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În fiecare an, la data de 29 iu-
lie, este marcatã Ziua Imnului
Naþional al României, simbol na-
þional, alãturi de drapelul trico-
lor, stema þãrii ºi sigiliul statului.

Ziua Imnului Naþional, marcatã la Craiova:

Pe 29 iulie 1848, în Parcul Zãvoi
din Râmnicu Vâlcea, dupã citirea
noii Constituþii, un grup de tineri
condus de Anton Pann, a cântat
pentru prima datã imnul Revo-

luþiei paºoptiste „Deºteaptã-te,
române”, pe versurile poemului
patriotic „Un rãsunet”, scris de
Andrei Mureºanu,  muzica imnu-
lui fiind atribuitã lui Anton Pann.
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- Teodorovici are porto-
foliul Finanþelor ºi eu, Po-
pescule, am portofelul fãrã
finanþe.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

 Raportul cu concluziile Corpului de
control al ministrului de Interne, Nicolae
Moga, pe marginea evenimentelor tragi-
ce de la Caracal, se va afla, astãzi, în cen-
trul discuþiilor din ºedinþa CSAT. Proba-
bil, un comunicat de presã, ulterior, va
mai clarifica anumite lucruri, despre cir-
cumstanþele în care s-au derulat eveni-
mentele tragice. Probabil... Pânã atunci,
bombardaþi cu nesfârºite informaþii pe
surse – nedecantate ºi neverificate – omul
de rând rãmâne nelãmurit în privinþa
multor lucruri privind sistemul de alerta-
re ºi modul în care au funcþionat operaþi-
unile de salvare. Se înoatã oricum într-o
smintealã generalã. ªi grav este sã trans-
formãm „exigenþa moralã ºi politicã” într-
un desfrâu resentimentar ºi sã încurcãm
criteriile, luând umorile ºi frustrãrile pri-
vate drept luciditate analiticã. E prea mult
aplomb ºi prea puþinã suferinþã. Ce legã-
turi pot avea tezele despre justiþie, care
au speriat „bieþii procurori”, cu cele în-
tâmplate la Caracal, este greu de spus.
Faptul cã un boschetar de duzinã, Gheor-
ghe Dincã (65 ani) din Caracal, strada

Craiovei, a putut sãvârºi ceea ce de acum
ºtim, este de-a dreptul consternant. Se
vehiculeazã tot felul de bizarerii despre
criminal: cã a fost internat de vreo 10 ori
la psihiatrie, cã omora cu sadism câini,
cã ar fi avut interdicþie sã intre în Italia,
cã era taciturn, cã a lucrat o vreme la
Spitalul municipal ca geamgiu etc. Se
spun ºi lucruri mai „cumsecade”. Cu toa-
te acestea „nu bãtea la ochi”, nu atrãsese
atenþia niciunui poliþist local, nu ciripise
nimeni despre el, cã face ºi drege lucruri
necurate. Ceea ce la locvacitatea oame-
nilor locului este nefiresc. În urma veri-
ficãrii tuturor aspectelor referitoare la
modul de intervenþie al poliþiºtilor, de la
sesizarea privind dispariþia unei minore –
Simona Mãceºanu (elevã în clasa a X-a
la un liceu din Caracal, din Dobrosloveni),
ieºitã la ocazie, pânã la prima perchiziþie
la domiciliul fãptaºului din 26 iulie a.c.,
Corpul de control al ministrului de Inter-
ne a propus cercetarea prealabilã faþã de
cinci ofiþeri ºi trei agenþi, în raport cu atri-
buþiile funcþionale prevãzute în fiºa postu-
lui, a actelor normative incidente în ma-

terie, a instrucþiunilor ºi dispoziþiilor în
vigoare. Stânjenitoare situaþie. Dar sur-
prizã, ºi sã fim puþin atenþi: dupã douã
zile în care Gheorghe Dincã l-a luat pe
„nu” în braþe, a mãrturisit ex-abrupto, în
ancheta de la DIICOT S.T. Craiova to-
tul. Sau aproape totul. Nu mai ºtie însã,
cu exactitate ce a fãcut cu cadavrul Si-
monei Mãceºanu ºi nici cu cel al Mihae-
lei Luiza Melencu, din Radomir (Dioºti),
elevã la un liceu din Craiova, dispãrutã
în aprilie a.c. Persistã aºadar multe enig-
me, deocamdatã nedesluºite. Numai cã
povestea trebuie sã aibã un final, accep-
tat de opinia publicã, ºi procurorii DII-
COT S.T. Craiova au în mâini un caz
fierbinte, nu uºor de instrumentat - lu-
creazã sub teribilã presiune psihicã -,
trebuind sã administreze probe infailibi-
le. ªi nu exclus ca Gheorghe Dincã, în
absenþa probelor concrete, ieri s-a pro-
cedat la reconstituire, la domiciliul sãu
din Caracal, sã schimbe declaraþia fã-
cutã în faþa procurorilor de la DIICOT
Craiova. Crima de la Caracal reverbe-
reazã pe tot cuprinsul þãrii. Evidenþiazã,

înainte de toate, pe deoparte neprofesi-
onalism ºi indolenþã, pe de altã parte
cooperare sterilã între instituþii ºi chiar
inadecvare legislativã. Cum ar fi de pil-
dã neviabilitatea poliþistului de proximi-
tate, care a înlocuit dupã 2003 tradiþio-
nalul „sectorist”, mult mai concret în
activitatea cotidianã. Însuºi fostul pre-
ºedinte, Traian Bãsescu, cu interesante
analize în aceste zile, pe acest caz, vor-
bea, deunãzi, de dificultãþile SPP, în pre-
gãtirile summitului informal de la Sibiu.
Sã mai consemnãm un lucru: Institutul
naþional de criminalisticã al Poliþiei Ro-
mâne, prin raportul privind expertiza ge-
neticã judiciarã parþialã, confirmã ceea ce
procurorii aºteptau. Dar nu e suficient.
Cu certitudine victimile nu au fost inci-
nerate, dar nici asta nu lãmureºte lucru-
rile, ci mai mult le complicã. Procurorii
anchetatori au în faþã un psihopat ºi ni-
mic mai mult. Un psihopat, în deplinã li-
bertate – cu permis de conducere auto,
deci complexe verificãri periodice – care
s-a plimbat nestingherit prin Caracal ºi
împrejurimile acestui municipiu.

«În cei 23 de ani de competiþie, Olimpiada
Naþionalã „Meºteºuguri artistice tradiþiona-
le” a reuºit sã se impunã în sfera manifestã-
rilor cultural-naþionale ºi sã creeze reale po-
sibilitãþi de promovare a valorilor autentice
de artã popularã la toate categoriile de pu-
blic, sã formeze – în special pentru copii –
un cadru real de percepere a fenomenului
etnografic. Astãzi, atenþia organizatorilor se
îndreaptã spre a gãsi cãi de promovare a
micilor meºteºugari pentru asigurarea suste-
nabi-litãþii pe termen lung a proiectului ºi a
beneficiarilor direcþi ai acestuia», au declarat
organizatorii evenimentului din acest an.

Elevii înscriºi în concurs au participat la
diferite secþiuni, precum: þesut la rãzboi verti-
cal ºi orizontal, brodat, cusut, confecþionat

ªase elevi din Dolj, premiaþi la Olimpiada Naþionalã „Meºteºuguri artistice tradiþionale”
Cinci elevi din Craiova ºi altul din
comuna doljeanã Melineºti au fost

premiaþi, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
la tradiþionala Olimpiadã „Meºteºuguri

artistice tradiþionale”, faza naþionalã,
care a avut loc în muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului. Organizat de Muzeul

ASTRA în parteneriat cu Inspectoratul
ªcolar al Judeþului Sibiu, evenimentul,

ajuns la cea de-a XXIV-a ediþie, s-a
desfãºurat în perioada 24-28 iulie 2019.
S-au întrecut în a-ºi demonstra mãies-

tria 250 de participanþi, din 31 de judeþe
ale þãrii, inclusiv Sibiu ºi din Bucureºti,
dar ºi din strãinãtate: Suedia, Bulgaria,

Republica Moldova ºi R.P. Chinezã
(Institutul Confucius Sibiu/ ULBS Sibiu).

piese de port popular, confecþionat podoabe,
confecþionat pãpuºi în port popular, confecþi-
onat opinci, dantelã cu ciocãnele, ciucuri pe
chelteu, împletit, împletit fibre vegetale, pre-
lucrarea artisticã a lemnului, sculpturã lemn,
sculptat icoane de vatrã, xilogravurã, pirogra-
vurã, metaloplastie, prelucrarea cornului, pre-
lucrarea metalului, încondeiat ouã, pictat icoa-
ne pe sticlã ºi pe lemn, picturã naivã, cerami-
cã figurativã, modelat ceramicã, olãrit, con-
fecþionat mãºti, artã decorativã.

Între cei 250 de participanþi, cu vârste cu-
prinse între 6 ºi 18 ani, din þarã ºi din strãinãta-
te, s-au aflat ºi ºase elevi doljeni, toþi premiaþi
în cadrul festivitãþii de închidere a Olimpiadei,

care a avut loc duminicã, pe scena de
pe lacul din muzeul în aer liber. Trei
dintre ei frecventeazã, în prezent, ate-
lierele de meºteºuguri tradiþionale or-
ganizate de Secþia de Etnografie a Mu-
zeului Olteniei (Casa Bãniei). Este vor-
ba despre Robert Preda – locul I
(secþiunea Icoanã de vatrã), recent ab-
solvent al cursurilor Liceului Tehnolo-
gic Special „Beethoven” din Craiova;
Florin Niþu – locul al II-lea (secþiu-
nea Sculpturã în lemn), elev în clasa a
X-a la aceeaºi unitate ºcolarã; Andrei
Vîrtosu – locul al II-lea (secþiunea Pre-
lucrarea artisticã a lemnului), elev în
clasa a IX-a la Colegiul Naþional „Ca-
rol I” din Craiova. Toþi trei se aflã sub

coordonarea unui profesor dedicat: Ionuþ Sma-
randache – absolvent, în anul 2002, al ªcolii
de Arte „Cornetti” din Craiova (secþia Sculptu-
rã, clasa prof. Emilian Popescu) ºi încã din anul
2004 psihopedagog la Liceul Tehnologic Spe-
cial „Beethoven”. Alãturi de cele douã grupe de
cursanþi – cãrora li se pot alãtura ºi alþi tineri –
, îl puteþi vedea la lucru la Casa Bãniei în fiecare
zi de marþi, între orele 9.00 ºi 12.00.

Premiate la Olimpiada Naþionalã „Meºteºu-
guri artistice tradiþionale” au fost ºi douã eleve
ale Colegiului Naþional Militar „Tudor Vladimi-
rescu” din Craiova, având-o coordonator pe
prof. Monica Tãnasie: Alina Duina (clasa a
XII-a) – locul I (secþiunea Picturã pe sticlã) ºi
Minuna Popescu (clasa a X-a) – locul al III-
lea (secþiunea Picturã mobilier þãrãnesc). Cu
locul al II-lea la secþiunea Artã decorativã s-a
întors de la Sibiu ºi Teodor Chivu – elev în
clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic „Alexandru
Macedonski” din comuna doljeanã Melineºti,
având-o profesor coordonator pe Alina Didu.

Cu prilejul desfãºurãrii Olimpiadei, vizita-
torii Muzeului ASTRA au participat la wor-
kshop-uri interactive ºi ateliere de lucru în
cadrul cãrora au putut urmãri procesele ºi
fazele fãuririi unor obiecte cu uz tradiþional
sau de artã. De asemenea, au asistat la spec-
tacole având ca invitaþi ansamblurile folclo-
rice de copii din Miercurea Sibiului, ªeica
Mare, Sãcãdate ºi Palatul Copiilor Sibiu.

MAGDA BRATU
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Ieri, în Piaþa Tricolorului din
Craiova, în prezenþa oficialitãþi-
lor locale ºi centrale s-a desfã-
ºurat ceremonia dedicatã Zilei
Imnului Naþional al României.
Evenimentul început cu prezen-
tarea onorului ºi s-a încheiat cu
defilarea.  Prima înregistrare a
melodiei s-a fãcut pe disc, în anul
1900, în S.U.A., în interpretarea
solistului Alexandru Pascu. În
anul 1910, fanfara Batalionului 2
Pionieri din Bucureºti reunitã cu
fanfara Regimentului ªtefan cel
Mare din Iaºi au realizat prima
înregistrare instrumentalã a pie-
sei, iar corul „Ion Vidu” din Lu-
goj a înregistrat pentru prima
datã pe disc varianta coralã a
imnului, în acelaºi an – 1910.

În timpul revoluþiei anticomuniste,
imnul s-a auzit din nou

Dupã 30 decembrie 1947,
imediat dupã instaurarea dicta-
turii comuniste, „Deºteaptã-te,

Subprefectul Judeþului Dolj, Cristian Marian ªovãilã:
„Astãzi sãrbãtorim ziua imnului nostru drag, cel care ne face

inimile sã tresalte de fiecare datã când îl ascultãm. Suntem ro-
mâni. În inimile noastre pompeazã acelaºi sânge, iar imnul rãsu-
nã cu putere în ele, cãci, începând din anul 1848, atunci când a
fost compus, „Deºteaptã-te, române!” a devenit cântecul inimi-
lor românilor de pretutindeni datoritã mesajului de patriotism ºi
de libertate pe care îl poartã în el. A insuflat curaj în momentele
cruciale ale istoriei ºi, totodatã, mândrie atunci când românii ne
reprezintã cu cinste pe podiumurile internaþionale. Istoria ne este
confirmarea faptului cã suntem un popor de oameni bravi, cu un
cuget aprig, credinþã ºi putere. Suntem legaþi de pãmântul patriei
noastre. Oriunde am fi, purtãm în sufletele noastre þara, iar rãdã-
cinile neamului ne trag înapoi spre casã. Avem datoria sfântã de
a plãti þãrii tot ceea ce ne-a dãruit ea, prin îmbrãþiºarea dreptãþii
ºi a binelui. Existã o maximã celebrã, ce spune aºa: <<Fii tu însuþi
schimbarea pe care vrei sã o vezi în lume!>>. Aºadar, sã fim mai
buni, sã fim mai toleranþi, dar aprigi când vine vorba de lege ºi
dreptate. <<Dragostea de patrie este cea dintâi religie a omului
civilizat>>, spunea cu mare înþelepciune Napoleon, iar din punctul
meu de vedere, aceste cuvinte au o însemnãtate primordialã.
Iubirea de þarã este fundamentalã în orice societate sãnãtoasã ºi
prosperã, iar imnul are rolul de a ne aduce împreunã ºi a face din
noi un tot: un spirit, un suflet ºi o inimã care sã batã pentru un
scop comun, acela de a prospera ºi de a fi uniþi, cãci împreunã
suntem România! ”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ziua Imnului Naþional, marcatã la Craiova:

„Deºteaptã-te, române!”,„Deºteaptã-te, române!”,„Deºteaptã-te, române!”,„Deºteaptã-te, române!”,„Deºteaptã-te, române!”,
sssssimbol al unitãþii Revoluþiei Româneimbol al unitãþii Revoluþiei Româneimbol al unitãþii Revoluþiei Româneimbol al unitãþii Revoluþiei Româneimbol al unitãþii Revoluþiei Române
În fiecare an, la data de 29 iulie, este

marcatã Ziua Imnului Naþional al Româ-
niei, simbol naþional, alãturi de drapelul tri-
color, stema þãrii ºi sigiliul statului. Pe 29
iulie 1848, în Parcul Zãvoi din Râmnicu
Vâlcea, dupã citirea noii Constituþii, un grup

de tineri condus de Anton Pann, a cântat
pentru prima datã imnul Revoluþiei paºop-
tiste „Deºteaptã-te, române”, pe versurile
poemului patriotic „Un rãsunet”, scris de
Andrei Mureºanu,  muzica imnului fiind atri-
buitã lui Anton Pann.

române !”, ca ºi alte marºuri ºi
cântece patriotice, precum
„Pe-al nostru steag e scris uni-
re”, au fost interzise, intonarea
sau fredonarea lor fiind pedep-
site cu ani grei de închisoare.
Cu toate acestea, pe 15 noiem-
brie 1987, în timpul revoltei an-

ticomuniste de la Braºov, mun-
citorii de la uzina Steagul Roºu,
aflaþi în marº spre centrul ora-
ºului, au cântat, în faþa Spita-
lului Judeþean, „Deºteaptã-te,
române !”. Pe 22 decembrie
1989, în timpul revoluþiei anti-
comuniste, imnul s-a auzit din
nou, emanând unitatea maselor
de oameni care protestau pe
strãzi ºi exprimând repulsia faþã
de vechiul imn comunist „Trei
culori…”.

Cetãþenii sunt datori sã
manifeste respect faþã

de drapel ºi imn
„Deºteaptã-te, române!”,

simbol al unitãþii Revoluþiei Ro-
mâne de la 1848, a devenit dupã
Revoluþia din 1989 imnul naþio-
nal al României, prin Decretul-
lege nr. 40 publicat în Monito-
rul Ofiacial al României nr. 15
din 25 ianuarie 1990, aceastã
prevedere fiind menþionatã ºi în

Constituþia României din 1991.
În perioada 1991 – 1994, „Deº-
teaptã-te, române!” a fost ºi
imnul naþional al Republicii Mol-
dova, dar a fost înlocuit cu im-
nul  „Limba noastrã”. Intonarea
Imnului Naþional a fost regle-
mentatã prin Legea nr. 75 din
16 iulie 1994 ºi prin normele de
aplicare ale acesteia din anul
2001. Cetãþenii sunt datori sã
manifeste respect faþã de dra-
pelul ºi imnul naþional al Româ-
niei ºi sã nu comitã nici un act
prin care s-ar aduce ofensã

acestora. La ceremoniile de ar-
borare a drapelului, precum ºi
la intonarea imnului naþional, cu
prilejul solemnitãþilor, asistenþa
trebuie sã stea în picioare, bãr-
baþii sã se descopere, iar milita-
rii de toate gradele sã dea ono-
rul conform regulamentelor mi-
litare. Sunt considerate contra-
venþii intonarea sau publicarea
imnului în altã limbã decât cea
românã, ori cu textul ºi partitu-
ra diferite de cele prevãzute de
lege, sau omisiunea interpretãrii
sale în cazurile obligatorii.

Viceprimarul municipiului Craiova, Stelian
Bãrãgan :

“Pentru toþi românii, astãzi este o zi specialã
– Ziua Imnului Naional. O zi pentru care nimeni
nu are nevoie de pregãtire, pentru cã nu credem
sã existe copil, tânãr sau adult care sã nu cu-
noascã versurile imnului naþional. Aceastã zi
festivã este un prilej de a fi mândri de istoria, de
cultura ºi de moºtenirea noastrã spiritualã.

Imnul Deºteaptã-te, române! îºi are originea în
poemul «Un rãsunet», redactat ºi publicat de po-
etul Andrei Mureºanu în timpul Revoluþiei de la
1848 ºi care a fost considerat, de marele Nicolae
Bãlcescu, „Marseilleza românilor”.

Transpus pe note muzicale de cãtre Anton
Pann, imnul a devenit un cântec foarte drag româ-
nilor, insuflându-le curaj în momente cruciale ale
istoriei. Versurile lui Andrei Mureºanu ºi muzica
lui Anton Pann au inspirat dintotdeauna masele
de oameni care se luptau pentru þarã, devenind
simbol al libertãþii românilor. În acelaºi timp, imnul
îi însoþeºte pe români ºi în cele mai frumoase mo-
mente din viaþa lor, atunci când marii sportivi îl
fredoneazã pe prima treaptã a podiumului, în com-
petiþii internaþionale.

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa :
„Celebrarea imnului de stat ne oferã prilejul de a vorbi cu

profund respect despre unul dintre cele mai importante simbo-
luri naþionale, versurile sale însufleþind în toate momentele cru-
ciale lupta pentru atingerea aspiraþiilor care ne uneau încã di-
nainte ca provinciile istorice ale României sã se alipeascã într-
un singur trup.

«Deºteaptã-te, române!» este cântecul unei naþiuni care,
indiferent de graniþele formale dintre fiii sãi, s-a definit dintot-
deauna ca un tot, prin credinþa nestrãmutatã în valori comune,
în valorile dreptãþii, libertãþii ºi suveranitãþii – principii sfinte,
pe care le-a enunþat încã din zilele Revoluþiei paºoptiste ºi
continuã sã o facã ºi astãzi.

Este cântecul unei naþiuni care, într-o lume conturatã de
interesele marilor puteri, a înþeles cã este datoare sã-þi proiec-
teze propriul destin istoric ºi a reuºit sã ºi-l împlineascã, prin
curaj ºi abilitate, prin dãruire ºi numeroase sacrificii.

Imnul de stat rãmâne puntea preþioasã între prezentul ºi tre-
cutul unui popor care face dovada cã ºtie sã se raporteze la
ilustrele figuri care i-au deschis drumul afirmãrii, ºtie sã le ono-
reze memoria ºi sã desprindã, din faptele ºi opera lor, modele
pentru a-þi construi viitorul cu demnitate ºi fermitate.

În calitate de preºedinte al Consiliului Judeþean, doresc ca,
în aceastã zi de solemnã sãrbãtoare, sã adresez tuturor craio-
venilor ºi doljenilor expresia deplinei noastre consideraþii, alã-
turi de calde urãri de fericire, sãnãtate ºi prosperitate.“
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Primarul Craiovei, Mihail Ge-
noiu, a declarat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, când au
fost semnate alte douã proiec-
te cu finanþare europeanã pen-
tru Craiova – reabilitarea fân-
tânii Popova ºi a grãdiniþei cu
program prelungit Curcubeul
Copilãriei – cã municipalitatea
are în derulare câteva proiecte
importante ce vizeazã ºi îmbu-
nãtãþirea transportului public
din oraº. La rândul sãu, direc-
torul Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia,
Marilena Bogheanu, a precizat
cã proiectele de mobilitate ale
autoritãþilor din Craiova se aflã
într-o fazã de pre-contractare
ºi sunt cele mai valoroase, fi-
nanþarea ajungând în cazul lor
la 50 milioane de euro.

Cele 46 autobuzele
electrice, în analizã

Achiziþia celor 46 de autobu-
ze electrice este avansatã, sus-
þin autoritãþile. Licitaþia a fost
lansatã pe douã pachete, unul de
16 autobuze ºi celãlalt de 30 de
autobuze, iar ambele se aflã
acum în analizã, potrivit prima-
rului. „Proiectul cu cele 16 au-
tobuze electrice se aflã într-o
perioadã de pre-contractare ºi va
trebui stabilitã valoarea care va
putea fi finanþatã, pentru cã este
proiectul care închide procen-
tul de alocare a 100% ºi se ºi
depãºeºte. ªi va trebui sã fie sta-
bilit foarte clar cât va fi finan-
þat”, a menþionat edilul. În aceaºi
fazã se aflã ºi celãlalt lot, de 30
de autobuze, care au fost inclu-
se, dupã cum spun autoritãþile,
într-o listã de rezervã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Flota nouã de autobuzeFlota nouã de autobuzeFlota nouã de autobuzeFlota nouã de autobuzeFlota nouã de autobuze
ºi tramºi tramºi tramºi tramºi tramvaie se lasã aºteptatãvaie se lasã aºteptatãvaie se lasã aºteptatãvaie se lasã aºteptatãvaie se lasã aºteptatã

Cele 46 de autobuze electrice,
40 autobuze Euro 6 ºi 17 tram-
vaie, care ar urma sã schimbe
total flota de mijloace de trans-
port a RAT Craiova, se aflã în
faze avansate de achiziþie. Lici-

taþiile au fost demarate de auto-
ritãþi ºi ministerul Dezvoltãrii ºi
se aºteaptã acum finalizarea lor
pentru ca autobuzele ºi tramva-
iele sã ajungã, efectiv, în trafi-
cul din Bãnie.

Achiziþia
ºi finanþarea,

în paralel
Deºi se aflã în faza de analizã

la departamentul de achiziþii al
primãriei, pe partea de finanþa-
re, autobuzele electrice au fost
scoase, în paralel, ºi la licitaþie,
pentru cã legislaþia oferã acest
drept. Edilul a explicat cã existã
o clauzã suspensivã la proiecte-
le europene care permite acest
lucru ºi de care autoritãþile lo-
cale au profitat. „Sunt în fazã
de analizã la achiziþii, dar ele sunt
urcate pe SEAP cu clauzã sus-
pensivã, legislaþia premite acest
lucru ca încheierea contractu-
lui sã se facã dupã obþinerea fi-
nanþãrii. Deci, sunt douã lucruri
paralele: achiziþia ºi finanþarea”,

a þinut sã sublinieze primarul
Craiovei.

Termenul pentru
livrare nu este,
deocamdatã,

cunoscut
Principalul avantaj al faptului

cã finanþarea ºi achiziþia se fac
în paralel este cã municipalitatea
câºtigã timp. Cu toate acestea,
reprezentanþii primãriei s-au fe-
rit sã ofere un termen exact când
autobuzele electrice vor fi pro-
curate ºi introduse efectiv în tra-
ficul din oraº. „Nu înseamnã cã,
dacã am urcat achiziþia în siste-
mul electronic ºi se deruleazã,
aceste autobuze vor veni la sfâr-
ºului anului sau la începutul lui
2020. Ele vor veni abia dupã ce
se semneazã un contract de fi-
nanþare. Deci sã fie clar, este o
clauzã suspensivã care nu va eli-
minatã decât în momentul în
care se semneazã finanþarea”, a
subliniat primarul Genoiu, în aº-
teptarea contractului de finanþa-
re cu ADR Sud-Vest Oltenia pe
aceastã achiziþie.

25 milioane
de euro pentru
mijloacele de

transport electrice
Cele 46 de autobuzele elec-

trice sunt estimate, împreunã, la
valoarea de 110 milioane de lei,
echivalentul a 25 milioane de
euro. Achiziþia este împãrþitã în
trei faze: 30 de autobuze elec-
trice în prima tranºã, apoi cinci
ºi alte trei. În pachetul de rezer-
vã mai sunt încã opt autobuze.
Din cele 46 de autobuze electri-

ce, 30 ar avea o lungime de 12
metri, iar 16 vor mãsura o lun-
gime de 18 metri (autobuze ar-
ticulate). Pânã sã se decidã asu-
pra acestor tipuri de autobuze –
electrice – autoritãþile s-au gân-
dit cã ar putea merge ºi pe vari-
anta de autobuze hibrid, caz în
care valoarea lor ar fi fost mai
micã. Autoritãþile achiziþioneazã,
la pachet, ºi surse de încãrcare
electricã.

BERD verificã
licitaþia

Un alt lot de autobuze sunt
cele 40 de autobuze diesel pe
care Primãria Craiova ºi-a pro-
pus sã le cumpere cu banii dintr-
un credit pe care l-a contractat
deja de la BERD. Din cele spu-
se de primar, se pare cã aceasta
este licitaþia cea mai avansatã,
fiind deja adjudecat câºtigãtorul,
dar se mai aºteaptã acum doar
verdictul din partea bãncii. „Ce-
lelalte autobuze Euro 6, care
sunt pe contractul cu BERD, a
fost adjudecate dar nu se va
putea face public câºtigãtorul
acestei licitaþii pânã nu va fi va-
lidat de echipa BERD. La ora
aceasta (vineri, 26 iulie), este

trimisã documentaþia la BERD
pentru validare ºi, dupã aceea,
cât de curând sã aflãm cine e
câºtigãtorul acestei licitaþii ºi sã
dãm drumul la derularea auto-
buzelor Euro 6”.

15 milioane
de euro, finanþare
pentru autobuzele

diesel
Autoritatea localã s-a împru-

mutat de 15 milioane de euro de
la BERD ºi, iniþial, a spus cã vor
cumpãra 36 de autobuze noi,
apoi cã numãrul acestora va fi
totuºi de 40 de exemplare. Auto-
buzele acestea vor avea podea
joasã, motor Diesel Euro 6 – cla-
sa C ºi o lungime standard de 12
metri. Licitaþia a fost lansatã,
dupã cum se ºtie, de municipali-
tate, la sfârºitul lunii aprilie ºi s-a
aºteptat pânã la 1 iulie ca sã fie
adjudecat câºtigãtorul licitaþiei.
Aceste autobuze au toate ºanse-
le, aºadar, sã fie primele care vor
sosi în Craiova.

Licitaþia pentru
tramvaie

a fost reluatã
Cele 17 tramvaie sunt procu-

rate de Ministerul Dezvoltãrii ºi
vor fi oferite apoi municipalitã-
þii. În acest sens a fost semnat
un protocol, iar ministerul a
scos, în ianuarie, tramvaiele la
licitaþie. A fost nevoie ca licita-
þia sã fie repetatã, din cauzã cã
nu au existat ofertanþi. Primarul
Mihail Genoiu a declarat cã
acum aceastã procedurã de
achiziþie este reluatã, fiind
schimbate anumite clauze – cele
privind termenul de livrare ºi
dimensiunea tramvaielor – pen-
tru a fi mai clare pentru ofer-
tanþi. „Cele 17 tramvaie de la
Ministerul Dezvoltãrii, este re-
luatã, în acest moment, licitaþia
pentru a se stabili anumite cla-
rificãri în privinþa termenului de
livrate ºi a lungimii lor, ceea ce
solicitã potenþialii ofertanþi”, a
menþionat edilul-ºef al Craiovei.
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07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Ca'n viaþã
11:00 Ca'n viaþã
11:45 Teleshopping
12:20 Legendele palatului:

Regele Geunchogo (R)
2011, Coreea de Sud, Istoric
13:30 Lumea azi
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu
16:50 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
18:00 Lumini ºi umbre: Partea II
1982, România, Dramã, Istoric
19:00 Povestea Cerbului de Aur
19:30 100 de poveºti despre

Marea Unire
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:10 Jackie
2016, SUA, Chile, Franta,

Biografic, Dramã
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Telejurnal
00:30 Lumini ºi umbre: Partea II

(R)
01:25 Povestea Cerbului de Aur (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Fram (R)
1983, România, Aventuri,

Dramã, Familie
09:00 Lonesome dove: suflet

de pistolar (R)
1994, SUA, Western
09:55 Generaþia Fit
10:00 Câºtigã România!
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 Sãnãtate cu de toate (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Fram
1983, România, Aventuri,

Dramã, Familie
16:00 Lonesome dove: suflet

de pistolar
1994, SUA, Western
16:55 Oanapp
17:55 Primãverii
2018, România
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 D'ale lu' Miticã (R)
21:00 Destine ca-n filme
22:10 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,

Familie, Romantic, Dragoste
23:15 Câºtigã România! (R)
00:15 Nunta in stil polonez (R)
1998, SUA, Comedie
02:05 Oanapp (R)
02:55 E vremea ta! (R)
03:10 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:50 Cod roºu de jaf
09:35 Pasager în trenul terorii
11:20 Eu sunt Hercule
12:15 Demon pe douã roþi
14:05 Edge of Tomorrow:

Prizonier în timp
16:00 ªtirile sãptãmânii cu

John Oliver
16:35 Rampage: Scãpaþi de

sub control
18:20 Victoria
19:10 Krypton
20:00 Prinþesa spaniolã
21:00 Divorþ
21:30 Ani ºi ani
22:35 Overlord
00:25 Trãind printre demoni
02:15 O sãptãmânã nebunã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Logodnã pentru

sãrbãtori
2011, SUA, Comedie
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 Din adâncuri
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Ora de vârf 2 (R)
01:15 Logodnã pentru

sãrbãtori (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

PRO 2
07:00 Vieþi schimbate (R)
08:00 Te voi gasi, te voi iubi

(R)
09:00 Teleshopping
09:15 Rãzbunare pe tocuri

(R)
10:15 Inimi ºi lacrimi (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Cealaltã familie a

soþului meu (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Te voi gasi, te voi iubi

(R)
15:00 Rãzbunare pe tocuri

(R)
16:00 Vieþi schimbate
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Te voi gasi, te voi iubi
19:00 Cealaltã familie a

soþului meu
21:00 Rãzbunare pe tocuri
22:00 Moºtenirea
23:00 Vieþi schimbate (R)
00:00 Cealaltã familie a

soþului meu (R)

07:45 Arestat la domiciliu
09:45 La bloc (R)
12:15 Agentul Cody Banks

2: Destinaþia Londra
14:15 Odrasla lui tata
16:00 Incã o datã, cu

dragoste!
18:00 La bloc
20:30 Cursã infernalã
22:15 Cel mai bun film 3D
00:15 Cursã infernalã (R)
02:00 Cel mai bun film 3D

(R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
12:00 Observator
14:00 Surorile
2019, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 Top Gun
1986, SUA, Acþiune, Dramã,

Romantic, Dragoste
01:30 Tutankhamun
2016, Dramã, Istoric
03:30 Camera Cafe
04:00 Surorile (R)
2019, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,

Dragoste
23:00 Vulturii de noapte
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Vrei sã fii milionar (R)
03:15 Puterea dragostei (R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastila de râs

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Focus (R)
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Premiera (R)
1976, România, Comedie
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Asterix ºi Obelix -

Misiune: Cleopatra
2002, Franþa, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic
22:30 Focus din inima

României
23:00 Întâmplãri cu Alexandra
1989, România, Comedie
01:00 Asterix ºi Obelix -

Misiune: Cleopatra (R)
2002, Franþa, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Best of fun
17:00 Seinfeld
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Jimmy ºi Hope
2010, SUA, Comedie
20:30 Seinfeld
22:00 Lista neagrã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

Rampage: Scãpaþi de sub control
Se difuzeazã la HBO, ora 16:35

Megastarul internaþional Dwayne
Johnson interpreteazã rolul unui
primatolog care ºi-a fãcut un obicei
din a þine oamenii la distanþã. Singu-
ra legãturã specialã a lui Davis
Okoye (Dwayne Johnson) este cea
pe care o are cu George, o gorilã
extrem de inteligentã, de care a
avut grijã încã de când s-a nãscut.
Atunci când un experiment genetic
dã greº, blândul animal se transfor-
mã într-o imensã bestie violentã.

Din adâncuri
Se difuzeazã la Pro TV, ora 21:30

În captivantul thriller Din
Adâncuri, Nancy Adams (Blake
Lively) face surfing pe o plajã
pustie, într-un loc care se
dovedeºte a fi zona de vânã-
toare a unui mare rechin alb.
Deºi ea se aflã la doar 200
metri de mal, supravieþuirea
pare a fi pentru Nancy testul
suprem, care-i va pune la
încercare ingeniozitatea, cali-
tãþile ºi stãpânirea de sine.
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○sursa: cinemagia.ro

Cursã infernalã
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Ajuns într-un oraº strãin, un
deþinut eliberat pe cauþiune (Paul
Walker), închiriazã fãrã sã ºtie o
maºinã care-l aruncã într-o cursã
infernalã atunci când descoperã
în portbagaj un "pasager" nedorit,
o femeie legatã de mâini ºi de
picioare. Pentru cã a închiriat
maºina care nu trebuia, se trezeº-
te acum cu toatã poliþia pe urmele
lui, care vrea cu orice preþ ca
femeia din maºinã sã nu ajungã...
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Top Gun
Se difuzeazã la Antena 1, ora 23:00

Când simþi nevoia de vitezã, nu
te poþi duce decât într-un singur
loc: Top Gun, ºcoala de elitã a
Marinei Americane cu cei mai
buni piloþi din lume, ºi filmul care
a definit o nouã specie de bloc-
kbuster. În rolul care l-a transfor-
mat în cea mai mare vedetã a
lumii, Tom Cruise este Maverick,
pilotul care zboarã din instinct,
fãrã sã respecte regulile...
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MIERCURI - 31 iulie

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Ca'n viaþã
11:00 Ca'n viaþã
11:45 Teleshopping
12:20 Legendele palatului:

Regele Geunchogo (R)
2011, Coreea de Sud, Istoric
13:30 Cooltura
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Convieþuiri
16:50 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
18:00 Lumini ºi umbre: Partea II
1982, România, Dramã, Istoric
19:00 Povestea Cerbului de Aur
19:30 100 de poveºti despre

Marea Unire
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:10 Sânge ºi rãzbunare
2014, SUA, Acþiune, Thriller
00:00 Telejurnal
00:30 Lumini ºi umbre: Partea II

(R)
1982, România, Dramã, Istoric
01:35 Povestea Cerbului de Aur
02:00 Sânge ºi rãzbunare (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Fram (R)
1983, România, Aventuri,

Dramã, Familie
09:00 Lonesome dove: suflet

de pistolar (R)
1994, SUA, Western
09:55 Generaþia Fit
10:00 Câºtigã România!
11:00 Drag de Romania mea!

(R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 Cap compas (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Eroii n-au vârstã
1984, România, Aventuri,

Istoric
16:00 Lonesome dove: suflet

de pistolar
1994, SUA, Western
16:55 Oanapp
17:55 Primãverii
2018, România
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Ucide sau mori
1966, Acþiune, Western
21:55 Filler
22:10 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,

Familie, Romantic, Dragoste
23:10 Câºtigã România! (R)
00:10 Ucide sau mori (R)
1966, Acþiune, Western
01:55 Oanapp (R)
02:45 Descãlecaþi în Carpaþi (R)

TVR 2

07:50 Edge of Tomorrow:
Prizonier în timp

09:45 Masca lui Zorro
12:00 Descendenþii
13:55 Insula câinilor
15:35 Prinþesa spaniolã
16:30 Krypton
17:20 Troia
20:00 Spãrgãtorul de Nuci ºi

Cele Patru Tãrâmuri
21:40 Euforia
22:45 Chicago
00:35 O inimã normalã
02:45 24 de ore de viaþã
04:15 300: Ascensiunea unui

imperiu
06:00 Jim Button ºi Lukas,

mecanicul de locomotivã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 De fãcut pânã la 30

de ani
2008, SUA, Comedie,

Dramã, Fantastic
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ultima redutã
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Pathfinder - Între douã

lumi
2007, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic,
Istoric, Rãzboi, Thriller

01:45  De facut pana la 30
de ani (R)

PRO TV

PRO 2
07:00 Vieþi schimbate (R)
08:00 Te voi gasi, te voi iubi

(R)
09:00 Teleshopping
09:15 Rãzbunare pe tocuri

(R)
10:15 Inimi ºi lacrimi (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Cealaltã familie a

soþului meu (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Te voi gasi, te voi iubi

(R)
15:00 Rãzbunare pe tocuri

(R)
16:00 Vieþi schimbate
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Te voi gasi, te voi iubi
19:00 Cealaltã familie a

soþului meu
21:00 Rãzbunare pe tocuri
22:00 Moºtenirea
23:00 Vieþi schimbate (R)
00:00 Cealaltã familie a

soþului meu (R)

08:45 La bloc (R)
11:30 Mirajul dansului
13:45 Omul-Pãianjen 2
16:15 Cei 6 super eroi
18:15 La bloc
20:30 Colega de camerã
22:30 Tabu
00:15 Colega de camerã

(R)
02:00 Tabu (R)
03:15 La bloc (R)
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
12:00 Observator
14:00 Surorile
2019, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 Stai, cã trage mama!
1992, SUA, Aventuri
01:00 Top Gun (R)
1986, SUA, Acþiune, Dramã,

Romantic, Dragoste
04:00 Surorile (R)
2019, Turcia, Dramã

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,

Dragoste
23:00 Cash Taxi
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Puterea dragostei (R)
04:00 În cãutarea adevãrului

(R)
05:30 Pastila de râs

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Focus (R)
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Happy News (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Întâmplãri cu Alexandra

(R)
1989, România, Comedie
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 O soþie pentru Barry
2014, SUA, Comedie
22:30 Focus din inima

României
23:00
Faleze de nisip
1983, România, Dramã
01:00 O soþie pentru Barry (R)
2014, SUA, Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Best of fun
17:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Jimmy ºi Hope
20:30 Seinfeld
22:00 Lista neagrã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

Troia
Se difuzeazã la HBO, ora 17:20

Când Paris o rãpeste pe Elena,
soþul ei, regele Menelaus, insultat ºi
cu onoarea distrusã, porneºte în
recuperarea soþiei ºi în pedepsirea
duºmanului. Mândria familialã spune
cã un afront adus lui Menelaus este
un afront adus fratelui sãu, Agamem-
non, puternicul rege din Micene,
care uneºte imediat toate armatele
vaste ale Greciei pentru a o aduce pe
Elena înapoi din Troia, pentru a
apãra onoarea fratelui sãu.

Sânge ºi rãzbunare
Se difuzeazã la TVR 1, ora 22:10

Când soþul ei dispare în
timpul vacanþei în Caraibe, o
femeie se hotarãºte sã-i eli-
mine singurã pe bãrbaþii pe
care îi considerã responsa-
bili de dispariþia acestuia.
Cu: Cam Gigandet, Danny

Trejo, Gina Carano
Regia: John Stockwell
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○sursa: cinemagia.ro

Ultima redutã
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Ray Owens este un ºerif aflat
în pragul pensionãrii, care s-a
resemnat sã lupte împotriva
infractorilor mãrunþi ce operea-
zã în micul oraº Sommerton
Junction situat la graniþa State-
lor Unite ale Americii cu Mexi-
cul, dupã ce a renunþat la
postul pe care l-a ocupat în
Departamentul de Poliþie din
Los Angeles.
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Stai, cã trage mama!
Se difuzeazã la Antena 1, ora 23:00

Sergentul Joe Bomowski e un
poliþist dedicat profesiunii, burlac
convins, care tocmai a rupt relaþia
cu prietena lui, lt. Gwen Harper. Iatã
însã cã venirea mamei sale Tutti, o
femeie energicã ºi acaparatoare, îl
pune pe Joe – interpretat de nimeni
altul decat Sylvester Stallone, în
situaþii de-a dreptul penibile, pen-
tru cã oriunde se duce ºi orice caz
are de rezolvat, ea e pe urmele sale.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 30 iulie 2019

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

ANUNÞ PUBLIC

Comuna Mârºani, titular al proiectului: “CANALIZARE
MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA
MARSANI, JUDETUL DOLJ”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediu-
lui, pentru proiectul “CANALIZARE MENAJERA IN SIS-
TEM CENTRALIZAT IN COMUNA MARSANI,JUDE-
TUL DOLJ”, propus a fi amplasat în Comuna Mârºani.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi
vineri între orele 8-14,precum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.

Anunþul tãu!
TUDOROIU FLORIAN, titular al proiectului “CON-
STRUIRE LOCUINÞE COLECTIVE D+P+4+5R+6R CU
SPAÞII COMERCIALE LA PARTER (PARÞIAL) ªI
LOCURI DE PARCARE LA DEMISOL”anunþã pu-
blicul interesat asupra luarii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE
LOCUINÞE COLECTIVE D+P+4+5R+6R CU SPAÞII
COMERCIALE LA PARTER (PARÞIAL) ªI LOCURI
DE PARCARE LA DEMISOL” ,propus a fi  amplasat
în MUN.Craiova, Str. Dr. N. IONESCU SISEªTI, Nr. 1A,
Judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din
Craiova, str.Petru Rareº nr.1 jud.Dolj, în zilele de luni-
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-
14,00 precum ºi la urmãtoarea adresa de internet
http://apmdj.anpm.ro.  Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj.
SC ROBEST COM SRL prin Ungureanu Marius
Robert, anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul CONSTRUIRE C1,C2,C3 LOCUIN-
ÞE COLECTIVE CU REGIM DE INALÞIME Steh-
nic+P+2 propus a fi amplasat în Craiova, str. Ba-
riera Vîlcii, nr. 33, jud.DOLJ. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul SC ROBEST
SRL cu sediul în Craiova , str. Nantrre, nr. 2, jud.
Dolj, în zilele de luni pânã joi între orele 8,00-16,30
ºi vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1.
SOCIETATEA Românã de Radiodifuziune orga-
nizeazã la sediul Studioului Teritorial Craiova, din
Bdul.ªtirbei Vodã, nr.3, concurs pentru ocuparea
a 3 (trei) posturi de reporter (studii superioare).
Înscrierea candidaþilor, respectiv depunerea do-
sarului de concurs, se face la sediul Studioului
Teritorial Craiova, în perioada 19.07.2019-
02.08.2019, în zilele lucrãtoare, astfel: de luni pânã
joi, între orele 09.00-16.30 ºi vineri, între orele 09.00-
14.00. Informaþii suplimentare la tel.0251.408.612.

OFERTE DE SERVICIU
Caut femeie internã pen-
tru bãtrânã deplasabilã
oraº Segarcea - Dolj.
Condiþii decente la casã,
salariu atractiv. Telefon:
0744/968.675.

PRESTÃRI SERVICII
SC PROIECT BOGDAN
IMOBIL SRL oferã so-
luþii complete de mixa-
re, transport ºi turna-
re beton de cea mai
bunã calitate pentru
toate proiectele de
construcþii la preþuri
competitive! Telefon:
0752/099.640.

Vând planetarã - DACIA
SUPER–NOVA ºi arbore
cotit, televizor IVORI cu sis-
tem digital. Telefon: 0770/
419.180.
Vând cãruþ handicap, sobã
teracotã, schelã metalicã,
pat mecanic, polizor 2500
W. Telefon: 0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune, cor-
coduºe, caise - 1 leu/kg,
sãpun de casã - 5 lei/kg,
pompã KAMA cu sorb re-
zervã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând televizor diagonala
37 cm, cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen, oglindã
cristal 160/80 cm. Telefon:
0752/236.667.
Vând cuptor cu microunde
(Orion) 1800 W – 100 lei,
televizor cu tub color – 100
lei. Telefon: 0729/977.036.

Vând centralã termicã
pe gaz Vail lant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electri-
cã „IULIA” Telefon:
0728/011.731.
Vând groapã suprapu-
sã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular, ( f lex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu boxe,
dozã nouã de rezervã,
discuri cu muzicã dife-
r i tã. Telefon: 0251/
427.583.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez (vând) apartament
3 camere decomandate,
zona Rotonda recent mo-
dernizat, centralã proprie.
Telefon: 0744/654.136.
Particular apartament 2 ca-
mere renovat, parter, ne-
mobilat, Sãrari - Spania,
preferabil firmã. Telefon:
0727/226.757.

PIERDERI
FIRMA ELATYNY COM SRL
declarã pierdute ºi nule: Car-
te de intervenþie, Registru
Special, Numãr unic de înre-
gistrare pentru ACTIVA, mo-
del MAGIC, seria: AC321104.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã 1 Mai, etaj
4. Telefon: 0767/712.424.

APARTAMENTE
Vând apartament 3 camere
Craioviþa Nouã îmbunãtãþit.
Preþ 73.000 Euro - negocia-
bil Telefon: 0787/271.006.
Vând apartament 4 camere
lângã Liceul Sanitar. Fãrã
agenþie. Telefon. 0734/
473.266.

CASE
Casã locuibilã comuna
Celaru sat Ghizdãveºti cu
teren 6700 mp. Telefon:
0760/194.541.

Vând sau schimb cu apar-
tament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Casã construitã în  anul
2000, mobilatã, vie, pomi,
Amãrãºtii de Jos, judeþul
Dolj. Telefon: 0725/576.141.
Vând casã nouã  P+M / 110
m amprenta Craiova, Bor-
dei, str. Carpenului, pomi
fructiferi, viþã de vie. Telefon:
0752/641.487.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canali-
zare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

TERENURI
Vând teren (locuri de casã),
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 3000 m pãmânt lângã
lac, pãdure bun de Camping
la Negoieºti 20 km de Cra-
iova sau parteneri. Telefon:
0723/692884.
Vând teren 1000 mp Cârcea,
Drum Expres Ford. Telefon:
0752/641.487.
5000 mp Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica Q Fort Termopa-
ne. Telefon: 0752/641.487.
Vând în Bãile Govora tere-
nuri de 400 mp ºi 1500 mp,
toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0770/661.438.
Vând teren intravilan – 4200
mp la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 Standard
– 1977 (bunã pentru maºi-
nã de epocã). Telefon:
0727/884.205.

 STRÃINE
Vând VW PASSAT 2005,
model 2004, 1,9 TDI, 101
CP, berlinã, argintie, unic
proprietar, întreþinutã, fãrã
avarii, funcþioneazã impe-
cabil, 227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon: 0722/
537.912.
Vând VW POLO- 11/2006,
1,4 TDI, negu metalizat,
funcþioneazã impecabil,
unic proprietar, 173.000
km  reali, preþ 2600 Euro.
Telefon: 0722/537.912

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând combinã frigorificã
INDESA. Preþ 750 lei ne-
gociabil. Telefon: 0770/
942470.
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Dacã între meciurile cu Sa-
bail, Craiova a primit Clince-
niul, dubla cu Honved a înca-
drat partida oltenilor cu cea-
laltã nou-promovatã, Chindia.
Papurã i-a scos din echipã for-
þat de regula under 21 pe Mar-
tic ºi Vãtãjelu, ºi pe conside-
rente de formã pe Mateiu, fi-
ind preferat Qaka. Adversarul
ambiþios, ritmul de joc la 3 zile
ºi terenul prost de pe „Ion
Oblemenco” erau temerile an-
trenorului din Bãnie, care re-
cunoºtea totuºi cã „trebuie sã
câºtigãm ºi dacã ninge”. De
partea cealaltã, trupa lui Viorel
Moldovan venea dupã douã
prestaþii remarcabile în primele
etape, dar din care a scos un
singur punct. ªi la Craiova au
jucat bine târgoviºtenii, în faþa
unei echipe care ºi-a creat pri-
mele ocazii abia dupã o jumã-
tate de orã, prin fundaºii Kelic
ºi Martic, aceºtia având însã
finalizãri specifice postului.
Papurã a schimbat primul „ju-
nior” devreme, fiindcã Vlãdo-
iu s-a accidentat. Cea mai
mare ºansã a primei reprize au
avut-o însã oaspeþii, pe respin-
gerea defectuoasã a lui Kelic,
dar voleul lui Florea din pozi-
þie excelentã a fost razant cu
transversala. Prima parte s-a
încheiat cu lovitura liberã de
la 30 de metri executatã de Ci-
câldãu spre vinclu, dar nu su-
ficient de puternic pentru a-l
surprinde pe Aioani. De la ca-
bine gazdele au ieºit mai hotã-
râte ºi au deschis scorul ime-
diat. Martic l-a servit ideal pe
Roman, necruþãtor cu capul
din 6 metri, chiar dacã Aioani
a apucat sã devieze. Atacantul
oltean marcase ºi în finalul pri-
mei pãrþi, dintr-o fazã simila-
rã, dar fusese semnalizat în of-
said. Iureºul oltenilor a durat
puþin, iar oaspeþii au prins cu-
raj treptat ºi au avut o mare
ºansã de egalare, pe o gafã a
lui Cicâldãu, dar atacanþii lui
Moldovan nu s-au sincronizat
în careul advers. Ca ºi cu Clin-
ceniul, oltenii s-au clãtinat  rãu
în ultima parte. Pe final, cra-
iovenii au pãrut epuizaþi, ofe-
rind senzaþia cã nu mai au for-
þa nici sã iasã din careul pro-

 CLASAMENT M V E Î G P

1. Viitorul 3 3 0 0 9-2 9
2. Craiova 3 3 0 0 6-2 9
3. CFR Cluj 3 2 1 0 6-2 7
4. Poli Iaºi 3 2 1 0 4-1 7
5. Mediaº 3 1 2 0 5-3 5
6. Botoºani 2 1 1 0 6-3 4
7. FCSB 2 1 1 0 4-3 4
8. Astra 3 1 1 1 4-4 4
9. Sepsi 3 0 3 0 1-1 3
10. Chindia 3 0 1 2 2-4 1
11. Voluntari 3 0 1 2 2-6 1
12. Hermann. 3 0 0 3 5-9 0
13. Clinceni 3 0 0 3 3-9 0
14. Dinamo 3 0 0 3 0-8 0

Liga I, etapa a III-a
Poli Iaºi – Clinceni 2-0
Au marcat: Horºia 48, Ad. Bãlan 78 – pen.
Voluntari – Astra 1-2
Au marcat: Cãpãþânã 10 / Alibec 42, V. Gheorghe 56.
Gaz Metan – Sepsi 1-1
Au marcat: Chamed 34 / Karanovic 67.
CFR Cluj – Dinamo 1-0
A marcat: Omrani 83 – pen.
„U” Craiova – Chindia 1-0
A marcat: M. Roman 46.
Viitorul – Hermannstadt 3-2
Au marcat: Þâru 51, Eric 63, Ciobanu 80 / Yazal-

de 75, I. Stoica 88.
FCSB – Botoºani s-a jucat asearã.

Arbitru: Horia Mladinovici 6. Asistenþi: Ciprian Danºa, Stelian Sla-
bu. Rezervã: Andrei Morãiþa.

Observatori: Cornel Fecioru, Ion Cãþoi.

Universitatea Craiova – Chindia Târgoviºte 1-0
A marcat: M. Roman 46.

Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 10.000.

Craiova: Pigliacelli  6 - ªt. Vlã-
doiu 5 (25 Martic) 7, Kelic 6, Acka
7, Bancu 6 – Qaka 5 (65 Mateiu)
5, Ivanov 6, Cicâldãu 5 (79 Vãtã-
jelu) 4 – Bãrbuþ 6, M. Roman II 7,
V. Constantin 5. Antrenor: Corne-
liu Papurã. Rezerve: L. Popescu –
Ioniþã, Baiaram, Fortes.

Chindia Târgoviºte: Aioani –
Martac, C. Dinu, M. Leca, Ne-
ciu – D. Novac, L. Mihai (60 Bic)
– Neguþ, Neicuþescu, Florea (74
Cherchez) – Voduþ (60 Dumi-
traºcu). Antrenor: Viorel Moldo-
van. Rezerve: D. Moldovan –
Benga, Raþã, A. Burlacu.

Ca ºi în celelalte douã meciuri de acasã
din acest sezon, Universitatea Craiova

a câºtigat, cu mari emoþii pe final

priu, iar nou-promovata s-a
aruncat în ofensivã ºi merita
sã egaleze, dar lovitura de cap
a lui Neicuþescu a izbit transe-
versala. Universitatea are ma-
xim de puncte dupã 3 etape ºi
este lider, dar a tremurat din
toate balamelele cu ambele pro-
movate, câºtigând cu mare
noroc.

Papurã: „Puteam
închide meciul mai

devreme”

Dupã meci, Cornel Papurã
a pus pe seama oboselii pro-
blemele mari ale echipei în ul-
tima jumãtate de orã: „Am reu-
ºit sã câºtigãm un meci destul
de complicat având în vedere
cã în urmã cu 3 zile am jucat
în Europa League. Am întâlnit
o echipã bunã, cred cã puteam
închide meciul, sã facem 2-0,
sã nu mai tremurãm pe final-
. Pe final s-a simþit oboseala ºi
am cedat  ini þ iat iva.  Dacã
aveam mai mulþi jucãtori aº fi
schimbat mult mai mult în pri-
mul 11. Trebuie sã gestionãm
bine situaþia în care ne aflãm. 
Felicit jucãtorii, pentru cã au
tras de ei ºi au dat dovadã de
caracter. Primul lucru la care
trebuie sã ne gândim este sã
pregãtim meciul cu Honved. La
fotbal nu e liniºte niciodatã fi-
indcã urmeazã un nou meci.
Voiam sã-l schimb pe Bãrbuþ,
care a jucat forte mult ºi era
epuizat, dar Cicâldãu nu mai
rezista fizic ºi a trebuit sã-l
schimb, adversarul construia
în zona lui, nu mai venea pe
mingea a doua”.

Autorul singurului gol, Mi-
hai Roman, a declarat la final:
„ªtiam cã ne aºteaptã un meci
greu, trebuie sã ne refacem
acum pentru returul cu Hon-
ved. Am stat concentraþi ºi am
reuºit sã câºtigãm. E o victo-
rie care ne dã continuitate spre
alte victorii. A fost un joc bun,
consistent, am avut ocaziile
cele mai mari, au avut ºi ei în
minutul 90 acea barã. Ãsta
este fotbalul, am ratat ºi noi,
au ratat ºi ei. Cãldura a fost
una insuportabilã, au fost 35

de grade cred. Trebuie sã ne
adaptãm ºi la aceste condiþii,
suntem fotbaliºti, asta e”.

Unul dintre cei mai buni ju-
cãtori în acest meci, ivorianul
Stephane Acka, a spus: „Pu-
team sã închidem meciul mai
devreme ºi sã nu le creãm
emoþii suporterilor pe final.
Sperãm sã continuãm tot cu
victorii. Mã bucur cã nu am
luat gol de trei meciuri, prin-
dem mai multã încredere. Sun-
tem uniþi, trebuie sã fim în prizã
tot timpul, suntem motivaþi.

Moldovan: „Un
egal era echitabil”

Antrenorul oaspeþilor, fostul
internaþional, Viorel Moldovan,
a declarat dupã meci cã echi-
pa sa merita un egal, dupã
modul cum s-a desfãºurat
meciul. „Ne-am creat ocazii,
dar, la fel ca în meciul cu Vii-
torul, rãmânem doar cu apre-
cierile. Pãcat, am pierdut trei
puncte nemeritat. Cred cã un
rezultat de egalitate era echi-
tabil. Se vede lipsa de experi-
enþã în multe momente. Era
important sã obþinem mãcar
un rezultat de egalitate împo-
triva unui adversar bun. Ar fi
fãcut bine la moralul echipei.
Asta e, mergem înainte. Spe-
rãm sã obþinem acea victorie
care sã ne dea încredere ºi
moral” a spus Moldovan.

Brigadã britanicã
ºi la returul
cu Honved

Dupã ce prima manºã a du-
blei dintre Universitatea Craio-

va ºi Honved a fost condusã
de scoþieni, care nu au sancþi-
onat duritãþile ungurilor, retu-
rul va fi condus tot de o bri-
gadã britanicã. Astfel, meciul
de joi, ora 19, de pe “Ion Oble-
menco”, va fi arbitrat de Ar-
nold Hunter, ajutat la cele douã
linii de Gareth Eakin, Georgios

Argyropoulos, iar rezervã va fi
James Robert Robinson, toþi
din Irlanda de Nord. Delegat
UEFA va fi tot un britanic, en-
glezul Michael Appleby, în
timp ce observator de arbitri
va fi croatul Domagoj Vuckov.
În tur, Honved – Universitatea
Craiova a fost 0-0.
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