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rândul sãu, a devenit cunoscut
pentru costumele populare deosebite pe care le realizeazã în
atelierul din satul Gornoviþa,
lângã Tismana. Le-a adus, spre

expunere ºi vânzare, ºi la Târgul Meºterilor Populari de la
Craiova, iar organizatorii au
apreciat valoarea creaþiei, rãsplãtindu-l cu Marele Premiu.
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A învãþat meserie de la tatãl
sãu, un meºter foarte priceput,
care a pus bazele Cooperativei
„Arta Casnicã”, din Gorj,
cândva renumitã în þarã. La
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Meºterul popular gorjean Gheorghe Ciuncanu,
premiat la Craiova pentru costumele sale populare
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Dosarul sirian: Summit insolit la Istanbul!
MIRCEA CANÞÃR
Liderii Turciei, Rusiei, Franþei ºi Germaniei s-au reunit, sâmbãtã, la Istanbul, în cãutarea unei soluþii viabile privind prezervarea fragilului acord de încetare a focului în Nord-Estul Siriei, în
provincia rebelã Idleb. O soluþie politicã la un conflict care face ravagii dupã
2011 ºi care s-a soldat, deja, cu peste
360.000 de morþi ºi milioane de refugiaþi. S-a insistat pe importanþa unei
încetãri a focului la Idleb, subliniidu-se
necesitatea continuãrii luptei contra terorismului, potrivit declaraþiei finale luate în cursul unei reuniuni insolite, prezidate de Recep Tayyip Erdogan, care
ºi-a dovedit încã o datã tactul diplomatic, organizând o discuþie austerã ca
format ºi conþinut. S-a vorbit de crearea unei zone demilitarizate, pe o distanþã de 15-20 km, pentru separarea teritoriului insurgenþilor ºi jihadiºtilor din
Idleb, de restul regiunilor, retragerea
grupurilor radicale din aceastã zonã, în
termenii acordului ruso-turc, convenit

la 17 septembrie la Soci, când a fost
amânatã o ofensivã de amploare a regimului lui Bashar al-Assad ºi al aliaþilor
sãi, Hezbollah-ul libanez ºi miliþiile iraniene, Turcia deplasând 3.000 de militari în provincie ºi creând 12 posturi
de... observare. ªi Recep Tayyip Erdogan ºi omologii sãi, preºedinþii rus, Vladimir Putin, ºi francez, Emmanuel Macron, dar ºi cancelarul german, Angela
Merkel, ºi-au exprimat determinarea la
o colaborare viitoare, pentru crearea
condiþiilor propice pãcii ºi securitãþii în
Siria, susþinerea unei soluþii politice ranforsate. Cei patru lideri europeni au
convenit, de asemenea, asupra unei reuniunii la Geneva, înainte de sfârºitul anului a Comitetului Constituþional pentru
elaborarea unei legi fundamentale, dacã
însã condiþiile vor permite acest lucru.
Inedit în acest format, summitul a abordat ºi chestiunea creãrii condiþiilor pentru întoarcerea refugiaþilor sirieni din
afara graniþelor þãrii. În acest context,

Emmanuel Macron a cerut Rusiei sã
exercite presiuni clare asupra regimului sirian, pentru garantarea încetãrii durabile ºi stabile a focului la Idleb. Prezent la summitul de la Istanbul a fost ºi
emisarul ONU pentru Siria, Staffen Mistura. Cu toate acestea, Ankara, Moscova ºi Teheranul au, dupã cum se ºtie,
abordãri diferite faþã de Paris ºi Berlin,
adicã o armonizare a poziþiilor pe dosarul sirian nu este deloc uºoarã, dupã ce
Erdogan ºi Putin, in extremis, au convenit asupra evitãrii lansãrii de cãtre
Damasc a unei ofensive de mari proporþii asupra ultimului mare bastion al
opoziþiei siriene, cu riscul unei catastrofe umanitare. Cum niciun anunþ major nu a intervenit în cursul summitului, Palatul Elysee a vorbit deja de „aºteptãri modeste”. Inclusiv chestiunea
reconstrucþiei þãrii nu face unanimitate, fiindcã ministrul german al Apãrãrii,
Ursula von der Leyn, a prevenit sâmbãtã cã aºa ceva ar fi în profitul dicta-

torului Assad. Doi actori importanþi în
conflictul din Siria, Iranul ºi SUA, nu
au fost prezenþi. În schimb, Emmanuel
Macron se întreþinuse, joi, telefonic, cu
preºedintele Donald Trump în vederea
acordãrii poziþiilor lor. Cum fiecare dintre participanþii la summitul de sâmbãtã
îºi urmãrea propriile interese, Recep
Tayyip Erdogan a insistat ca sirienii din
interior ºi exterior sã decidã soarta lui
Bashar al-Assad. Fiind convins însã cã
nimic nu se poate întâmpla peste înþelegerile sale cu Vladimir Putin ºi, bineînþeles, liderii de la Teheran. Germania,
urmãrindu-ºi propriile interese economice, a primit cu o maximã detaºare
noua linie strategicã enunþatã de Erdogan, aceea cã alianþa cu Iranul ºi Rusia, de la Astana, ºi axa de la Generva,
sponsorizatã de SUA, sã se ralieze,
dacã nu sã se subordoneze formulei
ruso-turcã. În afara jocului diplomatic, bine orchestrat, dupã toate aparenþele, a rãmas... Emmanuel Macron.
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- Era bine pe vremea dacilor, Popescule, n-aveau guvern, n-aveau parlament…

Craiovenii vor plãti, de acum, ºi pentru apa meteoricã, adicã pentru apa pe care ploile o aduc în gospodãriile lor. Autoritãþile au revenit cu aceastã taxare,
pe care iniþial o scoseserã din facturã, pretinzând cã
este vorba tot de o utilizare a reþelei de canalizare a
oraºului, ceea ce implicã niºte costuri în plus.
Consilierii municipali au votat,
gat prin legea pe care a emis-o.
joi, modificarea regulamentului
Deci acest bir pe apa de ploaie este
serviciilor de alimentare cu apã ºi
pus de guvern, nu de primãrie sau
canalizare asigurate de Compania
de Consiliul Local, ca sã ºtie toþi
de Apã Oltenia (CAO), în sensul
craiovenii“, a comentat consilierul
reintroducerii taxãrii apei meteoPNL, Marian Vasile.
rice pentru persoanele fizice. ProCine plãteºte apa din grãdini
punerea nu a trecut ca oricare
Liberalul a ridicat apoi problealta, ci a stârnit o puternicã reacma apei de ploaie care cade pe
þie din partea opoziþiei. Liberalii,
dar ºi un consilier de la ALDE Dolj
suprafeþele utilizate în scop agriau cerut, în mod repetat, explicacol de cãtre craioveni, cum ar fi
þii executivului pentru ce se reviadicã micile grãdini de legume sau
ne la aceastã taxare. „Ce facem,
de flori pe care le îngrijesc cei care
facturãm apa meteoricã? Vã rog
locuiesc la case. „Nu este corect
sã renunþaþi la ideea facturãrii apei
ca prin acest regulament sã facde la ploaie, oricum formula de
turãm apa meteoricã inclusiv pencalcul folositã dã niºte sume astru suprafeþele utilizate în scop
tronomice. Domnule primar, veþi
agricol, adicã sã plãtim taxã ºi pe
fi delegat sã votaþi aceste modifiapa de ploaie care se scurge în
cãri. Vã rog frumos sã cereþi repãmânt, nu prin conductele comnunþarea la aceastã facturare“, a
paniei de apã. Plãtim companiei
deschis ºirul criticilor consilierul
noi, ca ºi cetãþeni, atâta timp cât
ALDE, Dumitru Mãnescu.
folosim sistemul de canalizare,
dar dacã nu-l folosim ce sã plãPNL: „Un nou bir
tim?“, a spus Vasile. Mai mult,
pe umerii craiovenilor”
aceasta a scos în evidenþã caracLiberalii au scos în evidenþã fapterul anormal al acestei mãsuri: ca
tul cã reintroducerea acestei taxe
sã ºtie ce sã factureze, compania
pe apa de ploaie nu este o mãsurã
ar trebui sã cunoascã în detaliu
pe care o ia CLM Craiova, cu de
la sine putere, ci este dictatã de
legislaþie, deci de actuala putere
politicã aflatã la guvernare. „Domnule primar, noi vã mandatãm sã
votaþi modificarea Regulamentului serviciilor de apã ºi canalizare,
adicã persoanele fizice ºi asociaþiile de proprietari sã plãteascã Companiei de Apã taxã pe apa meteoricã, adicã pe apa de ploaie. Dacã în
anii trecuþi am reuºit, prin regulamentul pe care l-am fãcut, sã scoatem de pe umerii craiovenilor
aceastã taxã, vãd cã acum suntem nevoiþi sã o introducem din
nou, pentru cã guvernul ne-a obli-

cum este configuratã fiecare proprietate. „Aceastã mãrire a facturii la apã va intra în vigoare de la
1 ianuarie, dar vã spun cã acum
compania procedeazã haotic, pentru cã nu ºtie ce suprafaþã de teren am eu ºi ce suprafaþã de casã,
aºa cã va ajunge sã factureze total aiurea. Pânã nu va ºti ce suprafaþã de grãdinã, de teren ºi de
casã are fiecare abonat, nu poate
sã ne emitã facturi pentru apa
meteoricã“, a evidenþiat Vasile.

CAO: Un act normativ
existent încã din 2007

Primarul Mihail Genoiu s-a
adresat directorului tehnic al

CAO, Alin ªuiu, prezent în salã,
pe care l-a întrebat dacã, într-adevãr, compania taxeazã apa meteoricã ºi la suprafeþele de pãmânt
din curte. „Este un normativ dupã
care se calculeazã apa meteoricã
ºi formula de calcul diferã la beton, pavele, piatrã cubicã, teren
arabil sau gazon. Acest normativ
existã încã din anul 2007“, a rãspuns acesta. „Noi vã recomandãm sã nu votaþi“, a insistat consilierul PNL, Marian Vasile. „În
cazul în care Compania de Apã
este pe profit, de ce sã mai plãtim
apa meteoricã? Noi am cerut
scoaterea acestei taxe ºi de la personele juridice, dar acum veniþi ºi
taxaþi ºi persoanele fizice. Membrii CA de la Compania de Apã au
indemnizaþii foarte mari, societatea este pe profit, iar noi ce facem acum, mai cerem o nouã taxã
de la craioveni?“, a intervenit ºi
liberalul Doru Câplea. Singura explicaþie a venit de la Marin Nicoli,
consilier local PSD, care a precizat cã apa respectivã ajunge în staþia de epurare a oraºului, fapt pentru care genereazã ºi niºte costuri legate de curãþarea ºi trimiterea ei spre râul Jiu, aºa cum se
întâmplã cu toatã cantitatea de apã
menajerã a Craiovei.
LAURA MOÞÎRLICHE
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MARGA BULUGEAN
Programul “Prima Casã”, perioada 2009-2018:

În Oltenia, au fost acordate 11.993 de garanþii
în valoare totalã de 835,9 milioane lei
Revista Reporter Economic în parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici
si Mijlocii (FNGCIMM) ºi Banca Transilvania a organizat
joi, la Craiova, în cadrul conferinþei regionale ”Soluþii de
finanºare ºi garantare a proiectelor de investiþii pentru Intreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi alte categorii de beneficiari”.
Au participat : Alexandru Petrescu - director general,
FNGCIMM SA IFN; Gheorghe Lapadat - director general
adjunct FNGCIMM SA IFN; Ciceronis Cumpanasoiu - director general, Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional pentru Pescuit ºi Afaceri Maritime; Dorel
Stãicuþ - director general adjunct-CRFIR 4 SV Oltenia; Radu
Ghinea - director executiv A.I.M.M.A.I.P.E. Craiova ºi
Lucian Râºniþã-director BT Sucursala Craiova.

Evenimentul ºi-a propus sã
prezinte o serie de platforme de
finanþare pentru firmele româneºti ºi modul de accesare a
acestora, sursele de finanþare ale
acestui moment, oportunitatea
garantãrii investiþiilor în business, bani guvernamentali ºi fonduri europene pentru finanþarea
companiilor. Subiectele dezbãtute în cadrul acestui eveniment
au fost : “Programe guvernamentale de sprijinire a IMMurilor (ajutoare de minimis,
fonduri europene, etc.)”; “Accesarea programelor STARTUP NATION 2018”, “IMM INVEST România”; “Instrumente de garantare ºi contragarantare pentru finanþarea firmelor”; “Caracteristicile produselor de creditare, garantare ºi
contragarantare”; “Rolul bãn-

cilor în dezvoltarea mediului de
afaceri; produse ºi soluþii inovative” ºi nu în ultimul rând despre “Modele de succes în antreprenoriat (reprezentanþi ai
IMM-urilor care au reuºit aplicând Programul Start Up Nation 2017)”. “Au fost prezentate programele : PNDR 20142020, POPAM 2014-2020, mai
multe proiecte de success StartUp Nation 2017. Am explicat de
asemenea care este rolul
FNGCIMM în susþinerea accesului la finanþare ºi mecanismul
de garantare”, a declarat Alexandru Petrescu - director general, FNGCIMM SA IFN .

Programul Start-Up
Nation 2018

Antreprenorii vor putea obþine ºi în cursul anului 2018

fonduri nerambursabile prin intermediul programului Start-up
Nation pentru înfiinþarea unor
afaceri noi ºi durabile. Vor fi eligibile pentru a primi un sprijin
maxim de 200.000 de lei societãþile din spaþiul rural sau urban, înfiinþate dupã data de 31
ianuarie 2018, având domenii de
activitate precum producþie de
bunuri, IT, industrii creative
sau servicii. “Prima Casa 20092018, în Oltenia, au fost acordate 11993 garanþii în valoare
totalã de 835,9 milioane lei susþinând finanþãri în valoare totalã de 1,7 miliarde lei. Judeþul
Dolj deþine ponderea cu un numãr de 5631 garanþii în valoare
de 440,7 milioane lei. 82%
sunt garanþii acordate persoanelor pânã în 35 de ani. Din plafonul de 2,0 miliarde lei alocat
în 2018 la nivel naþional a fost
utilizat 80%. În ceea ce priveºte
Start-Up Nation 2017, vorbim
de 403 garanþii în valoare totalã de 60,1 milioane lei cu distribuþie în industria prelucrãtoare. 57% - servicii; 24% - comerþ, agriculturã, industrie alimentarã ºi alte activitãþi - 19%.
Garanþia medie este de 150.000
lei...”, a precizat Gheorghe Lãpãdat, directorul adjunct al
FNGCIMM.

177 de garanþii
financiare

Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 este
destinat susþinerii la finanþare a
beneficiarilor publici ºi privaþi
din mediul rural, program care
contribuie la creºterea calitãþii
vieþii satului românesc prin implementarea proiectelor de investiþii din infrastructura rutierã, socialã, educaþionalã, alimentare cu apã ºi canalizare,
precum ºi a proiectelor care

conduc la creºterea performanþei economice a mediului antreprenorial. Derularea PNDR
2014-2020 are ca autoritate
contractantã Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale(AFIR). “În anul 2018 au fost
acordate 177 de garanþii financiare aferente proiectelor de infrastructurã rutierã, socialã,
educaþionalã ºi alimentare cu apã
în regiunea Olteniei, în valoare
totalã de 111,4 milioane lei. Judeþul Dolj deþine ponderea cu un
numãr de 63 de proiecte, fiind
pe primul loc la nivel naþional în
portofoliul FNGCIMM, astfel
am contribuit la creºterea calitãþii vieþii în mediul rural. Aceste proiecte sunt implementate de
cãtre comune, ADI, GAL, organizaþii ale utilizatorilor de apã
pentru irigat...”, a mai spus
Gheorghe Lãpãdat.

Creºterea producþiei
ºi a capacitãþii
de procesare
Programul IMM INVEST
România, un proiect de susþi-

nere a întreprinderilor mici ºi
mijlocii, elementul de noutate
faþã de programele anterioare
constand in acordarea facilitãþi
de garantare în cuantum de
80% pentru credite de investiþii pentru realizarea de proiecte
de dezvoltare sau înfiinþare de
centre de agrement. Adresabilitatea programului este extinsã pentru beneficiarii eligibili,
IMM-urile putând opta pentru
credite garantate în proporþie
de 50% pentru capital de lucru
ºi/sau realizarea de investiþii
pânã la valoarea maximã cumulatã de 10 milioane de lei. Programul Operaþional de Pescuit
ºi Afaceri Maritime 2014-2020
susþine finanþarea activitãþilor
de acvaculturã ºi pescuit din
România, obiectivul major fiind
creºterea producþiei ºi a capacitãþii de procesare continuând
investiþiile din perioada 20072013 care au contribuit la reducerea decalajului între producþie ºi consum. Programul
se deruleazã prin Autoritatea de
Management a POPAM.
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Meºterul popular gorjean Gheorghe Ciuncanu,
premiat la Craiova pentru costumele sale populare
le realizeazã în atelierul din satul Gornoviþa,
lângã Tismana. Le-a adus, spre expunere ºi
vânzare, ºi la Târgul Meºterilor Populari de la
Craiova, iar organizatorii au apreciat valoarea
creaþiei, rãsplãtindu-l cu Marele Premiu.
lânã. Din postav – abaua care era
odatã. Lânã sutã la sutã! Cu motive specifice schilereºti, din Gorj.
Nu putem altfel, nu ne lasã modelul vechi. Avem, spre exemplu,
modelul de pardesiu al Reginei
Maria ºi nu putem sã ieºim din el”,
ne explicã meºterul, convins cã,
datoritã calitãþii, nu are concurenþã pe piaþã. ªtie ce spune, pentru
cã ºtie prea bine ce face ºi ce vinde… de peste 50 de ani!
„Lucrez din 1964. Am muncit
într-o cooperativã meºteºugãreascã, care la ora actualã nu mai existã,
ºi apoi m-am dus pe propriul
drum. Am pornit chiar înainte de
1989, aveam autorizaþie particularã”, povesteºte Gheorghe Ciuncasprijinul Consiliului Judeþean Dolj
nu. Nu în fabricã a deprins însã
ºi în parteneriat cu Consiliul Loarta meºteºugului: «Eu am învãþat
cal ºi Primãria Craiova. Aceastã
sã lucrez de la tatãl meu. Cu el s-a
a 41-a ediþie a marcat împlinirea
înfiinþat Cooperativa „Arta Casnia 50 de ani de la debutul manicã”, în 1950, la Tismana. Era refestãrii, în anul 1968.
numitã… A mai mers ºi dupã 1989,
„Vin demult la Craiova, nu mai
dar, încet-încet, s-a dus». Astãzi,
þin minte de când. De câte ori mã
Gheorghe Ciuncanu are un atelier
cheamã vin. Dar numai la Târgul
în satul Gornoviþa, lângã TismaMeºterilor Populari, pentru cã noi
na, cu patru angajaþi. Nu ºi un
facem ceva original”, spune, din
magazin de desfacere, pentru cã
capul locului, Gheorghe Ciunca„e chiria scumpã”, spune. Iar bazã
nu. La standul sãu e un du-te –
îi este un nepot, „care a învãþat
vino: modelele deosebite ºi comcam 80 la sutã” din tainele mesebinaþiile de culori ale hainelor pe
riei, ºi pe mâinile cãruia vrea sã
care le expune spre vânzare atrag
lase meºteºugul.
toate privirile ºi nu puþini sunt cei
Se lucreazã greu hainele, mãrcare se opresc sã le ºi probeze.
turiseºte: „Materialul trebuie croit,
Îndeosebi doamne ºi domniºoare!
trebuie încheiat, brodat, cãptuºit,
„Avem de toate la vânzare. ªi
pus guler ºi buzunare…”. Brodat
costum bãrbãtesc – cãmaºã, panmanual, subliniazã meºterul. Cel
talon, vestã, ºi pardesiu de damã,
mai greu de realizat este modelul
haine scurte ºi pentru femei ºi penschileresc: la o astfel de hainã
tru bãrbaþi. Sunt lucrate numai din

A învãþat meserie de la tatãl sãu, un meºter
foarte priceput, care a pus bazele Cooperativei „Arta Casnicã”, din Gorj, cândva renumitã în þarã. La rândul sãu, a devenit cunoscut
pentru costumele populare deosebite pe care

„Nu mã aºteptam… Pentru cã
eu, de 50 de ani de când fac asta,
n-am luat nici un ban nemuncit.
Dar dacã oamenii au considerat
cã sunt cel mai bun din târg…”,
ne-a mãrturisit Gheorghe Ciuncanu. În vârstã de 70 de ani, pe care
i-a împlinit chiar pe 16 octombrie
a.c., meºterul ºi-a pãstrat respectul pentru tradiþie, costumele sale
schilereºti fiind realizate numai din
lânã naturã ºi brodate manual.
Deºi îndelung admirate ºi des probate îndeosebi de doamne ºi domniºoare, hainele n-au avut mare
succes la vânzare, ceea ce l-a fãcut pe meºter sã afirme cã… oltenii nu au bani!
Târgul Meºterilor Populari sa desfãºurat în perioada 26-28
octombrie 2018, pe esplanada
Teatrului Naþional Craiova, ºi a
fost organizat de Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei, cu

munceºte ºi mai bine de o lunã,
pentru cã necesitã o concentrare
deosebitã. Nu e uºor ºi nici ieftin
sã îºi procure materialele – „de la
oameni particulari care prelucreazã lâna”. „Dar lucreazã ºi ei greu
ºi… ne cam chinuim”, mai spune
Gheorghe Ciuncanu.
Iar toate aceste eforturi ºi costuri de producþie cresc preþul de
vânzare. „La munca pe care o facem, eu cred cã avem totuºi preþuri mici. Un pardesiu ajunge la 900
lei, dar sumele sunt negociabile.
Dacã nu ar fi materialul atât de
scump, adicã lâna, am vinde cu preþ
mai mic. Dar degeaba nu le dau, cã

ºtiu ce muncã e la ele!”, afirmã
meºterul. Îndelung admirate, cum
spuneam, hainele sale nu s-au vândut prea bine la târgul de la Craiova, a declarat acesta. „N-au oltenii
bani, sã ºtiþi… Cu toate cã avem
astfel de haine, vânzarea merge
greu. Toatã lume vine, îmbracã,
face poze ºi… îmi spun cã revin
când fac rost de bani. Asta e…”, a
mai spus Gheorghe Ciuncanu. I-a
rãmas însã de-aici marea bucurie
cã organizatorii i-au apreciat calitatea ºi valoarea creaþiilor ºi i-au acordat Marele Premiu al târgului, care
a valorat… 3.000 lei!
MAGDA BRATU

Premiile Târgului Meºterilor Populari, ediþia a 41-a:
Marele Premiu, acordat de Muzeul Olteniei: Gheorghe Ciuncanu (Tismana, Gorj) – costume populare
Premiul „Cetatea Bãniei”, acordat de Primãria Craiova: Teofilia Mihoreanu (Botoºani) – încondeietor ouã
Secþiunea Adulþi
Premiul I: Aneta Bucur (Argeº) – costume populare
Premiul al II-lea: Gheorghe Garbovan (Mehedinþi) – ceramicã
Premiul al III-lea: Virgil Constantin (Ilfov) – pielãrie
Secþiunea Tineret
Premiul I: Ivaºcu Adrian (Argeº) – apiculturã
Premiul al II-lea: Corina Matei (Vâlcea) – împletituri pãnuºã
Premiul al III-lea: Cristinel ºi Radu Micuþ (Argeº) – sculpturã lemn

Spãlãtoriile auto – controlate
„Ziua ªtafetei” –
cãtre inspectorii de muncã
o oportunitate pentru elevi de
În urmã cu o sãptãmânã, s-a des-

În perioada 12 – 13 noiembrie, tineri cu vârsta cuprinsã între 12 – 18
ani, din toatã þara, vor prelua din slujbele mult visate ale unor profesioniºti, în domeniul lor de activitate, cu disponibilitatea de a împãrtãºi din
abilitãþile ºi expertizele efectuate de aceºtia, totul în cadrul evenimentului „Ziua ªtafetei”, la care participã, începând din anul 2012, mii de tineri.

Mai sunt numai câteva zile, pânã pe 1
noiembrie, când se pot face înscrieri întrun proiect susþinut de Ministerul Educaþiei Naþionale, prin Inspectoratele ªcolare
Judeþene, în parteneriat cu Fundaþia „Terre des hommes”, iniþiatoare, Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi Adopþie, instituþii de stat ºi private din toatã þara, care recunosc potenþia-

lul deosebit al tinerilor. „Ziua
ªtafetei” celebreazã dreptul
tuturor tinerilor de a participa
în societate ºi se desfãºoarã,
în fiecare an, în noiembrie,
cu ocazia Zilei Internaþionale
a semnãrii Convenþiei privitoare la Drepturile Copilului,
pe 20 noiembrie. Conceptul
este simplu: pentru o zi, tinerii preiau meseria visatã, pe
care au decis cã vor s-o experimenteze. Aceastã zi este
pregãtitã de un mentor, care le va oferi
oportunitatea de avedea, cu adevãrat, ce
înseamnã exercitarea profesiei alese. Înscrierile pot fi fãcute, pânã pe 1 noiembrie, pe www.ziuastafetei.ro, ºi este la
cea de-a VII-a ediþie, iar copiii vor observa în mod direct provocãrile profesiilor alese, nefiind simpli observatori.
CRISTI PÃTRU

fãºurat Campania Naþionalã privind
identificarea cazurilor de muncã nedeclaratã ºi verificarea modului în
care se respectã prevederile legale
care reglementeazã relaþiile de muncã ºi securitatea ºi sãnãtatea în muncã la angajatorii care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul „spãlãtorii
auto”. Campania s-a desfãºurat sub
coordonarea Inspecþiei Muncii, în cadrul acesteia participând nouã echipe formate din inspectori ai Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj, care au efectuat
controalele inopinat. În ceea ce înseamnã
„Relaþii de Muncã”, au fost verificaþi 24 de
angajatori, urmãrindu-se, cu precãdere, identificarea angajatorilor care utilizeazã muncã
nedeclaratã; identificarea celor care folosesc
copii ºi tineri; etc. Au fost depistate 15 deficienþe (evidenþa timpului de lucru, respectarea repausului sãptãmânal, programarea
concediilor de odihnã, etc.), iar la una dintre spãlãtorii a fost gãsitã o persoanã angajatã fãrã forme legale, motiv pentru care societatea a fost amendatã cu amendã în cuantum de 20.000 de lei. Pe „Securitate ºi Sãnãtate în Muncã”, au fost verificate mai

multe aspecte, la 23 de societãþi comerciale
de profil, privind respectarea eliminãrii unor
riscuri profesionale: cãdere prin alunecare
de la acelaºi nivel, expunerea la temperaturi
extreme, intoxicaþii, electrocutare, arsuri, tãieturi. Au fost constatate 27 de deficienþe ,
care þin de efectuarea supravegherii medicale adecvate, la angajare ºi, periodic, la toþi
angajaþii; asigurarea ºi controlul utilizãrii, de
cãtre lucrãtori, a echipamentului individual de
protecþie; desemnarea ºi instruirea corespunzãtoare a lucrãtorilor responsabili pentru acordarea primului ajutor; º.a.m.d. S-au aplicat
17 sancþiuni contravenþionale – 16 avertismente ºi o amendã de 4.000 de lei.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
INFORMARE. Aceastã informare
este efectuatã de: PFA ENCIU DORU,
Judeþul Dolj, Oraºul Calafat, Strada
Constantin Stere, Bl, J15, Sc.1, Et.2,
Ap.7, CUI: 35556395, F16/54/2016, ce
intentioneazã sã solicite de la A.B.A.
JIU aviz de gospodãrire a apelor /aviz
de amplasament pentru desfãºurarea
activitãþii de “CONSTRUIRE UNITÃÞI
DE CAZARE CU SPECIFIC PESCÃRESC”,localizat în mun. Calafat, sat Ciupercenii Vechi, T138/ P122, jud. Dolj.
Pentru realizarea lucrãrilor de alimentare cu apã din surse proprii, amplasate în mun. Calafat, sat Ciupercenii
Vechi, T138/P122, jud. Dolj.Aceastã investiþie este nouã. Ca rezultat al procesului de producþie vor rezulta permanent urmãtoarele ape uzate: max
0,5litri/s, ce se vor evacua în Bazin
etanº vidanjabil. Aceastã solicitare
de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã. Persoanele
care doresc sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa Judeþul Dolj, Oraºul Calafat, Strada Constantin Stere, Bl, J15, Sc.1, Et.2, Ap.7,
ENCIU DORU-0766949991 dupã data
de 29.10.2018. PFA ENCIU DORU.
CENTRUL Medico Social Amãrãºtii de Jos, cu sediul în localitatea Amãrãºtii de Jos, str.Principalã, nr.471A,
judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiilor contractuale
vacante, conform HG 286/23.03.2011
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, de: Îngrijitoare, 3 posturi. Concursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de: 21.11.2018, ora
10.00; Proba de interviu în data de:
27.11.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
studii medii generale, nu necesitã vechime. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial. Relaþii suplimentare la sediul: Centrul Medico Social Amãrãºtii
de Jos, persoana de contact: Diaconu Loredana, telefon: 0729.98.53.56.

„Direcþia de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova, organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:
1. inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protectia Copilului,
Serviciul Protectia Copilului si Familiei- 1 post;
2. inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul Protectia Copilului, Serviciul Protectia Copilului si Familiei- 1 post;
3. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Protectia Copilului, Serviciul Protectia Copilului si Familiei- 1 post;
4. inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Protecþie Persoane Vârstnice ºi
Persoane cu Dizabilitãþi ºi Prevenire Marginalizare- 1 post;
5. inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Strategii, Programe,Proiecte si
Relaþia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe ºi Proiecte în Domeniul Asistenþei Sociale ºi Relaþia cu
Asociaþiile ºi Fundaþiile- 1 post;
6. inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Strategii, Programe,
Proiecte ºi Relaþia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe ºi Proiecte în Domeniul Asistenþei Sociale
ºi Relaþia cu Asociaþiile ºi Fundaþiile- 1 post;
7. consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane
ºi Juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic ºi Monitorizare Asistenþi Personali- 1 post;
Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza, nr. 7 , în data
de 27.11.2018, ora 10.00 - proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60
alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi
urmãtoarele condiþii specifice de participare:
1. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protectia Copilului, Serviciul Protectia Copilului ºi Familiei- 1 post
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;
2. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentul
Protecþia Copilului, Serviciul Protecþia Copilului ºi Familiei-1 post
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 7 ani;
3. pentru funcþia publicã de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Protecþia Copilului, Serviciul Protecþia Copilului ºi Familiei-1 post
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 7 ani;
4. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Protecþie Persoane Vârstnice ºi Persoane cu Dizabilitãþi ºi Prevenire Marginalizare- 1 post
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;
5. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Strategii, Programe,Proiecte ºi Relaþia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe ºi Proiecte în Domeniul Asistenþei Sociale ºi Relaþia cu Asociaþiile ºi Fundaþiile-1 post
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 7 ani;
- perfecþionãri (specializãri): cursuri de pregãtire/perfecþionare/formare specializatã în domeniul
managementul proiectelor, absolvite cu diplomã/certificat/atestat;
6. pentru funcþia publicã de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte ºi Relaþia cu ONG, Serviciul Strategii, Programe ºi Proiecte în Domeniul Asistenþei Sociale ºi Relaþia cu Asociaþiile ºi Fundaþiile- 1 post
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 7 ani;
- perfecþionãri (specializãri): cursuri de pregãtire/perfecþionare/formare specializatã în domeniul
managementul proiectelor , absolvite cu diplomã/certificat/atestat;
7. pentru funcþia publicã de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane ºi Juridic, Serviciul Resurse Umane, Juridic ºi Monitorizare Asistenþi Personal-1 post;
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor juridice;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcþiei de Asistenþã Socialã Craiova, din str. Eustaþiu Stoenescu, bl.T8, parter, în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv 19.11.2018, ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Bibliografia ºi atribuþiile prevãzute în fiºa fiecãrui post sunt afiºate la sediul instituþiei, precum ºi pe
pagina de internet a acesteia.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/437617, Serviciul Resurse Umane, Juridic ºi
Monitorizare Asistenþi Personali.”
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Anunþul tãu!
UNITATEA administrativ-teritorialã Bratovoeºti, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.3, 6, 8, 23, 40 începând cu data
de 02.11.2018, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Comunei Bratovoeºti,
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.
HORTICOLA BRABOVA SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii
documentaþiei de emitere a Avizului de
Gospodãrire a Apelor la Administraþia
Naþionalã Apele Române-DIRECÞIA
APELOR JIU pentru proiectul “IMPREJMUIRE TERENURI ªI REALIZARE TREI
PUÞURI FORATE PENTRU PROIECTUL
“INFIINÞARE PRIN RECONVERSIE A
UNEI PLANTAÞII INTENSIVE DE NUC ªI
ALUN IN COMUNA BRABOVA, JUD.
DOLJ”. Observaþiile publicului se primesc zilnic În Craiova, str. Matei Basarab, Nr.2, Et. 1, Ap.5, judeþul Dolj.
PETRIªOR CÃTÃLIN ADRIAN ªI PETRIªOR IULIANA EUGENIA, titulari ai proiectului «MODIFICARE ªI SCHIMBARE
DE DESTINAÞIE DIN SEDIU FIRMÃ ªI
SPAÞII COMERCIALE IN SPITAL CU SPITALIZARE CONTINUÃ ªI DE ZI, AMPLASARE FIRMÃ PE FAÞADÃ, AMPLASARE
LIFT EXTERIOR CU CARACTER PROVIZORIU – CU DURATA DE 10 ANI», anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, proiect propus a fi amplasat
îãn Municipiul Craiova, str. Milcov nr.47,
jud. 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 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet office@apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii /observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
PREªEDINTE
DISPOZIÞIE
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106 din Legea nr. 215/2001, privind
administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
D I S P U N E:
ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 31.10.2018, ora 14.00 la
sediul Consiliului judeþean.
ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate din venituri proprii ºi din
sursele bugetului propriu judeþean, cu sumele ce depãºesc costul standard/an/pat, pe anul 2018.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2018.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2018.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei Publice
Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj, pe anul 2018.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Muzeului Olteniei
Craiova, pe anul 2018.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al R.A. Aeroportul
Internaþional Craiova, pe anul 2018.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cooperãrii ºi a protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Societatea Studenþilor Mediciniºti Craiova în vederea organizãrii Congresului Internaþional pentru
Studenþi ºi Tineri Medici 2018.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii ºi a acordului de asociere dintre Consiliul Judeþean Dolj
ºi Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni în vederea organizãrii de activitãþi, evenimente
culturale, educaþionale ºi derularea de programe stabilite de comun acord.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii din fondul de rezervã al bugetului propriu judeþean pe
anul 2018 a sumei de 3.608 mii lei pentru acordarea unor ajutoare cãtre alte unitãþi administrativ-teritoriale
având în vedere apariþia unor situaþii de extremã dificultate.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2018.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea reþelei ºcolare de învãþãmânt special gimnazial din judeþul Dolj
pentru anul ºcolar 2018-2019.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractãrii unui împrumut, în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor mãsuri fiscal-bugetare.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea plãþii cotizaþiei ce revine Consiliului Judeþean Dolj în calitate de
membru al Uniunii Naþionale a Consiliilor Judeþene din România.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeþean Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru Muzeul
Olteniei Craiova.
17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico - Socialã
Sadova.
18. Proiect de hotãrâre privind constituirea Comisiei pentru Protecþia Copilului Dolj.
19. Proiect de hotãrâre privind stabilirea componenþei Colegiului Director al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park
Craiova S.A. sã voteze în adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor unele mãsuri.
21. Proiect de hotãrâre privind însuºirea modificãrii inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al
Judeþului Dolj prin completare cu un imobil.
22. Proiect de hotãrâre privind însuºirea modificãrii inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al
judeþului Dolj prin scoaterea din inventar a douã terenuri, situate în comuna Pieleºti, judeþul Dolj.
23. Informare de la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.
24. Diverse – interpelãri
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie
Localã, Secretariat.
NR. 1026
PREªEDINTE
ION PRIOTEASA

Emisã astãzi, 26.10.2018
CONTRASEMNEAZÃ
pentru SECRETAR
ANDA NICOLAE
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publicitate

PRESTÃRI SERVICII

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.

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

VÂNZÃRI
CASE
Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt – pe lângã
liceu, cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu perdea în faþã unde introduci
douã autoturisme, gard metalic, pomi fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/512.701.
Vând 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.
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 2 locuri de casã Negoieºti, 23 Km de Craiova.
Telefon: 0766/967.037.
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.
Vând FORD FOCUS 2002.
Telefon: 0766/967.037.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND tractor U650 cu plug,
funcþional. Telefon: 0760/
110.191.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Aparat de sport Fitness
AB Generator, nou, nefolosit,
preþ 380 lei negociabil. Telefon: 0723/984.309.
Vând 2 tone de grâu. Telefon:
0766/967.037.
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Vând strung ºi frezã ceasornicãrie. Telefon: 0771/558.789.
Vând motosapã G 94 B. Telefon: 0742/153.952.
Vând 2 plãpumi de lânã noi.
Telefon: 0745/602.001.
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 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 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.
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.

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.

CONDOLEANÞE
A plecat printre stele poetul
MIHAI DUÞESCU, fost director al Muzeului Olteniei în
perioada 1997-2004! Cu
enorm regret, dragi prieteni,
întregul colectiv al Muzeului Olteniei vã anunþã cã s-a
stins, la fel de repede cum
s-a aprins, bunul nostru prieten, poetul MIHAI DUÞESCU.
Un om special, un om de
culturã remarcabil, un
poet de excepþie, cu o putere a cuvântului extraordinarã! Sã-i fie drumul lin,
sã-i fie zborul însetat de luminã, spre aºtrii ºi stelele
pe care atât de mult le-a
iubit în poeziile sale!
A trecut la cele veºnice dragul nostru MIHAI DUÞESCU, poetul Doamnei frumoase, limba românã. Împãrtãºim dureroasa povarã a despãrþirii împreunã cu
toþi cei care l-au iubit ºi apreciat ºi suntem cu tot sufletul alãturi de sora ºi cumnata noastrã Rodica ºi de
nepoþii ºi verii noºtri Madi
ºi Mihai. Bunul Dumnezeu
sã-l ierte ºi sã-l aibã în pazã!
Teodor, Rodica ºi Oana
Sâmbrian.
Familia prof. Florea Firan
regretã profund încetarea
fulgerãtoare din viaþã a
poetului MIHAI DUÞESCU
ºi transmite sincere condoleanþe familiei.
Uniunea Scriitorilor din
România regretã profund
trecerea în nefiinþã a cunoscutului scriitor MIHAI
DUÞESCU. Condoleanþe
familiei îndoliate!

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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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Mitriþã & co. s-au distrat pe teren
Universitatea a reuºit cel mai clar succes din acest
sezon în deplasarea de la Giurgiu

Astra – Universitatea Craiova 0-3
Giurgiu, stadion: „Marin Anastasovici”, spectatori: 1.000.
Au marcat: Mitriþã 38, Cicâldãu 62, Koljic 72.
Astra: Lazar 5 – Butean 4, Erico 4, Cestor 4, Radunovic
4 – Bejan 5, Biceanu 4 (N. Roºu 46) 4 – Koukou 4 (V. Gheorghe 46) 5, Begue 5 (Bahamboula 81), Llullaku 4 – Alibec 6.
Antrenor: Gigi Mulþescu.
Craiova: Pigliacelli 7 – Martic 7, Donkor 7, Kelic 7 (Ferreira 34) 7, Bancu 7 – Mateiu 7, Cicâldãu 8 – Bãrbuþ 7
(Meza Colli 78), Mihãilã 7 (Fedele 60) 7, Mitriþã 8 – Koljic
8. Antrenor: Devis Mangia.
Arbitru: Alexandru Tudor 6.
când colegii i-au ostoit rana cu
un gol. La prima ocazie clarã,
ªtiinþa a punctat prin Mitriþã,
cãruia i-a reuºit execuþia mult mai
bine decât serviciul pentru Mihãilã, care i-a întors mingea în careu
cãpitanului sãu. „Piticul” ºi-a respectat astfel promisiunea fãcutã lui
Ilie Balaci, atingând sugestiv ºi tatuajul cu povaþa „Minunii Blonde”:
„Distreazã-te pe teren!”
În repriza a doua, oamenii lui
Mulþescu au încercat sã dea replica, însã capul lui Llullaku n-a fost
pe mãsura intenþiei. Apoi, în decurs de zece minute, oltenii au rezolvat partida, obþinând cel mai clar
succes al sezonului. Încurajaþi de
peste 300 de fani, care au creat o atmosferã ca-n Bãnie pe
malul Dunãrii, elevii lui Mangia
au punctat prin Cicâldãu ºi
Koljic. Primul a finalizat slalomul special de pe dreapta al lui
Mitriþã, iar bosniacul a ajuns la
7 goluri în 7 meciuri dupã ce a
reluat „a la Dzeko” serviciul im-

Universitatea Craiova a arãtat
la Giurgiu ca o echipã care ia titlul în serios, chiar dacã n-o spune. Lot are, suporteri, berechet,
iar dacã ºi cel mai frumos stadion din þarã ar avea un gazon precum cel de la Giurgiu ar exista
toate ingredientele pentru a realiza o mare performanþã. Mangia a
avut pentru prima datã în acest
sezon tot lotul la cherem ºi cei pe
care i-a trimis pe teren au arãtat
ºi ceea ce italianul invocã aproape obsesiv la conferinþele de presã: atitudine. Fiindcã valoarea este
certã. Din primul minut s-a vãzut
abnegaþia alb-albaºtrilor, de când
Kelic a primit o loviturã de K1 de
la Alibec, dar a mai rezistat pe teren încã o jumãtate de orã, deºi
fizionomia pãrea cã i se modificase. ”Brad Pitt” Tudor n-a scos
decât „galbenul” ºi oltenilor le-a
trecut prin cap cã arbitrul bucureºtean le-ar pregãti un nou calvar. Însã dupã ce Kelic a pãrãsit
terenul, n-a trecut mult timp pânã

Liga I, etapa a XIII-a
Poli Iaºi – Hermannstadt 0-2
Au marcat: Tsoumou 22, Dumitriu 38.
Astra – „U” Craiova 0-3
Au marcat: Mitriþã 38, Cicâldãu 62, Koljic 72.
FC Botoºani – Viitorul 1-2
Au marcat: Trujic 90 / Voduþ 67, I. Hagi 86.
FCSB – FC Voluntari 2-1
Au marcat: Gnohere 52, 77 / Tudorie 86.
Dunãrea Cãlãraºi – Gaz Metan ºi Sepsi – CFR Cluj
s-au jucat ieri.
Chiajna – Dinamo, astãzi, ora 21

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. FCSB
13
7
3
3
27-14 24
2. CFR Cluj 12
6
5
1
14-8 23
3. Craiova 13
6
4
3
23-11 22
4. Viitorul
13
7
1
5
16-15 22
5. Astra
13
5
5
3
16-11 20
6. Gaz Metan 12
6
2
4
15-17 20
........................................................................................
7. Sepsi
12
5
4
3
14-9 19
8. Botoºani 13
3
6
4
17-17 15
9. Cãlãraºi 12
3
6
3
12-13 15
10. Poli Iaºi 13
4
2
7
11-19 14
11. Chiajna 12
4
2
6
10-19 14
12. Dinamo 12
3
3
6
13-20 12
13. Hermann.13
3
2
8
11-16 11
14. Voluntari 13
1
5
7
14-24 8

pecabil al lui Bãrbuþ. Tot Koljic i-a
dat ºi prilejul unei intervenþii lui
Lazar, portarul care nu-ºi putea reproºa ceva la cele trei goluri. ªtiinþa
vine cu toate punctele de la Dunãre ºi mai ales cu o prestaþie solidã,
de echipã cu pretenþii. E adevãrat,
nici trupa lui Mulþescu n-a fost
într-o searã inspiratã, fiind lipsitã
ºi de 3 jucãtori importanþi: Iliev, Balaure ºi Mrzljak. Craiova terminã
turul sezonului regulat cu douã succese importante, dar per total parcursul a fost unul sub aºteptãri,
þinând cont cã anul trecut echipa
avea cu 4 puncte mai mult dupã
13 etape.

Mangia: „Fanii se pot gândi
la titlu, eu nu”
Devis Mangia a comentat dupã
meci: ”Repriza a doua a fost bunã,
foarte bunã. Cu patru fundaºi am
pierdut la Mediaº, cu trei fundaºi
am câºtigat cu Viitorul. Atitudinea
e importantã, iar acum totul merge bine. În faþã avem jucãtori buni,
avem jucãtori buni, toatã echipa e
ok. Suntem acoperiþi. Pentru suporteri e normal cã se gândesc la
titlu. Pentru mine conteazã urmãtoarea etapã, rãmânem calmi”.
La final, Alex Mitriþã, care a
ajuns la 9 goluri în acest campionat, i-a dedicat victoria memoriei
lui Ilie Balaci: „Toþi dedicãm vic-

toria marelui Ilie Balaci, am fost
foarte afectaþi, dar ne-a dat multã
putere, multã încredere, suntem
mult mai uniþi ca în alte dãþi. Este
o perioadã grea pentru mine, tot
ce fac pe teren vreau sa fac pentru domnul Balaci. Luãm fiecare
meci în parte, am fãcut un meci
excepþional, am avut atitudine,
agresivitate, nu au avut spaþii. Mã
simt mai încrezãtor, sã ai nouã
goluri ca mijlocaº nu e uºor. Nu
mã gândesc la titlul de golgheter,
acum vreau sã îmi vãd de treaba
mea ºi astfel vin ºi golurile. Cu Bãluþã mã simþeam foarte bine, era
un jucãtor pentru spaþii, vitezã, Koljic e un jucãtor masiv, avem ne-

voie de un atacant ca el. Sã marchezi atâtea goluri în primul an înseamnã foarte mult”. Alex Mateiu
a declarat: „Nu mã aºteptam sã fie
aºa uºor, i-am simþit moi în teren.
Era important pentru noi sã legãm
victorii, dupã succesul cu Steaua.
Am jucat bine ºi cu 5 fundaºi,
Mister a decis sã jucãm acum cu
4 fundaºi ºi ne merge bine, jocul e
bun. Am legat meciuri bune. Nu
ne-am gândit la titlu, vrem sã intrãm în play-off, apoi uºor-uºor
vedem dacã ne putem bate la titlu.
Meciul de Cupã e foarte greu,
acum câþiva ani Bacãul ne-a eliminat. Sper sã nu fim fraieri sã ajungem în prelungiri, în Cupã”.

