupra viitorului UE a
fost unul convingãtor, realmente articulat, ferm pe alocuri, pro-UE, judicios calibrat, stãruind asupra nevoii de solidaritate, coeziune ºi unitate, respingând totodatã varianta unei Uniuni în mai multe
viteze. „Europa are o singurã inimã care
bate pentru noi toþi, care ne uneºte de
la Est la Vest ºi de la Nord la Sud, care
face ca toþi cetãþenii noºtri sã se defineascã natural ca europeni”, a spus
Klaus Iohannis. Dupã ce în sesiunea de
dimineaþã, România fusese criticatã de
verzii europeni, de Guy Verhofstadt, liderul ALDE din PE, Klaus Iohannis a replicat ferm „îngrijorãrilor ºi criticilor europene”, prezentând adevãratele probleme sau dosarele fierbinþi care stau pe
masa UE. A dat peste nas Europei, surpinzând de-a dreptul, prin nuanþele discursului sãu. „Existã controvrse, este

adevãrat, dar spuneþi ce democraþie e
aceea fãrã controverse”. Dens în idei
pro-europene, cu referiri concrete la aportul consistent al României în strãjuirea
frontierelor externe ale UE, prin instrumente de ultimã generaþie, discursul preºedintelui român a vizat ºi furnizarea de
securitate la cele mai înalte standarde,
cum România o face ºi în cadrul NATO.
Referirea sa la summitul de la Sibiu, de
anul viitor, a fost concretã, opinând cã
va fi un moment de rãscruce pentru familia europeanã, urmând a fi „creionat
viitorul Europei”. Ceea ce este adevãrat.
Fiindcã imediat dupã summitul european
de la Sibiu, vor avea loc alegeri europarlamentare ºi deja se fac resimþiti îngrijorãtorii „curenþi reci”, de sorginte populistã ºi extremistã, care nu e prea clar,
deocamdatã, ce intenþii viitoare au, dincolo de frisoanele de circumstanþã pe care
le dau. Ceea ce ºtim este faptul cã polonezii, dar ºi ungurii, ºi nu sunt singurii,

nu agreazã deloc sufocarea excesivã a
suveranitãþii þãrilor lor. Cu toate acestea,
bunãoarã, premierul italian Giuseppe Conte, a þinut sã facã, recent, o menþiune
necesarã: „Nicio ºansã de Ital-Xit din
Europa ºi eurozonã”. Însã aºa cum a
accentuat Klaus Iohannis, unitatea UE nu
va veni de la sine ºi trebuie protejatã permanent, consolidatã în mod constant,
„îngrijindu-ne în acelaºi timp de diversitatea atât de caracteristicã þãrilor europene”. Un accent aparte care nu putea
sã lipseascã în alocuþiunea preºedintelui
român a fost amânarea nejustificatã a
aderãrii României la spaþiul Schengen, care
ar putea contribui semnificativ la întãrirea întregului spaþiu european. Circumscris perfect unor realitãþi, neliniºtitoare,
prin despãrþirea de Regatul Unit, care atrage automat ºi amputarea finanþelor europene cu circa 10 miliarde euro pe an, ceea
ce s-ar putea resimþi la nivelul bugetelor
celor douã politici istorice ale UE – politi-

ca de coeziune (sau politica regionalã) ºi
politica agricolã comunã (PAC) – discursul lui Klaus Iohannis a avut bine dozatã
ºi o notã necesarã de optimism. Ceea ce
i-a permis preºedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pusee de
„curtoazie”, sã le spunem aºa, discret
ambalate, obligat fiind sã recunoascã realitatea cã România este un furnizor de
securitate, reiterând fãgãduinþa obþinerii de
þara noastrã a accesului în spaþiul Schengen, înainte de finalul mandatului acestei
comisii. Tot Jean Claude Juncker a mai
spus cã Centenarul Marii Uniri este ºi o
sãrbãtoare europeanã, nu doar a românilor. „Sunt convins cã preºedintele ºi Guvernul ºi Parlamentul vor face tot posibilul ca summitul de la Sibiu sã devinã
un moment important al creionãrii viitorului Europei”. Nota bene: preºedintele
român nu a exportat gâlceva de acasã, ºi,
mai mult, a apãrat Bucureºtiul, fãrã ezitare, deziluzionând trompetele de serviciu.

Peste 56 de tone de fier vechi, Clubul pensionarilor are,
în sfârºit, adresã!
sustrase ºi valorificate
Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigare a
Criminalitãþii Economice Dolj au reþinut, pentru
24 de ore, doi bãrbaþi bãnuiþi cã au sustras, de la
societatea comercialã în cadrul cãreia îºi desfãºurau activitatea, 56 de tone de deºeuri metalice,
pe care le-au valorificat, prejudiciul creat fiind
de aproximativ 58.000 de lei. Oamenii legii au
prins, în flagrant, în urma unui dosar aflat în desfãºurare, privind comiterea infracþiunii de delapidare, un bãrbat de 58 de ani, din comuna Brîncoveni (jud.Olt), angajat în cadrul unei societãþi comerciale specializate în colectarea ºi valorificarea deºeurilor feroase ºi neferoase, în timp ce
sustrãgea peste 140 de kg. de fier vechi. În aceeaºi speþã, a fost reþinut ºi un bãrbat de 57 de
ani, din slatina. Ambii sunt suspectaþi cã ar fi sustras ºi valorificat 56 de tone de fier vechi.
CRISTI PÃTRU

Un premiu de 1.000 de lei pentru
cel mai bun meºter popular
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În mijlocul toamnei, de sãrbãtoarea Sfântului Dumitru,
ocrotitorul Craiovei, craiovenii
se întâlnesc cu meºterii populari, care vin cu fel de fel de
obiecte din toate colþurile þãrii.
Târgul de produse tradiþionale
nu va lipsi nici anul acesta, fiind programat chiar pentru acest
sfârºit de sãptãmânã. Pe lângã
frumuseþea produselor expuse,
care îi bucurã de fiecare datã pe
vizitatori, autoritãþile ºi-au propus sã îi ºi încurajeze pe aceº-

tia sã continue fabricarea unor
asemenea lucruri minunate. Prin
urmare, municipalitatea propune consilierilor locali sã se acorde, ºi la aceastã ediþie a târgului,
Premiul „Cetatea Bãniei” celui
mai bun meºter popular care va
fi prezent la târg cu exponate
confecþionate de mânile sale. Reprezentanþii municipalitãþii au
avansat suma de 1.000 de lei,
care va fi înmânatã sub formã
de premiu acestui meºteºugar.
LAURA MOÞÎRLICHE

Pensionarii din Craiova vor
avea, în sfârºit, un club al lor, în
care sã se întâlneascã, sã discute sau sã-ºi petreacã timpul cu
activitãþile care le plac. Dupã repetate solicitãri cãtre autoritãþi ºi
rãspunsuri din partea acestora cã
se cautã o variantã pentru gãzduirea lor, s-a gãsit, în cele din

urmã, ºi un spaþiu.
Municipalitatea ºi-a
amintit cã deþine un
spaþiu central, pe care
l-a compartimentat în
alte trei spaþii mai mici,
iar pe toate le-a avut
închiriate. Unul dintre
acestea s-a degradat ºi
nu a mai putut fi oferit
spre închiriere, autoritãþile hotãrându-se
astfel sã îl ofere pensionarilor. Este vorba
de un spaþiu de 72,76
metri pãtraþi, care se
gãseºte pe strada „Nicolae Titulescu”, la nr. 7, care
va reparat ºi amenajat cu toate
dotãrile necesare. Proiectul de
hotãrâre pentru preluarea în administrare a sediului de cãtre
asistenþa socialã a Primãriei Craiova se aflã pe ordinea de zi a
ºedinþei CLM Craiova, de joi.
LAURA MOÞÎRLICHE

SC Termo, pregãtitã sã furnizeze
cãldurã în apartamente
Craiovenii pot primi
cãldurã în urmãtoarele
zile, instalaþiile termice
fiind de acum gata pregãtite. SC Termo a
efectuat, luni ºi marþi,
probele la cald, care
implicã testarea cu apã
fierbinte a întregii reþele termice ce va încãlzi
oraºul în cele cinci luni
de iarnã. În tot acest
timp, între orele 20.00 ºi 8.00,
blocurile au fost încãlzite cu
agent termic, iar locatarilor li s-a
pus în vedere sã anunþe distribuitorului termic toate defecþiunile care vor fi sesizate în subsolul blocurilor. Odatã încheiatã
aceastã etapã, care era obligato-

rie, SC Termo va putea sã înceapã furnizarea continuã a cãldurii, pe toatã perioada iernii.
Acest lucru se va întâmpla atunci
când, timp de trei nopþi, mercurul din termometre va coborî sub
10 grade Celsius.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Cinci comune doljene vor fi conectate
la conducta de gaz Craiova - Calafat
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, salutã lansarea investiþiei derulate de compania „Transgaz“ S.A. pentru realizarea primului tronson al conductei Craiova –
Calafat, tronson care va asigura alimentarea
cu gaze naturale pentru oraºul Segarcea ºi cinci
comune de pe traseu, cu o populaþie cumulatã
de aproape 25.000 de locuitori.

ªeful administraþiei doljene a
precizat cã în urmã cu câteva
zile, la solicitarea CJ Dolj, conducerea «Transgaz» a remis o
informare privind o investiþie
majorã pentru care Consiliul Judeþean a emis autorizaþia de construire: realizarea segmentului
Craiova – Segarcea din conduc-

ta de transport al gazelor naturale ce are ca punct terminus municipiul Calafat.
“Documentul amintit aduce
o veste extraordinarã, care rãspunde unor mari aºteptãri ale
locuitorilor din comunele Cârcea, Malu Mare, Ghindeni,
Teasc, Calopãr ºi din oraºul

Segarcea – un areal în care trãiesc aproape 25.000 de doljeni.
Compania «Transgaz» ne anunþã cã a încheiat deja contractul
cu firma care va executa acest
tronson, predarea amplasamentului fiind programatã tot pentru luna aceasta, astfel cã ne
putem aºtepta ca lucrãrile sã
înceapã în perioada imediat urmãtoare”, a preciat Ion Prioteasa, într-un comunicat de presã
remis redacþiei.

Costurile reflectã ºi ele
amploarea acestei investiþii

Proiectul este unul complex
ºi el presupune realizarea acestei conducte subterane, cu re-

gim de înaltã presiune, pe o distanþã de aproape 40 de kilometri,
iar costurile reflectã ºi ele amploarea acestei investiþii, a cãrei
valoare depãºeºte 8 milioane de
euro. „Am convingerea cã implementarea acestui proiect se
va traduce în impulsionarea
semnificativã a dezvoltãrii comunitãþilor din întreaga zonã
deservitã, pentru cã alimentarea
cu gaze naturale înseamnã un
plus de confort ºi de civilizaþie
pentru gospodãrii, dar ºi pentru
instituþiile publice, precum unitãþile sanitare ºi cele de învãþãmânt, înseamnã condiþii mai
atractive pentru întreprinzãtorii
interesaþi sã investeascã în aces-

te localitãþi ºi sã creeze locuri
de muncã“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.
Conform informãrii trimise
CJ Dolj de cãtre Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ S.A. Mediaº,
contractul pentru realizarea
tronsonului Craiova – Segarcea
din conducta Craiova – Calafat
a fost încheiat cu firma CIS
GAZ S.A., având valoarea de
33.528.765 de lei, fãrã TVA.
Lucrarea este inclusã în Programul de Modernizare Dezvoltare
Investiþii 2018 al companiei, cu
un buget alocat de 5.050.000 de
lei pentru anul în curs.

Alte mii de cãrþi funciare
Astãzi va fi inaugurat Centrul
deschise gratuit
de Resurse ºi Angajament Ford Craiova
Astãzi, conducerea O.C.P.I.
Dolj va înmâna documentele tehnice rezultate ca urmare a finalizãrii lucrãrilor de înregistrare sistematicã, derulate în cadrul Programului Naþional de Cadastru ºi
Carte Funciarã, aferente contractelor de finanþare încheiate în
anul 2017.
În comuna Ostroveni, vorbim
de un numãr de 2078 cãrþi funciare deschise gratuit, Cãlãraºi –
cu un numãr de 438 cãrþi funciare ºi Mãceºu de Sus – cu un
numãr de 711 cãrþi funciare deschise gratuit. Evenimentul va

avea loc la ora 11.00, la Casa de
Culturã a comunei Ostroveni.
Pentru unitatea administrativ
teritorialã Valea Stanciului, pentru care au fost deschise gratuit
un numãr de 2438 cãrþi funciare, evenimentul va avea loc la ora
12.00, la Sala de ªedinþe a Consiliului Local aflatã în sediul Primãriei Valea Stanciului.
La aceste activitãþi vor fi
prezenþi primarii unitãþilor administrativ teritoriale mai sus menþionate, locuitori ai celor douã comune gazdã ºi reprezentanþi ai
O.C.P.I. Dolj.

Studenþii ºi absolvenþii Universitãþii
din Craiova sunt principalii beneficiari
ai Centrului de Resurse ºi Angajament
Ford Craiova– CRAF. Centrul va fi inaugurat astãzi, ora 11.00 ºi a fost înfiinCRAF primeºte sprijin financiar din partea Ford Motor
Company Fund, prin Global
Giving, de 1,000,000$ pentru
operare în urmãtorii patru ani
de funcþionare ºi 100,000$
pentru renovarea sediului.
Universitatatea din Craiova
este beneficiar al proiectului,
iar comunitatea academicã este
chematã sã-ºi punã în valoare
know-how-ul prin constituirea
unui corp de mentori ºi consilieri în antreprenoriatul social.
Studenþii noºtri primesc o
nouã oportunitate sã punã bazele acestui domeniu atât de
ofertant.
În fapt, a fost lansatã deja o
competiþie pentru studenþi în
luna septembrie. Au fost depuse primele proiecte de antreprenoriat social, iar echipele câºtigãtoare, care vor fi anunþate
la ceremonia de inaugurare a
Centrului, vor primi finanþare
neramburasabilã pentru start-

þat la iniþiativa Ford Motor Company
Fund, în parteneriat cu Global Giving,
Asociaþia pentru Educaþie Sud-Vest Oltenia - EDUCOL, Universitatea din Craiova ºi Primaria Craiova.

up ºi vor avea acces la infrastructura oferitã de CRAF.
Centrul de resurse ºi Angajament Ford Craiova - CRAF
este primul centru de acest gen
din Europa ºi al patrulea în lume.
Centrele de Resurse ºi An-

gajament Ford din lume reunesc voluntari ºi parteneri nonprofit intr-un mediu colaborativ, pentru a forma ºi crea un
mediu antreprenorial eficient,
care sã asigure cele mai bune
servicii inovatoare comunãtãþii.
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“Implicarea puterilor
europeanã”, analizatã la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã
ºi în acest an “Conferinþa Internaþionalã Stat ºi Societate în
Europa”. Ajunsã la cea de-a XIa ediþie, conferinþa se va desfãºura sub egida „Anului Centenar”, în perioada 24-26 octombriea.c., având ca temã principalã Centenarul Marii Uniri.
Evenimentul este organizat
de biblioteca doljeanã în parteneriat cu Academia Românã,
Academia Oamenilor de ªtiinþã
din România ºi Universitatea din
Craiova ºi se adreseazã studenþilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor, cercetãtorilor ºi
tuturor specialiºtilor cu exper-

tizã în diverse domenii.
În cadrul acestei manifestãri,
cotidianul regional “Cuvântul
Libertãþii”, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi
Aristia Aman, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România
(UZPR) ºi Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere, Specializarea Jurnalism, organizeazã un panel, joi, 25 octombrie
2018, ora 17.00, la Sala „Biblioteca Exilului Românesc din
Paris – Basarab Nicolescu” a
Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi
Aristia Aman din Craiova, tema
de dezbatere fiind “Implicarea
puterilor externe în dezinformarea europeanã”.
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externe în dezinformarea
Craiova
Speakeri principali :

1. Dl. Petriºor Peiu: doctor
al Universitãþii Politehnica din
Bucuresti, coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundaþiei Universitare a Mãrii Negre (FUMN)
2. Dl Cãtãlin Aramã: directorul general CERT-RO:
Centrul Naþional de Rãspuns
la Incidente de Securitate
Ciberneticã
3. Dl Iulian Alecu: director
general adjunct CERT – RO
4. Dl Constantin Crãiþoiu:
cadru universitar, Facultatea
de Sociologie
MARGA BULUGEAN

Doctor Honoris Causa, prof. Profesori ºi cadre didactice la Liceul
univ
„Charles Laugier” din Craiova,
univ.. dr
dr.. Gheorghe Glãman
în schimb de experienþã în Polonia

Senatul Universitãþii din
Craiova, la propunerea Facultãþii de Horticulturã, va acorda
titlul de Doctor Honoris Causa
domnului prof. univ. dr. Gheorghe Glãman (Preºedintele
Secþiei de Horticulturã - Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
„Gheorghe lonescu-Siseºti”,
Bucureºti), joi, 25 octombrie
2017, ora 10, în Aula „Mihai I”.
Cu aceastã ocazie, prof. univ. dr. Gheorghe Glãman va susþine disertaþia „105 ani
de la fondarea Societãþii Române a Horticultorilor”. Absolvent al vestitul Colegiu
Naþional „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, preferã sã primeascã specialitatea de inginer horticultor din partea Facultãþii de Horticulturã din capitala Moldovei
(Iaºi). Este membru titular al ASAS Bucureºti, preºedinte al secþiei de Horticulturã.
Calitãþile sale manageriale le-a demonstrat,
îndeplinind funcþii de primã importanþã: Director de Intreprindere Agricolã de Stat la
Medgidia; Director General ºi Ministru Adjunct în MAIA; Manager general la S.C.
Unisem S.A. Bucureºti º.a. De 26 de ani
este Preºedinte al Societãþii Române a Horticultorilor (S.R.H.); de 20 de ani este reprezentantul României în Consiliul Societãþii Internaþionale a Horticultorilor; de 26 de
ani este fondator ºi Director al Revistei Hortinform; este cel dintâi organizator al congreselor S.R.H. din 1993 ºi în prezent; este
membru a numeroase Comitete ªtiinþifice
de organizare a Simpozioanelor ªtiinþifice

Internaþionale organizate, pe teme de Horticulturã, de cãtre Institutele de Cercetare ºi
Instituþiile Academice din România; este
membru al Colegiilor de Redacþie al multor
reviste de specialitate ce s-au publicat sau
se publicã în România.
Drept recompensã pentru prodigioasa
activitate în domeniul managementului, cercetãrii ºtiinþifice ºi activitãþii de producþie
profesorul Gheorghe Glãman s-a bucurat
de numeroase premii ºi distincþii: „Gheorghe Ionescu Siseºti” al Academiei Române, pentru lucrarea „Horticultura României
de-a lungul timpului”; Premiile „Dumitru
ªtefãnescu” ºi „Teodor Bordeianu” ale
ASAS, pentru aceeaºi lucrare; Premiul
AGIR pentru „Memoratorul Horticol”; Premiul special S.R.H pentru lucrãrile „Monografia Societãþii Române a Horticultorilor” ºi „Cartea de Aur a Slujitorilor Horticulturii Româneºti”. I s-au acordat numeroase Diplome de Excelenþã ºi Onoare din
partea instituþiilor de cercetare ºi a instituþiilor de învãþãmânt superior horticol, cu
prilejul diferitelor manifestãri omagiale.
Profesorului Gheorghe Glãman i s-a acordat de cãtre USAMV Iaºi ºi USAMV Timiºoara titlul de „Doctor Honoris Causa”. Este
deþinãtorul „Medaliei Meritul Agricol”.
În prezent, prof. univ. dr. Gheorghe
Glãman este prim coordonator sau este
membru al Corpului de coordonare a 17
programe de cercetare, toate abordând problematici actuale ºi de perspectivã ale horticulturii româneºti, la care sunt antrenaþi
cercetãtorii din reþeaua de cercetare, dar ºi
numeroºi specialiºti din producþie.
MARGA BULUGEAN

În urmã cu câteva zile, la
Cracovia (Polonia), Universitatea Pedagogicã din oraº, o
Fundaþie („Wspierania Kultury i
Jezyka Polskiego im. Mikolaja
Reja”) din aceeaºi localitate,
„Powiatowy Zespol Szkol w
Chojnowie”, ºi alte instituþii
abilitate au organizat conferinþa
internaþionalã despre migraþie –
„L’eleve experimente par
l’immigration dans des systemes educatifs europens”.
Craiova a fost reprezentatã la
acest eveniment de trei profesori ºi patru elevi ai Liceului
„Charles Laugier” , în cadrul
Proiectului „Erasmus +”,
derulat în perioada 2016 – 2019,
în ceea ce priveºte migraþia.
La conferinþã, au fost prezenþi elevi ºi
profesori din Polonia, Franþa, Italia, Germania, Marea Britanie, cadre didactice de
la Universitatea Pedagogicã din Cracovia,
Universitatea din Varºovia, Institutul American din Polonia. Echipa din Craiova a fost
compusã din trei profesori: Sorin Bîrsan,
Anamaria Dumitru, Emilia Marin; ºi
patru elevi: Andreea Gheorghe, Mirela
Nilã, Alexandra Vasile ºi Lavinia Veliºcu.
Cea din urmã ne-a ºi spus câteva cuvinte:
„Pentru noi, a fost o experienþã unicã. Sã
interacþionezi cu elevi ºi cadre didactice din

alte state europene, înseamnã foarte mult.
Am încercat, ºi sunt convinsã cã am ºi
reuºit, sã ne implicãm în toate activitãþile,
sã ne lãsãm un pic amprenta pe tot ce a
însemnat activitatea noastrã, ca elevi. În
acelaºi timp, am putut descoperi o parte
din frumuseþile ºi tradiþiile unei þãri care nea primit ca pe propriii ei copii”. La rândul
sãu, prof. Sorin Bîrsan, a precizat: „Au fost
abordate teme diverse, inclusiv cea a susþinerii unui elev, experimentatã prin imigraþie, în cadrul unei ºcoli poloneze, o atitudine integrativ – incluzivã în didactica limbii
poloneze, ca limbã secundarã, rolul claselor
pregãtitoare în integrarea migranþilor, primirea elevilor migranþi în învãþãmântul francez. Am avut o intervenþie, în cadrul conferinþei, unde subiectul a fost acelaºi. Am prezentat eforturile depuse de România, pentru
integrarea elevilor migranþi/imigranþi, în sistemul educaþional din þara noastrã, în contextul ºiºcãrilor politice din întreaga Europa. S-a discutat ºi despre construcþia unei
noi Europe, în contextul unui flux migrator
accentuat, dar ºi schimbãrilor politice din
mai multe þãri europene. Vreau sã vã mai
spun ceva: delegaþia noastrã a participat la
activãtãþile proiectului, din care facem parte, la Powiatowi Zespol Szcol, Chojnow”,
având discuþii cu prefectul Regiunii Legnica, o adevãratã doamnã, ºeful Direcþiei „Învãþãmânt” din Primãrie, iar elevii au realizat
un ghid de conversaþie multilingv, cu întrebãri din toate domeniile, inclusiv o expoziþie
cu tradiþiile þãrilor participante”.
CRISTI PÃTRU
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Graficã de Alexandru Pascu, la Galeria ARTA
Galeria ARTA a Uniunii Artiºtilor Plastici din România - Filiala Craiova gãzduieºte, în aceastã perioadã, expoziþia personalã de graficã a artistului plastic craiovean Alexandru Pascu. 45 de lucrãri
ºi-au gãsit locul pe simeze, majoritatea
naturi statice ºi flori, dar ºi cu tematicã… de poveste: „Don Quijote”, „Basm”,
„Hamlet”, „Mãºti”, „Clovn” º.a.
Nãscut în Bucureºti, la 10 iunie 1937,
Alexandru Pascu a absolvit Institutul de
Arte Plastice „Ion Andreescu” din ClujNapoca, în 1965, ani buni fiind profesor
la ªcoala nr. 2 „Traian” din Craiova. A
debutat în 1965 ºi, pânã în prezent, a
deschis expoziþii personale la Craiova,
Calafat, Râmnicu Vâlcea, Timiºoara, Târgu Jiu, Slatina ºi Balº. A efectuat cãlãtorii de studii în Germania, Lituania, Cehia, Ungaria, Ucraina, Turcia, Grecia ºi

Bulgaria ºi a participat cu lucrãri la numeroase expoziþii colective ºi de grup în
întreaga þarã. În ultimii ºapte ani, a fost
nelipsit de la Salonul Municipal deschis
la Galeria ARTA. Are lucrãri în colecþii
de stat ºi particulare în România, Italia,
Franþa, SUA, Germania, Grecia, Canada, Austria º.a.
Expoziþia este prima personalã vernisatã de artist dupã retrospectiva pe
care Muzeul de Artã Craiova i-a organizat-o în vara anului trecut, la împlinirea
a 80 de ani de viaþã ºi 55 de ani de activitate artisticã, ºi poate fi vizitatã la
Galeria ARTA pânã la sfârºitul lunii. De
la început de noiembrie, în acelaºi spaþiu expoziþional îºi vor prezenta lucrãrile artiºtii Lucian Irimescu, Gabriel Giodea ºi Adrian Bãnicã.
MAGDA BRATU

Întâlnire cu Mihai Ioana
la Clubul Dramaturgilor Craioveni
Dupã o întrerupere timp de o
stagiune, Clubul Dramaturgilor
Craioveni îºi reia activitatea în
aceastã toamnã. Vineri, 26 octombrie, ora 16.30, invitat va fi
poetul ºi dramaturgul Mihai Ioana, profesor la Colegiul Tehnic„Decebal” din Drobeta-Turnu
Severin. Actorii Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Cãtãlin Miculeasa ºi Theodora Bãlan vor
lectura din piesa „Radu al IIlea”, iar autorul va intra în dialog cu cei prezenþi. Intrarea publicului este liberã.
Mihai Ioana s-a nãscut la 1
octombrie 1960, în oraºul Lupeni,

judeþul Hunedoara, din pãrinþi olteni. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Oltenia. A debutat în presa literarã în
1980, în revista „Orizont”, iar în
volum, în 2002, cu „Cu ochiul
liber” („Prier”, Craiova). A mai
publicat cãrþile „Alonso ºi Concertul” (MJM, Craiova, 2006),
„Frizeria din turn” (MJM, Craiova, 2011), „Pluralul Majestãþii” (Ramuri, Craiova, 2015). În
2015 drama „Blana leopardului” a fost nominalizatã la Concursul „Cea mai bunã piesã româneascã a anului 2014”, organizat de UNITER.

A obþinut mai multe premii la
concursuri de poezie: Marele
Premiu „Romulus Guga” (Tg.
Mureº, 1988); Premiul al II-lea
„Tudor Arghezi” (Tg. Jiu,

1992); Premiul Fundaþiei „Lucian Blaga” (Sebeº-Alba, 1994);
Premiul „Nichifor Crainic”
(Giurgiu, 1996); Premiul Editurii Albatros la Festivalul „Gheor-

ghe Pituþ” (Beiuº, 1997); Premiul „Cartea de poezie a anului”
pentru volumul „Alonso ºi Concertul” (Dr. Tr. Severin, 2006).
MAGDA BRATU

Comunicat de presã

Conferinþa ªtiinþificã Internaþionalã
„Stat ºi Societate în Europa”
ties, Cultureand Social Sciences, explicã
„Stat ºi Societate în Europa” este
Ediþia a XI-a obiectiv.
numãrul mare de participanþi ºi prestigiul de
cea mai veche manifestare ºtiinþificã pe care

Miercuri, 24 octombrie, se vor deschide
lucrãrile celei de-a unsprezecea ediþii a Conferinþei ªtiinþifice Internaþionale “Stat ºi Societate în Europa”.
Timp de trei zile, miercuri, joi ºi vineri, 24,
25 ºi 26 octombrie, un numãr de peste 100 de
profesori ºi specialiºti din þãri precum Grecia,
Bulgaria, Serbia, Federaþia Rusã ºi România
vor dezbate, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi la Centrul de Restaurare al Facultãþii de Teologie din Craiova, subiecte ºtiinþifice de actualitate, teme ºi direcþii
noi în cercetare, culturã ºi educaþie.
Longevitatea conferinþei, precum ºi posibilitatea publicãrii tuturor articolelor susþinute în revista ºtiinþificã Journal of Humani-

care se bucurã acest eveniment în lumea ºtiinþificã ºi academicã din þarã ºi de peste hotare.
Participanþii, profesori ºi cercetãtori, specialiºti ºi doctoranzi în domeniile ºtiinþelor
umaniste, ºtiinþelor sociale sau studiilor culturale s-au înscris în cadrul conferinþei cu
titluri de actualitate. Toate informaþiile privind desfãºurarea conferinþei, detaliile despre autori, prezentãrile personale ale tuturor participanþilor, programul manifestãrii ºi
rezumatele tuturor comunicãrilor înregistrate, au fost reunite în Aman’s Book of Abstracts, un suport ºtiinþific disponibil spre
consultare ºi descãrcare pe site-ul web al
conferinþei. Între participanþii ediþiei din acest
an se regãsesc specialiºti în domeniile ºtiinþelor politice, sociologie, teologie, istorie, filologie ºi comunicare.
Conferinþa este structuratã în douã secþiuni. Prima dintre ele, devenitã tradiþionalã ºi
desfãºuratã la sediul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”, va reuni panelurile consacrate unor domenii precum Istorie, Sociologie, Literaturã, ªtiinþele Politice
ºi Sociale, Drept, respectiv Studiile Culturale. De asemenea, tot la sediul central al bibliotecii este planificatã dezbaterea intitulatã “The Involvement of ExternalPowers in
European Disinformation”, masã rotundã
consacratã înþelegerii ºi combaterii fenomenului îngrijorãtor al dezinformãrii, cu participarea unor reputaþi profesori ºi cercetãtori

din þarã ºi strãinãtate. Cea de-a doua secþiune, “Credinþã Naþionalã ºi Unitate”, se va
desfãºura la sediul Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Craiova.
De asemenea, a fost pãstratã tradiþia organizãrii de expoziþii tematice. Astfel, în „Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”, în prezenþa însãrcinatului
Ambasadei Mexicului în România pentru afaceri culturale ºi promovare economicã, AnaeliVictorica Razo, va fi vernisatã expoziþia
cu titlul „Emil Cioran: Portrete”, expoziþie
fotograficã realizatã de celebrul fotograf
mexican RogelioCuellar. În curtea bibliotecii, cu sprijinul asociaþiei „Oltenia mea”, va fi
expusã publicului expoziþia de postere cu titlul „România 100”.
Datã fiind desfãºurarea conferinþei în
douã locaþii, deschiderea conferinþei va fi
prefaþatã printr-o serie de alocuþiuni pe care
le vor rosti oameni de culturã de seamã precum: Î.P.S. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, Gheorghe Oniºoru,
Academia Oamenilor de ªtiinþã din România, respectiv Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman” ºi gazdã a evenimentului.
„Centenarul Marii Uniri este marcat
corespunzãtor la bibliotecã. Nu doar prin
organizarea conferinþei ºtiinþifice din vara
acestui an ne-am propus atingerea acestui

o organizãm ºi gãzduim ºi, datã fiind simbolistica acestui an, am aliniat-o acestui
þel. Multe dintre activitãþile pe care le-am
desfãºurat ºi vom continua sã o facem pânã
în luna decembrie sunt subsumate idealului marcãrii ºi evocãrii Unirii de la 1918.
La fel ca în cadrul ediþiilor trecute, am pãstrat structura de bazã a conferinþei. Spaþiile în care îi invitãm pe craioveni sã audieze ºi sã comenteze comunicãrile ºi prezentãrile participanþilor sunt Biblioteca Aman
ºi sediul Facultãþii de Teologie din Craiova. Le mulþumim tuturor celor care prin
participare ºi prin susþinerea unor comunicãri de calitate fac posibilã continuarea
acestei manifestãri ºtiinþifice”, a declarat
Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cea de-a unsprezecea ediþie a Conferinþei
ªtiinþifice Internaþionale „Stat ºi Societate în
Europa” este organizatã de Consiliul Judeþean Dolj prin Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi Fundaþia „Alexandru
ºi Aristia Aman” în parteneriat cu Academia
Oamenilor de ªtiinþã din România, Secþia de
ªtiinþe Arheologice ºi Istorice ºi Universitatea din Craiova, Facultãþile de ªtiinþe Sociale,
Litere ºi Teologie Ortodoxã.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

GRUPUL DE ACÞIUNE LOCALÃ JIUROMANAÞI, cu sediul în Localitatea Castranova, str. Stadionului nr.1, Jud. Dolj,
angajeaza pentru postul Responsabil cu
activitatea de implementare, monitorizare
ºi evaluare. Cerinþele postului: Studii ºi
specializãri: - Studii superioare tehnice/
economice/socio-umane; - Cunoaºterea
unei limbi strãine de circulaþie internaþionalã; - Cunoºtinþe de operare PC; Experientã: - Experienþa în managementul organizaþiei; - Experienþa în managementul comunicãrii; -Experienþa în arhivarea documentelor; -Experienþa în implementarea
strategiilor de dezvoltare localã/ regionalã. Aptitudini ºi abilitãþi: - Capacitate de
analizã, sintezã ºi selecþie; - Obiectivitate
ºi corectitudine; - Capacitate de lucru în
condiþii de stres sau program prelungit; Capacitate de a asimila cunoºtinþe noi,
deschidere ºi adaptare la nou; - Comunicare eficientã, flexibilitate ºi capacitate de
lucru în echipã; - Etica profesionalã; - Inteligenþã(gândire logicã, memorie); - Corectitudine, seriozitate, atitudine principalã în relatiile cu oamenii; - Sincer, dispus
la colaborare; CV-urile împreunã cu scrisoarea de intenþie se pot trimite pe mail la
adresa:galromanatijiu@yahoo.com pânã
la data de 29/10/2018 ora 16:00.
COMUNA ARGETOAIA, cu sediul în
localitatea Argetoaia, str.Constantin Argetoianu, nr.186, judet Dolj, titular al proiectului ”Construire puþ forat cu rezervor de
apã pentru adãparea animale ºi împrejmuire de protecþie sanitarã în comuna Argetoaia, satul Teascu din Deal, judeþul
Dolj”, anunta publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi/sau de evaluare adecvatã, proiect propus a fi amplasat în comuna Argetoaia, satul Teascu din Deal, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi între
orele 08.00-16.30 ºi vineri orele 08.0014.00, precum ºi la urmãtoarea adresa 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 29.10.2018.

SC EMRO AGRO SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sprijin pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe împãdurite”, aferente
Mãsurii 8 din PNDR 2014-2020, sesiunea
2/2017, pentru suprafaþa de 3,82ha, beneficiar SC EMRO AGRO SRL -loc.Dãbuleni,
jud.Dolj”, propus a fi amplasat în oraºul
Dãbuleni, judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul SC
EMRO AGRO SRL, din oraºul Dãbuleni,
str.Ion Turcea, nr.26, jud.Dolj, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-16.00, ºi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str.Petru Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035, email: office@apmdj.anpm.ro.
SELIDA GAS SRL, cu sediul în mun.
Craiova, str. George Fotino, nr. 22, bl. 5,
sc. 1, et. 4, ap. 18, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul “AMPLASARE STAÞIE TRANSPORTABILÃ
DISTRIBUÞIE CARBURANÞI, TOTEM ªI
STEAGURI” propus a fi amplasat în jud.
Dolj, mun. Bãileºti, str. Calea Craiovei, nr.
43. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
luni pânã joi între orele 8.00-16.00 ºi vineri
între orele 8.00–14.00 ºi la sediul SELIDA
GAS SRL. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, mun. Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/
419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
CIOCLEA Emil anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea
de suprafeþe împãdurite”, aferente Mãsurii
8 din PNDR 2014-2020, sesiunea 2/2017,
pentru suprafaþa de 1.52ha, beneficiar Cioclea Emil, loc.Desa, jud.Dolj”, propus a fi
amplasat în comuna Desa, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº,
nr.1, ºi la sediul Cioclea Emil, din sat Desa,
com.Desa, str.Ziariºtilor, nr.34, jud.Dolj, în
zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-16.00,
ºi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.

ANIVERSÃRI

OFERTE DE SERVICIU

În aceastã zi specialã ANGAJEZ vânzãtoare
în care adaugã a zecea magazin general. Telecrizantemã în buchetul fon: 0762/684.034.
vieþii, îi urãm dragului

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Fac menaj. Telefon:
0749/668.242.

VÂNZÃRI
CASE
nostru ALEXANDRU
DIMITRIS ªERP un
sincer ºi cãlduros „La
Mulþi Ani!”, multã sãnãtate, bucurii, gânduri senine, luminã în
suflet,succes la ºcoalã, împlinirea tuturor
dorinþelor ºi, la onomasticã, fie ca Sfântul Dumitru sã îl cãlãuzeascã mereu în
viaþã. Fratele, pãrinþii,
unchiul ºi bunicii.

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.
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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.
Urgent vând casã din
BCA, parter + etaj +
anexe, 500 mp în localitatea Ghindeni,
45.000 Euro. Telefon:
0765/806.587.
Etaj casã boiereascã, ultracentral, 4 camere,
dependinþe, garaj, curte.
Telefon: 0746/651.227.
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

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure - Titlu de
proprietate în comuna
Brãdeºti, judeþul Dolj.
Telefon: 0770/245.289.
Vând 7860 mp pãdure
salcâm în coasta Calnicului , Comuna Albeni- Gorj. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând locuri de casã
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.

AUTO

Vând OPEL CORSA
B. Telefon: 0771/
558.789.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând Aparat de sport
Fitness AB Generator,
nou, nefolosit, preþ 380
lei negociabil. Telefon:
0723/984.309.
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Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
9.00 - 1
8.00.
18.00.
VÂND SOCIETATE
CU ACTIVITATE MEDICALÃ (RADIOLOGIE DENTARÃ). TELEFON: 0735/387.319.
Vând motosapã G 94 B.
Telefon: 0742/153.952.
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 2 plãpumi de lânã
noi. Telefon: 0745/
602.001.
Vând semãnãtori grâu
ºi porumb, 3500 lei. Telefon: 0766/617.423.
Covor persan 220/210,
televizir color - 100 lei,
frigider 2 uºi micã defecþiune, cuverturã pluºatã
grena cu 2 pt. fotolii- 100
lei, sãpun de casã. Telefion: 0770/303.445.
Vând lucrare cu 4 locuri
- cimitirul Romaneºti, 2
televizoare, radiocasetofon dublu cu casete.
Telefon: 0729/977.036.
Vând piese DACIA
1300, piese Motoretã
Mobra 50 Super, piese
Tico. Telefon: 0351/
461.140.

Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând strung ºi frezã
ceasornicãrie. Telefon:
0771/558.789.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez garsonierã
zona 1 Mai (Facultatea
de Medicinã). Telefon:
0748/102.286.
Închiriez 2 spaþii în Centrul Vechi, str. România
Muncitoare nr. 52, subsol (preferabil depozit
marfã). Telefon: 0251/
418.864.
Doamnã singurã închiriez camerã apartament, studentã sau
doamnã angajatã. Telefon: 0722/809.368.

MATRIMONIALE

Domn serios 50 ani,
caut doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0756/911.479.
Pensionar 57 ani, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prietenie (cãsãtorie), 50-57 ani, fãrã
obligaþii. Telefon: 0737/
514.314.
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Primaria Comunei Cârcea organizeazã concurs pentru ocuparea
a 3 funcþii publice de execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã
care se va desfãºura în data de
22.11.2018, ora 10.00, proba scrisã
· proba interviu: Data interviului ºi ora desfãºurãrii acestuia se
vor comunica ulterior în functie de ora solutionãrii eventualelor
contestaþii potrivit art.60 alin.2 din HG 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici cu modficãrile ºi completãrile aduse prin HG 761/2017.
Condiþii generale de participare la concurs:
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din
Legea 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
Condiþii specifice de participare la concurs:
-Inspector,clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil-achiziþii publice
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe economice sau juridice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcþiei publice: 5 ani
-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism ºi amenajarea teritoriului
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã,
în domeniul: arhitecturã, urbanism, inginerie civilã, ingineria instalaþiilor,
inginerie geodezicã- specializarea mãsuratori terestre ºi cadastru.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 5 ani
-Inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã,
în domeniul: arhitecturã, urbanism, inginerie civilã, ingineria instalaþiilor,
inginerie geodezicã- specializarea mãsuratori terestre ºi cadastru.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
publice: 7 ani
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data
publicãrii anunþului in Monitorul Oficial al României, partea a III- a, la
sediul Primãriei Cârcea, judeþul Dolj, str.Aeroportului, nr.45.
Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi consultate la sediul
instituþiei ºi pe site-ul www.primariacarcea.ro. Relaþii la telefon
0251/458.121.

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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miercuri, 24 octombrie 2018
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Bãnia
Bãnia ºi-a
ºi-a omagiat
omagiat Minunea
Minunea
Mii de oameni l-au
petrecut ieri pe Ilie
Balaci pe ultimul
drum, care a început
de pe stadionul „Ion
Oblemenco” a continuat prin centrul
Craiovei ºi s-a oprit
la cimitirul Sineasca
Toamnã cernitã peste Bãnia
care ºi-a pierdut Minunea fotbalisticã. Ilie Balaci a fost purtat ieri pe ultimul drum, cu
onoruri militare, cu lacrimi,
flori, cu lumea scandându-i
numele la ieºirea pentru ultima datã din arena „Ion Oblemenco”, locul unde a scris
istorie. A fost o zi încãrcatã,
grea, imposibilã. Optarul magic al Craiovei a fost pentru
ultima datã la centrul terenului de joc, dar nu pentru a începe un meci, ci pentru ca
poporul alb-albastru sã-ºi ia
adio de la el. Imagini cu
URIAªUL FOTBALIST s-au
desfãºurat pe ecranele arenei,
iar pe inelul de reclame au
curs permanent mesajele „Balaci, de la 8 la infinit” ºi „Te
vom iubi mereu”. Momentul a
fost cumplit pentru familie,
care i-a primit ºi i-a privit, pe
rând, cum au venit sã-l omagieze pe Iliuþã: colegii, prietenii, fraþii sãi din Craiova Maxima, oficialitãþile locale, cât
ºi foºti adversari, care în acelaºi timp i-au fost amici devotaþi. Gicã Craioveanu, Gicã
Popescu, Gicã Hagi, Gabi
Popescu, Lupescu, Lupu,
Orac, Rãducioiu, Andone ºi
mulþi alþii au trecut pe la catafalcul amplasat în mijlocul
stadionului. Jucãtorii ªtiinþei,
dar ºi echipele de salã ale municipalitãþii au venit sã-ºi prezinte omagiul în faþa celui mai
reprezenativ sportiv al oraºului, un adevãrat brand al Craiovei. Bulevardul ªtirbei Vodã,
pe care se aflã arena „Ion
Oblemenco” ºi pe care a pornit pe ultimul drum, se va
numi de acum încolo „Ilie Balaci”. „Minunea Blondã” a pãrãsit arena în aplauzele, scandãrile, torþele omagiale ºi lacrimile celor peste 2.000 de
oameni. Pe fundal s-a auzit
melodia „Vis pierdut”, a bunului sãu prieten de la Iris,
Cristi Minculescu, refren mai
potrivit ca oricare altul pentru acest moment: „Tot ceam vrut a fost ca timpul sã
mai stea/ Nu mai mult ca viaþa mea/Nu îmi pare rãu de anii
ce-au trecut/ Ei mi-au dat ce
n-am avut...” Cortegiul s-a
deplasat apoi agale spre Biserica Sf. Ilie, unde s-a þinut
slujba memorialã, apoi a strãbãtut centrul Craiovei, împânzit de lume, pânã la cimitirul Sineasca, de unde legenda alb-albastrã va veghea veº-

nic asupra ªtiinþei, pe care
înnobilat-o cu harul sãu
neasemuit.

Mesaj de condoleanþe
de la ºeful FIFA
Inclusiv preºedintele
FIFA, Giani Infantino, a
þinut sã transmitã un mesaj de condoleanþe din partea forului mondial. „Vã
rog sã acceptaþi condoleanþele mele pentru dispariþia lui Ilie Balaci, fost internaþional ºi antrenor. În
cariera sa, a adunat 65 de
selecþii în echipa naþionalã a României, în perioada
1974-1986. La nivel de
club, ºi-a petrecut cea mai
mare parte a carierei la
Universitatea Craiova. În
11 sezoane, a câºtigat de
douã ori campionatul, în
1980 ºi 1982, ºi de patru
ori a cucerit trofeul Cupei. Dupã încheierea carierei de jucãtor, a antrenat mai multe echipe din
România, Africa ºi Orientul Mijlociu, devenind un
manager de succes, cucerind 22 de trofee. În numele întregii comunitãþi
fotbalistice internaþionale,
v-aº fi recunoscãtor dacã
puteþi transmite condoleanþele noastre familiei ºi
celor dragi. Ne-am dori ca,
într-o oarecare mãsurã,
cuvintele noastre sã aducã puþinã pace ºi alinare în
aceste momente triste”, a
scris preºedintele FIFA în
mesajul de condoleanþe.

