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Cinci asi atici prinºi de poliþiºtii
de frontierã calafeteni

Poliþiºtii de frontierã de la Calafat au
descoperit, pe sensul de intrare în þarã
dinspre Bulgaria, patru cetãþeni din
Bangladesh ºi unul din India, care încercau sã intre ilegal în þarã. Aceºtia se
aflau într-un camion încãrcat cu utilaje

agricole, condus de cetãþean maghiar.
ªoferul transporta produsele din Turcia
spre Ungaria. Pasagerii au declarat cã
s-au urcat în remorca autocamionului
în Turcia, fiind ajutaþi de un cetãþean
turc, cu intenþia de a ajunge într-o þarã

din vestul continentului. Conducãtorul
auto a precizat cu nu ºtia despre existenþa celor cinci persoane. Atât pasagerii, cât ºi ºoferul au fost predaþi autoritãþilor bulgare în vederea continuãrii
cercetãrilor. ( C.Pãtru)
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Respectaþi-o pe judecãtoarea Dana Gîrbovan!
MIRCEA CANÞÃR
A fost suficient ca judecãtoarea de
mare probitate moralã ºi rigoare profesionalã, Dana Gîrbovan, de la Curtea de Apel Cluj-Napoca, sã-ºi dea acceptul la inspirata propunere a premierului Viorica Dãncilã, de a primi portofoliul Ministerului de Justiþie, ºi imediat un stol de contestatari de mucava
a început sã cârâie, precum graurii
prin viile la ceasul rodului. Judecãtoarea Dana Gîrbovan, preºedintele UNJR,
este de mai multã vreme o voce autorizatã în spaþiul public, ºi nu puþine
propuneri ale acestei asociaþii profesionale, cu vechime, au fost acceptate
la discuþiile privind modificarea legilor justiþiei. De datã recentã, judecãtoarea Dana Gîrbovan a avut puncte
de vedere articulate, bine argumentate, la rapoartele GRECO. De-a lungul

timpului a mai fost consideratã o soluþie optimã pentru preluarea mandatului de ministru al Justiþiei, ºi din vari
motive a refuzat. „Atacurile imunde,
la adresa Danei Gîrbovan, a scris pe
pagina sa de Facebook, preºedintele Tribunalului Timiº, Adriana Stoicescu, probeazã micimea incredibilã a unei societãþi ruptã complet de
normalitate ºi moralitate”. Atacul
judecãtoarei Adriana Stoicescu este
devastator, la adresa politicienilor avizi
de putere ºi corupþi, cei în aºteptarea
puterii, rubedeniile ºi prietenii lor, care
nu vor asta, vor o justiþie a lor, aservitã politic, care sã rãspundã doar ordinelor. „Pentru ei ºi pentru magistraþii pe care îi protejazã, Inspecþia
Judiciarã ºi Secþia de Investigare a
magistaþilor sunt cele mai mari

rele care pot exista în justiþie, pentru cã sunt singurele instituþii care
pot opri restaurarea republicii pseudo-procurorilor, domnia autosuficienþei, a lipsei de profesionalism,
a lipsei de responsabilitate. Vestea
proastã –concluzioneazã judecãtoarea Adriana Stoicescu- este cã Dana
Gîrbovan nu e singurã”. Au fãcut
front comun AMR ºi APR care au dinamitat realmente manipulãrile otrãvite
ale activiºtilor de magistraturã, ce au
inflamat spaþiul public la adresa judecãtoarei Dana Gîrbovan. Conform aºteptãrilor, în prima linie, pregãtite de
atac, Asociaþia Iniþiativa pentru Justiþie
ºi Forumul Judecãtorilor, care au cultivat tãcerea, în cazuri de o gravitate
notorie, comise de simpatizanþi de-ai lor
ºi ultimii pe listã „hiperdotaþii”, de la

Caracal. Au ieºit la atac, pentru hãrþuire cu sãbii de lemn ºi combataþii politici, nelipsiþi la apel, încât ºi rãspopitul
senator de Olt, Gigel Sârbu, cu vorbele
lui puþine la numãr, s-a simþit dator sã
clãmpãneascã diletant. ªi-au dat cu
pãrerea despre o numire inspiratã, în
guvern –o judecãtoare tobã de carte, cu
eticã profesionalã ºi moralã de necontestat- tot felul de personaje vocale ºi
agresive, nebãnuite nici de inteligenþã nici
de tact, expresia derapajului moral în
care ne aflãm. Prin sudoarea neaoºe a
unor patrioþi de operetã, -adevãrat episod de schizofrenie-, s-a pus în discuþie
o judecãtoare autenticã: Dana Gîrbovan.
Care meritã tot respectul nostru. Ca ºi
mulþi alþi magistraþi din aceastã þarã.
Cum s-a ajuns aici, poate fi o discuþie,
de care nu suntem capabili.
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Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj este coordonatorul unui nou proiect
european, prin ERASMUS+, intitulat TOTVET,
care are ca scop instruirea cadrelor didactice ºi a
celor din domeniul VET
pentru învãþãmântul bazat
pe muncã de înaltã calitate ºi învãþarea dualã,
destinat formelor profesional ºi tehnic.
Este un proiect care are un
buget de peste 170.000 de euro,
cu perioadã de implementare
octombrie 2018 – septembrie
2020, iar partenerii ISJ Dolj sunt
Casa Corpului Didactic Olt, Asociaþia Edunet, Centrum Wsparcia Rzemiosla, Ksztalcenia Dualnego I Zawodowego W Poznaniu (Polonia), Camara Oficial De
Comercio E Industria De Zaragoza (Spania), Best Institut Fur
Berufsbezogene Weiterbildung
Und Personal Training GMBH
Wien (Austria) ºi IHK – Projektgesellschaft MBH Frankfurt/
Oder (Germania). Proiectul este
în conformitate cu politicile eu-

ropene de educaþie ºi formare
profesionalã ºi rãspunde nevoilor identificate în þãrile partenere ºi la nivel european. Modelul,
resursele ºi instrumentele create pot fi utilizate în toatã Europa ºi în lume, contribuind la îmbunãtãþirea procesului de învãþare bazat pe muncã în VET ºi,
indirect, ºi în domeniul tineretului, al educaþiei adulþilor sau al
învãþãmântului superior.
„Proiectul TOTVET adapteazã rezultatele la situaþia actualã
din þãrile partenere ºi propune
soluþii inovatoare, care sã adu-

cã valoare adãugatã în programele de formare pentru instructori/ instructori cu dublã instruire. În acelaºi timp, proiectul promoveazã metode inovatoare ºi
pedagogice, cu accent pe dezvoltarea unei educaþii eficiente,
deschise prin utilizarea TIC,
dezvoltarea materialelor ºi instrumentelor de învãþare. Metodologia cursului se bazeazã pe
co-învãþare ºi învãþare de la efal
la egal, vor fi oferite traduceri,
iar participanþii vor putea studia
în englezã, românã, germanã,
polonezã sau spaniolã”, a pre-

cizat prof. Ani Drãghici, inspector pentru proiecte educaþionale în cadrul ISJ Dolj.
Toate resursele ºi instrumentele create de parteneri vor fi încorporate ca Resurse Educaþionale Deschise pe platforma proiectului, fiind creat un mediu de
învãþare care sã sprijine instructorii ºi formatorii VET sã-ºi autopregãteascã ºi sã-ºi perfecþioneze abilitãþile, cunoºtinþele ºi experienþa existente. De asemenea,
este sprijinitã învãþarea la locul
de muncã pentru tutori.
CRISTI PÃTRU

O delegaþie a Consiliului Judeþean Dolj, în vizitã la Cimiºlia
(Republica Moldova)

- Ne lãudãm cã suntem
în Europa, dar cu pensiile
pe care le avem, Popescule,
Europa e la mii de kilometri.

O delegaþie a Consiliului Judeþean Dolj, condusã de preºedintele Ion Prioteasa, se aflã în
vizitã în raionul Cimiºlia (Republica Moldova), cu care este înfrãþit. Primirea festivã, caldã ºi
ospitalierã, a fost fãcutã de preºedintele raionului, Iovu Bivol, ºi
staff-ul sãu administrativ. Momentul coincide cu tradiþionalul
festival al strugurilor de masã –
îndeletnicire de tradiþie a locuitorilor acestui raion – premiul întâi
fiind ocupat de producãtorul care

a prezentat un strugure în greutatea de 2,7 kilograme. Ion Prioteasa a fost fãcut „Cetãþean de
Onoare” al Cimiºliei. Astãzi este
prevãzutã o vizitã la o secþie de
chirurgie a spitalului din localitate, renovatã prin ajutorul de zece
miliarde lei vechi, acordat de Consiliul Judeþean Dolj. Delegaþia doljeanã are în program ºi o vizitã la
vestita cramã Cricova, ale cãrei
vinuri, cu origine controloatã, au
deschidere veritabilã pe pieþele
europene ºi nu numai.
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Bani de la primãrie pentru
persoanele cu dizabilitãþi
În Craiova, nu existã centre sociale de zi în care sã fie
îngrijite persoanele cu dizabilitãþi ºi care sã se afle în subordinea municipalitãþii. Din acest motiv, reprezentanþii Primãriei
Craiova spun cã singura modalitate de a ajuta aceste persoane vulnerabile este sã fie subvenþionate de la bugetul local
asociaþiile ºi fundaþiile care se ocupã cu acest lucru.
Pe ordinea de zi a ºedinþei de
joi, se aflã un proiect de hotãrâre
prin care se propune consilierilor
municipali sã aprobe categoriile de
servicii sociale, precum ºi cheltuielile eligibile pentru subvenþionarea, în anul 2020, a asociaþiilor, fundaþiilor ºi cultelor recunoscute în România. „Întrucât în
municipiul Craiova nu au fost organizate ºi respectiv înfiinþate la
nivelul administraþiei publice locale în mod autonom servicii rezidenþiale ce se acordã persoane-

lor adulte cu dizabilitãþi în locuinþe protejate, respectiv centre de
zi de recuperare pentru copii ºi
adulþi cu dizabilitãþi, în scopul acordãrii de servicii sociale destinate
acestor grupuri vulnerabile, municipiul Craiova va încheia convenþii pentru acordarea de servicii de
asistenþã socialã cu asociaþiile, fundaþiile ºi cultele recunoscute în
România din municipiul Craiova
care vor veni în sprijinul comunitãþii locale prin intermediul unitãþilor de asistenþã socialã de tipul cen-

A început deratizarea în Craiova
SC Salubritate Craiova a demarat, începând de vineri, a doua
campanie de deratizare pe domeniul public din acest an. Acþiunea se desfãºoarã într-un interval de 10 zile lucrãtoare ºi care
are ca scop combaterea rozãtoarelor (ºoareci ºi ºobolani) ºi menþinerea acestora la un nivel numeric redus. În zonele de acþiune, lucrãtorii SC Salubritate Craiova SRL au amplasat, în prima
fazã, afiºe de avertizare a populaþiei ºi, ulterior, în aceleaºi locaþii, staþii de intoxicare în care sunt
introduse produsele raticide Prodiorat G ºi Rodexion Pastã, sub-

stanþe din grupa a treia de toxicitate, avizate de Ministerul Sãnãtãþii. Întreaga operaþiune este
derulatã cu sprijinul Poliþiei Locale. În afiºele de avertizare se
specificã faptul cã substanþele
folosite sunt toxice pentru oameni ºi animale, antidotul folosit
în caz de ingestie accidentalã
(vitamina K1), precum ºi numãrul de telefon al SC Salubritate
Craiova SRL. Suprafaþa totalã pe
care se efectueazã activitatea de
deratizare este de 741 de hectare, programul urmând sã fie
adaptat în funcþie de condiþiile
meteorologice.

trelor mai sus menþionate”, se precizeazã în proiectul de hotãrâre al
municipalitãþii.

Asociaþiile ºi fundaþiile pot
depune documentaþia pânã
la 30 septembrie
Ca ºi categorii, autoritãþile propun douã tipuri de asociaþii ºi fundaþii. Este vorba, în primul rând,
de centrele rezidenþiale pentru
persoanele adulte cu dizabilitãþi de
tip locuinþe protejate. O altã categorie care este aprobatã de Primãria Craiova sunt centrele de zi
de recuperare a copiilor cu dizabilitãþi ºi centrele de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitãþi. În
raportul care însoþeºte proiectul
de hotãrâre se specificã faptul cã
nu sunt eligibile centrele de zi
care acordã exclusiv servicii de
consiliere ºi informare, precum ºi

servicii de tip after-school. Autoritãþile locale mai cer ca serviciile
sociale pentru care se solicitã
subvenþia trebuie sã deþinã, în
mod obligatoriu, licenþã de funcþionare. De asemenea, personalul
de specialitate - asistentul social
trebuie sã deþinã, în mod obliga-

toriu, atestat de liberã practicã.
Pentru a beneficia de subvenþii
alocate de la bugetul local, pentru
anul 2020, asociaþiile, fundaþiile ºi
cultele recunoscute în România
interesate pot depune documentaþia de solicitare pânã la data de
30 septembrie.
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Senatorul Mario Ovidiu Oprea solicitã o dezbatere
transparentã pe subiectul „Clariant”
Senatorul Mario Ovidiu Oprea ºi deputatul Ionuþ
Stroe au susþinut ieri, o conferinþã de presã, în
cadrul cãreia s-au discutat douã subiecte, unul legat
de vizita preºedintelui Klaus Iohannis în Statele
Unite ºi cel de-al doilea, un subiect de interes local
ºi anume, investiþia Clariant, de la Podari ºi necesitatea unei dezbateri publice transparente.
Deputatul Ion Stroe susþine cã evenimentul anului este
fãrã nicio îndoialã vizita oficialã a preºedintelui României,
Klaus Iohannis la Casa Albã, a
doua vizitã din mandatul ºefului statului, dupã cea din 2017.
Este cel mai important eveniment dinaintea campanieie
electorale. „În urma acestei
vizite a reieºit în mod foarte
clar nivelul de încredere ºi respect reciproc la care a ajuns
prietenia dintre România ºi
SUA. Asta este în mãsurã ºi
meritul preºedintelui Klaus Iohannis, care cinci ani de zile a
demonstrat cã politica externã
se face pentru un stat european cu o discreþie dar puternic ºi în mod articulat. Sunt
trei lucruri pe care vreau sã le
evidenþiez înainte de a indica
beneficiile obþinute de þara
noastrã în urma acestei întâlniri. Primul aspect este cã
aceastã vizitã este a doua a preºedintelui Klaus Iohannis în decurs de doi ani în SUA ºi astfel se confirmã încrederea între România ºi SUA. Aceastã
vizita diplomaticã a dat posibilitatea pentru prima oarã a
unuui dialog, dar nu numai cu
preºedintele Americii, Donal
Trump, dar ºi cu Guvernul
american fiind prezenþi secretarii de la Energie, de la Apãrare, reprezentantul SUA la
Bruxelles, la Uniunea Europeanã. Al treilea aspect, este cã în
ciuda unor relaþii sensibile între SUA ºi UE, preºedintele
nostru a reuºit sã menþinã la
diplomatic relaþiile externe în
ambele direcþii ºi în echilibru
atât relaþia cu SUA, cât ºi cea

cu UE, iar Summitul de la Sibiu vine ºi confirmã acest lucru. Iar legat de beneficiile directe, aº putea sã menionez
subiectul vizelor, când pentru
prima oarã subiectul ridicãrii
vizelor este clar pus în discuþie. Mai multã securitate militarã pentru România. Cred cã
este de asemenea un beneficiu
important pentru cetãþenii
acestei þãri. Parteneriatul strategic, apartenenþa la NATO ºi
2% din PIB pentru înzestrarea
Armatei confirmã cã suntem
într-o zonã de pace ºi securitate maximã. Un alt beneficiu
al acestei vizite ar fi cel legat
de reconfirmarea susþinerii
luptei anticorupþie de cãtre
SUA. ªi nu e puþin lucru. Dar
ºi sprijinul tehnologic major
pentru ca statul român sã devinã stat independent energetic prin exploatare gazelor din
Marea Neagrã este un ekement extrem de bun ca ºi rezultat al acestei vizite ºi o securitate sporitã în zona tehnologiei nucleare ºi a tehnologiei
5G”, a explicat deputatul de
Dolj, Ionuþ Stroe.

„Noi, liberalii încurajãm
crearea de noi locuri
de muncã”

Preºedintele PNL Craiova,
senatorul Mario Ovidiu Oprea
a abordat subiectul „Clariant”
ºi asta ca urmare a articolelor
din presã ce au vizat „pseudodezbaterea” organizatã de Primãria Podari cu cetãþenii îngrijoraþi de posibila poluare
produsã de investitorul elveþian. „Am înþeles cã s-a amenajat o salã cu doar 20 de

scaune. Era foarte clar cã nu
aveau unde sã încape toþi cetãþenii interesaþi de acest subiect ºi drept urmare aceastã
dezbatere, dacã se poate numi
dezbatere, a avut loc afarã la
40 de grade. Aºadar, totul a
fost un fiasco. ªi nu a rezultat
nimic din acest demers care
este unul absolut obligatoriu
pentru bunul mers al construirii acestei fabrici. Acum, noi
plecãm din start de la premiza
cã aceastã firmã este o companie internaþionalã de foarte
bunã reputaþie, care respectã
normele de protecþia mediului,
o firmã care lucreazã cu UE
dupã reguli stricte ºi pe care
le respectã cu fermitate. Plec
de la premiza cã noi, liberalii
încurajãm crearea de noi locuri de muncã, încurajãm dezvoltarea industriilor, mai ales
cã aceastã investiþie ar putea
atrage imediat ºi investiþii în
domeniul farmaceutic sau în

agriculturã. Iar ceea ce se întâmplã, nu face altceva decât
sã creeze alte suspiciuni ºi tot
acest demers sã se transforme într-un eveniment negativ,
ceea ce nu ar fi de dorit. O lipsã de transparenþã totalã din
partea instituþiilor îndrituire ºi
mã refer desigur, la Agenþia de
Protecþia Mediului, la Direcþia
de Sãnãtate Publicã. Mã refer
la intenþia de a informa cetãþenii din localitatea Podari, despre ce urmeazã sã se întâmple. Era în interesul tuturor sã
se facã acest lucru. Cât de
greu era sã se tipãreascã niºte
pliante ºi sã se rãspundã la toate întrebãrile?! S-a spus atunci
cã dezbaterea se amânã. Eu, de
exemplu, nu cred cã se va mai
relua aceastã dezbatere. Suspiciunea provine din faptul cã
directorul APM s-a sustras în
tot timpul, a aruncat vina pe
firma beneficiarã ºi spus cã
Agenþia nu este decât media-

torul discuþiei, ceea ce înseamnã cã fie nu ºtie ce înseamnã mediator, fie ºtie ºi asta
înseamnã cã existã în mod clar
o disputã. Dar nu ºtim între
cine ºi cine ???!!! Eu spun cã
instituþiile judeþene nu îºi asumã nicio responsabilitate. Consiliu Judeþeean îºi arogã meritele cã a adus aceastã investiþie ºi nu neg, poate aºa este,
dar de ce nu au fost invitaþi ºi
consilierii judeþeni la aceastã
dezbatere. Parlamentarii de ce
nu au fost invitaþi. Eu o sã reacþionez. ªi solicicit prefectului judeþului Dolj sã organizeze o dezbatere civilizatã. Iar
când începe sesiunea parlamentarã voi face ºi o interpelare la Ministerului Mediului
pentru a cere Agenþiei Protecþiei Mediului Dolj stadiul investiþiile, la ce nivel suntem cu
avizele sã le prezentãm dupã
presei”, a explicat senatorul
Mario Ovidiu Oprea.

Declaraþia 112, actualizatã
Ministerul Finanþelor Publice, în colaborare cu Ministerul Muncii ºi Justiþiei Sociale ºi Ministerul Sãnãtãþii, îmbunãtãþeºte modelul ºi conþinutul Declaraþiei 112 privind obligaþiile de platã a contribuþiilor sociale, impozitului pe venit ºi
evidenþa nominalã a persoanelor asigurate ºi o adapteazã la
modificãrile legislaþiei fiscale.

Declaraþia 112 cuprinde atât
informaþii privind obligaþiile fiscale ale contribuabililor, cât ºi
informaþii necesare stabilirii

prestaþiilor sociale potrivit legislaþiei specifice, acordate de Casa
Naþionalã de Pensii Publice, de
Casa Naþionalã de Asigurãri de

Sãnãtate, de Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã ºi de Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã. Astfel, prin acest proiect va avea loc
actualizarea casetelor privind înscrierea cifrei de afaceri. Se vor
introduce casete informative cu
privire la persoanele detaºate în
România cât ºi cu privire la sta-

tul în care se datoreazã contribuþiile sociale obligatorii, respectiv detaºate cu sau fãrã formularul portabil A1.
Se vor actualiza totodatã codurilor CAEN pentru angajatorii
care beneficiazã de facilitãþile fiscale prevãzute la art. 60 pct. 5 din
Codul fiscal. Se vor introduce noi
secþiuni distincte pentru declara-

rea veniturilor din salarii ºi asimilate salariilor obþinute de persoanele fizice de la angajatori care
beneficiazã de facilitãþi fiscale.
Actualizarea nomenclatorului
”Creanþe fiscale” prin introducerea unor noi casete pentru declararea CAS-ul pentru condiþii deosebite ºi speciale, datorat de cãtre angajatorii care desfãºoarã
activitate în domeniul construcþiilor ºi cãrora li se aplicã facilitãþile fiscale. Precum ºi alte modificãri tehnice, care constau în
actualizarea corespunzãtoare a
anexelor ºi a instrucþiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate
de utilizatorii declaraþiei.

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
10:00 Portret de secol
11:00 Adevãruri despre trecut
11:30 Discover Romania
11:45 Teleshopping
12:20 Legendele palatului:
Regele Geunchogo (R)
2011, Coreea de Sud, Istoric
13:30 Romania veritabilã
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 Romani care au
schimbat lumea
19:30 Agenda Cerbului de Aur
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Istoria Mafiei italiene
22:10 Teatru TV
00:20 Telejurnal
00:50 Lumini ºi umbre: Partea
II (R)
1982, România, Dramã, Istoric
01:55 Romani care au
schimbat lumea (R)
02:20 Teatru TV (R)
04:30 Istoria Mafiei italiene (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ninja: Rãzbunarea
2013, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Blitz (R)
2011, Marea Britanie,
Thriller
01:45 Lecþii de viaþã (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
09:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Valurile vieþii
16:00 Observator
17:00 Gazda perfectã
19:00 Observator
20:00 Insula iubirii
23:30 Clinica
2002, SUA, Crimã, Horror,
Mister, Thriller
01:30 Observator (R)
02:30 iUmor ExtraViral (R)
04:00 Valurile vieþii (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

TVR 2
07:10 Premiera (R)
1976, România, Comedie
08:50 Filler
09:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
09:55 Generaþia Fit
10:00 Mic dejun cu un
campion (R)
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de
10 (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 MotorVlog (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:05 Cãlãtorie de neuitat
1994, România, Dramã
15:50 Filler
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
16:55 Oanapp
17:45 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 O duzinã de labuþe
2012, SUA, Comedie, Familie
21:50 Discover România
22:10 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,
Familie, Romantic, Dragoste
23:15 Câºtigã România! (R)
00:15 O duzinã de labuþe (R)
2012, SUA, Comedie, Familie
01:55 Descãlecaþi în Carpaþi
(R)

HBO
07:35 Povestea jucãriilor 3
09:15 Regele hoþilor
11:05 Alpha
12:45 ªapte zile în Entebbe
14:35 Ready Player One: Sã
înceapã jocul
16:55 Pe platourile de filmare
17:25 Spãrgãtorul de Nuci ºi
Cele Patru Tãrâmuri
19:05 Doom Patrol
20:00 Succesiunea
21:00 Familia Gemstone
21:30 Jucãtorii
22:00 Gösta
22:30 Share
00:00 Gotti
01:55 Vremuri grele la El Royale

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Rãzbunare pe tocuri
(R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Te voi gãsi, te voi iubi
(R)
15:00 Rãzbunare pe tocuri
(R)
16:00 Vieþi schimbate
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Te voi gãsi, te voi iubi
19:00 Cealaltã familie a
soþului meu
21:00 Rãzbunare pe tocuri
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
02:15 Vieþi schimbate (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

PRO CINEMA
07:15 Arestat la domiciliu
09:15 La bloc (R)
11:45 Click - Zapând prin
viaþã
14:00 Aventurile extraordinare ale Adelei
16:00 Inside Job: Adevãrul
despre crizã
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)
2002, România, Comedie
05:15 La Mãruþã (R)

PRO X
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 Marea þãcãnealã
17:00 Prietenii tãi
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Mama mea e antrenor
20:30 Prietenii tãi
22:00 Culisele puterii
23:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Salutãri de la Agigea
(R)
1984, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Camera de râs (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Sãptãmâna nebunilor
(R)
1971, România, Aventuri,
Istoric
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Înainte de rãzboi
2012, SUA, Thriller
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Expresul de Buftea
1978, România, Comedie
01:30 Înainte de rãzboi (R)
2012, SUA, Thriller
03:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
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 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,
Dragoste
23:00 Vrei sã fii milionar
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Puterea dragostei (R)
04:00 În cãutarea adevãrului
(R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastila de râs
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
10:00 Portret de secol
11:00 Adevãruri despre trecut
11:30 Discover România
11:45 Teleshopping
12:20 Legendele palatului:
Regele Geunchogo (R)
2011, Coreea de Sud, Istoric
13:30 Mediterraneo
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
19:05 Romani care au
schimbat lumea
19:30 100 de poveºti despre
Marea Unire
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Istoria Mafiei italiene
22:10 Maria Tereza
2017, Cehia, Austria, Ungaria,
Dramã, Istoric
00:00 Telejurnal
00:30 Lumini ºi umbre: Partea
II (R)
1982, România, Dramã, Istoric
01:40 Români care au
schimbat lumea (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Noapte albã
2017, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Motivat sã ucidã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Thriller
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
09:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Valurile vieþii
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Gazda perfectã
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 Liber ca pasãrea cerului
2019, România, Comedie
01:00 Sabrina (R)
1995, Germania, Comedie,
Romantic, Dragoste
04:00 Valurile vieþii (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

TVR 2

07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:05 Cãlãtorie de neuitat (R)
1994, România, Dramã
08:50 Discover Romania
09:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
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
15:05 Cãlãtorie de neuitat
1994, România, Dramã
15:50 Filler
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
16:55 Oanapp
17:45 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
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
23:20 Câºtigã România! (R)
00:20 Oraºul destinaþiei finale
(R)
2009, SUA, Dramã

HBO

07:50 Maleficent
09:25 Povestirile lui Mater
10:05 Legende din regatul
bufniþelor
11:40 Spãrgãtorul de Nuci ºi
Cele Patru Tãrâmuri
13:20 Donbass
15:20 Jucãtorii
15:50 ªtirile sãptãmânii cu
John Oliver
16:20 În inima pãdurii
18:25 Sirena
19:10 Krypton
20:00 Cea mai puternicã voce
20:55 Cea mai puternicã voce
21:50 Vremuri grele la El
Royale
00:15 O inimã normalã
02:30 300: Ascensiunea unui
imperiu

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Rãzbunare pe tocuri
(R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Te voi gãsi, te voi iubi
(R)
15:00 Rãzbunare pe tocuri
(R)
16:00 Vieþi schimbate
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Te voi gãsi, te voi iubi
19:00 Cealaltã familie a
soþului meu
21:00 Rãzbunare pe tocuri
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
02:15 Vieþi schimbate (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?

PRO CINEMA
07:15 Arestat la domiciliu
09:15 La bloc (R)
11:45 Inside Job: Adevãrul
despre crizã (R)
14:00 Minþi diabolice
16:15 Modelul
18:30 La bloc
20:30 O iubire ca-n poveºti
23:00 Cãminul ororilor 3
00:45 Cabana din pãdure
02:30 Cãminul ororilor 3 (R)
04:00 La bloc (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO X
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 Marea þãcãnealã
17:00 Prietenii tãi
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Bãrbaþi cu taþi
20:30 Prietenii tãi
22:00 Culisele puterii
23:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport

PRIMA TV
07:20 Focus (R)
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Expresul de Buftea (R)
1978, România, Comedie
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Muntele ucigaº
2011, SUA, Aventuri, SF,
Thriller
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 De ce are vulpea
coadã?
1988, România, Comedie
01:30 Muntele ucigaº (R)
2011, SUA, Aventuri, SF,
Thriller
03:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
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 Teo Show
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
06:45 ªtirile Kanal D (R)
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Anunþul tãu!
CEREALCOM DOLJ SRL, cu sediul în
Segarcea, strada Republicii, numãrul 3, anunþã publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ”Amplasare 4 silozuri metalice S1S4” propus a fi amplasat în Comuna Moþãþei,
sat Moþãþei Garã, strada Gãrii, nr.45, judeþul
Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul A.P.M.Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr.1, judeþul Dolj, adresa de
internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la sediul Cerealcom Dolj din Segarcea, strada Republicii,
numarul 3, 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, strada Petru
Rareº, nr.1, judeþul Dolj, fax 0251/419035 , email : office@apmdj.anpm.ro.
UNITATEA administrativ-teritorialã Comuna CERNÃTEªTI, din judeþul Dolj, anunþã
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.36, 38, începând cu data de 02.09.2019, pe o perioadã
de 60 de zile, la sediul Comunei Cernãteºti,
conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menþionate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
UNITATEA administrativ-teritorialã TERPEZIÞA, din judeþul Dolj, anunþã publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.1 ºi nr.4, începând
cu data de 02.09.2019, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul primãriei Com.Terpeziþa, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menþionate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL Comuna Almãj, judeþul Dolj, intenþioneazã sã solicite de la A.N. “Apele Române” - Direcþia
Apelor Jiu, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor „Extindere reþea de
canalizare menajerã în comuna Almãj, judeþul Dolj” amplasate în Comuna Almãj, judeþul
Dolj. Aceastã investiþie este extinderea/modernizarea folosinþei existente. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.

publicitate
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SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE
SI PNEUMOFTIZIOLOGIE“VICTOR BABES”
CRAIOVA
ANUNT
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, Jud. Dolj organizeazã concurs la data de 17.09.2019 ora 10.00 –proba scrisa/grila, respectiv 23.09.2019, ora 11.00
proba interviu, la sediul unitãþii din Craiova, str.Calea Bucuresti nr.126, Jud. Dolj, pentru ocuparea
urmatoarelor posturi contractuale vacante de:
- 1 post vacant de muncitor calificat (instalator) IV- (G/M) in cadrul Compartimentului Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 3 posturi vacante de muncitor necalificat IV- (G/M) in cadrul Compartimentului Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de muncitor calificat (bucatar) IV- (G/M) in cadrul Compartimentului Dietetica si Bloc Alimentar;
- 2 posturi vacante de sofer II- (M) in cadrul Compartimentului Transporturi;
- 1 post vacant de Informatician debutant (S ) in cadrul Dispensarului TBC;
- 1 post vacant de Economist II (S) in cadrul Serviciului de Statistica si Evaluare Medicala;
- 1 post vacant de portar - (G/M) in cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (electrician ) II- (G/M) in cadrul Compartimentului Intretinere, Oxigen, Instalatii Apa, Lumina si Incalzire, intretinere spatii verzi;
- 1 post vacant de asistent medical farmacie - generalist (PL) in cadrul Farmaciei;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase
Adulti I;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase
Adulti II;
- 4 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Boli Infectioase Copii;
- 2 posturi vacante de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Copii;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Sectiei Clinice de Pneumologie Adulti II;
- 1 post vacant de infirmiera debutanta (G/M) in cadrul Compartimentului ATI;
Concursul se va organiza in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare care specifica urmatoarele:
Conditiile solicitate privind pregatirea profesionala vor fi urmatoarele: - Conditii specifice:
- Infirmiera debutanta : Studii generale/medii ; - curs de infirmiera organizat de ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si asistentilor medicali din Romania / curs organizat de
furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale cu aprobarea Ministerului
Sanatatii sau declaratie pe propria raspundere ca in cazul admiterii la concurs, se obliga sub sanctiunea desfacerii contractului individual de munca, sa obtina atestatul de infirmiera in termen de 6
luni de la incheierea contractului individual de munca ; fara vechime in functia de infirmiera;
- Instalator IV (G/M): Studii generale/medii, Diploma de absolvire liceu sau Diploma de Bacalaureat, diploma curs calificare instalator, fara vechime in meserie
- Bucatar IV (G/M) Diploma de absolvire liceu sau Diploma de Bacalaureat diploma curs calificare bucatar, fara vechime in meserie;
- Electrician II (G/M) Diploma de absolvire liceu sau Diploma de Bacalaureat, autorizatie electrician, vechime in meserie 6 ani;
- Informatician debutant (S): Diploma de Bacalaureat, Diploma de licenta - studii superioare in
domeniu, fara vechime in specialitate;
- Econimist II (S) : Diploma de Bacalaureat, Diploma de licenta - studii superioare in domeniu,
6 luni vechime in specialitate;
- Asistent Medical de farmacie Generalist (PL) : Diploma de Bacalureat, Diploma de absolvire
postliceala asistent medical, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, vechime in specialitatea
de asistent medical de farmacie 6 luni;
- Muncitor necalificat IV: studii generale / medii
- Sofer II : studii medii, Diploma de absolvire liceu/Diploma de bacalaureat, permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B si C – fara vechime in
meserie
- Portar : Studii generale/medii, diploma curs calificare agent de securitate, fara vechime in
meserie

Concursul va consta intr-o proba scrisa/grila si un interviu, candidatii pentru a fi declarati admisi,
trebuind sa obtina minim 50 de puncte la fiecare proba in parte (stabilindu-se in final media de la
cele doua probe), iar repartizarea pe post a candidatilor admisi, se va face in ordine descrescatoare.
Eventualele contestatii se vor face in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor.
Proba de interviu se sustine de regula intr-un termen de maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. Planul probei interviu este stabilit de comisia de concurs, in care vor fi testate
cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii
de evaluare a performantelor profesionale individuale, in raport cu cerintele postului:
a)capacitatea de adaptare;
b)capacitatea de gestionare a situatiilor dificile;
c) indemanare si abilitate in realizarea cerintelor practice;
d)capacitatea de comunicare;
e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfasurarea probei practice
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura spitalului pânã la data de 06.09.2019
ora 13.00, de luni pana joi orele: 08.00-15.30, respectiv vineri, orele: 08.00-13.00.
Actele se vor aduce in original si xerocopie si vor fi certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de Biroul de Resurse Umane al spitalului.
Comisia de concurs va afisa rezultatul admiterii/respingerii dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare (conform calendarului de desfasurare a concursului/examenului).
Relatii suplimentare se pot obtine la Secretaritul concursului, asigurat de Biroul Resurse
Umane al unitatii, telefon 0742253333, la avizierul unitatii(cladirea TESA), pe site-ul unitatii:
www.vbabes-cv.ro (sectiunea Concursuri) sau pe portalul posturi.gov.ro.
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OFERTE DE SERVICIU

Caut femeie pentru curãþenie la vilã. Telefon:
0722/846.368.

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.

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.
VÂND casã, comuna
Podari, pivniþã, 5 camere,
520
mp.
Tel.0768.232.033.
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 mp Schimb 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.

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.

TERENURI

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.
Urgent! Vând televizor eurocolor în stare bunã de
funcþionare. Plecãm în
strãinãtate. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/ 414.149.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, 8000 lei, la
30 m de la poartã, la
dreapta. Telefon: 0767/
054.227.
Vând robot bucãtãrie nou,
cu bol inox cap 6,5 litri.
Telefon: 0752/236.667.
Vând pat cu ladã studio,
ºifonier cu 3 uºi, noptierã cu oglindã, masã 12
persoane, frigider mic, 2
pãturi de lânã. TELEFON: 0729/ 684.222.
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.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon:
0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune,
corcoduºe, caise - 1 leu/
kg, sãpun de casã - 5
lei/kg, pompã KAMA cu
sorb rezervã. 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 groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.

VÂND TEREN 5000
mp Aleea 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.
Vând teren 1000 mp
Cârcea str. Mânãstirii.
Telefon: 0722/522.083.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure bun
de Camping la Negoieºti
20 km de Craiova sau
parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând teren 1000 mp
Cârcea, Drum Expres
Ford. Telefon: 0752/
641.487.
5000 mp Gara Pieleºti
lângã Fabrica Q Fort
Termopane. Telefon:
0752/641.487.
Vând în Bãile Govora
terenuri 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. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia 1300 Standard – 1977 (bunã pentru maºinã 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 impecabil,
227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon:
0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

cuvântul libertãþii / 7

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti
Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºcolar 2019-2020, în perioada 19 - 30 august 2019,
la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, actorie,
picturã, graficã, artã cinematograficã.
Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în perioada 2 - 5 septembrie 2019.
Relaþii la telefon 0251 – 413 371; între orele
9.00 – 15.00 sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.
Vând centralã termicã
pe gaz Vaillant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electricã „IULIA” Telefon:
0728/011.731.

Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W –
100 lei, televizor cu tub
color – 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

Particular apartament
2 camere renovat,
parter, nemobilat, Sãrari - Spania, preferabil firmã. Telefon:
0727/226.757.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

PIERDERI

Cumpãr - ocazional frigider, aragaz, butelie,
maºinã spãlat. Telefon:
0736/060.799.

NEMACRIS SRL declarã pierdut certificat
constatator Nr. 20929/
30.03.2004 emis de
ORC Dolj. Se declarã
nul.
CRISMAR COM ION
SRL declarã pierdut
certificat constatator
emis de ORC Dolj. Se
declarã nul.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez (vând) apartament 3 camere decomandate, zona Rotonda
recent modernizat, centralã proprie. Telefon:
0744/654.136.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

Bancu,
Bancu, salvatore
salvatore della
della patria
patria
Cãpitanul ªtiinþei a adus toate punctele
printr-o execuþie remarcabilã, într-un
meci controlat mai mult de oaspeþi
Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 1-0
A marcat: Bancu 68.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 12.000.
Universitatea Craiova: PigliaAstra Giurgiu: Kitanov – Dacelli 7 – Martic 5, Bãlaºa 7, Acka 7,
vid Bruno, Graovac, Tamaº, RaBancu 8 – Mateiu 5 (61 Qaka) 7,
dunovic – V. Gheorghe, Simion,
Cicâldãu 6, Ivanov 6 – Bãrbuþ 5 (54
Crepulja, Grecu (15 Begue) - RãIoniþã) 6, Mihãilã 5, Markovic 5 (37
duþ (64 Biceanu) – Tounkara (77
Roman) 5. Antrenor: Cornel PapuFl. Matei). Antrenor: Dan Alexa.
rã. Rezerve: L. Popescu –Tiago
Rezerve: Lazar – Dima, Toni SilFerreira, Vãtãjelu, V. Constantin.
va, Ajayi.
Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj) 6. Asistenþi: Alexandru Cerei (Cluj),
Imre Bucsi (Sf. Gheorghe).
Rezervã: Florin Chivulete (Bucureºti).
Observatori: Cristian Nica (Ploieºti), Marian Bucurescu (Bucureºti).

Anunþul revenirii lui Victor Piþurcã la Craiova nu a fost suficient pentru a umple mãcar jumãtate din arena „Ion Oblemenco” la meciul cu
Astra, fanii olteni aºteptând parcã
momentul în care fostul selecþioner va pãºi în carne ºi oase pe noul
„Ion Oblemenco”, la derby-ul cu
FCSB. Totuºi, Peluza Nord i-a scandat însã în avanpremierã numele viitorului manager, decretând acelaºi
obiectiv ca acesta: „Craiova vrea
campionaul!” Bãlaºa a apãrut în
premierã titular la Universitatea, mai
ales cã Papurã avea de ales între el
ºi indezirabilul Tiago Ferreira, izgonit în zadar la FCSB. Oaspeþii n-au
putut miza pe cele douã staruri, Budescu ºi Alibec, primul fãrã cartea
verde, al doilea, accidentat. Dar cel
mai în formã jucãtor al lui Alexa,
Valentin Gheorghe, a fost titular, ºi
el a avut prima ocazie a meciului,
cu un ºut pe lângã poartã de la marginea careului mare. Alb-albaºtrii nau miºcat în front în prima parte,
pãrând mai mult debusolaþi, decât
motivaþi de vestea sosirii lui Piþur-

cã, în timp ce oaspeþii s-au adaptat
mai uºor la gazonul prost de pe „Ion
Oblemenco”. În finalul unei reprize în care ambii antrenori au înlocuit câte un junior, Astra a avut
marea ºansã de a deschide scorul.
De la 11 metri, la o fazã în care
Pigliacelli a fost personajul principal. Portarul italian l-a blocat iniþial
pe V. Gheorghe, apoi l-a agãþat în
careu, ºi în cele din urmã a apãrat
lovitura de pedeapsã executatã de
Rãduþ. Acesta a mai avut o ºansã
pe respingere, dar a gestionat-o la
fel de prost.
Dupã pauzã, jocul s-a mai înviorat, iar gazdele au început sã
conteze. Roman a avut prima ocazie a Craiovei, cu un ºut din afara
careului, scos de Kitanov. Imediat,
pe contraatac, Rãduþ a driblat jumãtate din echipa Craiovei, inclusiv pe Pigliacelli, dar n-a mai avut
suflu ºi precizie, din unghi. Când
Papurã epuizase schimbãrile, destul de devreme, iar elevii sãi nu gãseau soluþii în terenul advers, tot
Nicuºor Bancu a venit cu salvarea.

La fel ca la Botoºani, cu o execuþie
magistralã. Cãpitanul a preluat centrarea lui Cicâldãu ºi a prins un ºiret
plin, iar Kitanov probabil nu a vãzut mingea care s-a dus în vinclu.
Un gol asemãnãtor reuºise internaþionalul Craiovei ºi anul trecut, la
Voluntari. Oaspeþii n-au mai avut
resurse de ripostã, iar Universitatea colecþioneazã niºte puncte pe
care nu le prea zãrea dupã o primã
reprizã modestã. În aºteptarea lui
Piþi, sunt însã 3 puncte de aur.

Papurã: „Adversarul
ne-a pus în dificultate”

Dupã meciul cu Astra, Papurã a
recunoscut cã echipa sa a fãcut un
joc slab ºi cã nu merita victoria, dar
a subliniat cã au fost alte partide,
precum cea de la Atena, în care
ªtiinþa merita mai mult decât a obþinut. „Papi” a adãugat cã venirea
lui Victor Piþurcã este un mare atu.

Alb-albaºtrii sub lupã
Pigliacelli – Nu neapãrat a fost un meci de referinþã,
ci o intervenþie de pus în CV. Pigliacelli a intervenit de
douã ori bine, dar de fiecare datã a oferit a doua ºansã.
A apãrat în faþa lui V. Gheorghe, dar apoi l-a faultat, a
respins ºutul lui Rãduþ, dar în faþã, iar cu calm giurgiuveanul putea marca lejer la reluare. A ieºit destul de
prost la ocazia lui Rãduþ, care putea marca.
Martic – Nu a mai fost acelaºi din meciurile trecute,
a fost ºi el cuprins de amorþeala echipei. A tras acel ºut
în prima reprizã, apãrat de Kitanov, dar nimeni nu poate fi convins cã era pe spaþiul porþii. La faza penaltyului nu a þinut linia, l-a scos din ofsaid pe Gheorghe,
Rãduþ l-a croºetat uºor atât în prima reprizã, la ºutul lui
Tounkara, cât ºi în partea a doua, când a pãtruns prin
toatã apãrarea.
Bãlaºa – Deºi a recunoscut cã nu este la capacitate
maximã, nici fizicã ºi nici cu moralul, a fãcut un joc
bun, primul ca titular la ªtiinþa. Poate prinde încredere,
mai ales cã vine dupã o perioadã dificilã.
Acka – ªi el s-a descurcat bine, sigur, determinat, a
avut câteva intervenþii bune ºi în bandã, viteza sa fiind
una bunã pentru un stoper. Atât el, cât ºi Bãlaºa ºi
Martic s-au eliminat mult prea uºor la pãtrunderea lui
Rãduþ, când acesta a ratat cu poarta goalã.
Bancu – Destul de bine monitorizat de adversari, nu
a scãpat prilejul de a mai decide un joc. Execuþie senzaþionalã din unghi. Ca fundaº stânga are deja trei goluri marcate ºi tot atâtea create.
Mateiu – E în mare crizã de formã. Unul dintre cei mai
buni jucãtori de anul trecut face un sezon total nereuºit.
Nici fizic nu pare OK, ºi acum ºi la Botoºani parcã înota
pe teren, nu a fost în meci în niciun moment.

Qaka – A intrat bine în joc, a limpezit construcþia, a
acoperit bine terenul, deºi a greºit la un moment dat o
pasã care putea sã însemne egalarea.
Ivanov – Nu s-a evidenþiat în mod deosebit, a alergat, a avut un ºut, fãrã mare pericol.
Cicâldãu - A dat pasa de gol. Foarte nervos, în
schimb, ºi acum ºi în meciurile precedente, îl asalteazã
pe arbitru de la început, parcã este Qaka de la începutul campionatului sau Mitriþã din anii trecuþi. Nu a avut
o evoluþie pe mãsura pretenþiilor.
Bãrbuþ – Acum, când meciurile sunt mai rare, pare
mai obosit decât când se juca o datã la 3 zile. ªi la
Botoºani a intrat prost, nici acum nu a avut o evoluþie
bunã.
Ioniþã – Nu a intrat rãu, dar nici nu a adus vreun
plus. Mãcar nu mai stã pe teren ºi nu se mai ascunde
de minge, ca în alte meciuri. A avut o acþiune în bandã,
putea scoate mingea pe 11 metri, dar a tras pe portar.
Mihãilã – Nu te ajutã al doilea junior, dar acum nici
primul junior nu a fost la înãlþime. A greºit aproape
orice minge, a pãrut obosit, defazat, a jucat mai slab ca
pe vremea lui Mangia, când îl italianul îl folosea în spatele vârfului. A avut acel ºut din unghi, pe portar însã.
Markovic – A avut aproape o reprizã la dispoziþie,
nu a reuºit nimic. Juniorii trebuie sã profite de aceste
ºanse, fiindcã e posibilã sã nu le mai aibã. Sã ia exemplul lui Burlacu, din sezonul trecut, când nu a speculat
ocaziile oferite ºi a ajuns indezirabil.
Roman – A fãcut presing, a avut acel ºut, dar prea
puþin. A avut câteva faze în care nu s-a descurcat unu
la unu cu adversarul, nicica pivot nu a reuºit sã gestioneze unele pase.

„Trebuie sã recunoaºtem cã adversarul ne-a pus în dificultate. Trebuie sã fim realiºti, dar e important
cã am câºtigat. ªi noi am fãcut un
meci fantastic la Atena, puteam sã
înscriem cinci goluri, dar am dat
doar unul. Cei de acolo ne-au felicitat pentru meci. Suporterii ne-au
încurajat azi. Cred cã a fost un plus.
Dacã ne apostrofau, se întâmpla ce
se întâmpla ºi cu Sepsi. Nu m-a
surprins nuimirea lui Victor Piþurcã. Lucrând în domeniu, eu am ºtiut
primul. O sã vedem pe 1 septembrie ce se întâmplã.E ceva fantastic pentru Universitatea, Victor Piþurcã are un CV impresionant ºi cu
o experienþã deosebitã. Sper cã putem face echipa campioanã” a spus
Cornel Papurã.
Mihai Bãlaºa, dupã primul meci
ca titular la Universitatea, a decla-

rat: „Mã bucurã victoria ºi faptul
cã am jucat bine. Le mulþumesc
bãieþilor cã au reuºit sã mã facã sã
mã integrez excelent. Astra a jucat
foarte bine, ne-a închis bine, a avut
ºi un penalty ratat. Dar ceea ce e
cel mai important e cã cele trei
puncte au rãmas la noi. Ne va ajuta
foarte mult domnul Piþurcã. Toatã
lumea ºtie cã e un antrenor foarte
mare, experienþa lui ne va ajuta. Nea luat prin surprindere aceastã alegere, dar cu siguranþã va fi un atu”.
Mirko Pigliacelli a adãugat: „Eu mam dus în dreapta, mingea a venit
acolo. Astra a fãcut un joc bun, dar
noi am luptat ºi avem încredere ºi
am lucrat toatã sãptãmâna. Am
meritat sã câºtigãm acest meci.Sunt fericit pentru Bancu, pentru
mine este cel mai bun jucãtor din
România”

Liga I, etapa a VII-a
Poli Iaºi – Chindia 2-2
Au marcat: Loshaj 15, Horºia 23 / Neguþ 28, Voduþ 50.
„U” Craiova – Astra 1-0
A marcat: Bancu 68.
Clinceni – Sepsi 1-1
Au marcat: Cebotaru 24 – pen. / Karanovic 36.
CFR Cluj – FC Botoºani 4-1
Au marcat: Pereira 19, Deac 25, 73, Pãun 37 / Câmpanu 78.
Viitorul – FC Voluntari ºi Gaz Metan – FCSB s-au jucat asearã.
Dinamo – Hermannstadt, astãzi, ora 21
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