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„Eu vreau sã
trãiesc în Europa, Cercetãtorul ºtiinþific
O fetiþã de excepþie
Petre Guran,
eu vreau sã fiu
din Craiova: O cheamã
cetãþean european” invitat la „Întâlnirile
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SpectActor”

În primul trimestru al acestui an, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a aplicat
amenzi contravenþionale, pentru deficienþele
constatate, în cuantum de aproape un miliard
de lei. Cele mai multe, peste 800.000 de lei,
au fost în domeniul „Relaþii de Muncã” (RM),

celelalte fiind la „Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã” (SSM). S-a constata o creºtere, este
adevãrat, nu foarte mare, la persoanele care
lucrau „la negru”, comparativ, cu aceeaºi perioadã de referinþã din anul trecut, dar o scãdere semnificativã faþã de 2017.
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O fetiþã de excepþie din Craiova:
O cheamã Timeea Petrescu!
MIRCEA CANÞÃR
La vârsta de 12 ani, Timeea Petrescu care trãieºte actualmente,
la Londra, alãturi de pãrinþii ei,
elevã în clasa a VII-a, orginarã din
Craiova, a fost acceptatã, de curând, în organizaþia MENSA, a persoanelor cu un coeficient de inteligenþã foarte ridicat, obþinând 162
de puncte la testul IQ. ªtirea Mediafax, confirmatã de Florentina
Petrescu, mama fetiþei, sunã lapidar. Coeficientul 140 IQ este considerat propriu oamenilor de geniu.
Dar o asemenea dotare nativã – IQ
162 – legitimeazã doar copiii superdotaþi. Mai aflãm, din relatarea
mamei, cã fetiþa ei, ceea ce nu surprinde, are calificativul excelent la
toate disciplinele de la Mathematics and Sciences College Heathland, exceleazã bineînþeles la Matematicã, punctul forte, citeºte
mult ºi îºi însuºeºte limbi strãine.
Când un copil, de pe aceste meleaguri istorice, mângâiate de DumEDITOR:
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Apropo de fotbal, Popescule, cum ziceai cã e zicala
aia „cine aleargã dupã doi
iepuri...”?

nezeu, uimeºte prin zãcãmântul de
inteligenþã, nu putem decât sã ne
bucurãm, fiindcã ei copiii de excepþie conferã o tuºã aparte Craiovei
ºi Doljului. O distincþie aparte. O
excepþionalã lucrare, în douã volume, a prof. emerit Nicolae Andrei, intitulatã „Olimpicii craioveni
pe meleagurile lumii”, apãrutã
anul trecut, cu patos scrisã, face o
retrospectivã, mai mult decât inspiratã a performanþelor internaþionale, de-a lungul anilor, a copiilor superdotaþi, obþinute de România, în care se regãsesc ºi reprezenþi ai Colegiului Naþional „Carol I”. Cu notabil aport. Cum este
de fapt ºi cel al Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”. Douã repere
ale învãþãmântului gimnazial ºi liceal craiovean. Profesorul emerit
Nicolae Andrei menþioneazã, cu comentariile de rigoare, „numele
minþilor de aur” Octavian Bîscã,
Doina Dincã, Mircea Sava Teodo-

rescu, Louis Funar, Mugurel Barcãu, Mihai Aniþescu, Mihai Bãrboi,
Octavian Fãrcãºanu, Augustin Mãdãlan, Florin Spînu, Monica Caia,
Liviu Ignat, Cristian Bobãilã, Mihai Pãtraºcu, Cristian Jitianu, Valeriu Octavian Schneider, Cristian
Talãu. ªi lista e lungã, chiar foarte lungã. Excelentul dascãl Nicolae
Andrei, ani buni director al Colegiului Naþional „Carol I”, din croialã veritabilã de dascãl cu vocaþie,
ºtie ce înseamnã ºi ce presupune o
bunã ºcoalã gimnazialã ºi un excelent liceu, care scot o medie cultivatã, dar ºi superdotaþi, fiindcã
existã „materia primã”. ªi de fapt,
ajungând aici, Timeea Petrescu, pe
care nu putem decât sã o salutãm
„de acasã”, între altele, ne dã un
semnal: atenþie la copiii dotaþi,
atenþie la toþi copiii. Ei sunt ziua
de mâine ºi a Doljului, ºi a Olteniei ºi a României. Copiii de excepþie, olimpicii aflaþi azi pe bãn-

cile ºcolilor craiovene, dascãlii lor
de elitã, care nu ne lipsesc, întreþin o flacãrã a pasiunii, spune undeva Nicolae Andrei, nelipsindu-le
dorinþa de afirmare. Discuþia despre copii superdotaþi este, fireºte, lungã ºi nu ne propunem sã o
epuizãm. Îndrãznim însã a crede cã
astfel de copii „minune”, flori ale
generaþiei lor, pot exista încã nedescoperiþi în multe locuri ale Doljului, fiindcã inteligenþa nativã, capacitatea creatoare, sagacitatea tipic olteneascã se aratã ca resurse
inepuizabile. ªi poate într-o zi toate aceste minþi luminate, de care
ne-a adus aminte Timeea Petrescu, vor putea fi pãstrate în þarã,
asigurate fiindu-le condiþiile maxime de pregãtire ºi de viaþã. Chiar
luând cu asalt celei mai bune universitãþi ale lumii, ei vor fi poate
tentaþi într-o zi sã punã umãrul, cu
vigoare, la afirmarea în lume a þãrii lor.

“Împreunã dãruim bucurie!”
Studioul teritorial
TVR Craiova vã anunþã,
începând cu data de
9.04.2019, demararea

campaniei „Împreunã
dãruim bucurie!”. Campania se desfãºoarã pânã
la data de 1 iunie, cu

sprijinul Asociaþiei
Vasiliada, aflatã sub
patronajul Mitropoliei
Olteniei.

Ne propunem, ca
împreunã, sã putem
ajuta 150 de copii nevoiaºi cu vârsta cuprinsã
între 6 ºi 10 ani din
localitatile Brabova ºi
Pleºoi, donând rechizite,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte noi. Îþi doreºti sã
contribui ºi tu la bucuria
unui copil? Ne-am bucura tare mult sã te alãturi
iepuraºului de Paºte.
Urnele campaniei se
gãsesc în Centrul Comercial Electroputere
Parc, Auchan Craioviþa
ºi la sediul Asociaþiei
Vasiliada (în spatele
Bisericii Sf. Ilie).
Mai multe aflaþi marþi,
de la ora 16.00, la o
ediþie specialã a emisiunii “Regiunea în obiectiv”, difuzatã în direct
pe TVR3 ºi TVR Craiova
dar ºi live pe paginile de
youtube ºi facebook:
TVR Craiova. Emisiunea
va fi moderatã de colegii
noºtri Simona Muºuroi ºi
Doru Ciolacu.
ªtim cã nu o sã schimbãm lumea, dar credem
cã putem sã aducem
mãcar o micã schimbare
în noi ºi sã facem o
bucurie celor din jurul
nostru.
Campania este activã
pânã la data de 1 iunie,
însã, putem face bine în
fiecare zi!
STUDIOUL TERITORIAL
TVR CRAIOVA
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„Eu vreau sã trãiesc în Europa,
eu vreau sã fiu cetãþean european”
Liberalii au susþinut, sâmbãtã, la
Craiova primul miting din precampania electoralã pentru alegerile europene care vor avea loc pe 26 mai. Preºedintele partidului, Ludovic Orban a
susþinut cã liberalii vor câºtiga alegerile europarlamentare dacã îºi pãzesc

Militanþii, simpatizanþii sau
activul PNL din regiunea Oltenia,
s-a reunit la finele acestei sãptãmâni, în Bãnie pentru a da startul precampaniei electorale pentru alegerile europarlamentare ce
vor avea loc în luna mai a.c. În
prima parte a evenimentului, deputatul Ionuþ Stroe a prezentat
lista cu candidaþii pe care PNL
intenþioneazã sã-i trimitã la Bruxelles, ca sã reprezinte România.
În acest context, europarlamentarul Marian Jean Marinescu a
precizat cã a lucrat la Strategia
Dunãrii, iar compania Ford ar
putea sã tarnsporte maºinile pe
Dunãre. „Eu sunt mândru cã

voturile ºi dacã se vor lupta cu PSD.
La rândul sãu, fostul jurnalist Rareº
Bogdan, primul pe lista PNL pentru
europarlamentare, l-a atacat pe Liviu
Dragnea, preºedintele PSD, spunând
cã liderul social-democraþilor va
„mânca o mamã de bãtaie” la alegeri.

sunt vâlcean, cã sunt doljean, cã
am reprezentat Oltenia în Parlamentul European. Credeþi cã oltenii trãiesc bine ? Eu cred cã
oltenii meritã mai mult, într-adevãr. Bunãstarea va veni în Oltenia când Oltenia se va despãrþi
de PSD. Eu am pus autostrada
Craiova – Lugoj pe harta de prioritãþi. Eu am votat ca sãnãtatea
sã fie finanþatã din bani europeni.
Eu am lucrat la Strategia Dunãrii, autoturismele produse la Craiova ºi nu numai, ar putea fi
transportate pe Dunãre. Eu vreau
sã trãiesc în Europa, eu vreau sã
fiu cetãþean european. PNL-ul va
veni la guvernare ºi va face ceea

ce ar trebui fãcut pentru oameni...”, a spus europarlamentarul Marian Jean Marinescu.

“O sã-i fac o ofertã
de nerefuzat lui
Liviu Dragnea”

Fostul journalist de la Realitatea tv, Rareº Bogdan, cel care
deschide lista PNL pentru Bruxelles a spus cã în democraþie „hoþii
stau la puºcãrie”, nu în Parlament
sau Guvern ºi cã „niciodatã nu
am ajuns sã ne conducã oameni
atât de proºti”. Acesta a fost primit în apluze ºi dupã terminarea
mitingului a fãcut mai bine de o
orã poze cu simpatizanþii, dar ºi

simpli oameni, veniþi sã-l cunoascã personal. „E greu sã înþelegem
cum Dumnezeu a ajuns aceastã
regiune plinã de oameni inteligenþi sã-l trimitã la Bucureºti pe
unul ce-ºi ascundea banii în cavouri, Darius Vâlcov....De aici,
din mijlocul Olteniei, o sã-i fac
o ofertã de nerefuzat lui Liviu
Dragnea: Dragnea, timpul tãu
a expirat, retrage-te pânã nu e
prea târziu, vei mânca o mamã
de bãtaie cu partidul tãu....Dumneavoastrã puteþi elibera
Oltenia. ªtiu cã sunteþi ameninþaþi, ºantajaþi cã vã dau copiii
afarã de la locurile de muncã.
Luptaþi, rezistaþi, pentru cã îi
vom îngenunchea”, a mai adãugat Rareº Bogdan.

Ludovic Orban, liderul Partidului Naþional Liberal ºi-a încurajat colegii de partid ºi i-a avertizat în legãturã cu posibila fraudã la secþiile de votare. “Dragi
fraþi liberali, cu toatã forþa, cu

toatã vigoarea, cu tot curajul, sã
strigãm ‘Victorie!’. Nu va fi uºor.
ªtim foarte bine ce fac, ºtim
foarte bine cum încearcã sã-ºi
adune voturile. Nu uitaþi toate
metodele pe care le folosesc, nu
uitaþi cã sunt capabili de orice ca
sã câºtige voturi. Sunt capabili
sã dea bani, sunt capabili sã fure
la urnele de vot. Aþi vãzut-o pe
Maria Grapini furând în vãzul
întregii Europe din voturile pentru candidatul român. Vã daþi
seama ce o sã facã în fiecare
secþie de votare încercând sã
fure voturi pentru PSD, pentru
cã altfel nu au cum sã câºtige
alegerile. Iar dacã ne pãzim voturile, dacã noi ne luptãm cu ei,
dacã îi ameninþãm cã vom aplica legea, cã îi pedepsim pentru
toate nenorocirile pe care le-au
fãcut, îi vom bate fãrã niciun fel
de problemã”, le-a mai spus Orban liberalilor prezenþi la întâlnirea de la Craiova.
MARGA BULUGEAN

controlului medical periodic, la
frecvenþa prevãzutã; neutilizarea
echipamentelor individuale de
protecþi, prin acceptul conducãtorilor locurilor de muncã; neluarea mãsurilor specifice lucrului
la înãlþime, etc. „În primul trimestru al acestui an, au fost demarate campanii de verificare a
entitãþilor ce utilizeazã munca zilierilor, a agenþilor de muncã temporarã, a agenþilor de plasare a
forþei de muncã în strãinãtate, a
celor din domeniul transportului
rutier. De asemenea, a avut loc
o acþiune de aplicare ºi respectare a prevederilor legale la exploatarea echipamentelor de
muncã în agriculturã, la care s-a

adãugat alta, privind obligaþiile
angajatorilor de a implementa, pe
baza principiilor generale de prevenire, mãsurile necesare pentru
asigurarea securitãþii ºi protecþia
lucrãtorilor care îºi desfãºoarã
munca la înãlþime. Acestea vor
continua tot anul, rezultatele urmând sã fie mediatizate. Am
efectuat acþiuni de informare a
factorilor interesaþi despre modificãrile legislative din domeniul
RM, o vom face în continuare,
ºi vom merge ºi pe linia controalelor inopinate, aºa cum am procedat ºi pânã acum”, a precizat
Cãtãlin Mohora, inspector ºef
al ITM Dolj.
CRISTI PÃTRU

„Nu va fi uºor”

În primul trimestru din 2019:

Aproape un miliard de lei, valoarea amenzilor
aplicate de inspectorii de muncã

În primul trimestru al acestui an, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a aplicat amenzi
contravenþionale, pentru deficienþele constatate, în cuantum de aproape un miliard de lei.
Cele mai multe, peste 800.000 de lei, au fost
în domeniul „Relaþii de Muncã” (RM), celelalÎn trimestrul I al acestui an,
inspectorii de muncã din cadrul
Compartimentului RM au verificat 437 de agenþi economici, la
care au constatat 267 de deficienþe, pentru care au dispus
mãsuri de remediere, ºi au aplicat 105 sancþiuni contravenþionale, dintre care 53 au fost avertismente, iar celealate s-au soldat cu amenzi de peste 800.000
de lei. Cele mai multe neconcordanþe cu legislaþia au fost la folosirea muncii fãrã forme legale;
nerespectarea repausului sãptãmânal; munca suplimentarã neretribuitã; munca pe timp de
noapte; etc. Au fost depistate 34
de persoane care lucrau „la negru”, la 20 de angajatori, pentru

te fiind la „Securitate ºi Sãnãtate în Muncã”
(SSM). S-a constata o creºtere, este adevãrat,
nu foarte mare, la persoanele care lucrau „la
negru”, comparativ, cu aceeaºi perioadã de referinþã din anul trecut, dar o scãdere semnificativã faþã de 2017.

care aceºtia din urmã au fost
sancþionaþi cu amenzi totale de
680.000 de lei, iar o persoanã fizicã a fost amendatã cu 1.000
de lei pentru prestarea de activitãþi, fãrã a avea încheiat un contract individual de muncã. În
2018, tot în primul trimestru, au
fost 26 de persoane care lucrau
fãrã forme legale, cel mai mare
numãr, din ultimii patru ani, fiind înregistrat în 2017 (105). Cea
mai mare incidenþã a fost înregistratã în construcþii, agriculturã, comerþ, prestãri servicii, etc.

„Vom merge pe linia
controalelor inopinate”

În domeniul SSM, s-au efctuat 338 de controale, fiind apli-

cate 284 de sancþiuni contravenþionale, 20 dintre acestea constând în amenzi totale de peste
167.000 de lei. De asemenea, a
fost sistatã activitatea la doi
agenþi economici, iar douã echipamente au avut funcþionarea
opritã. În aceeaºi perioadã, au
fost comunicate 67 de evenimente (din care ºase au fost mortale, douã produse în 2017), a cãror cercetare nu a fost finalizatãVorbind strict de primul trimestru din 2019, neluând în calcul
anul 2017, au fost înregistrate
cinci cazuri de deces, trei patologice, celelalte fiind în timpul
orelor de muncã. Pe acest segment, cele mai multe deficienþe
s-au constatat în neefectuarea
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Rotary Club Craiova premiazã Excelenþa în Educaþie
Rotary Club Craiova, în parteneriat cu Filarmonica „Oltenia” ºi Rotary Club Anatolia
Thessaloniki, organizeazã, vineri, cea de-a ºasea
ediþie a Galei „Rotary Susþine Excelenþa în
Gãzduitã în sala de spectacole a Filarmonicii „Oltenia”, ediþia din acest an a
Galei „Rotary Susþine Excelenþa în Educaþie” va fi organizatã sub egida „Culture-Friendship-Cooperation”, care este
chiar tema de cooperare a cluburilor Rotary din Balcani (România-Grecia-Bulgaria-Serbia). Printre invitaþii din acest an,
se numãrã artiºti de excepþie, care sunt
foarte cunoscuþi, aplaudaþi ºi îndrãgiþi în
Grecia: dirijorul Theodoros Orfanidis,
soprana Sonia Theodoridou, tenorul Ioannis Lakis ºi pianistul Aikaterini Liata (cu
toþii componenþi ai grupului Orchestra
Mobile). Pe scenã, se vor afla ºi o parte a
corului „Cantabile”, care ºi ei se vor deplasa special pentru aceastã întâlnire cu
publicul craiovean, ºi, bineînþeles, Orchestra Filarmonicii Oltenia.

Un spectacol deosebit,
pe acorduri greceºti

Reportoriul serii a fost special ales pentru aceastã ocazie. Publicul Galei va avea
ocazia sã asiste la spectacol captivant, care
va putea fi privit ºi ca o incursiune în cultura ºi tradiþiile Greciei. În programul

Educaþie”. Ca ºi la ediþiile anterioare, evenimentul este unul caritabil, fiind dedicat strângerii de fonduri pentru acordarea de burse ºi
premii ºcolare.

spectacolului se aflã dansuri tradiþionale
greceºti, interpretate de echipa de dansuri
„Irini” a comunitãþii din Craiova. Spectacolul de galã va include multe cântece
foarte cunoscute, compuse de muzicieni
contemporani la fel de celebri, precum
Mikis Theodorakis sau Dionisis Savvopoulos: „En Meditatterranee” – Georges
Moustaki/Areski Belkacem; „Night of
magic” – Mikis Theodorakis/Yannis
Theodorakis; „Street of dreams” – Manos Hadjidakis; „It is getting dark, somewhere” – Mikis Theodorakis/Iakovos
Kampanellis. Interpretãrile muzicale vor
urma dupã fiecare categorie ce va fi premiatã în cadrul galei.

Rotary Club Craiova acordã
20 de burse de studiu elevilor

Prin programul „Rotary susþine calitatea în educaþie”, Rotary Club Craiova
acordã lunar un numãr de 20 de burse
elevilor care, în cursul anului anterior, au
avut rezultate deosebite la învãþãturã, la
concursurile ºi olimpiadele ºcolare, dar
care, la nivel de familie, nu se pot bucura
de o susþinere materialã corespunzãtoare.

„În calitate de membri ai societãþii,
avem datoria de a susþine aceºti minunaþi copii ºi familiile lor care realizeazã venituri reduse, prevenind, astfel, marginalizarea unor vitori performeri. Prin acest program ne propunem sã promovãm ºi sã recompenspm dorinþa de a studia, ambiþia
ºi performanþa elevilor”, susþin organizatorii, Rotary Club Craiova.

Susþinere financiarã
pentru performanþa ºcolarã

O altã categorie de suport financiar o constituie ºi premiile pentru excelenþã. Anual, Rotary Club Craiova
sprijinã performerii olimpiadelor ºi
concursurilor ºcolare, fie prin premii,
fie prin susþinere financiarã în vederea participãrii la cantonamente sau
concursuri. „Fiecare elev are dreptul la
performanþe ºi la atingerea propriilor standarde ºi idealuri. De multe ori, elevi cu
pontenþial deosebit ºi dorinþã puternicã de
a învãþa nu-ºi pot atinge obiectivele din
cauza situaþiei materiale. Pentru aceºti elevi
cu rezultate deosebite la învãþãturã, la

concursuri ºi olimpiade ºcolare, Rotary
Club Craiova acordã burse care sã le susþinã proiectul de viaþã”, mai spun organizatorii, Rotary Club Craiova, care, an de
an, are grijã sã scrie în cartea sa de vizitã,
una atât de frumoasã - cea a generozitãþii.
LAURA MOÞÎRLICHE

Cercetãtorul ºtiinþific Petre Guran, invitat la „Întâlnirile SpectActor”
Petre Guran, cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Studii
Sud-Est Europene din cadrul Academiei Române, este invitat de Teatrul Naþional „Marin Sorescu” în cadrul evenimentului cultural „Întâlnirile SpectActor”. Miercuri, 17 aprilie 2019, de la ora 19.00, domnia sa va susþine conferinþa
«O criticã a educaþiei contemporane în
lumea occidentalã, din punctul de vedere
al metodei ºi al conþinutului, ºi o discuþie
despre marile cãrþi ale umanitãþii. Încerc
sã disting ce bagaj cultural trebuie sã-ºi ia
tânãrul de azi pentru a traversa deºertul
tehnologiei. S-ar intitula „Învãþãtorule,
vreau sã vãd!”, cu un subtitlu eventual„Ce meritã sã ºtim pentru ziua de mâine?”», spune Petre Guran referindu-se la
conferinþa pe care o va susþine la Craiova.
Petre Guran (n. Bucureºti, 5 martie
1972) este cercetãtor la Institutul de Studii
Sud-Est Europene al Academiei Române,
doctor în istoria civilizaþiilor (2003), cu o
tezã intitulatã „Sfinþenie regalã ºi putere
universalã în lumea ortodoxã (sfârºitul

„Învãþãtorule, vreau sã vãd!” (Ce meritã sã ºtim pentru ziua
de mâine?) ºi va oferi autografe pe cartea „Biserica în Cetate. Studii de ecleziologie ortodoxã” (Ed. PRO Universitaria,
2014). Moderator: Nicolae Coande. Biletele pentru public
se gãsesc la Agenþia teatrului.

evului mediu ºi începutul epocii moderne)”, susþinutã la Ecole des Hautes Etudes
en Science Sociales (Paris), sub îndrumarea prof. Alain Boureau. În anul 2009 a fost
consilier personal al Ministrului Culturii, iar
în perioada 2016-2017, secretar de stat în
Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru relaþia cu românii de pretutindeni. În 2013 a fost decorat de preºedintele Republicii Moldova cu Medalia „Mihai
Eminescu” pentru merite culturale.
Este autor al volumului „Biserica în
cetate. Studii de ecleziologie ortodoxã”
(Bucureºti, 2014) ºi a peste 40 de studii
în limbile englezã ºi francezã dedicate antropologiei faptului religios ºi istoriei intelectuale a formelor de putere în lumea bi-

zantinã, anticã ºi medievalã, co-autor la
„Oxford History of Historical Writing”
ºi „Oxford History of Late Antiquity”. De
asemenea, are numeroase studii, articole
ºi recenzii în românã, pe teme de istorie,
arhitecturã ºi religie. A fost director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chiºinãu, fellow al Center for
Hellenic Studies, Princeton University,
fellow NEC. În diferite etape ale formãrii
sale intelectuale a avut ocazia sã ucenicesc pe lângã profesorii Alexandru Duþu,
Andrei Pippidi, Nicolae-ªerban Tanaºoca,
Alain Boureau (EHESS, Paris), Gilbert
Dagron (College de France), Peter Brown
(Princeton Univ.).
MAGDA BRATU

Se inaugureazã „Club Phi – TRADEM” Expoziþie de carte, de Ziua Internaþionalã a Romilor
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, Uniunea Scriitorilor din România
(USR) – Filiala Craiova ºi Centrul
„Mircea Eliade” din cadrul Universitãþii din Craiova organizeazã astãzi,
ora 18.00, ºedinþa inauguralã a „Club
Phi – TRADEM”. Cuvântul de
deschidere va fi rostit de prof. Ioan
Lascu, preºedinte al filialei craiovene
a USR, iar invitat este Aurelien
Demars, de la Université de Savoie
Mont Blanc, EHIS – Université de
Limoge, cu conferinþa intitulatã „Le
mal du temps et le temps du mal
selon Cioran et Fondane”. Prezintã:
Ionel Buºe. Întâlnirea are loc la
Galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian Demetrescu”, iar accesul
publicului interesat este liber, în limita
locurilor disponibile.
MAGDA BRATU

Ziua Internaþionalã a
Romilor (8 aprilie) este marcatã de Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” prin organizarea unei
expoziþii de carte ºi materiale audio-video. Deschisã în
perioada 8-12 aprilie 2019,
în Sala „Marin Sorescu”,
aceasta „are menirea de a
promova istoria, cultura ºi
civilizaþia comunitãþii rome”.
Dintre titlurile expuse: „Þiganii în istoria României”
de Viorel Achim, „Rromii:
din India la Mediteranã” de
Donald Kenrick, „Filosofie,
istorie ºi tradiþii indiene în
cultura rromilor” ºi „Gramatica limbii rromani: alfabet, transcriere foneticã ºi morfologie” de Lucian Cherata, „Mândrã sã fiu rromã: de la Faþa

Luncii la Sorbona” de
Anina Ciuciu, „Poveºti þigãneºti / Rromane paramica” (ediþie bilingvã) de
Petre Copoiu. De asemenea, vizitatorii pot audia diferite materiale deþinute de
instituþie ºi stocate în format DVD: „Þiganii: istoria unui popor european”,
de Angus Fraser, în lectura lui Emil Hurezeanu,
„Muzicã þigãneascã din
Transilvania / Gypsy Music from Transilvania” –
selecþia muzicii ºi text de
prezentare de Speranþa
Rãdulescu, „Gypsy Music” – selecþie de muzicã
din diferite þãri: Grecia, Albania, Serbia, Turcia, România etc.
MAGDA BRATU
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Anunþul tãu!
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SC ERPIA SA Craiova Strada
Siretului, Nr. 35, JudetulDolj CUI
RO3730956 J 16/75/1991 CONVOCATOR -COMPLETAT- SC ERPIA SA,
prin administrator unic, ing. Lucian
Cãpitãnescu, cu sediul în Craiova,
str. Siretului nr. 35, înmatriculatã la
Registrul Comerþului Dolj, sub nr.
J16/75/1991, avand codul unic de
înregistrare RO3730956, în conformitate cu prevederile art. 117,
art.117 (1) din Legea nr. 31/1990 republicatã, urmare a solicitãrii nr.
395/02.04.2019 din partea acþionarului SC LUTEREC IMPEX SRL,ce
deþine 90,079 % din capitalul social,
completeazã convocatorul publicat în Monitorul Oficial 1257/
20.03.2019, cu urmãtoarele puncte: - 12.Deschiderea de conturi curente (în lei si valutã) la LIBRA INTERNET BANK SA; - 13.Contractarea unor facilitãþi de credit de la
LIBRA INTERNET BANK SA în
suma cumulatã de cel mult
5.000.000 RON; - 14.Constituirea
garanþiilor aferente creditului /creditelor menþionate la pct. Anterior;
- 15. Imputernicirea unei personae
pentru a reprezenta Societatea la
LIBRA INTERNET BANK SA în
scopul îndeplinirii formalitãþilor
de contractare a creditului ºi constituirea garanþiilor aferente acestuia ºi formalitãþilor necesare deschiderii de conturi în lei ºi /sau
valutã pe numele societãþii. SC
ERPIA SA: Administrator unic, Ing.
Lucian Capitanescu
Primãria Municipiului Bãileºti scoate la licitaþie în data de
25 aprilie 2019 suprafeþe de teren situate în strada ªoseaua Galicea Mare nr. 10. Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Bãileºti. Str. B. Al. ªterbey Nr. 13. Telefon: 0251/ 311.956.

Cabinetul Individual de Insolvenþã Durlã Sorin Daniel în calitate de lichidator al SC Ogaret Tour
SRL, vinde la licitaþie, urmãtoarele bunuri: - autoturism Renault
Clio Symbol, an fabricaþie 2006 elemente de mobilier de birou, fiºete metalice - utilaje moarã grâu
(pentru dezmembrare) - clãdire
moarã- fãrã teren (pentru materiale) - cântar 500 kg. Licitaþia va
avea loc în fiecare zi de vineri, în
perioada aprilie – iulie 2019, la orele 11.30, la Casa Tineretului din
Craiova, Calea Severinului nr. 1
(lângã magazinul Billa), sub condiþia înscrierii la licitaþie cu 24 de
ore înainte. Informaþii suplimentare la tel. 0740912640.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã în vederea închirierii urmãtoarelor: · spaþii de birouri cu suprafeþe cuprinse între 41,00 – 105,00
mp, spaþii de alimentaþie publicã –
în incinta Centrului Multifuncþional
Craiova. Documentaþia necesarã
se procurã de la Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului, nr. 26,
etaj 2, camera E 211. Licitaþia va
avea loc la aceeaºi adresa în fiecare zi de luni, miercuri ºi vineri,
h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268690.
Înºtiinþare. S.C. ROMCIM IMPEX SRL cu sediul în Bãileºti, str.
Eroilor, Nr.75-75A, judeþul Dolj, solicitã aviz de gospodãrirea apelor
pentru balastiera situatã în localitatea Ciupercenii Vechi, judeþul
Dolj, teren albie minorã a fluviului
Dunãrea, între Km, 784+200 ºi
784+000. Persoanele interesate pot
obþine informaþii la sediul societãþii
ºi la Primãria Municipiului Calafat.

Consiliul de Administraþie al
Societãþii Cooperative Meºteºugãreºti Avîntul SCM Filiaºi, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã pe data de 23.04.2019 ora
11.00 la sediul societãþii din Filiaºi, str. Racoþeanu nr. 145, bl.
UMPS, etaj 2, având urmãtoarea
ordine de zi: 1. Raportul activitãþii economice pe anul 2018. 2.
Realizarea BVC pe anul 2018.3.
Contul de profit ºi pierderi pe
anunl 2018. 4. Raportul cenzorului. 5. Modul de îndeplinire al
obligaþiilor revenite administratorilor ºi descãrcarea de gestiune. 6. Aprobarea BVC pe anul
2019. 7. Aprobarea vînzãrii spaþiului etaj1 sau 3 din bloc UMPS
str. Racoþeanu. 8. Diverse. Preºedinte Dîrlã Rodica.
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.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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Vând loc de veci lucrare + cruce. Telefon: 0351/456.907;
0770/304.207.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
CERERI SERVICIU Vând (schimb) casã Vând CHEVROCu noi vei avea
Responsabil Protec- locuibilã comuna Pe- LET KALOS, stare
þia Datelor cu carac- riºor, cadastru, ane- bunã - preþ negociapropriul „job”!
PRIMARIA COMUNEI PODARI, anunþã elaborarea primei versiuni pentru PLANUL URBANISTIC
GENERAL – COMUNA PODARI – JUDEÞUL
DOLJ ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
Consulatarea primei versiuni a planului se poate realiza
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, judeþul Dolj ºi la sediul titularului Primãria Comunei Podari, Str. Dunãrii, nr. 67, sat
Podari, comuna Podari, Judeþul Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj în termen de
18 zilecalendaristice de la publicarea anunþului.

ter personal - DPO,
jurist colaborare part
time. Telefon: 0742/
052.306.

PRESTÃRI SERVICII

SC STYH A&A
SRL executã lucrãri
de construcþii a clãdirilor rezidenþiale ºi
nerezidenþiale. Oferã toate mãrcile de
beton la preþuri competitive. Telefon:
0771/374.288.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere Craioviþa
Nouã (Lângã ªcoala Nr.33). Telefon:
0721/992.883.
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.
Vând casã comuna
Scaeºti. Telefon:
0744/375.858.
Vând casã + anexe,
teren 2800 mp. Cioroiaºi - Dolj. Telefon:
0765/152.614.

xe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
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.

TERENURI

Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren Craiova.
Telefon:0251/548.870.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp
ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.

AUTO

Vând OPEL ASTRA
G CARAVAN argintiu, motor 1,6 benzinã ºi instalaþie gaz
butelie toroidalã 1800
E. Telefon: 0786/
391.745.

bil (Giubega). Telefon: 0787/353.944.
Vând MERCEDES
E 270, diesel din 2004,
culoare negru - înmatriculat în România.Telefon: 0786/391.745.

VÂNZÃRI DIVERSE

Butoi de Zinc 200 litri,
butoi de lemn 140 litri
vin, moarã 220V0,8kw, uruitoare motor
electric220V-380V-2,2
kw, lãzi stupi, uºã lemn
cu toc – stejar. Telefon:
0720/115.936.
Cuverturã pluºatã grena nouã, covor persan
220/210, sãpun de
casã 5 kg, apometre
2 bucãþi. Telefon:
0770/303.445.
Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon:0770/304.207;
0351/456.907.
Vând familie raþe
mute (rãþoi + 2 raþe)
pentru prãsilã ºi ouã
incubaþie. Telefon:
0786/391.745.
Vând 4 roþi MERCEDES cu cauciucuri
de iarnã 195/65R15,
jante în stea. Preþ
convenabil. Telefon:
0762/183.205.

Vând1000chiparoase
florifere (tuberoze) cu
10-12 puieþi pe bulb.
Telefon:0786/391.745.
Vând solarii din þeavã
fixate pe pivoþi demontabili, ranforsate cu trei
lonjeroane pe coamã.
Telefon:0786/391.745.
Vând 2 ponei (masculi) ºi cãþei ciobãnesc
de Bucovina. Telefon:
0748/145.050.

PIERDERI

Pierdut legitimaþie student eliberatã de
UCV Craiova pe numele BOLOZAN
DUMITRU. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE

Livia ºi Daniel Cãlin, sunt alãturi de
prietena lor, Ruxandra Burdescu,
la greaua durere
pricinuitã de pierderea mamei. Sincere condoleanþe!
Familia Ion Cãlin,
regretã trecerea în
nefiinþã a celei care
a fost FELICIA
BURDESCU ºi este
alãturi de fiica acesteia, Ruxandra. Sincere condoleanþe!

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.

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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Handbalistele Bãniei au reintrat
în lupta pentru podium
SCM Craiova a învins Gloria Buzãu ºi a urcat
pe locul 4, la 4 puncte de Corona Braºov, înaintea
meciului direct
Echipa de handbal feminin a
Craiovei a câºtigat un meci vital
pentru reintrarea în lupta pentru
podium. Fetele lui Bogdan Burcea au învins în Sala Polivalentã
cu 32-28 (15-13) pe Gloria Buzãu, în etapa a 21-a din Liga Florilor ºi au urcat pe locul 4 în clasament, cu 30 de puncte, la 4

puncte de Corona Braºov, cu
care oltencele se vor duela în
runda urmãtoare, duminicã, de
la ora 18.15, în deplasare. În
meciul cu Buzãul, Patricia Vizitiu a fost cea mai bunã marcatoare a partidei, iar în ziua în
care a împlinit 24 de ani Ana
Maria Tãnasie a marcat 6 golu-

ri. Au evoluat pentru formaþia
din Bãnie: Dzhukeva, Curmenþ
(portari), Vizitiu 9 goluri, Tãnasie 6, Tãtar 6, Nikolic 5, Trifunovic 4, Ianãºi 2, Gjorchevska,
Seric, ªelaru, Ion, Costa, Fachinello. De la oaspete, Stoleru a
reuºit nu mai puþin de 11 goluri.
În schimb, handbaliºtii de la Universitatea Craiova au pierdut
meciul cu liderul seriei C din liga
secundã, CSM ªcolar Reºiþa,
scor 22-35, în Sala Sporturilor
„Ion Constantinescu“.

Echipa lui Dan Pascu a pierdut derby-ul cu Galaþiul ºi primul loc
Voleibaliºtii Craiovei au cedat pe teren
propriu derby-ul cu Arcada Galaþi, scor
3-1, pe seturi: 25-21, 21-25, 25-19, 2521, dupã o orã ºi 50 de minute. Galaþiul,

care câºtigase ºi în sezonul regular în
Bãnie, a trecut pe primul loc în clasament,
cu 1 punct în faþa Craiovei, ºi cu 3 peste
Zalãu, ocupanta locului 3. Dãnuþ Pascu a

Ionuþ Teleleu. Mai sunt 6 etape din playoff, iar în cea care urmeazã SCMU Craiova joacã în deplasare cu CSM Bucureºti,
miercuri, de la ora 17.

utilizat jucãtorii: Laurenþiu Licã, Rusmir
Halilovic, Aleksandar Milivojevic, Facundo Imhoff, Filip Sestan, Rãzvan Olteanu,
Neven Majstorovic - libero, Bogdan Ene,

Victorie pentru baschetbaliºti înainte de play-off
SCMU Craiova ºi BC Timiºoara s-au întâlnit ºi în ultima
etapã a grupei de Top 6 din Liga
Naþionalã masculinã de baschet,
iar gazdele s-au impus cu 88-83,
pe sferturi: 12-22, 22-25, 27-21,
27-15. Astfel, SCMU Craiova a

încheiat sezonul pe locul 4, cu
36 de puncte, dupã 12 victorii ºi
tot atâtea înfrângeri. Porter
Troupe a marcat 22 de puncte,
6 recuperãri, 4 assist-uri ºi o intercepþie, pentru un indice de
eficienþã 28. Au jucat pentru for-

douã fiind programate peste
monstrãm asta în play-off”. Cele
maþia din Bãnie: Troupe 22 de
douã sãptãmâni, în Sala Polivadouã echipe se vor duela în pripuncte, Gajovic 17, Curry 15,
lentã. Celelalte meciuri din playmul tur play-off-ului, pe sisteCasale 10, Boone 8, Mijajlovic 7,
off: CSU Sibiu – Dinamo, U BT
mul „cel mai bun din 5 meciuri”.
Koreniuk 6, Fraseniuc 3, BerceaCluj – Steaua, CSM Oradea –
SCMU Craiova va juca mai
nu, Ionescu. Despre acest joc ºi
BC Piteºti.
multe partide acasã, primele
despre play-off, Porter Troupe
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Liga I, play-off, etapa a 4-a

Satelitul Craiovei l-a învins pe cel al Sibiului
Într-un meci din etapa a 21-a
a seriei C3, pe arena „Extensiv”,
satelitul Universitãþii Craiova l-a
învins pe cel al Sibiului, AFC Hermannstadt II, scor 3-0, golurile
fiind marcate de Baicu, Traºcã
ºi Vali Constantin. Antrenorul
echipei secunde a ªtiinþei, Dragoº Bon, a folosit formula: Preduþ – Sârbu (75 Albãstroiu),
Dobre, Spahija, Pãtulea – Þoiu,

Popescu – Frãsineanu (72 Al.
Vulpe), V. Constantin, Traºcã –
Baicu (70 L. Niþu). Universitatea II este pe locul 11, cu 26 de
puncte ºi joacã în etapa viitoare
pe terenul lanternei roºii, Viitorul Domneºti, echipã care nu are
niciun punct. Totuºi, Domneºtiul a fost aproape de o mare surprizã în aceastã etapã, pierzând
abia în prelungiri la Iºalniþa, în faþa

Filiaºiului, scor 2-1. Oaspeþii au
marcat în prima parte, apoi Stoenac ºi Gheorghiºor au adus victoria echipei lui Mugur Guºatu,
aflatã pe locul 6, cu 36 de puncte. Într-un alt meci, echipa lui
Adrian Mititelu a pierdut cu 1-0
în deplasare cu FCM Alexandria,
ºi se aflã pe locul 3, cu 38 de
puncte, la 12 puncte distanþã de
liderul Turris Tr. Mãgurele.

Liga a IV-a Dolj
În prima etapã a play-off-ului
Ligii a IV-a Dolj s-au înregistrat
rezultatele: CS Cârcea – UT Dãbuleni 2-2, Tractorul Cetate – Danubius Bechet 2-1, Metropolitan
Iºalniþa – Dunãrea Calafat 0-0.

Clasamentul aratã astfel: 1. CS
Cârcea 19p, 2. Tractorul Cetate
18p, 3. Metropolitan Iºalniþa 15p,
4. Danubius Bechet 14p, 5. Dunãrea Calafat 15p, 6. UT Dãbuleni 10p. În prima etapã din Cupa

Ligii a IV-a s-au jucat partidele:
Recolta Ostroveni – Unirea Amãrãºtii de Jos 2-1, Progresul Segarcea – Victoria Pleniþa 1-4, Flacãra Moþãþei – Vânãtorul Desa sa jucat ieri, Jiul Podari a stat.

Play-out, etapa a 4-a
Dinamo – Chiajna 3-2
Au marcat: Papazoglou 28, 48, Zenke 56 / Ivanovici, 68, 90.
Cãlãraºi – Voluntari 1-1
Au marcat: D. Benzar 56 / Armash 90.
Hermannstadt – Poli Iaºi 0-1
A marcat: Teixeira 56.
Gaz Metan – Botoºani s-a jucat asearã.
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