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În prezenþa premierului României, Viorica Dãncilã :

Ieri, la Centrul Multifuncþional din
Craiova, social-democraþii doljeni ºi-au
ales echipa de conducere a Organizaþiei
Judeþene pentru urmãtorii patru ani. Cu
aceastã nouã formulã, PSD va aborda urmãtoarele campanii electorale. Primul

test îl va da în luna noiembrie, la alegerile prezidenþiale. Apoi vor urma în 2020,
alegerile locale ºi parlamentare. La
Conferinþa Organizaþiei Judeþene a PSD
Dolj a participat preºedintele partidului, premierul României, Viorica Dãnci-
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Europarlamentarul Claudiu Manda,
reales preºedinte al PSD Dolj
3

lã, dar ºi ministrul de Finanþe, Eugen Teodorovici. A fost prezentã ºi Lia Olguþa
Vasilescu, deputat de Dolj, fost ministru
al Muncii ºi preºedinte al PSD Craiova,
precum ºi Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.
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Petre Daea, ministrul despre care
se va vorbi, mereu avantajos
MIRCEA CANÞÃR
Petre Daea, ca ministru al agriculturii, a fost lãudat în câteva rânduri de Liviu Dragnea, ceea ce n-a
„plãcut”, mai ales cã l-a etichetat
„cel mai bun ministru”, apoi, cu intermitenþã de câþiva, nu mulþi, ziariºti cu picioarele pe pãmânt, ºi criticat de toatã lumea. Pânã ºi de senatorul Alina Gorghiu, care nu e sigur cã deosebeºte mãrarul de pãtrunjel ºi capra de oaie, dar impacientatã de „raportãrile fictive”.
Omul a spus multe lucruri de luat
în seamã, mereu a reiterat cã „are
treabã”, dar cine sã îl asculte într-o
lume în care fiecare are propria filozofie. Ce bãºcãlie a mai fost, pe
reþelele de socializare, când Petre
Daea a vorbit despre pagubele provocate, pe luciurile de apã, de cormorani, de altfel preocupare la nivelul Comisiei Agri, din Parlamentul European. ªi, înainte ca Petre
Daea sã „raporteze” ce a fãcut, ca
ministru ºi sã demonstreze împliniEDITOR:
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când au interes, partidele se unesc, când au iar
interes, Popescule, rup
alianþa.

rile, s-a întâmplat un lucru: Adrian
Rãdulescu, cu stagii în producþie,
fost consilier prezidenþial o vreme,
pe mandatul lui Traian Bãsescu, a
lansat interogaþia: ºtiþi ce a fãcut
ministrul Daea? 1000 km de canale
de irigaþie. Ulterior, Petre Daea a corectat cifra: sunt 2000 de km. Staþii
de pompare reabilitate, apte sã trimitã apã la culturile agricole pe sute
ºi sute de hectare. Nu sunt poveºti.
Exact ce trebuia fãcut. Deziderat
atins. În Dolj, unul dintre fermierii
„de top”, Costel Iancu, acum administrator la Centrotrans Padea, nebãnuit de vreun parti-pris politic, la avut ca invitat pe Petre Daea, care
i-a vizitat culturile, au dialogat apoi
prelungit, lãudându-i materializarea
programelor lansate. Reabilitarea
sistemelor de irigaþii la nivelul þãrii, de acum începutã, s-a dovedit o
preocupare constantã a ministrului
Petre Daea, care a enumerat 48 de
ºantiere de lucru pe cuprinsul þãrii.

Investiþiile în irigaþii ºi alte lucrãri
de îmbunãtãþiri funciare se ridicã în
acest an la 139 mil. lei, faþã de 39
mil. lei în 2016. Iar investiþiile în
sistemul anti-grindinã se duc la 32
mil. lei faþã de 6 mil. lei în 2016. Cum
anul agricol se aratã unul normal,
dupã o bunã producþie de grâu, va
urma, conform evaluãrilor, una de
excepþie de floarea-soarelui ºi apoi
una record la porumb. Cinci pachete cu 21 de programe noi, vizãnd
revigorarea legumiculturii, ºeptelului, pisciculturii, facilitãþi pentru tinerii agricultori, au prins viaþã. Cât
de mare era „prostia” cã se intenþiona crearea unei reþele naþionale de
magazine, care sã concureze cu hyper ºi super-marketurile strãine, pe
o piaþã estimatã la 20 mld. euro
anual, aprovizionate prin Casa de
comerþ agroalimentar Unirea? ªi
asta prin atragerea în fluxul economic, reglementat ºi fiscalizat, al fermierilor ºi formelor asociative. Cât

de „neinspiratã” ar fi specializarea
în domeniul producþiei ºi procesãrii
agro-alimentare, cu influenþã la dezvoltarea pieþii muncii sectoriale. Ministru al agriculturii în toate cabinetele perindate dupã câºtigarea alegerilor de social-democraþi ºi ALDE,
Petre Daea are recunoºtinþa producãtorilor agricoli, fiindcã a demonstrat cã ºtie... meserie. N-a reuºit
totul, se subînþelege. Încã se importã multe sortimente de legume ºi
fructe, care pot fi produse în þarã,
ºi încã balanþa comercialã nu aratã
convenabil. Dimpotrivã. Rãmâne de
neînþeles cum o þarã, care are o producþie competitivã de grâu, la nivelul UE, sã importe „cocã”, pentru a
fi procesatã intern. ªi este doar un
exemplu. Care nedumireºte. Dar
asta nu înseamnã cã Petre Daea nu
este ministrul despre care se va
vorbi avantajos, de producãtorii agricoli. Fiindcã lasã însemne durabile
în urma sa.

Doljenii au parte de o vacanþã
doar puþin mai rãcoroasã
Mica vacanþã
ne aºteaptã ºi cu
temperaturi puþin mai blânde.
Meteorologii vin
cu veºti bune
pentru doljeni:
cãldura mai scade în intensitate,
pe cer apar norii
ºi sunt ºanse
mari sã plouã.
Temperaturile scad treptat,
la o zi la alta. Potrivit meteorologilor, astãzi vremea se
menþine cãlduroasã, izolat caniculatã în tot judeþul Dolj.
Dupã-amiaza, cerul este cuprins de nori ºi sunt ºanse mari
sã plouã, spun specialiºtii: „Cerul va prezenta înnorãri, temporar accentuate dupã-amiaza
ºi noaptea, când pe arii
restrânse, vor fi averse, descãrcãri electrice ºi intensificãri
de scurtã duratã ale vântului.
Ploile vor avea ºi caracter torenþial, iar izolat cantitãþile de
precipitaþii vor depãºi 15-20 de
litri pe metru pãtrat ºi vor fi
condiþii de grindinã. Vântul va
sufla slab pânã la moderat, cu
intensificãri locale, cu viteze la
rafalã de 45-55 de kilometri pe
orã”, a precizat Adriana Greblã, meteorolog în cadrul Cen-

trului Regional Meteorologic
Oltenia.

Astãzi va fi tot foarte cald

Este la fel de cald ºi astãzi,
temperaturile maxime fiind cuprinse între 32 ºi 35 de grade
Celsius, iar minimele între 16 ºi
20 de grade Celsius. Meteorologii mai spun cã, local, indicele
temperaturã-umezealã atinge ºi
chiar depãºeºte pragul critic de
80 de unitãþi, ceea ce se traduce
prin faptul cã disconfortul termic va fi resimþit destul de mult
ºi astãzi, îndeosebi dupã-amiaza.

Mâine, sunt aºteptate ploi

Vineri, temperaturile scad

Mâine, de sãrbãtoarea Sfintei
Marii, vremea devine instabilã.
Cerul va prezentat înnorãri ºi vor
fi averse de ploaie ºi descãrcãri
electrice. Meteorologii avertizeazã
cã, izolat, cantitãþile de precipitaþii
vor fi însemnate ºi vor fi condiþii
de grindinã. Vântul va sufla, dar
slab pânã la moderat, cu intensificãri locale din sectorul vestic.
Temperaturile sunt în scãdere ºi
coboarã pânã la 31 de grade Celsius, minimele fiind ºi ele cuprinse
între 14 ºi 17 grade Celsius.

Abia vineri, pe 16 august, vremea va fi apropiatã de normalul
termic al acestei date calendaristice. „Cerul va fi variabil, cu
înnorãri temporare ziua. Pe arii
restrânse, vor fi averse ºi descãrcãri electrice. Vântul va fi
slab pânã la moderat”, a menþionat meteorologul Adriana Greblã. Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între 26 ºi 29 de grade Celsius, iar cele minime între 13 ºi 16 grade Celsius.
LAURA MOÞÎRLICHE
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În prezenþa premierului României, Viorica Dãncilã :

Europarlamentarul Claudiu Manda,
reales preºedinte al PSD Dolj
Ieri, la Centrul Multifuncþional din
Craiova, social-democraþii doljeni ºi-au
ales echipa de conducere a Organizaþiei
Judeþene pentru urmãtorii patru ani. Cu
aceastã nouã formulã, PSD va aborda urmãtoarele campanii electorale. Primul
test îl va da în luna noiembrie, la alegerile prezidenþiale. Apoi vor urma în
2020, alegerile locale ºi parlamentare.-

1698 de delegaþi prezenþi ieri,
la Conferinþa Judeþean a PSD
Dolj au votat noua conducere.
Deputatul Ion Cãlin, preºedintele executiv al PSD Dolj a prezentat activitatea politicã a organizaþiei judeþene pe parcursul

La Conferinþa Organizaþiei Judeþene a
PSD Dolj a participat preºedintele partidului, premierul României, Viorica
Dãncilã, dar ºi ministrul de Finanþe,
Eugen Teodorovici. A fost prezentã ºi Lia
Olguþa Vasilescu, deputat de Dolj, fost
ministru al Muncii ºi preºedinte al PSD
Craiova, precum ºi Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

celor patru ani, cu rezultatele ºi
realizãrile sale ºi a creionat agenda partidului pentru urmãtorii ani.
„Astãzi ( n.r ieri) vom alege
structurile pe urmãtorii patru ani.
Vreau sã salut prezenþa doamnei
Viorica Dãncilã. Dumneavoastrã,

doamna premier, cunoaºteþi organizaþia de la Dolj, prin organizaþia de femei, prin prisma funcþiei dumneavoastrã ca premier,
dar acum ºa vrea sã cunoaºteþi
organizaþiei de la Dolj, prin prisma funcþiei de preºedinte a partidului. Doljul este o forþã ºi organizaþia de la Dolj va demonstra cã ºtie ce vrea. Echipa de
conducere a PSD Dolj, aleasã în
2015, echipa lui Claudiu Manda,
aºa cum ne place nouã sã spunem din toate acþiunile ºi confruntãrile politice au avut ca obiectiv câºtigarea alegerilor. Organizaþia PSD Dolj ºi-a propus atargerea de noi membri, dar ºi o vizibilitate mai bunã pe social-media, refacerea tuturor structurilor de partid”, a precizat preºedintele executiv al PSD Dolj, deputatul Claudiu Manda.

Alegerile din 2016, reper pentru
social-democraþii doljeni

În urma acestor alegeri, europarlamentarul Claudiu Man-

da a fost reales preºedinte al
PSD Dolj, acesta nu a avut niciun alt concurent ºi a promis ca
organizaþia pe care o reprezintã va obþine rezultate la fel de
bune ºi la scrutinele viitoare.
Le-a mulþumit primarilor pentru implicare ºi a trasat noi targeturi. „Mã bucur cã dupã
aceastã conferinþã, premierul
Viorica Dancila, preºedintele
PSD, va pleca de la Dolj, din
judeþul nostru, cu o energie ºi
încredere mult mai mare, cu
forþa. Cred cã am convins-o cã
putem câºtiga funcþia de Preºedinte al României cu candidatul PSD la alegerile din noiembrie. Asta ne-am propus de
fapt prin aceastã Conferinþã Ju-

deþeanã”, a explicat europarlamentarul Claudiu Manda. S-a
discutat ºi despre alegerile locale din 2016, iar câºtigarea
acestui scrutin i-a adus PSDului un scor istoric : 702 mandate de consilieri locali, 25 de
consilieri judeþeni ºi 71 de primari. Cu trei primari, PSD a
obþinut peste 90% din voturi.
Iar cu un procent de 80% au
fost aleºi 15 primari. De asemenea, au obþinut 70% un numãr de 4 primari, iar alþi 17 edili
au fost aleºi de comunitatea lor
cu peste 60%. Tot un procent
mare, de peste 50%, l-au obþinut în 2016, un numãr de 20
de primari.
MARGA BULUGEAN

Peste 1.300 de candidaþi la sesiunea de toamnã a Bacalaureatului
Mai este foarte scurt timp ºi începe
ediþia de toamnã a Examenului Naþional de Bacalaureat. S-au terminat înscrierile candidaþilor ºi s-au stabilit ºi
Centrele de examen din Dolj. În judeþ,
În perioada 15 – 19 iulie, a
avut loc înscrierea candidaþilor
la cea de-a doua sesiune a Examenului Naþional de Bacalaureat
din acest an. Pe 26 iulie, s-a desfãºurat ºi înscrierea celor care

conform datelor centralizate la nivelul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj sau înscris peste 1.300 de candidaþi, care
vor susþine examinarea în perioada imediat urmãtoare.

au promovat corigenþele. La
aceastã orã, sunt înscriºi peste
1.300 de candidaþi, unii ºi din
promoþiile anterioare, iar alþii nu
vor avea de susþinut decât probele la care nu au obþinut media

minimã de promovare – 5,00.
Unitãþile de învãþãmânt au avut
obligaþia de a depune, la secretariatul Centrului de examen la care
ºcoala este arondatã, documentele de înscriere ale candidaþilor.
De corectitudinea datelor transmise rãspunde directorul unitãþii
de învãþãmânt la care candidaþii
au absolvit cursurile liceale. În
Dolj, sunt stabilite trei Centre de
examen, toate din Craiova, acolo unde vor fi susþinute ºi probele de competenþe lingvistice ºi digitale, pe lângã cele scrise. Astfel, unul dintre centre este la
Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu”, unde sunt
arondate 14 unitãþi ºcolare – ºase
fiind din teritoriu (Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”
Melineºti, Liceul Teoretic „Adrian Pãunescu” Bârca, Liceul Teoretic „George St. Marincu ”
Poiana Mare, Liceul Teoretic
„Gh. Vasilichi” Cetate, Liceul

Teoretic „Independenþa” Calafat,
Liceul Teoretic din Amãrãºtii de
Jos, Liceul Teoretic din Bechet).
Cel de-al doilea spaþiu de examinare este la Colegiul Tehnic Energetic Craiova , unde sunt circumscrise 15 unitãþi ºcolare , din judeþ fiind doar douã – Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºanu” din
Filiaºi ºi Liceul Tehnologic „Ing.
Ionete Aurelian” din Malu Mare.
Cel de-al treilea centru este la
Liceul „Traian Vuia” , unde sunt
arondate 16 ºcoli, ºapte provenind din judeþ (Colegiul Tehnic
„ªtefan Milcu” Calafat, Liceul

Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cârcea, Liceul Tehnologic „Constantin Nicolãescu –
Plopºor” Pleniþa, Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” Segarcea,
Liceul Tehnologic „Petre Baniþã” Cãlãraºi, Liceul Tehnologic
„ªtefan Anghel” Bãileºti, Liceul
Teoretic „Constantin Brâncoveanu” din Dãbuleni ºi Liceul
Teoretic „Mihai Viteazul” Bãileºti
). Examenul de Bacalaureat de
toamnã va debuta, cu proba
scrisã la Limba ºi literatura românã, pe 21 august.
CRISTI PÃTRU
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De Sântãmãria Mare, în Dolj
se lasã cu cântec, joc ºi voie bunã!
Una dintre cele mai mari
sãrbãtori creºtine din an,
Adormirea Maicii Domnului, cunoscutã popular ca
Sfânta Maria Mare, este
prilej de sãrbãtoare pentru
toþi cei care poartã numele
Fecioarei, dar ºi pentru
numeroase administraþii
locale din Dolj pentru a
organiza petreceri la care
sã ia parte toatã suflarea
comunei ºi a localitãþilor
învecinate. Cântecul,
dansul ºi portul popular vor
fi, mâine, 15 august 2019,
la loc de cinste, pe scene
urcând de la artiºti consacraþi la mici talente locale.
La Segarcea se sãrbãtoresc
Zilele Oraºului, invitatã
specialã fiind solista Andreea Bãnicã, iar Bãileºtiul îºi
celebreazã cuplurile de
seniori care au împlinit 50
de ani de cãsnicie. În
Bechet vor avea loc a 23-a
ediþie a Festivalului Internaþional de Folclor „Dunãrind
cu Dunãrea”, la care participã 7 ansambluri folclorice, inclusiv din Bulgaria, ºi,
desigur, o plimbare cu
feribotul. Pentru cã, dupã
cum se ºtie, pe lângã
sãrbãtoarea religioasã a
Adormirii Maicii Domnului,
la 15 august este ºi Ziua
Marinei Române – marcatã pentru prima datã în
1902, Sfânta Fecioarã
Maria fiind consideratã
protectoarea marinarilor.

În Craiova, patru biserici
poartã hramul Adormirea
Maicii Domnului
Potrivit tradiþiei creºtine, 15
august este ziua în care Fecioara Maria s-a mutat din viaþa pãmânteascã la cer. Mii de
oameni participã în aceastã zi
la slujbe religioase, nu puþine
fiind lãcaºurile de cult din Oltenia puse sub ocrotirea Maicii Domnului, care îºi sãrbãtoresc hramul. În Craiova,

sunt patru, iar cea mai cunoscutã rãmâne Catedralã Episcopalã „Madona Dudu”. Acelaºi
hram mai este purtat de Biserica „Oota”, aflatã pe strada
„General Dragalina”, de Biserica „Mântuleasa”, de pe Calea Unirii, ºi de Capela din cimitirul Sineasca. Sãrbãtoare
va fi ºi la mãnãstirile Polovragi,
Tismana, Bistriþa ºi Frãsinei.

Sãrbãtoare în portul Bechet

Mai toate porturile maritime
ºi fluviale româneºti vor fi, mâine, în sãrbãtoare, una tradiþionalã, la care participã zeci de
mii de marinari, portuari, localnici ºi turiºti. Programul activitãþilor din acest an, al 117-lea
în care de Sfânta Maria Mare
este sãrbãtoritã Marina Românã, cuprinde ceremoniale militare ºi religioase, depuneri de
coroane de flori la monumente
reprezentative, exerciþii demonstrative, jocuri marinãreºti,
spectacole artistice ºi focuri de
artificii. În Dolj, în unul dintre
cele douã importante porturi
dunãrene ale judeþului – Calafat – nu sunt organizate evenimente în acest an, din lipsa banilor. În schimb, în Bechet va
avea loc, de la ora 10.30, pentru localnici, dar nu numai, o
plimbare relaxantã ºi gratuitã cu
feribotul pe Dunãre, organizatã de Primãrie ºi Consiliul Local Bechet împreunã cu SC
Spet Shipping SA.

Petrecerea va continua
apoi… pe uscat! De la ora
13.00, în parcul central va începe a 23-a ediþie a Festivalului Internaþional de Folclor
„Dunãrind cu Dunãrea”, la
care ºi-au anunþat participarea
ansamblurile folclorice „Ion
ªerban” din Iºalniþa, „Brâuleþul” din Celaru, „Bordeiaºul” din
Cãlãraºi, „Trandafirul” din Dãbuleni, „Bordeiaºul” din Bechet
(Dolj), „Brâuleþul” din Turceni
(Gorj), precum ºi Ansamblul
de cântece ºi dansuri populare
al Casei de Culturã Selanovþi din
Bulgaria. Potrivit Marinelei Vasile, reprezentant al Primãriei
Bechet, programul va continua
cu o searã distractivã, cu muzicã uºoarã ºi foc de artificii,
la care localnicii sunt aºteptaþi
începând cu ora 20.45.

Zilele Oraºului Segarcea

Voia bunã va cuprinde, mâine, ºi Segarcea, unde Primãria
ºi Consiliul Local organizeazã
Zilele Oraºului. La ora 10.00 este
anunþatã festivitatea de deschidere a Festivalului pentru copii ºi tineret „La Segarcea-n
deal la vie”, ediþia a II-a, urmatã de parada portului popular, pe traseul Primãrie – Casa
de Culturã. Participã ansamblurile „Ropota” ºi „Cãluºarii” din
Ciupercenii Noi, „Floricica Teiului” – Dioºti, „Crãiþele” din
Maglavit, „Urziceanca” din Urzicuþa, „Segãrceanca” ºi „Se-

Pompierii doljeni,
în acþiune de prevenire
Ieri, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia”
al judeþului Dolj, alãturi de
celelalte structuri naþionale, a
desfãºurat activitãþi specifice
de informare preventivã,
coordonate de Inspectoratul
General pentru Situaþii de
Urgenþã, în cadrul manifestãrii „Ziua Informãrii Preventive”. Cadrele au participat la
o serie de acþiuni menite sã
popularizeze , în rândul

cetãþenilor, mãsurile specifice
de prevenire a situaþiilor de
urgenþã. „La Centrele comerciale ELECTROPUTERE
MALL, MERCUR CENTER
ºi HIPERMARKETUL AUCHAN – Craioviþa au fost
organizate puncte de informare preventivã dedicate
transmiterii cãtre populaþie a
mesajelor referitoare în
special la mãsurile de prevenire specifice pe tipuri de

risc, unde au fost distribuite
cãtre populaþie peste 1.000
de materiale de prezentare.
Informarea preventivã a
populaþiei necesitã un efort
susþinut ºi continuu pentru
realizarea obiectivelor, iar
unitatea noastrã îºi va asuma
ºi pe viitor astfel de acþiuni”,
a precizat lt. col. Florin
Cocoºilã, purtãtor de cuvânt
al ISU Dolj.
CRISTI PÃTRU

gãrceanca Junior” din Segarcea
(Dolj), precum ºi „Flori de Romanaþi” din judeþul Olt. La Casa
de Culturã, acestea vor susþine,
apoi, un spectacol artistic.
Petrecerea va continua, de la
ora 16.00, pe stadionul din localitate, cu spectacolul artistic
„La Segarcea-i sãrbãtoare!”.
Invitaþi sunt soliºtii Camelia Mirea, Ionuþ Pârvan, Liviu Dicã,
Marius Josceanu, Marian Medregoniu, Marius Mãgureanu,
Constantin ºi Cosmin Gaciu,
cãrora li se vor alãtura Ansamblul „Segãrceanca” ºi Ansamblul „Veselie” din Vidin din (Bulgaria). Invitate speciale sunt interpretele Emilia Dorobanþu ºi
Andreea Bãnicã.

Bãileºti: „Nuntã de aur”
pentru 30 de cupluri

Încã din 2009 s-a încetãþenit
în Bãileºti obiceiul organizãrii
„nunþii de aur” pentru seniori ºi
nici anul acesta nu va fi altfel.
30 de cupluri care figureazã în
Registrul Stãrii Civile din Bãileºti
ca împlinind 50 de ani de cãsãtorie vor fi sãrbãtorite chiar în
zi sfântã. Organizat de Primãria
ºi Consiliul Local Bãileºti împreunã cu Casa de Culturã „Amza
Pellea”, evenimentul va începe
la ora 11.00, cu o slujbã de binecuvântare la Biserica „Izvorul Tãmãduirii” din localitate ºi
va continua cu o vizitã la noul
sediu al administraþiei locale.

Potrivit directorului Casei de
Culturã Bãileºti, Marcel Boþa,
special pentru sãrbãtoriþi au fost
pregãtite o masã festivã, flori,
ºampanie ºi tort.

Dãbuleni se pregãteºte
de Zilele Oraºului

Peste o sãptãmânã, întreg
municipiul Bãileºti va fi în sãrbãtoare. Cea de-a XIX-a ediþie
a Zilelor Oraºului, care vor avea
loc în perioada 22-25 august, îi
va reuni pe localnici la un program divers de manifestãri, desfãºurat în mare parte în aer liber, în Piaþa Civicã. Anunþate
sunt un spectacol de teatru al
trupei „Masca” a Casei de Culturã „Amza Pellea”, muzicã de
promenadã cu Fanfara din Craiova, o proiecþie de film în aer
liber, întreceri sportive de fotbal, handbal ºi cros, parada
portului popular, spectacole
folclorice ºi de muzicã uºoarã,
o vizitã la Casa Memorialã
„Amza Pellea”, tombole cu premii ºi nu numai.
De Zilele Oraºului se pregãteºte ºi localitatea Dãbuleni,
evenimentul urmând sã aibã loc
în perioada 30 august – 1 septembrie 2019. Ca în fiecare an,
în cele trei zile de sãrbãtoare,
atmosfera va fi întreþinutã de
artiºti, de muzicã, joc ºi voie
bunã, grãtare încinse ºi comercianþi veniþi din þarã.
MAGDA BRATU
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ANUNÞ CONCURS. Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” Craiova organizeazã la sediul instituþiei din Craiova, jud. Dolj str. A. I.
Cuza nr. 11 concurs pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a urmãtoarelor posturi
contractuale vacante: Regizor scenã I compartimentul Regizorat scenã – 1 post, Muncitor calificat (lãcãtuº mecanic) I - compartimentul Situaþii de urgenþã – 2 posturi, M.a.s.i.s.c.
(electrician) I formaþia Tehnicã ºi logisticã scenã– 1 post, M.a.s.i.s.c (croitor)I-serviciul Producþie – 1 post, M.a.s.i.s.c.(lãcãtuº mecanic)Iserviciul Producþie – 1 post, Recuziter I-formaþiaTehnicã ºi logisticã scenã – 1 post,ªef
birou (S)II-Biroul Juridic-resurse umane – 1
post, director general adjunct (S)II - 1 post.
Condiþiile de participare pentru postul de regizor scenã: Studii medii; vechime în muncã
ºi vechime în cadrul instituþiilor de spectacole
sau concerte minim 6 ani. Condiþiile de participare pentru posturile de muncitor calificat lãcãtuº mecanic: Studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat, calificare lãcãtuº mecanic, vechime în domeniul calificãrii minim 2
ani ºi vechime în muncã minim 6 ani, cunoaºterea politicilor ºi practicilor în domeniu. Condiþiile de participare pentru postul de m.a.s.i.s.c. – electrician:Studii medii, calificare în
meseria de electrician, vechime în muncã minim 6 ani, vechimea în cadrul instituþiilor de
spectacole sau concerte constituie un avantaj, cunoaºterea politicilor ºi practicilor în domeniu. Condiþiile de participare pentru postul
de m.a.s.i.s.c. – croitor:Studii medii;calificare
în meseria de croitor;vechime în muncã ºi în
domeniul calificãrii minim 6 ani,vechimea în
cadrul instituþiilor de spectacole sau concerte constituie un avantaj; cunoaºterea politicilor ºi practicilor în domeniu. Condiþiile de participare la concurs pentru postul de m.a.s.i.s.c
- lãcãtuº mecanic:Studii medii sau generale,calificare lãcãtuº mecanic,vechime în muncã
minim 6 ani,cunoaºterea politicilor ºi practicilor în domeniu. Condiþiile de participare la concurs pentru postul de recuziter.: Studii medii
absolvite cu diplomã de bacalaureat, profesionale; vechime în muncã minim 6 ani; experienþa în instituþiile de spectacol constituie avantaj; cunoaºterea politicilor ºi practicilor în domeniu. Condiþiile de participare la concurs
pentru postul de ºef birou juridic- resurse
umane:studii superioare în domeniul juridic;
vechime în muncã ºi în specialitatea studiilor
minim 10 ani; vechimea în cadrul instituþiilor
de spectacole sau concerte constituie un
avantaj;foarte bunã cunoaºtere a politicilor ºi
practicilor în domeniile: juridic, resurse umane, culturã ºi arte. Condiþiile de participare la
concurs pentru postul de director general
adjunct:Studii superioare în domeniile juridic

ºi/sau economic,Vechime în muncã ºi în specialitatea studiilor minim 10 ani,Vechimea în
cadrul instituþiilor de spectacole sau concerte sau autoritãþi publice naþionale constituie
un avantaj,Foarte bunã cunoaºtere a politicilor ºi practicilor în domeniul juridic ºi cel al
resurselor umane. Concursul se va desfãºura astfel:13.08.2019- Afiºarea anunþului ºi publicarea sa în presã, 13.08.2019 – 29.08.2019,
ora 1400 - Depunerea dosarelor de concurs,
09.09.2019, ora 900 – Susþinerea probei practice pentru funcþiile de m.a.s.i.s.c. (electrician
lacatus mecanic croitor ºi recuziter;
09.09.2019, ora 1100 – Susþinerea probei probei scrise16.09.2019, ora 1100 – Susþinerea interviului; Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituþiei, biroul Resurse Umane. Relaþii suplimentare privind condiþiile de participare ºi bibliografia se pot obþine la sediul instituþiei la biroul RU telefon 0251/
415363 int. 208.
U.M. 01606 Sibiu din Ministerul Apãrãrii Naþionale, organizeazã concursul pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual din cadrul U.M. 01606I Craiova,
referent de specialitate debutant la Personal
/ studii superioare, nu sunt necesare condiþii de vechime în muncã sau în specialitatea
studiilor, astfel: - 09.09.2019, ora 11.00 - proba scrisã; - 13.09.2019, ora 09.00 - interviul; data limitã de depunere a dosarelor –
30.08.2019, ora 15.00. Depunerea dosarelor
ºi organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01606 din mun. Sibiu, Bulevardul
Vasile Milea, nr. 3-5, judeþul Sibiu. Detaliile
organizatorice vor fi afiºate la sediul unitãþii
ºi pe pagina de internet, la adresa: www.cissb.ro, secþiunea Informaþii de interes public.
Datele de contact ale secretariatului, la telefon: 0269 / 233930, int. 112.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea unui numãr de 3 posturi de lucrãtor operativ pentru
autocompactoare, în cadrul Secþiei Transport
Deºeuri. Dosarele de concurs se depun la
sediul societãþii, la Compartimentul Resurse
Umane, pânã la data de 16.08.2019, ora 12.00.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/412.628, interior 114.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea a trei
posturi de lucrãtor pentru salubrizare cãi
publice, în cadrul Departamentului Salubrizare Cãi Publice, Deszãpezire ºi Curãþenie
Interioarã. Dosarele de concurs se depun la
sediul societãþii, la Compartimentul Resurse
Umane, pânã la data de 16.08.2019, ora 12.00.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/412.628, interior 114.

BÃLAN IOAN anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe
împãdurite”, Aferente Mãsurii 8 din PNDR
2014-2020, sesiunea 3/2018 pentru suprafaþa
de 4,32 ha, beneficiar Bãlan Ioan -loc.Bratovoeºti, jud.Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Bratovoeºti, Tarlaua 45, Parcela 13, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Petru
Rareº, nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet: http:/
/apmdj.anpm.ro ºi la sediul Bãlan Ioan, din
com.Bratovoeºti, sat Georocu Mare, nr.122,
judeþul Dolj, în zilele de luni pânã joi, între
orele 8.00-16.30, ºi vineri, între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, fax:
0251.419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
SC NEOTOP SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “ACHIZIÞIE DOTÃRI ªI UTILAJE PENTRU PRELUCRARE MANUALÃ A TABLEI ÎN CADRUL SOCIETÃÞII SC NEOTOP SRL”, propus a fi amplasat
în strada Aeroportului, nr. 262, localitatea Cârcea, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul A.P.M Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, adresa
de internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la sediul social al SC NEOTOP SRL- strada Aeroportului,
nr. 262, localitatea Cârcea, judeþul Dolj, în zilele
de luni-joi, între orele 8, 00- 16, 30 ºi vineri între
orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A. P.M Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr.1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, TITULARUL: STAN
Liviu Sorin I.I., sat UNIREA, comuna UNIREA,
jud. Dolj, intenþioneazã sã solicite de la A.N.
“Apele Române” – Administraþia Bazinalã de
Apã JIU – Craiova, (sau, dupã caz, S.G.A. Dolj)
aviz de gospodãrire a apelor pentru investiþia:
„CONSTRUIRE PLATFORMÃ DE GUNOI DE
GRAJD IMPREJMUITÃ PE TREI LAÞURI, BAZIN ETANª VIDANJABIL”, în satul UNIREA,
comuna UNIREA, Tarlaua 25/1, P 26/1, nr. cadastral 31832, judeþul Dolj. Bazin Hidrografic
Dunãre, parau Balasan. Aceastã investiþie este
noua. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare sau sã transmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menþionatã, sau
la tel: 0740512972 dupã data de 08.08.2019.
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ANUNÞ. SNGN ROMGAZ SA MEDIAS
Sucursala SIRCOSS cu sediul in Mediaº,
ªoseaua Sibiului nr.5, tel.0269/834509, organizeazã licitaþie publicã pentru vânzarea
urmãtoarelor bunuri uzate: - AUTOªASIU
TATRA ACF, fabricat 2003, preþ 35000 lei. STAÞIE DISTRIBUÞIE CARBURANÞI SM14,
fabricaþie 2007, preþ 16800 lei. -AUTOªASIU TATRA, fabricat 1996, preþ 32900 lei. STAÞIE PECO CRAIOVA, fabricaþie 1999,
preþ 16800 lei. Preþurile nu conþin TVA. Licitaþia pentru autoºasiul Tatra ºi staþia distribuþie carburanþi va avea loc in 4.09.2019,
ora 1100 in Ploieºti, str. Târgoviºtei nr.8A;
tot la aceastã locaþie se aflã ºi bunurile pentru vânzare. În caz de neadjudecare, licitaþia se repetã in 11.09.2019 si in 18.09.2019
cu acelaºi preþ de strigare. Taxa de participare la licitaþie pentru autoºasiul Tatra este
de 350 lei iar pentru staþia distribuþie carburanþi este 168 lei; la toate aceste preþuri se
adaugã TVA. Garanþia de participare la licitaþie este 3500 lei pentru autoºasiu ºi 1680
lei pentru staþia de carburanþi. Licitaþia pentru autoºasiul Tatra ºi staþia Peco Craiova
va avea loc in 5.09.2019 ora 1100 in Craiova, str. Teilor nr. 116; tot la aceastã locaþie
se aflã ºi bunurile pentru vânzare. În caz
de neadjudecare, licitaþia se repetã in
12.09.2019 si in 19.09.2019 cu acelaºi preþ
de strigare. Taxa de participare la licitaþie
pentru autoºasiu este 329 lei iar pentru staþia Peco 168 lei; la toate aceste preturi se
adaugã TVA. Garanþia de participare la licitaþie este 3290 lei pentru autoºasiu ºi
1680 lei pentru staþia Peco. Toate taxele
se achitã cu ordin de platã cu cel puþin
douã zile înainte de licitaþie ºi se va specifica la ce licitaþie se referã taxa sau garanþia respectivã. Participanþii la licitaþie vor
face dovada plãtii taxei de participare ºi a
garanþiei înainte de a începe licitaþia. Plicul conþinând documentele de capabilitate, cererile de participare ºi oferta de cumpãrare vor fi înregistrate la registratura
Sediului Sucursalei Sircoss cu cel puþin
48 de ore înainte de începerea licitaþiei.
Relaþii se pot obþine la telefon 0752/115101
sau fax 0269/833340.
ANUNÞ PUBLIC.Primãria GIGHERA, JUDEÞUL DOLJ anunþã începerea
proiectului: “EXTINDERE ALIMENTARE
CU APÃ IN COMUNA GIGHERA, SAT ZAVAL, JUDEÞUL DOLJ”, observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Administraþia Naþionalã”Apele Române” sucursala Administraþia Bazinalã de Apã
DOLJ, Str. Bul. Nicolae Romanescu, nr.
54, cod 200738, Craiova, Jud. Dolj.

PÃDEANU Sergiu Ionuþ, în calitate de
titular al proiectului CONSTRUIRE IMOBIL
P+1E- BUCÃTÃRIE ªI BIROURI, PLATFORMÃ BETONATÃ- AMPLASARE CORT EVENIMENTE SEZONIER, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM DOLJ în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL P+1E- BUCÃTÃRIE ªI BIROURI, PLATFORMÃ BETONATÃ- AMPLASARE CORT
EVENIMENTE SEZONIER, propus a fi amplasat în oraº Segarcea, str. Republicii, nr.
11A, jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J, între
orele 8.00-16.00 ºi vineri, între orele 8.0014.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de naturã
contractualã de execuþie vacant de inspector specialitate debutant în data de
18.09.2019 - proba scrisã, ora 1000 ºi în data
de 20.09.2019 - interviul, ora 1400. Condiþii
generale de participare la concurs: Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3 din Regulamentulcadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Condiþii specifice: - 1 post
inspector specialitate debutant: -studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã în
domeniul ºtiinþelor sociale sau ºtiinþelor umaniste. Informaþii referitoare la conþinutul dosarului, bibliografia, condiþiile generale ºi
condiþiile specifice stabilite pentru ocuparea
postului, vor fi afiºate la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi pe site-ul instituþiei www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de concurs se depun la sediul
Direcþiei Generale de Asistentã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ,
respectiv pânã pe data de 30.08.2019. Relaþii
suplimentare cu privire la acest concurs se
pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj din
str. Nicolae Titulescu, nr.22, loc. Craiova, jud.
Dolj, precum ºi la numãrul de telefon 0251/
407009, persoana de contact – Busuiocescu
Csilla, inspector, Serviciul Resurse Umane,
Organizare, Salarizare.

PRIMÃRIA comunei Amãrãºtii de Jos,
judeþul Dolj, CUI:5001970, e-mail: primaria_amarastii@yahoo.com, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale de execuþie vacante de Referent (Director Cãmin Cultural), gradul debutant: pe data de 05.09.2019,
ora 10.00- proba scrisã; pe data de 06.09.2019,
ora 10.00- interviul. Condiþiile pentru ocuparea funcþiei contractuale de execuþie vacante
de Referent (Director Cãmin Cultural) sunt urmãtoarele: studii medii, absolvite cu diplomã
de bacalaureat; fãrã vechime. Dosarele se
depun pânã la data de 28.08.2019 la Secretarul comisiei ºi vor cuprinde: Actul de identitate, în original ºi în copie; Cerere de înscriere
la concurs; Diplomele de studii în original ºi
în copie; Adeverinþã medicalã de la medicul
de familie; Cazier judiciar în original. Condiþiile generale de participare la concurs ºi bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei
comunei Amãrãºtii de Jos ºi pe site-ul Primãriei comunei Amãrãºtii de Jos. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Amãrãºtii de Jos, telefon 0251.374.020
ºi la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primãriei comunei Amãrãºtii de Jos, telefon 0767.807.643.
OGOR PODZOL COOPERATIVA AGRICOLA, titular al proiectului CONSTRUIRE
MAGAZIN SI ANEXE, AMENAJARE PLATFORME BETONATE SI CAI ACCES proiect
ce este parte integrantã a proiectului cu sprijin FEADR „REALIZARE LANT ALIMENTAR
INTEGRAT PRIN INVESTITII IN CONSTRUCTII-MONTAJ SI ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE IN CADRUL OGOR PODZOL COOPERATIVA AGRICOLA”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul CONSTRUIRE MAGAZIN SI
ANEXE, AMENAJARE PLATFORME BETONATE SI CAI ACCES proiect ce este parte integranta a proiectului cu sprijin FEADR „REALIZARE LANT ALIMENTAR INTEGRAT PRIN
INVESTITII IN CONSTRUCTII-MONTAJ SI
ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE IN
CADRUL OGOR PODZOL COOPERATIVA
AGRICOLA”, propus a fi amplasat în în comuna Periºor, satul Periºor, tarlaua T99, P5,
P6, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.
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SC PROLUNI STRUCTURI SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire cantinã muncitori P+1,
cazare muncitori P+2, împrejmuire teren,
bazin etans vidanjabil” propus a fi amplasat
în judeþul Dolj, comuna Cârcea, satul Cârcea, T8, P13. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj,
adresa de internet http://apmdj.anpm.ro ºi
la sediul SC PROLUNI STRUCTURI SRL din
judeþul Dolj, comuna Malu Mare, satul Malu
Mare, strada Bechetului, nr. 341 în zilele de
luni-joi, între orele 8,00- 16,30 ºi vineri între
orele 8,00- 14,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/
419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

OFERTE DE SERVICIU

Caut femeie internã pentru bãtrânã deplasabilã
oraº Segarcea - Dolj. Condiþii decente la casã, salariu atractiv. Telefon: 0744/
968.675.

PRESTÃRI SERVICII

SC PROIECT BOGDAN
IMOBIL SRL oferã soluþii
complete de mixare,
transport ºi turnare beton
de cea mai bunã calitate
pentru toate proiectele de
construcþii la preþuri competitive! Telefon: 0752/
099.640.
Pensionarã ofer servicii în
domeniu casnic - gospodãresc la copii ºi bãtrâni.
Posed permis auto. Telefon: 0736/060.799.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã îmbunãtãþit. Preþ 73.000 Euro negociabil Telefon: 0787/
271.006.
Vând apartament 4 camere lângã Liceul Sanitar.
Fãrã agenþie. Telefon.
0734/473.266.
Vând apartament 4 camere Mc Donalds. Telefon:
0722/992.902.

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.

Casã locuibilã comuna
Celaru sat Ghizdãveºti cu
teren 6700 mp. Telefon:
0760/194.541.
Casã construitã în anul
2000, mobilatã, vie, pomi,
Amãrãºtii de Jos, judeþul
Dolj. Telefon: 0725/
576.141.
Casã 6 camere, pivniþã,
gaze microcentralã- AC, 2
bãi, teren 1300 mpSchimb cu douã apartamente ( variante). Telefon:
0769/360.741.
Vând casã Craiova,5 camere 2 bãi, încãlzire centralã, termopane, 565 mp,
72.000 euro. Telefon.
0746/498.818.
Vând casã nouã P+M /
110 m amprenta Craiova,
Bordei, str. Carpenului,
pomi fructiferi, viþã de vie.
Telefon: 0752/641.487.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI

VÂND TEREN 5000 mpAleea ªimnic 1, cadastrat, intabulat, intravilan. Preþ 19 Euro/
mp. Telefon: Telefon: 0723/
919.689; 0040/723919689;
0041/766020683.
URGENT teren 615 mp,
Damila, lângã case. Telefon: 0736/060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
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Vând teren 1000 mp Cârcea str. Mânãstirii. Telefon:
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti
0722/522.083.
Vând 3000 m pãmânt lân- Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr. 19, prigã lac, pãdure bun de Cam- meºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºcoping la Negoieºti 20 km de
Craiova sau parteneri. Te- lar 2019-2020, în perioada 19 - 30 august 2019,
lefon: 0723/692.884.
Vând teren 1000 mp Câr- la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicea, Drum Expres Ford. cã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chiTelefon: 0752/641.487.
5000 mp Gara Pieleºti lân- tarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, actorie,
gã Fabrica Q Fort Termo- picturã, graficã, artã cinematograficã.
pane. Telefon: 0752/
641.487.
Examenul de admitere, în anul I, se va desfãVând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp, ºura în perioada 2 - 5 septembrie 2019.
toate utilitãþile, asfalt, lângã
Relaþii la telefon 0251 – 413 371; între orele
pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0770/661.438.
9.00 – 15.00 sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.
Vând teren intravilan –
4200 mp la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând cãruþ handicap, sobã Vând centralã termicã pe Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
teracotã, schelã metalicã, gaz Vaillant, hotã pentru ºi cãrãmidã din demolãri.
AUTO
pat mecanic, polizor 2500 aragaz (50x85), maºinã Telefon: 0722/943.220.
W. Telefon: 0760/588.581. de cusut electricã „IULIA”
ROMÂNEªTI
CUMPÃRÃRI DIVERSE
în Iºalniþa, prune, Telefon: 0728/011.731.
Vând Dacia 1300 Stan- Vând
Cumpãr - ocazional frigider,
corcoduºe, caise - 1 leu/
dard – 1977 (bunã pentru kg, sãpun de casã - 5 lei/ Vând groapã suprapusã aragaz, butelie, maºinã spãcimitirul Romaneºti. Telemaºinã de epocã). Tele- kg, pompã KAMA cu sorb fon: 0770/304.207; 0351/ lat. Telefon: 0736/060.799.
fon: 0727/884.205.
rezervã. Telefon: 0770/ 456.907.
OFERTE ÎNCHIRIERI
303.445.
STRÃINE
Vând aragaz voiaj douã
Închiriez (vând) apartament
Vând VW PASSAT 2005, Vând televizor diagonala ochiuri cu butelie, polizor 3 camere decomandate,
model 2004, 1,9 TDI, 101 37 cm, cuier hol cu ladã, unghiular, (flex) D125/ zona Rotonda recent moCP, berlinã, argintie, unic aþã cusut goblen, oglindã 850W, canistre aluminiu dernizat, centralã proprie.
160/80 cm. Telefon: 20 litri noi, arzãtoare gaze
proprietar, întreþinutã, fãrã cristal
0752/236.667.
sobã D 600, alternator Telefon: 0744/654.136.
avarii, funcþioneazã impeParticular apartament 2
cabil, 227000 km reali, preþ Vând cuptor cu microun- 12V nou, Pick-up Tesla cu
camere renovat, parter,
3100 Euro. Telefon: 0722/ de (Orion) 1800 W – 100 boxe, dozã nouã de relei, televizor cu tub color – zervã, discuri cu muzicã nemobilat, Sãrari - Spa537.912.
100 lei. Telefon: 0729/ diferitã. Telefon: 0251/ nia, preferabil firmã. TeleVând VW POLO- 11/2006, 977.036.
fon: 0727/226.757.
427.583.
1,4 TDI, negu metalizat,
funcþioneazã impecabil,
unic proprietar, 173.000
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
km reali, preþ 2600 Euro.
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Telefon: 0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând planetarã - DACIA
SUPER–NOVA ºi arbore
cotit, televizor IVORI cu sistem digital. Telefon: 0770/
419.180.
Vând combinã frigorificã
Indesit. Preþ negociabil.
Telefon: 0770/942.470.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, 8000 lei, la 30
m de la poartã, la dreapta.
Telefon: 0767/054.227.
Vând papuci AGAPONIS ºi
cuºti diferite mãrimi aproape noi. Telefon: 0762/
672.086.
Vând vitrinã frigorificã mezeluri 400 lei, negociabil ºi
ladã frigorificã - 250 lei. Telefon: 0799/042.187.
Vând combinã frigorificã
INDESA. Preþ 750 lei negociabil. Telefon: 0770/
942.470.
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Pase scurte, pase lungi

miercuri, 14 august 2019

Mircea Canþãr

Un
Un regret
regret de
de oo încãrcãturã
încãrcãturã aparte!
aparte!

Îngãlbenitã de trecerea anilor, colecþia
„Înainte” –tristã ºi ea- aminteºte de primul interviu, acordat de cel care a fost
Florin Halagian, imediat dupã instalarea ca
antrenor principal al Universitãþii Craiova, prin validarea de cãtre membrii Secþiei de fotbal a clubului, condusã de prof.
univ. dr. Constantin Bãrbãcioru. Calendarul spune cã ne aflam la 8 ianuarie 1985.
Avea 45 de ani, trecuse pe la F.C. Argeº
(douã titluri de campioanã), F.C. Olt, Steaua, unde lãsase însemne durabile. Nu venea singur, ci însoþit de asistentul sãu
Victor Dinuþ, fidel, tãcut ºi muncitor.
Recomandarea aparþinuse, cui altcuiva, decât lui Cornel Stroe, emblematicul clubului din Bãnie. Campionatul
‘84-‘85 începuse „aºa ºi aºa” pentru
Universitatea Craiova, cu o primã parte cam de rutinã, în pofida lotului valoros, pe care se rezema ºi echipa reprezentativã a lui Mircea Lucescu, în
bãtãlia pentru calificarea la CM 86. În
Cupa UEFA, Craiova trecuse de Betis
Sevilla (0-1, 1-0, 5-3 dlp), Olympiakos Pireu (1-0, 1-0), dar se scufundase la Sarajevo, cu Zeleznicear (2-0,

0-4) avându-i pe banca tehnicã pe Mircea
Rãdulescu ºi Silviu Stãnescu. Skoro, Baljic, Bazdarevic, R. Mihailovic, ºi antrenor
Ivica Osim “domnul milimetru”, la echipa “plavilor” de la Euro 1968. Doamne,
ce echipã! ªi a început pregãtirea returului campionatului cu obiºnuitul stagiu de
la Bãile Herculane, pe care „Armeanul”
punea mare preþ. Îºi „biciuia jucãtorii” Na fãcut „minuni”, cât a stat la Craiova,
dar a remizat (0-0) cu Dinamo, în ªtefan
Cel Mare, a învins Argeºul (2-1), ºi a umilit

Craiova nu poate scãpa de Tiago, deocamdatã
Trecerea lui Tiago Ferreira de
la Universitatea Craiova la FCSB
este întârziatã de pretenþiile pe
care jucãtorul le are la semnarea contractului cu gruparea lui
Gigi Becali, în sensul cã, pe lângã salariu, portughezul vrea ºi o
sumã de bani la semnãturã, undeva în jurul a 50.000 de euro,
din care, probabil, s-ar acoperi
ºi procentele cãtre agenþi. Aºa-

dar, cele douã pãrþi s-au înþeles
asupra salariului, unul aproape
dublu faþã de ce primea Tiago
în Bãnie, dar acesta mai vrea ºi
o sumã la parafarea înþelegerii,
încercând sã speculeze faptul
cã se aflã în ultimul an de contract cu Universitatea, iar din
iarnã poate semna cu alt club.
Negocierile continuã, dar dacã
nu se vor încheia pânã la termi-

narea perioadei de mercato,
atunci Tiago, care a împlinit recent 26 de ani, va rãmâne la
Craiova. Gruparea din Bãnie ºia dat acordul pentru ca jucãtorul sã plece la FCSB, fãrã vreo
pretenþie materialã, portughezul
fiind cedat în contul schimbului
cu Mihai Bãlaºa, care a semnat
deja cu Craiova un contract pe
trei ani. Oltenii au tot interesul
ca Tiago sã plece la FCSB, pentru a nu achita suma cerutã de
Gigi Becali la transferul lui Bãlaºa, de 300.000 de euro. Pânã
se va decide care va fi viitorul
sãu, Tiago Ferreira se antreneazã sub comanda lui Cornel Papurã, deºi acesta nu se va mai
baza pe el, cel puþin pânã la terminarea perioadei de transferuri. Inclusiv la ultimul meci, cu
Sepsi, Ferreira nu a fost pe foaia de joc, fiind preferat ca rezervã tânãrul Raul Hreniuc.
Altfel, meciul AEK Atena –
Universitatea Craiova, de joi, ora
21, va fi transmis în direct de
postul Look Plus.

Succes de proporþii la Liga Elitelor
pentru ªtiinþa U19
În week-end-ul trecut au
debutat campionatele naþionale de juniori, iar La Liga Elitelor echipa under 19 a Universitãþii Craiova a înregistrat un
succes la scor, 11-1 contra
formaþiei ASU Poli Timiºoara. Pe stadionul „Aripile“, albalbaºtrii au marcat prin Mitran
(3), Niþuicã (2), Negrea, Pascu, Viespe, ªegãu, Pisicã ºi
Guþã. Antrenorul Nelu Petri-

ºor a început cu: Poenaru –
Militaru, Rezeanu, Mitran, Pãtulea – Guþã, ªegãu, Tudor
Negrea – Niþuicã, Pascu,
Viespe. Au mai intrat: Eftimie
– Pisicã. În schimb, la under
17, bãnãþenii s-au impus cu 31. Golul echipei din Bãnie a
fost marcat de Dragoº Popa.
Antrenorul Dragoº Bon a început cu: Pãuºescu – Neþoiu,
Firu, Dicu, Ruican – Cristescu,

pe val ca antrenor. Avea „ochi” de geambaº, ºi era greu de pãcãlit. ªtia destule
poveºti, dar nu se hazarda în depãnarea
lor. Crâmpeie doar. Nici un prieten de familie, oricât de apropiat, nu mi-a trecut
pragul casei, timp de 4-5 luni cât a stat la
Craiova, cum a fãcut-o Florin Halagian
cu asistentul sãu Florin Dinuþ, care ºtia
deja unde sunt… paharele ºi vesela. Încãrcaþi de pesimism, scepticism, ceva luciditate ºi alte 7 pãcate, vedeam la tot pasul prilejuri de criticã, entuziasm, blândeþe ºi vorbã bunã. Ceea ce ne-am reamintit
mereu, când ne-am reîntâlnit, rememorând vizionãrile „pe sârbi” ºi vinul alb de
ªtefãneºti –preferinþa expresã-, care-l mai
avea prieten ºi pe Cornel Stroe. Fiindcã
viaþa în fotbal nu e niciodatã neagrã, nici
rozã, ci are spectru solar, poate fi cucurbitacee, de la curcubeu. ªi într-o zi, cu
eleganþã, Florin Halagian a plecat, revenea Mircea Rãdulescu ºi personal l-am
regretat. Ne-a lãsat calificaþi în Cupa Cupelor. La stingerea lui din viaþã am vãrsat o lacrimã curatã. Însoþitã de un regret profund, de o încãrcãturã inefabilã.
Drum bun, Florine!

Steaua (5-2) în faþa a 40.000 de suporteri
pe „Central”, dupã „un spectacol de vis”
cum vãd cã scriam atunci, cu 4 goluri
înscrise de Rodion Cãmãtaru ºi douã eliminãri (Tilihoi ºi Eduard). În finala Cupei
României, la numai câteva zile, disputatã
pe Stadionul 23 August din Capitalã, cu
peste 5000 de olteni în tribune, Steaua
„sufla trofeul”, beneficiind ºi de un arbitraj (Dan Petrescu), care ºtia ce avea de
fãcut. Din nou douã eliminãri, dar ambele
din tabãra craioveanã (Mircea Irimescu
min. 65 ºi N. Tilihoi min 90). Nu
intuiam pe atunci, deºi ar fi trebuit,
cã Nicolae Ceauºescu nu scãpa nici
un meci important al Stelei, dar cine
ºi-ar fi închipuit, deºi simþisem
„gustul ca mierea” al cenzurii, cu
numai trei ani în urmã, tot pentru…
Steaua. N-aveam nici o pãrere fermã ºi invulnerabilã, deºi oricine te
putea trimite la podea sau la culcare fãrã argumente de prisos. Florin
Halagian, un armean ca toþi armenii, isteþ din cale afarã, detestând
mica ºi marea fãþãrnicie, fãrã vocaþie pentru îngâmfare, se simþea

Croitoru, Mitru – Geru, Popa,
Miuþescu. Au mai intrat: Pãdureþu, Dumitru, Vãrzaru.
Astãzi, la Hanul Doctorului,
se disputã derby-urile Bãniei la
nivelul Ligii Elitelor, Academia
Gicã Popescu vs Universitatea
Craiova, de la ora 16 ºi de la
ora 18, primii intrând pe teren
juniorii under 19. Alina Peºu ºi
Dan Buzãrnescu vor arbitra
cele douã dueluri.

Liga I, etapa a V-a
Clinceni – Chindia 3-1
Au marcat: Vojtus 19, B. Barbu 24, Buziuc 63 / Burlacu 3.
Poli Iaºi – Dinamo 2-0
Au marcat: Breveld 22, Horºia 32.
Gaz Metan – Astra 1-0
A marcat: S. Buº 56.
CFR Cluj – Hermannstadt 3-0
Au marcat: Pãun 14, Costache 84, Omrani 89 – pen.
„U” Craiova – Sepsi 0-1
A marcat: Karanovic 81.
FCSB – Voluntari 1-3
Au marcat: Coman 49 / Þârã 1, Ricardinho 51, Botezatu 67 – aut.
Viitorul – Botoºani 2-2
Au marcat: Eric 12 – pen., Iancu 65 / Ashkovski 27, 81.

Liga I, etapa a VI-a
Hermannstadt – Clinceni, vineri, ora 17
Chindia – Dinamo, vineri, ora 19.30
Sepsi – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 21
Botoºani – Craiova, duminicã, ora 18
FCSB – Poli Iaºi, duminicã, ora 21
Voluntari – Gaz Metan Mediaº, luni, ora 18
Astra – Viitorul, luni, ora 21

CLASAMENT
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1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Poli Iaºi
4. Botoºani
5. Mediaº
6. Craiova

5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
2
3

1
2
2
3
3
0

0
0
0
0
0
2

13-3
13-6
6-1
11-6
7-4
7-5

13
11
11
9
9
9

7. Sepsi
8. Astra
9. Voluntari
10. FCSB
11. Clinceni
12. Hermann.
13. Dinamo
14. Chindia

5
5
5
5
5
5
5
5

1
2
1
1
1
1
1
0

4
1
2
1
0
0
0
1

0
2
2
3
4
4
4
4

4-3
6-6
5-7
6-10
8-14
7-13
4-12
4-11

7
7
5
4
3
3
3
1

