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Craiovenii îºi vor plãti impozitele
ºi de pe telefonul mobil

Craiovenii vor putea, în curând, sã-ºi
plãteascã taxele ºi impozitele ºi de pe
telefonul mobil sau din benzinãrii. Autoritãþile au propus ca aceste sume sã fie

colectate de la populaþie ºi prin alte modalitãþi, care sunt mai la îndemânã, în
mod special, persoanelor tinere, pentru
a reduce cozile de la ghiºee. Important

este faptul cã persoanele care vor folosi aceste modalitãþi de platã a impozitelor nu vor plãti nici un comision, acestea fiind suportate de municipalitate.
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O „strãduþã” – Felix Aderca –
ºi simbolistica ei emblematicã!
Destule lucruri mai mult decât emblematice, pe lângã care, impasibili, trecem
cotidian, în municipiul Craiova, par multora dintre noi, doar fireºti. Adicã normale. Dar ce e normalitatea, se vor întreba
probabil cei atinºi de stupoarea speculativã? Vom rãspunde cã ºtim foarte bine ce
este, fãrã a cãdea în sminteala de a o defini. Evident, nu toþi avem acelaºi apetit, ºi
aceeaºi dexteritate de a sta de vorbã. ªi
asta e normal! Avem o „strãduþã” – diminutivul nu e gratuit – ce poartã numele
marelui scriitor Felix Aderca. Încã din
1994, existã o Piaþã Ierusalim. Mai avem
o salã de repetiþii „Filip Lazãr” a Filarmonicii Oltenia ºi o stradã cu acelaºi nume.
Dupã cum Craiova, în nomenclatorul stradal, are ºi aleea „prof. M. Stãureanu”. Un
elitist de vazã, domnul Andrei Pleºu, ne
povãþuia într-o împrejurare, printr-o tabletã publicatã în 2004, cã „mândria de a fi
român este o aserþiune sublimã, dar
fãrã sens”. Argumentul? Nu poþi fi mândru sau ruºinat de o calitate pe care nu ai
obþinut-o prim merit sau opþiune. Poate avea
dreptate, habar n-avem. Deºi demonstraþia
nu strãlucea prin rigoare. Numele invocate
însã, Felix Aderca, Filip Lazãr – compoziEDITOR:
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MIRCEA CANÞÃR
cã”. Felix Aderca a fost apoi admonestat
tor ºi pianist român –, prof. M. Stãureanu,
pentru pacifism, internaþionalism, decaPiaþa Ierusalim, sugereazã însã ceva: o nordentism, estetism, imoralism, naturalism,
mã civicã de comportament. Pentru care
obiectivism, intelectualism, reacþionalism.
nu ne batem, ar fi ridicol, cu pumnii în piept.
Nu a scãpat de nicio imputare în cariera
Antisemitismul ne-a fost ceva completaliterarã de prozator, dramaturg, poet, esmente strãin. ªi asta, de-a dreptul organic.
tetician, eseist. Era, se subînþelege, de oriNu se poate spune pentru colectivitatea
gine evreiascã. De la Paris, unde plecase
urbei, aºa cum este ea, cã trãieºte de pe
dorind sã-ºi dea Bacalaureatul ºi sã înurma meritelor înaintaºilor, a altor craioceapã o nouã viaþã – o vreme a participat
veni, de care ar trebui sã fim mândri. În
la cursuri la Sorbona – în 1914 s-a întors
aceastã chestiune, nu prea. Dimpotrivã.
în þarã pentru a-ºi efectua stagiul militar.
Bãtãiosul autor al Micului tratat de esteticã (1929), Felix Aderca (1891-1962) nu
Felix Aderca s-a aflat printre evreii încora avut deloc o viaþã scriitoriceascã uºoaporaþi în armata românã, participând cu
rã. ªi necazurile sale au început din LiRegimentul I Dolj la acþiuni în teatrul de
ceul „Carol I” din Craiova, când elev firãzboi local ºi apoi la campania militarã din
ind, scrie Ovid Crohmãlniceanu, în
1919, împotriva Ungariei bolºevice. A fost
„Amintiri nedeghizate”, într-o tezã de
rãsplãtit cu Medalia pentru „Bãrbãþie ºi creistorie, s-a apucat sã explice psihologia
dinþã”. S-a grãbit în 1947 sã publice o carte
lui Iisus, la care a luat nota zece, dar redespre Gherea ºi sã corecteze cu acest
clamat fiind cã ponegreºte creºtinismul a
prilej afirmaþia pe care o fãcuse cândva cã
fost exmatriculat în 1909, din toate ºcoviaþa, opera criticã ºi ideologia politicã a
lile din þarã. Precoce osândit pentru cul„pãrintelui socialismului românesc” fusese
pa de opinie, a perseverat. Încât în preo triplã eroare. Spera sã urce astfel în trefaþa la volumul „Personalitatea” (1922),
nul istoriei. Dar nenorocosul Felix Aderca
C. Rãdulescu Motru îl avertiza pe temea nimerit-o prost încã odatã. La capãtul turarul polemist. „Serveºti o cauzã dreaptã
nelului sumbru, prin care trecuse în anii fasºi mare, dar te previn cã vei avea de furcismului, când a fost aproape de a deveni

Craiovenii îºi vor plãti impozitele ºi de pe telefonul mobil
Craiovenii vor putea, în curând, sã-ºi plãteascã taxele ºi impozitele ºi de pe telefonul mobil sau din benzinãrii. Autoritãþile au propus ca aceste sume sã fie colectate de la populaþie ºi prin alte modalitãþi, care sunt
mai la îndemânã, în mod special, persoanelor tinere,
pentru a reduce cozile de la ghiºee. Important este faptul cã persoanele care vor folosi aceste modalitãþi de
platã a impozitelor nu vor plãti nici un comision, acestea fiins suportate de municipalitate.
Propunerea a venit din partea conducerii Direcþiei de Taxe
ºi Impozite a Primãriei Craiova
ºi a fost votatã, în ºedinþa din
luna ianuarie, de consilierii municipali. Proiectul nu a trecut
fãrã comentarii, însã. Consilierul ALDE, Dumitru Mãnescu, a
cerut explicaþii executivului referitor la introducerea acestor
mãsuri. „Personal, nu am înþeles ce votãm aici. Iniþial am crezut cã documentaþia care mi-a
fost datã este incompletã. Direcþia de Taxe ne cere sã aprobãm sã fie mai eficientã. Este
prevãzut de lege acest lucru,
deci nu este nici un fel de problemã. Eu aºteptam sã vedem
un plan, cum se va face încasarea taxelor, prin ce mijloace”, a
comentat consilierul local.

Plata impozitelor se va putea
face ºi în benzinãrii

- Cei de la Guvern se vaietã cã
cheltuiesc o grãmadã de bani cu
milioanele de pensionari, dar nu
zic nimic cã cheltuiesc dublu cu
câteva sute de parlamentari.

una din victimele rebeliunii legionare, a cunoscut câþiva ani jubilativi. A primit Meritul cultural, în grad de cavaler clasa I,
dar la puþinã vreme a fost împins în umbrã,
relegat printre autorii neagreaþi, ba chiar
prost vãzuþi. De abia în 1962 atitudinea forurilor politice, faþã de autorii marginalizaþi,
se mai îmblânzise. Dar era deja târziu. Jurnalul sãu sinaiot rãmâne o mãrturie socialpsihologicã extrem de puternicã. Ca de altfel întreaga sa operã. Ce doream sã demonstrez? Cã xenofobia, antisemitismul,
nu au prins, deloc, pe aceste meleaguri. O
solidaritate de tip nou? Nu mã hazardez la
un rãspuns. Dar ºtiu, simt, cum prin gesturi fireºti, unele potenþate de prof.univ.dr.
Corneliu Sabetay, medic de excelentã competenþã, preºedintele Comunitãþii evreilor
din Craiova, suntem în rândul lumii civilizate. ªi când spun asta, mã gândesc cã
ieri premierul României a participat la Bruxelles la o conferinþã, organizatã chiar de
þara noastrã, în contextul deþinerii preºedinþiei rotative a Consiliului Uniunii Europene: „Lupta împtriva antisemitismului: o abordare comunã pentru o mai
bunã protejare a comunitãþii evreieºti
din Europa, de la practici la acþiuni”.

Mãnescu a mai spus cã raportul care descrie aceste noi
modalitãþi de platã este, de fapt,
incomplet, nu prezintã nici un
amãnunt despre cum se va proceda. „Vãd cã sunt propuse în
benzinãrii, anumite platforme
online, dar nu ºtiu cum. Adicã
aºteptam ceva concret, altfel noi
votãm acum sã fie bine ca sã
nu fie rãu. Altceva nu ºtiu ce
votãm. Noi vom vota, nu e nici
o problemã, dar nu are nici o

eficienþã”, s-a plâns consilierul
ALDE, cerând, prin urmare, sã
i se arate la ce anume s-a gândit
conducerea Direcþiei de Taxe ºi
Impozite a Primãriei când a propus acest proiect ºi care este
calea pe care o va urma pentru
implementarea lui.

Propunerea a fost votatã
de consilierii municipali

Directorul Direcþiei de Taxe
ºi Impozite a Primãriei Craiova, Elena Bonescu, a explicat
cã, într-adevãr, municipalitatea
doreºte sã extindã încasarea
taxelor ºi impozitelor de la populaþie ºi prin alte modalitãþi,
decât prin trezorerii ºi instituþii de credit sau operatori autorizaþi sã efectueze aceste încasãri. „În raportul de specialitate, s-au prevãzut o parte
dintre modalitãþile de încasare
a impozitelor, cum ar fi prin
telefon mobil sau prin benzinãrii. Prin acest proiect, solicitãm aprobarea extrinderii
modalitãþilor, adicã vrem sau nu
sã încasãm ºi prin alte modalitãþi, iar consilierii trebuie sã se
pronunþe strict în acest sens”,
a declarat Elena Bonescu.

Operatorii vor fi aleºi
prin licitaþie

Acest lucru este prevãzut de
lege, a contrazis-o consilierul

ALDE. Directorul Direcþiei de
Taxe ºi Impozite a precizat,
însã, cã prezenþa proiectului pe
ordinea de zi se justificã prin
faptul cã, pe baza votului – favorabil sau nefavorabil – implementarea acestor modalitãþi
implicã, la rândul lor, niºte costuri pe care conducerea direcþiei nu ºi le asumã decât dupã
ce obþin acceptul consilierilor.
„Aceastã extindere a modalitãþilor implicã un impact bugetar
ºi atunci trebuie sã se pronunþe Consiliul Local”, a menþionat Bonescu. Directorul de la
Taxe ºi Impozite a explicat cã,
în continuare, vor fi aleºi operatorii prin care se pot face
aceste plãþi, iar comisioanele
vor fi suportate, conform legii,
de autoritatea localã.

Craiovenii nu vor plãti
nici un fel de comision

În ceea ce priveºte operatorii, aceºtia vor fi stabiliþi prin
procedurã de licitaþie, a explicat, mai apoi, primarul Craiovei.

„Din aceastã cauzã, nu se poate
specifica, deocamdatã, nimic în
legãturã cu aceste detalii. Direcþia de Taxe are nevoie de acceptul nostru pentru a trece la procedurã. Iar în urma procedurilor pe care le va stabili ºi în funcþie de cuantum, se vor stabili
operatorii ºi comisioanele. Deocamdatã, noi dãm acceptul sã
înceapã aceastã acþiune de selecþie a operatorilor”, a subliniat
edilul-ºef al Craiovei, Mihail
Genoiu. Totodatã, acesta le-a
promis consilierilor municipali
cã toate informaþiile cu privire
la implementarea acestor noi
modalitãþi de platã a taxelor ºi
impozitelor le vor fi prezentate
la vremea potrivitã, anume dupã
desemnarea operatorilor ºi stabilirea cu aceºtia a comisioanelor pe care le percep pentru
aceste tranzacþii. Important este,
însã, faptul, cã persoanele care
vor plãti prin benzinãri sau de
pe telefonul mobil nu vor plãti
nici un comision.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Cei mai buni 28 de tineri traducãtori,
câºtigãtori ai Juvenes Translatores
Maria Alexandra Gherghel, elevã a Colegiului National „Dr. I.
Meºotã” din Braºov este câºtigãtoarea din România a celei de-a
12-a ediþii a concursului de traduComisia Europeanã a anunþat numele autorilor celor mai
bune 28 de traduceri pe tema
Anului European al Patrimoniului Cultural din cadrul concursului sãu anual Juvenes Translatores, destinat elevilor de liceu. Traducãtorii Comisiei Europene, organizatori ai concursului, i-au selectat din rândul
celor 3 252 de participanþi la
ediþia din acest an, elevi provenind din 751 de ºcoli din întreaga Europã. “Ceea ce o face sã
fie o castigatoare, pe lângã ore
întregi de muncã, este originalitatea, nota ei personalã pe care
o face simþitã în orice lucrare”
- a declarat Raluca Sarghie profesor de englezã la C.N.
“Dr. I. Mesota” din Braºov. Cei
mai buni 28 de tineri traducã-

cere Juvenes Translatores al Comisiei Europene destinat liceenilor.
Alãturi de aceasta, au mai câºtigat
ºi alþi 27 de tineri, din diverse
þãri ale Uniunii Europene.

tori, câte unul din fiecare stat
membru UE, vor cãlãtori în
curând la Bruxelles pentru a-ºi
ridica premiile ºi a se întâlni cu
traducãtorii profesioniºti ai
Comisiei Europene.

Elevii concurenþi au utilizat 154
din cele 552 de combinaþii
lingvistice posibile

Prezenta ediþie a concursului Juvenes Translatores a avut
loc la 22 noiembrie 2018 ºi s-a
desfãºurat în mod simultan în
toate ºcolile participante. Elevii
concurenþi au utilizat 154 din
cele 552 de combinaþii lingvistice posibile între cele 24 de limbi
ale UE. Unele dintre cele mai interesate alegeri au fost traducerile din portughezã în olandezã
ºi din maghiarã în finlandezã.

Referitor la rezultatele concursului, comisarul responsabil pentru buget, resurse umane ºi traducere, Günther H. Oettinger,
a declarat cã este impresionat de
competenþele lingvistice ale
acestor tineri talentaþi. „Învãþarea limbilor strãine este esenþialã în societatea actualã. Limbile
strãine deschid calea cãtre mai
multe oportunitãþi de angajare ºi
contribuie la o mai bunã înþelegere reciprocã a culturilor ºi a
punctelor de vedere ale oamenilor. Doresc ca toþi câºtigãtorii
ºi participanþii sã continue sã
manifeste interes faþã de limbile
strãine ºi sã le transmitã aceastã pasiune celor din jur.”

O perspectivã asupra vieþii
unui veritabil traducãtor

Direcþia Generalã Traduceri a
Comisiei Europene organizeazã
concursul Juvenes Translatores(tineri traducãtori
în latinã) în fiecare an, începând
din 2007. De-a
lungul anilor, concursul a devenit o
experienþã marcantã pentru mulþi
dintre participanþii
ºi câºtigãtorii lui.
De exemplu, în

urma cãlãtoriei sale la Bruxelles,
câºtigãtoarea slovenã a ediþiei
2010, Tina Zorko, s-a decis sã
studieze traducerea la universitate ºi s-a alãturat de curând departamentului de traduceri al
Comisiei Europene ca traducãtor cu normã întreagã. „Cãlãtoria la ceremonia de înmânare a
premiilor la Bruxelles este una
dintre amintirile mele cele mai
dragi. Faptul cã am vãzut traducãtorii Comisiei la locul de
muncã mi-a oferit o perspectivã asupra vieþii unui veritabil traducãtor ºi mi-a consolidat visul
de a deveni cândva unul dintre
ei....”, a spus Tina Zorko.

Obiectivul urmãrit de concursul Juvenes Translatores este de a promova studiul limbilor strãine în ºcoli ºi de a le oferi
tinerilor posibilitatea de a-ºi da
seama ce înseamnã sã fii tra-

ducãtor. Concursul se adreseazã elevilor de liceu în vârstã de
17 ani ºi se desfãºoarã simultan în toate ºcolile selectate din
UE. Contactele stabilite de câºtigãtoarea din Italia a ediþiei din
2016, Carolina Zanchi, cu traducãtorii Comisiei Europene au
îndemnat-o sã afle mai multe
despre limbile aplicate ºi sã studieze, în prezent, patolingvistica în Germania. „Nu exagerez atunci când afirm cã Juvenes Translatores mi-a schimbat
cu adevãrat viaþa. Sincere mulþumiri tuturor celor care fac
posibil acest lucru în fiecare
an.”, a subliniat Carolina
Zanchi. Traducerea face parte integrantã din activitatea UE
de la crearea iniþialã a Comunitãþii ºi a fãcut obiectul primului
regulament (EEC Council: Regulamentul nr. 1) adoptat în
1958.De atunci, numãrul limbilor a crescut de la 4 la 24,
odatã cu extinderea UE.
MARGA BULUGEAN

calificarea mecanic auto, ºi Turism ºi alimentaþie (ospãtar –
chelner, bucãtar, respectiv vânzãtor în unitãþile de alimentaþie
publicã). Pânã pe 15 februarie,
profesorii din judeþ trebuie sã trimitã Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj lista cu elevii care
vor participa la competiþie. Proba scrisã se va susþine pe 23
februarie, iar cea practicã cinci
zile mai târziu. Pentru primul
domeniu amintit, concursul se

va desfãºura la Liceul Tehnologic „Gheorghe Bibescu” din
Craiova, iar, pentru cea de-a
doua, la Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”. Contestaþiile pentru „scris” se vor
depune la sediile unitãþilor organizatoare, pe 25 februarie, în
intervalul orar 12:00 – 14:00,
acestea din urmã comunicând
participanþilor condiþiile de concurs ºi membrii comisiilor.
CRISTI PÃTRU

Concursul se adreseazã
elevilor de liceu în vârstã
de 17 ani

Învãþãmântul profesional
ºi tehnic pregãteºte admiterea
A început faza de pregãtire a exameacest sens, Inspectoratul ªcolar Judenului de admitere în învãþãmântul liceal
þean Dolj a transmis, în teritoriu, norde stat , primii care intrã în focuri fiind
mele metodologice care trebuie urmacei care vor sã urmeze învãþãmântul
te pentru cuprinderea elevilor în forma
profesional, cu toate formele sale. În
de învãþãmânt amintitã.
mitere din unitatea de învãToate unitãþile de învãþãmânt
de organizare ºi desfãºurare a
þãmânt, care organizeazã învãprofesional ºi tehnic din Dolj,
admiterii în învãþãmântul profeþãmântul dual de stat, avizatã de
care au ofertã educaþionalã pensional de stat ºi a Ordinului
Consiliul de Administraþie al unitru învãþãmânt profesional de
M.E.N. nr. 5031/04.09.2018 –
tãþii de învãþãmânt; propunerea
stat/învãþãmânt dual de stat penAnexa 1, pentru anul ºcolar
privind Comisia de admitere
tru calificãri profesionale de ni2019/2020. În cazul în care opedin unitatea de învãþãmânt,
vel 3, conform Cadrului naþioratorii economici ori instituþiile
care organizeazã învãþãmântul
nal al calificãrilor, au fost înºtiinpublice partenere nu solicitã orprofesional de stat, avizatã de
þate despre paºii care trebuie
ganizarea unei sesiuni de preseC.A. al ºcolii.
urmaþi. Astfel, cele care care orlecþie, înainte de desfãºurarea
ganizeazã învãþãmânt profesioprobei de admitere, urmeazã sã
Concurs pe meserii
nal de stat stabilesc, împreunã
menþioneze în scris. Totodatã,
Tot pe acest palier, al revigocu operatorii economici sau inpentru învãþãmântul dual, pentru
rãrii învãþãmântului profesional ºi
stituþiile publice partenere, dacã
calificãri profesionale de nivel 3,
tehnic se înscrie ºi faza judeþeavor organiza probã de preselectrebuie transmise , spre aprobanã a Concursului pe meserii, desþie a candidaþilor, conform Ordire, cu termen limitã data de
tinat elevilor de cls. a XI-a. Sunt
nului M.E.N.C.S. nr. 5068/
11.02.2019, mai multe date: prodouã domenii – Mecanicã, având
31.08.2016, privind Metodologia
punerea privind Comisia de ad-
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

TOMA ILEANA aduce la cunostinþa publicului decizia etapei
de încadrare a APM Dolj, în procedura de reglementare conform HG
1076/2004:Planul URBANISTIC DE
ZONÃ” RECONSIDERAREA INDICILOR URBANISTICI ÎN ZONA BD.
DACIA STR. CPT. VULOVICI, STR.
MAREªAL AVERESCU, nu necesitã evaluare de mediu ºi nici evaluare adecvatã urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat
la baza luãrii deciziei etapei de încadrare se poate consulta în zilele
de luni – joi între orele 8.00-14.30
ºi vineri între orele 8.00-12.00 la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str.Petru Rareº nr.1,
Craiova, pe site-ul APM Dolj http:/
/apmdj.anpm.ro. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicãrii
în mass-media, zilnic la sediul APM
Dolj, (fax:0251/419 035, email:office@apmdj.anpm.ro). Dovada privind mediatizarea anunþului public
va fi transmisã la APM Dolj imediat
dupã apariþia anunþului public în
mass- media. În lipsa observaþiilor justificative din partea publicului se va emite decizia finalã a etapei de încadrare.
Asociaþia de Proprietari
Nr.19 Rovine- Craiova solicitã
oferte de la firme specializate în
servicii de mentenanþã (sanitare,
termice, electrice) la subsol, casa
scãrii ºi coloane verticale la blocurile ce aparþin asociaþiei. Ofertele se depun la sediul din str.
Virgil Magearu, Bl.J8, parter pânã
la data de de 12.02.2019. Relaþii
la telefon: 0762/ 884.973.

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ A
DOCUMENTELOR TEHNICE
ALE CADASTRULUI. UNITATEA
administrativ-teritorialã COMUNA PISCU VECHI, din judeþul
Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, începând cu data
de 13.02.2019, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Primãriei Piscu Vechi, judeþul Dolj, 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.
Compania de Apa Oltenia
SA, Craiova, str. Brestei nr. 133,
judeþul Dolj, anunþã publicul interesat cã intentioneazã sã obþinã avizul de gospodãrire a apelor pentru “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APÃ ªI
APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL
DOLJ, IN PERIOADA 2014–
2020” - reabilitare ºi extindere
reþele de apã ºi de canalizare în
zona de est a municipiului Craiova. Persoanele care doresc sã
obþinã informaþii suplimentare
sau care intenþioneazã sã
transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa: Compania
de Apã Oltenia SA, Craiova,str.
Brestei nr. 133, judeþul Dolj – UIP.
Persoana de contact: ing. Naidin Marinel, tel: 0728 283 625.

PRIMÃRIA BRABOVA
anunþã publicul interesat asupra elaborãrii primei versiuni a
PUG BRABOVA DOLJ, în localitatea BRABOVA DOLJ ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, jud.
Dolj, site-ul APM Dolj. http://apmdj.anpm.ro, la sediul titularului, Comuna BRABOVA DOLJ.
Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul
APM Dolj, în termen de 18 zile
calendaristice, de la data prezentului anunþ.
Compania de Apa Oltenia
SA, Craiova, str. Brestei nr. 133,
judeþul Dolj, anunþã publicul interesat cã intentioneazã sã obþinã avizul de gospodãrire a
apelor pentru “PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE
A INFRASTRUCTURII DE APÃ
ªI APÃ UZATÃ DIN JUDEÞUL
DOLJ, IN PERIOADA 2014–
2020” - reabilitare ºi extindere
reþele de apã ºi de canalizare
în zona de vest a municipiului
Craiova. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare sau care intentioneazã sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot
adresa solicitantului la adresa:
Compania de Apã Oltenia SA,
Craiova,str. Brestei nr. 133, judeþul Dolj – UIP. Persoana de
contact: ing. Naidin Marinel, tel:
0728 283 625.
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CONSILIUL LOCAL CETATE cu sediul în localitatea CETATE, strada
CALEA SEVERINULUI, numãruls 83, judeþul DOLJ organizeazã concurs
conform Legiinr. 188/1999 pentru ocuparea funcþiei publice vacante, de: Politist local, clasa I , gradul profesional debutant, 1 funcþie publicã de execuþie.
Concursul se va desfãºura astfel:
- Proba scrisã în data de 04.03.2019, ora 11.00,
- Proba interviu în data de 06.03.2019, ora 11.00
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
- studii universitare de licenþã de lungã duratã absolvite cu diplomã în
domeniul: educaþie fizicã ºi sport
- vechime – fãrã vechime
- posesor permis de conducere categoria B
Si a funcþiilor ontractuale vacante conform HG 286/23.03.2011 de:
agent de pazã, treapta III, 4 posturi
Concursul se va desfãºura astfel:
- Proba scrisã în data de 04.03.2019, ora 11.00 (proba unicã )
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
- studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat
- vechime – fãrã vechime
- cazier judiciar
Candidaþii vor depune dosarele de participare la la sediul Primãriei Comunei Cetate, judeþul Dolj. Relaþii suplimentare la sediul: Primãrie Comunei Cetate, persoana de contact: D-na Arnãutu Ghila Gabriela, telefon:
0251364.022, fax: 0251364.022, E-mail: tehnic@primariacetate.ro.

OFERTE DE SERVICIU Vând teren casã, 1.200 Vând (schimb) casã lo-

Angajez femeie la curãþenie, Popas Rustic
Balº. Telefon: 0768/
706.304.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2 camere semidecomandat,
etaj 4. Preþ 40.000 Euro.
Telefon: 0773/331.129.
Vând apartament 3
camere decomandatzona Lãpuº Argeº. Preþ
78.000 Euro negociabil.
Telefon. 0726/245.306.

CASE
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

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 + anexe,
teren 2800 mp. Cioroiaºi - Dolj. Telefon:
0765/152.614.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.

cuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.

TERENURI

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, discuri cu muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.
Vând televizor marca
WORTES în stare
bunã. Telefon. 0774/
682.257.
Vând motor 9 kv 900
ture / minut 8 cp, motor
T.N. motorinã, dãrac de
lînã, ºabloane steag Ue.
Telefon: 0723/684.511.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând teren 500 mp, la 8
km de Craiova - plantat
cu pomi ºi vie, între gard MATRIMONIALE
ºi asfalt este canalizare Doamnã serioasã vârºi apã. Telefon: 0770/ sta 65 ani caut domn
175.394; 0745/043.152. fãrã obligaþii vârstã
VÂNZÃRI DIVERSE apropiatã. Telefon:
VÂND porc 300 kg. 0729/684.222.
Telefon: 0762/576.593.
CITAÞII
Vând 2 ponei (masculi) GRAF RALUCA MIºi cãþei ciobãnesc de HAELA este chematã
Bucovina. Telefon: în data de 02.04.2019
0748/145.050.
în calitate de pîrît în
Vând loc de veci lucra- dosarul Nr. 13861/
re + cruce. Telefon: 215/2018, complet
0351/456.907; 0770/ CMF2, ora 9.00 la Ju304.207.
decãtoria Craiova.

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.
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.
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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

Ce pune Craiova în locul lui Mitriþã?
Plecarea „Piticului” se încearcã suplinitã prin
promovarea lui Mihãilã sau prin una dintre þintele
iernii: Rotariu, Drãguº, Tandia ºi Ioniþã
Plecarea lui Mitriþã lasã un hãu
în Craiova. Dincolo de aportul
sãu extrem de important în joc
ºi la rezultatele echipei, genul
acesta de jucãtor este adulat în
Bãnie. Privind lista de export a
ªtiinþei, remarcãm cã ofertele au
vizat aproape exclusiv ce este de
provenienþa olteneascã. Mitriþã,
Bãluþã, Screciu ºi Vãtãjelu, utilizatori de perfect simplu, au valorat împreunã 13-14 milioane de
euro. Ivan a costat ºi el 3 milioane, poate ºi pentru cã fusese oltenizat în prealabil, el având doar
16 primãveri când a sosit în Bãnie. Doar Gustavo a mai fost
vândut, dar faþã de ceilalþi suma
de transfer era numai din 6 cifre, iar cota brazilianului i-a crescut cota printre prazilieni, fãcând
parte din tripleta napoletanã cu
Mitriþã ºi Bãluþã. Acum, Craiova
mai are doar un dribleur, ºi, evident, el e oltean de origine: Bancu. E ºi urmãtorul produs de
export, astfel explicându-se ºi
preluarea banderolei de cãpitan.

Mitriþã vine sã-ºi ia
la revedere de la fani

Alexandru Mitriþã a fost invitat sã dea lovitura de începere la
meciul de duminicã, ora 21, dintre Universitatea Craiova ºi CFR
Cluj. „Piticul” revine din Abu
Dhabi, unde a efectuat deja primele antrenamente cu noua sa
echipã, FC New York City, ºi pe
„Ion Oblemenco” îi va preda
onorofic banderola de cãpitan lui
Nicuºor Bancu. „Alex Mitriþã îºi
va lua la revedere de la suporterii ªtiinþei ºi de la Peluza Nord
Craiova duminicã seara. Lovitura de începere în ceea ce este
„ºocul” acestui mini-retur va fi
datã de Alex, nu înainte de a preda banderola lui Nicusor Bancu.
Fii în tribune alãturi de Alex Mitriþã, cel care vine special pentru
a celebra prima victorie în campionat din 2019„, se aratã întrun mesaj postat de Universitatea
Craiova pe Facebook. Alexandru
Mitriþã a semnat un contract pe
4 ani cu New York City ºi va
câºtiga progresiv între 1,2 ºi 1,8
milioane de euro pe sezon.

Mangia l-ar lua pe Drãguº:
„Dacã o echipã vrea jucãtori
tineri, de calitate,
care cunosc fotbal,
atunci trebuie sã apeleze
la cei de la Viitorul”

Craiova încearcã mai multe
piste pentru a acoperi plecarea lui
Mitriþã în SUA. Fortes a fost deja
transferat, dar portughezul nu
este pe profilul fostului cãpitan al
Universitãþii, ci mai degrabã o
soluþie de înlocuire a lui Koljic.
Patru þinte principale au conducãtorii din Bãnie: Rotariu, Drãguº,
Tandia ºi Ioniþã. La ultimul, CFR
nu este dispusã sã renunþe pentru
mai puþin de un milion de euro,

iar Craiova nu ar vrea sã achite
aceastã sumã pentru un jucãtor
care a fost mai mult rezervã în
ultimul an, de când este în lotul
campioanei, el fiind ºi un fotbalist destul de capricios. În plus,
în Bãnie nu i-ar fi acceptate „declaraþiile de dragoste” repetate faþã
de Rapid, o rivalã a Craiovei. Sepsi
nu ar renunþa acum la Tandia,
acesta fiind principalul lor atu în
lupta pentru play-off. De altfel,
Tandia a marcat un gol ºi a oferit
un assist în eºecul celor de la
Sepsi de la Voluntari. Totuºi, ºi
oltenii au rezerve în privinþa acestei achiziþii, deoarece jucãtorul malian nu a avut continuitate în ultimii ani, suferind ºi multiple accidentãri. Dorin Rotariu nu pare
atras prea mult de varianta Craiova, el urmãrind tot un transfer
peste hotare. Dintre cei patru,
Denis Drãguº ar fi preferatul lui
Devis Mangia, deºi atacantul lui
Hagi nu poate fi adus pentru mai
puþin de 2 milioane de euro, plus
procente din transfer. Deºi nu
obiºnuieºte sã vorbeascã despre
jucãtorii altor formaþii, italianul a
precizat ºi dupã meciul de la Ovidiu cã jucãtorii de la Viitorul au o
culturã fotbalisticã ºi se adapteazã rapid, oferind în acest sens
exemplul lui Alex Cicâldãu. „Dacã
o echipã vrea jucãtori tineri, de
calitate, care cunosc fotbal, atunci
trebuie sã apeleze la cei de la Viitorul. Aºa am fãcut noi în varã cu
Cicâldãu, care dupã douã-trei antrenamente a înþeles tot ce vreau
de la el” a declarat Devis Mangia,
dupã meciul de la Ovidiu.

Mihãilã nu pare pregãtit

Deºi pregãtirea de iarnã ºi amicalele din Antalya ale Craiovei au
fost cu Mitriþã în primul 11, sezonul a fost reluat de olteni fãrã
cel mai bun jucãtor al lor. Totuºi,
„Piticul” lipsise ºi în meciul tur
cu Viitorul, încheiat 2-0, acel joc
fiind considerat cel mai bun din
acest sezon al alb-albaºtrilor.
Atunci, Koljic reuºea o dublã, iar
de aceastã datã bosniacul a ratat
un penalty. În lipsa lui Mitriþã, locul în stânga a fost luat de Mihãilã, care a avut o prestaþie modes-

tã, „încununatã” de un luft caraghios în repriza secundã. Internaþionalul de juniori este considerat cel mai de perspectivã jucãtor
al Craiovei, el împlinind 19 ani cu
o zi înaintea meciului de la Ovidiu. Totuºi, Mihãilã nu a marcat
încã pentru prima echipã a ªtiinþei, iar suplinierea unui jucãtor care
a înscris 13 goluri trebuie fãcutã
de un golgheter veritabil. Deºi a
jucat 4-2-3-1 în majoritatea partidelor din acest sezon, iar în Antalya a exersat un 4-4-2, Mangia
a revenit pentru acest meci la sistemul folosit în stagiunea trecutã, 3-4-3, în care benzile au fost
asigurate de Bancu ºi Mihãilã, respectiv Dimitrov ºi Meza Colli.
Mihãilã întârzie sã confirme.
Ca o comparaþie „din familie”,
Ivan debuta la 17 ani la Universitatea ºi nu întârzia sã marcheze,
într-un meci cu ASA Tg. Mureº,
iar la debutul în Liga I înscria în
Ghencea împotriva Stelei. Mihãilã a împlinit 19 ani ºi nu a reuºit
sã înscrie vreun gol la prima echipã, el nefiind un jucãtor prolific
nici când evolua la satelit. Talentul sãu este indiscutabil,

Bancu, urmãtorul produs
de export al Craiovei

Dacã varianta Mihãilã nu dã
roade ºi oltenii nu vor reuºi sã
transfere un jucãtor care sã suplineascã într-o anumitã mãsurã plecarea lui Mitriþã, o altã soluþie pentru Mangia ar fi urcarea lui Bancu.
Totuºi, antrenorul italian nu pare
sã agreeze aceastã mutare, cel
puþin nu în sistemul 4-4-2, mai ales
cã „Bancone” evolueazã fundaº
stânga ºi la echipa naþionalã. De
altfel, Bancu a preluat banderola
de cãpitan de la Mitriþã, el fiind
urmãtorul produs de export al Craiovei. Este ºi o strategie de marketing a celor din Bãnie, ultimii patru
cãpitani ai Universitãþii, Vãtãjelu,
Ivan, Bãluþã ºi Mitriþã fiind vânduþi în strãinãtate pe sume importante. Bancu ºi Cicâldãu au rãmas
acum cei doi internaþionali ai Universitãþii, iar Bancu are deja promisiunea conducerii cã va pleca
în varã, acesta fiind deja al cincilea sezon în tricoul ªtiinþei.

Andrei Cristea, noul Gardoº?

nul italian, iar de atunci nu a mai
prins lotul. O datã cu încorporarea lui Carlos Fortes, ºansele
lui Cristea sunt ºi mai reduse de
a prinde echipa. În amicalele din
Antalya, Andrei Cristea a avut
evoluþii bune, a marcat douã goluri ºi a scos un penalty.

Adus cu vâlvã în Bãnie, Andrei Cristea a prins numai ultimele 10 minute din meciul de la
Ovidiu. Decizia lui Mangia este
cu atât mai surprinzãtoare cu
cât Mihãilã ºi Meza Colli au dezamãgit la Ovidiu. Mai mult, paraguayanul a fost menþinut în
teren pe tot parcursul jocului,
Mangia fiind precaut pe final ºi
preferând o schimbare post de
post, Cristea intrând în locul lui
Koljic. Vârful moldovean n-a
pãrut deloc mulþumit cã a fost
introdus pe teren aºa de târziu
ºi a avut o reacþie de frustrare
la marginea terenului în momentul ratãrii penalty-ului de cãtre
Koljic, ieºeanul fiind un specialist al acestor faze. N-ar fi exclus sã avem un nou „caz Gardoº” în Bãnie, în sensul cã un
jucãtor cu mare experienþã nu
vine în Bãnie sã fie doar soluþie
de back-up. Gardoº a fost ignorat pe termen lung de Mangia ºi
a rãbufnit la un moment dat,
având un conflict cu tehnicia-

Oltenii, campionii penalty-urilor,
dar ºi al ratãrilor de la 11 metri
Lovitura de pedeapsã irositã
de Elvir Koljic la Ovidiu a fost a
cincea nespeculatã de craioveni
în acest campionat. Koljic ºi Mitriþã au douã ratãri la activ, iar
Fedele n-a reuºit nici el sã marcheze când a avut ocazia. Cel
mai probabil, Andrei Cristea va
fi urmãtorul pe lista executanþilor de penalty-uri, dacã va fi
în teren, în alt caz urmând a fi
solicitaþi Cicâldãu ºi Mihãilã.
Universitatea a primit 14 lovituri de pedeapsã în sezonul actual, fiind pe primul loc în Liga
I la acest capitol, cum este de
altfel ºi la capitolul ratãri de la
punctul cu var.

Liga I, Etapa a 23-a
Astra – Viitorul, mâine, ora 20
Sepsi – Dinamo, sâmbãtã, ora 20
Cãlãraºi – Chiajna, duminicã, ora 12
Iaºi – Gaz Metan, duminicã, ora 18.30
„U” Craiova – CFR Cluj, duminicã, ora 21
FC Botoºani – FC Voluntari, luni, ora 17
FCSB – Hermannstadt, luni, ora 20

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
22
13
8
1
36-13 47
2. FCSB
22
12
5
5
41-25 41
3. Craiova
22
11
6
5
37-19 39
4. Viitorul
22
10
4
8
25-23 34
5. Sepsi
22
9
6
7
31-23 33
6. Astra
22
8
8
6
29-21 32
............................................................................................................
7. Sibiu
22
8
5
9
23-23 29
8. Botoºani
22
7
8
7
27-30 29
9. Mediaº
22
7
8
7
24-29 29
10. Poli Iaºi
22
8
4
10 26-36 28
11. Dinamo
22
6
7
9
26-34 25
12. Cãlãraºi
22
3
9
10 14-24 18
13. Chiajna
22
4
5
13 16-38 17
14. Voluntari
22
3
7
12 25-42 16
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