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Pe strada „Carpenului” a început sã se toarne primul strat de
asfalt. Lucrarea va fi gata dupã
ce va fi aºternut ºi stratul de uzu-

rã, vor fi amenajate trotuarele ºi
spaþiile verzi. Autoritãþile estimeazã cã, dacã vremea va permite, lucrarea va putea fi terminatã

pe 28 noiembrie. Investiþia se ridicã la 17 milioane de lei ºi este
realizatã pe contractul-cadru pe
patru ani al municipalitãþii.
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Teatrul ieftin al lui Ludovic Orban
MIRCEA CANÞÃR
Ludovic Orban, liderul PNL, desemnat de preºedintele Klaus Iohannis, conform promisiunilor, sã formeze majoritatea parlamentarã necesarã pentru a-i
trece guvernul pe care ºi l-a construit,
se preface a nu înþelege ceea ce i-au
sugerat partenerii de la moþiunea de cenzurã: ºi anume cã nu e dorit ca premier! Ce este atât de complicat? Cã mai
discutã cu unii dintre ei, mai reanalizeazã, predispus la compromisuri, cã
aºa este în politicã, toate acestea nu sunt
altceva decât abureli ieftine de conjuncturã. În discuþiile de acest calibru, rãspunsurile nu pot fi decât tranºante, afirmative sau negative, dar mai degrabã
observãm cã exceptându-l pe Eugen
Tomac, de la PMP, care dispune teoretic de 26 de mandate (18 la Camera
Deputaþilor ºi 8 la Senat), deci o zestre
subþire, ceilalþi lideri politici i-au oferit
rãspunsuri ambguue sau în doi peri. De

la 125 de voturi potenþiale (PNL+PMP)
pânã la 233 voturi necesare, mai este
nevoie obligatorie de încã 108 voturi,
prin sprijin combinat, aºteptat de la
USR, ALDE, Pro România, UDMR,
minoritãþi naþionale, care s-ar putea colecta, prin acceptarea condiþiilor puse.
Misiunea lui Ludovic Orban, consideratã „imposibilã” este mai degrabã una
care îl leagã, pe viitor „de mâini ºi de
picioare”, dacã acceptã toate doleanþele divergente ale partenerilor de coaliþie
politicã. ªi chinurile vor continua, dacã
pe moment îºi va da mâna, pentru ieºirea din ceea ce a numit „starea de necesitate”. A mai spus Ludovic Orban,
în spovedaniile sale, cã toþi cei care nu
voteazã „guvernul sãu” vor fi vinovaþi
de situaþia creatã. La câte prostii se
aruncã în spaþiul public, ce mai conteazã una în plus sau în minus. Oricum
misiunea sa, în amenajarea unei noi

Convenþii Democrate, este dificilã. Cu
Victor Ponta ºi Cãlin Popescu Tãriceanu, liderii Pro România ºi ALDE, relaþiile nu vor putea fi altele, decât cele
între niºte geambaºi din târgurile de
sãptãmânã. Dar mai este de surmontat
o dificultate, aceea cã Ludovic Orban
ar fi „mai bun” ca premier dacât Viorica Dãncilã, nimic altceva decât o glumã nesãratã ºi atât. În toatã tevatura
creatã nu introducem „boicotul PSD”.
ªi nu din alte motive, cât de teama contaminãrii USR sau chiar Pro România,
formaþiune politicã clãditã din parlamentari fericiþi de rolul jucat în doborârea
unui guvern PSD, pe ale cãrui liste intraserã în Parlament. Ei, rebelii de
acum. Cu o asemenea sistematizare politicã, guvernul Ludovic Orban, dacã finalmente va trece prin Parlament, nu
poate fi decât unul capabil –deplin capabil- sã construiascã „România nor-

malã”, clamatã de Klaus Iohannis în actuala campanie electoralã. Ce a fãcut
actualul preºedinte, dornic de încã un
mandat, pentru ca România sã fie normalã, s-a vãzut. Pentru el nu sunt de ispravã decât oamenii ºterºi, care ascultã
prosteºte ºi nu întreabã nimic. Cine nu
e de acord cu el este atins de „ciuma
roºie”. Câtã valoare au pentru el deciziile Curþii Constituþionale nu mai trebuie
spus. România normalã nu este altceva
decât un slogan de campanie electoralã
ºi nimic mai mult. Klaus Iohannis n-are
un proiect pentru o Românie normalã ºi
nici nu îl intereseazã aºa ceva. Ludovic
Orban a fost scos în faþã, fiindcã îi fãgãduise o asemenea „înãlþare”, presimþind cã nu va fi „pe gustul” celorlalþi,
care ºi-au dat mâna la moþiunea de cenzurã. Sunt zile fierbinþi pe scena politicã
ºi jocurile de culise rãmân decisive în
orice deznodãmânt posibil.

560 de dosare de conciliere în cadrul CSALB
În 2019, pânã la aceastã
datã, s-au format peste 560
de dosare de conciliere în cadrul Centrului de SoluþionaPrimele trei trimestre ale anului
2019 reflectã o evoluþie importantã a activitãþii CSALB.Cererile înregistrate în primele 9 luni aratã
ocreºtere cu 38% în raport cu
numãrul cererilor înregistrate în
întreg anul trecut. O categorie
aparte o reprezintã înþelegerile
amiabile dintre consumatori ºi
bãnci, dupã sesizarea CSALB.
Pãrþile au încheiat 197 de astfel de
înþelegeri pânã în prezent, faþã de
97 de înþelegeri în tot anul anterior. „Rezultatele CSALB la 9 luni
ne aratã douã lucruri importante:
tot mai mulþi consumatori aflã de
existenþa CSALB ºi au încredere
sã depunã cereri pentru a intra în
negociere cu bãncile ºi IFN-urile.
În al doilea rând vedem o deschidere mai mare a bãncilor spre conciliere. Instituþiile financiar-bancare

re Alternativã a Litigiilor în
domeniul Bancar (CSALB),
faþã de cele 550 de dosare formate în tot anul trecut.

au acceptat mai multe cereri decât în tot anul trecut, chiar dacã
ritmul de formare a dosarelor nu
este la fel de ridicat precum cel al
solicitãrilor venite de la consumatori. Pe de altã parte, numãrul de
dosare a fostcompletat cu înþelegerile amiabile, de peste douã ori
mai multedecât în 2018. Acest lucru aratã cã multe bãnci au înþeles
avantajele concilierii ºi nevoia de a
reechilibra contractele încheiate în
trecut, prin actualizarea lor la condiþiile sociale ºi economice ale consumatorilor. Aspectele pe care le
dorim îmbunãtãþite în perioada urmãtoare sunt legate de activitatea
de conciliere în rândul IFN-urilor
ºi rata de respingere a cererilor în
cazul unor bãnci comerciale. Ne
dorim ca la finalul anului, la nivelul
întregului sistem bancar, aproxi-

mativ 70% din cererilede conciliere sã fieacceptate de bãnci ºi
transformate în dosare de conciliere”, spune Alexandru Pãunescu, Preºedintele Colegiului de Coordonare al CSALB.

350 de consumatori
s-au împãcat cu bãncile
sau IFN-urile

În 2019, pânã în luna octombrie, 350 de consumatori s-au
împãcat cu bãncile sau IFN-urile,
prin intermediul CSALB, cu 39%
mai mulþi faþã de situaþia de la finalul T3 2018. În aceeaºi perioadã a anului trecut, doar 252 de
români au beneficiat de soluþii favorabile în urma negocierilor purtate cu instituþiile financiar-bancare. Anul acesta, în 90% din negocieri pãrþile au acceptat soluþia pro-

pusã de conciliatori, iar în 10% din
cazuri cel puþin una dintre cele
douã pãrþi a refuzat-o. În primele
trei trimestre din 2019, consumatorii au trimis 284 de cereri pentru a intra în negociere cu IFNurile. Dintre acestea doar 8 au fost
transformate în dosare, dintre
care numai în trei cazuri pãrþile
s-au înþeles. Alte 24 de cereri au
fost soluþionate amiabil de cele
douã pãrþi, fãrã a mai trece prin
procedura concilierii. 90% din

cererile primite se referã la creditele contractate. Diminuarea soldului, eliminarea sau reducerea
comisioanelor, recalcularea dobânzii, eliminarea unor clauze
contractuale sau restituirea unor
sume de bani sunt cele mai frecvente solicitari. 10% din cereri se
referã la probleme cu depozitele,
plãþile, cardurile sau leasing. 85%
dintre cei care trimit cereri cãtre
CSALB aleg modalitãþile online.
MARGA BULUGEAN

„Hai la ºcoalã!”, proiect derulat
la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
este parte în „Hai la ºcoalã! Proiect
pentru prevenirea abandonului ºcolar
al copiilor din grupuri defavorizate”,

Obiectivul îl reprezintã îmbunãtãþirea accesului ºi al participãrii la
educaþie al elevilor din mediul rural, în principal, din familii dezavantajate socio- economic, din comunitatea romã, ºi a celor cu dificultãþi de adaptare socio-ºcolarã,
prin furnizarea de sprijin unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar, fiind

cuprinºi 400 de elevi, la nivel naþional, în acest proiect. Din Dolj,
participã Craiova, Filiaºi ºi Lipovu, iar, din þarã, Bucureºti ºi Curtea de Argeº. „În judeþul nostru,
au fost obþinute, pânã acum , rezultate foarte bune, numai dacã
vorbim despre elaborarea a douã
metodologii de educaþie incluzivã

ºi de realizarea diseminãrii metodologiilor cãtre cadrele didactice
din ºcolile cuprinse în program.
Lista cu performanþele obþinute
este vastã ºi trebuie amintitã”, a
precizat prof. Monica Leontina
Sunã, inspector general al ISJ
Dolj. ªi , are dreptate. Astfel, la
„Grãdiniþa prietenoasã” au participat ªcolile Gimnaziale „Petre Mãnãrcescu” din Lipovu, „Lascãr Catargiu” din Craiova ºi cea din Cerãt. La „ªcoala dupã ºcoalã”, au
fost prezente, pe lângã cele amintite anterior, ºi ªcolile Gimnaziale

desfãºurat la nivel naþional. Din Dolj,
sunt parte în program unitãþi de învãþãmânt din Craiova, Filiaºi ºi din comuna Lipovu.

din Gângiova, Bratovoeºti ºi Valea
Stanciului. De asemenea, la Centrul ªcolar pentru Educaþie Incluzivã „Sfântul Vasile” din Craiova
au avut loc sesiuni care au vizat
îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare ale elevilor cu deficienþe de auz
ºi vorbire, prin dezvoltarea abilitãþilor de comunicare verbalã ºi
prin participarea la atelierul de profesionalizare – croitorie, derulate
în atelierul amenajat în incinta
ºcolii. La ªcoala Profesionalã din
Valea Stanciului, s-au desfãºurat
sesiuni de informare, consiliere ºi

orientare a carierei, pentru elevii
din învãþãmântul profesional. Aceleaºi unitãþi de învãþãmânt preuniversitar, prezentate anterior, au
asigurat servicii de consiliere pentru pãrinþi ºi copii, consiliere pentru minorii cu deviaþie comportamentalã, iar, la Lipovu, a fost înfiinþat Centrul de educaþie interculturalã ºi nondiscriminare,
unde, zilnic, au loc activitãþi menite sã promoveze tradiþiile, obiceiurile ºi cultura atât a românilor, cât ºi a celor din etnia romã.
CRISTI PÃTRU
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Se toarnã asfaltul pe strada „Carpenului”
Pe strada „Carpenului” a început sã se toarne
primul strat de asfalt. Lucrarea va fi gata dupã
ce va fi aºternut ºi stratul de uzurã, vor fi amenajate trotuarele ºi spaþiile verzi. Autoritãþile
Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a mers, ieri, pe ºantier pentru a
vedea cum se desfãºoarã lucrãrile
de amenajare a viitorului bulevard
„Carpenului”, acolo unde s-a încheiat de curând lucrarea de canalizare
pluvialã ºi a început asfaltarea. „E
momentul pe care l-am aºteptat cu
toþii de la începerea lucrãrilor: turnarea primului strat de asfalt. Investiþia a început cu ceva timp în urmã
ºi a presupus foarte multe lucrãri,
pânã la acest stadiu. Cea mai complicatã lucrare a fost cea legatã de
casetarea canalului, introducerea
conductei de 1.200 de metri pentru
colectarea apelor pluviale ºi cele
douã canalizãri pluviale, de pe partea stângã ºi dreaptã, conducte de
315 ºi 500. Practic, pe ambele pãrþi,
existã aceste conducte care colecteazã apa pluvialã care, la rândul ei,
se strânge în conducta centralã care
a fost creatã de pe scuarul din mijloc”, a explicat edilul-ºef al urbei.

Asfaltul se toarnã dintr-o
singurã bucatã

Odatã încheiatã canalizarea, a început, de ieri, ºi turnarea primului
strat de asfalt. Potrivit primarului, se

estimeazã cã, dacã vremea va permite, lucrarea
va putea fi terminatã pe 29 noiembrie. Investiþia
se ridicã la 17 milioane de lei ºi este realizatã pe
contractul-cadru pe patru ani al municipalitãþii.

efectueazã o lucrare de asfaltare pe
toatã lãþimea strãzii, realizatã cu ajutorul unui utilaj cu o deschidere de 6
metri care toarnã stratul de asfalt
dintr-o singurã operaþiune. „Asfaltarea va merge pânã în strada ”Meriºorului”, ºi pe un sens ºi pe celãlalt.
Nu se va opri pânã ce nu se va termina ºi pe un sens ºi pe celãlalt”, a
arãtat primarul Craiovei. Mihail Genoiu a explicat cã, de acum, constructorul SC Erpia va lucra, în paralel, cu douã echipe. Una dintre
acestea va amenaja trotuarele pentru
aceastã zonã, iar cealaltã va continua lucrãrile din strada „Meriºorului” ºi pânã în „Prelungirea Teilor”.
„Dupã ce se va termina ºi acest strat
de asfalt, din Meriºorului pânã în Prelungirea Teilor, se va merge cu stratul de uzurã”, a arãtat Genoiu.

Se lucreazã ºi la trotuare

Tot în cadrul acestei lucrãri, se vor
amenaja ºi porþiunile de la ieºirea din
curþi. Potrivit ºefului de ºantier, Mihai Iscru, între fiecare bandã de mers
ºi gospodãrie se va face câte un accesul la proprietate. „Pe lângã gard,
sunt cãminele de apã ºi stâlpii de electricitate. Ei vor rãmâne într-un spa-

þiu verde, iar de acolo se va realiza
trotuarul care are o lãþime de 1,5 ºi 2
metri. Între trotuar ºi carosabil, se
va introduce canalizarea menajerã,
pe care o va face Compania de Apã
Oltenia”, a precizat primarul Craiovei. Tot acum a început ºi montarea
parapetului despãrþitor între cele douã
sensuri. „Analizãm acum ºi amenajarea spaþiilor verzi, pentru cã între
trotuar ºi casorabil este o suprafaþã
destul de generoasã care va trebui
amenajatã”, a mai precizat Genoiu.

Stratul de uzurã, posibil sã fie
turnat în primãvarã

Lucrarea de modernizare a strãzii
„Carpen” a început pe 21 decembrie 2018 ºi ar fi trebuit sã se încheie
pe 13 octombrie, dupã 10 luni de
ºantier. Termenul care a fost avansat, în noile condiþii, este data de 29
noiembrie, când constructorul spune cã bulevardul va fi gata, însã trebuie ca vremea sã permitã efectuarea de lucrãri. „Rãmâne de vãzut, în
funcþie de modul în care decurg lucrãrile ºi de starea vremii, dacã acest
strat de uzurã se va tuna anul acesta
sau anul viitor. În general, noi am
fost adepþii unui strat de uzurã apli-

cat primãvara. Dar dacã totuºi vremea ne permite ºi lucrãrile se desfãºoarã în timp, atunci finalizãm cu
totul lucrarea, în acest an. În mod
normal, lucrarea nu ar trebui sã întârzie ºi ar trebui sã fie gata la 29
noiembrie”, a mai declarat primarul
Craiovei.

Transformarea în bulevard, o
investiþie de 17 milioane de lei

Dacã vremea se va schimba, de la
jumãtatea lui noiembrie, autoritãþile
iau în calcul ºi sistarea temporarã a
lucrãrilor pe „Carpenului”. „E posibil sã se strice cumva vremea ºi sã
nu ne mai permitã sã turnãm stratul
de uzurã. Atunci va fi o sistare de
lucrãri, pe perioada în care vremea
ne va fi potrivnicã, dar dacã Dum-

nezeu ne ajutã ºi vremea e bunã, lucrãrile se pot termina în termen”,
este de pãrere primarul Craiovei.
Strada „Carpenului” a fost transformatã dintr-o stradã de pãmânt în
bulevard cu douã benzi pe fiecare
sens de mers, cu canalizare pluvialã, squar despãrþitor, amenajat cu
spaþiu verde ºi gard despãrþitor, precum ºi trotuare de o parte ºi de alta.
Strada va fi dotatã ºi cu canalizare
menajerã, care este efectuatã separat de cãtre Compania de Apã Oltenia. Investiþia se ridicã la suma de
17 milioane de lei, banii fiind atribuiþi de la bugetul local ºi cheltuiþi
în baza contractului-cadru, pe patru ani, pentru modernizarea celor
87 de strãzi din Craiova.
LAURA MOÞÎRLICHE

Klaus Iohannis promoveazã educaþia, sãnãtatea ºi bunãstarea economicã
Klaus Iohannis ºi-a lansat programul pentru alegerile prezidenþiale, intitulat ”Împreunã pentru România normalã”.Documentul menþioneazã, printre
prioritãþi, creºterea calitãþii educaþiei, îmbunãtãþirea serviciilor de sãnãtate, stoparea defriºãrilor ilegale, dezvoltãrea economicã pe baze sãnãtoase.
România normalã înseamnã
România educatã, cu un sistem
de învãþãmânt echitabil ºi de calitate, centrat pe câteva principii. Printre aceste principii se
numãrã accesul fiecãrui copil la
o educaþie de calitate, care sã îi
ofere premisele unei cariere de
succes, diminuarea decalajelor
dintre urban ºi rural, reducerea
abandonului ºcolar.
Toate spaþiile educaþionale trebuie sã reprezinte medii sigure
pentru elevi ºi profesori. Pentru
aceasta, este necesarã alocarea
de fonduri pentru atingerea standardelor igienico-sanitare ºi de
siguranþã la incendiu. Programul
menþioneazã ºi alocarea de resurse suficiente pentru educaþie, atât
pentru ºcoli, cât ºi pentru salariile cadrelor didactice.
O Românie normalã este o
þarã în care se construiesc spitale, în care sistemul sanitar este
centrat pe asigurarea accesului
tuturor cetãþenilor la servicii
medicale de calitate.Concret, se
impun:consolidarea medicinei
primare ºi ambulatorii, asigurarea sustenabilitãþii sistemului de
medicinã de urgenþã, oprirea exodului medicilor, prevenþia ºi educaþia pentru sãnãtate, creºterea
finanþãrii ºi controlul cheltuirii
banului public.

Integrarea socio-economicã a
persoanelor din comunitãþile
marginalizate este o prioritate
esenþialã. Se impune adoptarea
cât mai rapidã a unor mãsuri eficiente de revitalizare a comunitãþilor defavorizate din mediul
urban ºi rural prin integrarea
funcþionalã a serviciilor medicale, sociale ºi educaþionale.
România normalã înseamnã
investiþii în creºe ºi grãdiniþe cu
program prelungit, însisteme de
tip after school, încentre de plasare ºi reconversie a forþei de
muncã, precum ºi înmãsuri de
promovare a „îmbãtrânirii active”, astfel încât trendul demografic negativsã se atenueze, iar
riscul de sãrãcie sã se diminueze semnificativ.

Stoparea
defriºãrilor
ilegale
În România normalã, protejarea mediului înconjurãtor este
obligatorie. Defriºãrile ilegale
constituie o realã problemã, iar
stoparea acestora trebuie sã reprezinte o prioritate în direcþia
protecþiei pãdurilor. Acþiunile de
împãdurire ºi regenerare trebuiesã continue într-un ritm alert
pentru a diminua, astfel, din

efectele negativeale defriºãrilor.
În ceea ce priveºte pãdurile virgine, este importantã finalizarea, cât mai rapidã,a procesului de identificare ºi cartare,
astfel încât starea acestora sã
nu fie periclitatã.
România normalã înseamnã
stabilitate economicã ºi creºtere
sãnãtoasã pe termen lung. Concret, asta înseamnã proiecte de
buget fezabile, nu bazate pe cifre false cum le-a fãcut PSD.
Programul vizeazã ºi eficientizarea ANAF în colectarea veniturilor, prin informatizare ºi
digitalizare, dar ºi prin elimina-

rea politizãrii care a afectat
funcþionarea instituþiei în ultimii ani. Preºedintele doreºte ºi
recuperarea prejudiciilor din diferite forme de evaziune fiscalã sau corupþie, consolidarea
sectorului privat.
Industria auto este vârful de
lance al al competitivitãþii industriale ºi trebuie sprijinitã
prin mãsuri ferme de dezvoltare a infrastructurii rutiere ºi
feroviare, precum ºi prin interconectarea învãþãmântului
superior, a cercetãrii-dezvoltãrii cu sectorul auto ºi IT&C.
Infrastructura de transport

rutier este principala provocare, dar trebuie dezvoltatã ºi infrastructura feroviarã, maritimã sau aerianã.
Sectorul IT&C trebuie sã devinã un vârf de lance în modificarea structuralã, tehnologicã ºi inovativã la scara întregii
noastre economii, precum ºi în
sfera sectorului public.
Înagriculturã, producãtorii
mici ºi mijlocii trebuie susþinuþi
pentru a asigura nevoile pieþelor locale, iar marii fermieri trebuie sprijiniþi pentru a rãmâne
conectaþi la pieþele naþionale ºi
regionale.

Comandat de Partidul Naþional Liberal, executat de SC ED PRESS COM SRL, tiraj 1000 buc., cod mandatar 31190005
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Ideile prind aripi la Student Growth Cafe

,,Student Growth Cafe” este un eveniment
organizat în cadrul proiectului Universitatea
Antreprenorialã prin care se îndeplineºte ºi se
sprijinã dezvoltarea personalã a studenþilor în
domeniul antreprenoriatului. Întâlnirea a avut
loc sãptãmâna trecutã, la INCESA (Infrastructura de Cercetare în ªtiinþe Aplicate) ºi i-a avut
ca invitaþi pe Mãdãlina Voican, coordonator de
Fiecare dintre speakerii a avut
la dispoziþie 20 de minute ca sã-ºi
prezinte reuºitele, eºecurile ºi greºelile prin care a trecut în momentul în care ºi-a deschis firma ºi
10 minute pentru întrebãri.
Dragoº Voinea are 23 de ani
ºi de ºase ani duce o viaþã dublã:
este student la Medicinã ºi antreprenor în acelaºi timp ºi recunoaºte cã este destul de greu. ,,În
prima parte a zilei trebuie sã mã
duc la spital, sã îmi iau halatul de
medic pe mine, iar în a doua parte a zilei trebuie sã îmi dau halatul
jos ºi sã îmi iau pe mine sacoul
de antreprenor”. Totul a început
într-o camerã simplã de student,
la 17 ani când urma sã dea admiterea la Medicinã. Biroul lui era o
mãsuþã de cafea pe care o plimba
dupã cum bãtea soarele prin camerã. Avea un scaun mic, viºiniu, fãrã spãtar pe care nu putea
sã stea mai mult de 20 de minute
pentru cã îl durea spatele. Pe
mãsuþã avea un laptop, o carte ºi
un iaurt, iar lângã un bidon cu apã.
Deasupra ei avea un sticker pe
care scria un milion de dolari,
2021. Þinea sticker-ul pentru cã
avea foarte multe vise ºi ºtia cã
are nevoie de bani ca sã-ºi finanþeze dorinþa.

Ideea de un milion de dolari

Pe atunci, urma sã dea ºi examenul pentru permisul auto ºi fãcea grile pe site. În paralel se pregãtea ºi pentru admiterea la Medicinã, dar fãcea grilele pe hârtie
,, ºi m-am întrebat dacã pentru
admiterea la medicinã nu existã
ceva mai simplu. Am început sã
caut pe Internet: grile admitere.ro, grile medicinã.ro. Nu exista
aºa ceva. ªi am zis hopaa. Asta e
ideea care o sã facã un milion de
dolari. M-am dus repede la fratele meu. Mihai era student la Medicinã în anul IV. Mihai am o idee.
Ce-ar fi sã facem un site, unde
oamenii intrã sã rezolve grile pentru admiterea la Medicinã. O sã
fie cel mai tare. O sã sarã toatã
þara pe noi pentru cã e o idee superbã ºi va prinde”.
Nu ºtia cum se deschide o firmã, nu ºtia ce e contabilitatea,
nu ºtia cum se face o facturã,
nu ºtia ce e ãla TVA, nu ºtia absolut nimic. A deschis prima firmã cu fratele lui, Mihai Voinea.
A urmat un site pentru rezidenþiat (grile-rezidenþiat.ro) ºi griledrept.ro pentru admitrea la INM
(Institutul Naþional al Magistraturii) sau Barou. Au început sã
meargã la seminarii ca sã vadã
ce le lipseºte într-un business.
,,Am început sã învãþãm marketing. Am început sã citim foarte
mult ºi de la a vinde site-ul cu 12
mii de euro am trecut la a produce 12 mii de euro într-o singurã zi datoritã educaþiei pe care

proiect ºi prodecan al Facultãþii de Drept, pe
Dragoº Voinea, antreprenor, co-fondator al
unei firme de IT, ultra-maratonist ºi student
la medicinã în anul VI, Alice Duþu, Senior Program Manager la Junior Achievement Romania ºi pe Cristian Nicolae, medic, antreprenor,
coach & speaker certificat de John Maxwell
USA ºi Academy of Executive Coaching UK.

noi ne-am impus-o singuri. În
fiecare zi citeam câte o jumãtate
de orã, o orã lucruri de business.
Am început sã facem ºi time
management foarte mult, în sensul cã trebuia sã fim foarte stricþi
cu noi ca timp. Pentru cã timpul
e limitat. Toatã lumea are 24 de
ore. Treaba e ce faci cu timpul
respectiv. Am încetat sã mai ieºim în oraº. O sã ne focusãm pe
asta. O sã ne educãm pe asta”,
spune Dragoº.
Ca statistici, platforma are
peste 60 de mii de utilizatori ºi
peste patru milioane de ore petrecute pe site.

mir pentru cã autenticitatea conteazã. ,,Mã simt foarte bine. Sunt
autentic cu mine însumi. Ce înseamnã sã fii autentic? Te duci
în faþa oricui ºi stai drept”. Din
punctul lui de vedere, antreprenoriatul este o stare de spirit. Este
o greºealã sã punem egal între
antreprenor ºi om de afaceri.
Oriunde am lucra trebuie sã gândim antreprenorial. ,,Eu mi-am
dat seama de conceptul ãsta, în
‘95 când m-am angajat la o firmã americanã de medicamente.
Mã trezeam la ºapte, plecam la
opt ºi mã întorceam la opt seara. Aveam opt judeþe, de la Ale-

BioMap, ultima tehnologie 3D
de vizualizare a corpului
uman

xandria la Piteºti ºi Severin. Norma era de 10 medici ºi doi farmaciºti. Câþi veneau? 12 medici
ºi patru farmaciºti pentru cã
eram un om ambiþios, pentru cã
aºa m-au crescut pãrinþii. Mi-am
dat seama, ulterior, citind cãrþi
deºtepte, cã eu gândeam antreprenorial. Nu mã duceam la americani ca un angajat, mã duceam
cã trebuia sã îmi demonstrez mie
însumi ºi pãrinþilor care mã crescuserã ºi soþiei ºi copiilor cã sunt
un om de valoare. Prin exemplul meu transmiteam aceste valori.”, spune Cristian. Oamenii
citesc ºi noi trebuie sã ne notãm. Antreprenorul noteazã. Trebuie respectaþi niºte paºi, iar
vestea proastã este cã nu e simplu. ,,În antreprenoriat nu existã siguranþã. Zilnic trebuie sã te
reinventezi. Indiferent ce vrei sã
faci în ziua de astãzi, ai în spatele tãu o sutã de români, o mie
de bulgari ºi un miliard de chinezi care pot sã facã identic ce
faci tu. Acum economia duduie. Sunt bani în economie. Mâine, poimâine n-o sã mai fie.
Atunci nu vei avea loc de muncã, un loc decent unde sã câºtigi bine ºi care sã-þi placã”.

BioMap este prima platforma
de medicinã 3D în limba românã
creatã de Dragoº ºi Mihai Voinea.
Poþi sã vezi fiecare organ al corpului uman 3D. E fãcutã pentru
universitãþi ºi spitale, dar oricine
poate sã o cumpere. Se pot creea
prezentãri în ea, se poate vedea
fiecare organ, se poate vedea la
nivel celular, se pot vedea patologi. A fost lansatã în august 2019
ºi este un succes. Ideea prezentãrii lui Dragoº Voinea este cã
putem realiza absolut orice ne
impunem ºi cã trebuie sã ne educãm în acest sens. ,,Când pleci la
drum cu maºina nu vezi destinaþia finalã. Trebuie sã mergi pânã
în capãtul strãzii ºi abia apoi poþi
sã vezi ce e pe cealaltã stradã ºi
tot aºa. Când ai un vis sã îþi pui
întrebarea ,,Visul ãsta e al meu?”
pentru cã cei mai mari ucigãtori
de vise pot sã fie pãrinþii, prietenii, colegii, cei pe care îi iubim”.
Esenþial este sã ne focusãm ºi sã
ne stabilim un vis, un þel.

Optimism ºi multe sfaturi
pentru viitorii antreprenori

Cristian Nicolae are o clinicã stomatologicã împreunã cu
soþia, o firmã IT împreunã cu
fratele ºi o firmã de training. A
venit la întâlnire îmbrãcat într-o
ie veche de 100 de ani, luatã dintrun sat din Tulcea, prins cu chi-

Cum sã îþi gãseºti vocaþia în
viaþã, cum sã aduci + valoare
societãþii ºi sã ºi câºtigi bine?

Primul pas constã în a descoperi ceea ce îþi place sã faci.
Dacã omul ãla câºtigã bani cinstiþi, nu câºtigã întâmplãtor. An-

treprenoriatul este o stare de spirit. Antreprenorul învaþã zilnic.
Zilnic trebuie citit. Un antreprenor este autentic ºi este cinstit.
Eticã, moralitate, optimism ºi
muncã. Totul se face pe conceptul de muncã. Cristian Nicolae
afirmã cã: ,,Întotdeauna mi-a plãcut interacþiunea umanã, sã fiu
pe scenã, sã vin sã spun ceva,
sã aflu o idee. Când ne-am apucat de afacere am dat 50 mii de
dolari pe o Dacie papuc, am
cumpãrat un dozator Tek. Atunci
am învãþat ce înseamnã sã fii
antreprenor, trecând de taxe ºi
impozite la stat. Am fãcut multe
afaceri, cu unele am fãcut bani
foarte mulþi, cu unele am pierdut bani mulþi. Am rãmas cu firma de soft, înfiinþatã în 2000 ºi
facem în continuare aplicaþii
mobile. Ne merge bine. Noi neam dus mai mult pe piaþa de business. Când semnezi un contract
semnezi un sac de bani, dar semnezi rar ºi ãla vine ºi te ,,cãlãreºte” dublu. Acum ºapte ani m-am
certificat la John Maxwell în
training, coaching, public speaking ºi am început sã livrez trainingul de lider dupã trei ani de
muncã patrioticã pentru cã antreprenorul este dispus la efort
continuu pentru cã el are o misiune. Am ajuns sã fac coaching-uri ºi training-uri în pod,
în Decathlon, în firme româneºti, strãine, medii ºi mari”.
Alice Duþu are experienþã în
comunicare ºi managementul
proiectelor, ºi a gestionat de-a
lungul timpului implementarea a
diferite programe, proiecte ºi
competiþii educaþionale pentru
elevi ºi studenþi (antreprenoriat,
orientare profesionalã), cu componente ºi activitãþi atât la nivel
naþional. ,,În programul Universitatea Antreprenorialã, pe lângã
alte programe, ce ne dorim este
sã vã ajutãm pe voi, tinerii, sã vã
pregãtiþi pentru viitor ºi sã vã
dezvoltaþi acele abilitãþi, cunoºtinþe care conteazã, atât în viaþa
realã, cât ºi pe piaþa muncii ºi în
momentul în care decideþi sã vã
faceþi un business.

De la o idee la propria
afacere

Junior Achievement România este un ONG internaþional,
prezent în 123 de þãri la nivel global. Aduce programe educaþionale
în ºcoli, de la clasa 0 pânã la Universitate. De asemenea, doreºte

sã încurajeze tinerii sã perceapã
antreprenoriatul ca pe o opþiune
de carierã, pe lângã cea de angajat clasic într-o companie sau instituþie. Anual, lucreazã cu peste
un sfert de milion de tineri.
În cadrul programului de antreprenoriat, vã sunt puse la dispoziþie acele resurse educaþionale
care nu reprezintã doar niºte concepte teoretice ºi aveþi ocazia sã
aflaþi prin multe exemple practice, studii de caz, aplicaþii ce înseamnã sã fii antreprenor, ce înseamnã sã scrii un plan de afaceri, ce înseamnã sã faci un business ºi de ce nu, ce înseamnã cu
ajutorul unor mentori cu multã
experienþã sã ajungeþi sã aveþi afaceri de succes. Sã fiþi mulþumiþi
ºi împliniþi cu voi înºivã ºi în acelaºi timp sã obþineþi ºi profitul,
resursele financiare necesare ca
sã dezvoltaþi afacerea ºi sã îi asiguraþi sustenabilitatea. ,,Avem ºi
o competiþie de antreprenoriat în
care, în echipe, puteþi trece de la
etapa de a avea o idee, în etapa de
a scrie un plan de afaceri ºi de al prezenta unui potenþial investitor ºi apoi de a vorbi direct cu
clienþii, de a face o cercetare de
piaþã, de a face un pilot de produs, de a încerca sã vinzi ceea ce
ai creat ºi testat”, adaugã Alice.
Competiþia este organizatã în fiecare an ºi se pot înscrie în echipe
de doi câte doi pânã la ºase studenþi. Veþi beneficia gratuit de
mentorat pentru cã Junior Achivement lucreazã cu voluntari din
mediul de business care împãrtãºesc din experienþa lor ºi vã ajutã
sã vã îmbunãtãþiþi planul de afaceri ºi produsul sau serviciul la
care v-aþi gândit ºi de ce nu, chiar
sã câºtigaþi o finanþare pentru afacerea voastrã astfel încât sã o
puteþi dezvolta ulterior. Practica
este obligatorie. Dacã vã implicaþi
în programul de antreprenoriat,
indiferent de specializarea de la
facultate, perioada de practicã se
echivaleazã prin proiectul pe care
îl faceþi.
Proiectul sprijinã dezvoltarea
studenþilor în domeniul antreprenorial ºi este finanþat de Universitatea din Craiova, RomanianAmerican Foundation ºi Junior
Achievement România. La eveniment au participat studenþi de
la diferite specializãri (Drept,
Litere, Automaticã).
MARINA ANDREI
(studentã Facultatea de
Litere – Secþia Jurnalism)
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Concert Simfonic Classic+
Vineri, 25 octombrie 2019, de la ora 19,
tânãrul muzician MATEI POP se va afla
pe scena Stagiunii Classic+ 2019/2020, în
dublã ipostazã: de dirijor ºi de compozitor
al Suitelor maramureºene nr. 1, 2 ºi 3,
cântate în primã audiþie la Craiova. Pianistul MIHAI UNGUREANU, adesea elogiat de public ºi de critica de specialitate,

Matei Pop se numãrã printre
valoroºii tineri muzicieni pe care
îi poate etala România în prezent. Dupã studii de dirijat ºi
compoziþie la Academia de Muzicã „G. Dima” din Cluj-Napoca, la care s-au adãugat stagii
internaþionale de perfecþionare ºi
cursuri de mãiestrie cu maeºtri
reputaþi ai dirijatului, Matei Pop
a optat pentru o carierã muzicalã multiplanã, urmãrind trei direcþii: dirijatul de orchestrã,
compoziþia ºi didactica universitarã. Cu tenacitatea, seriozitatea ºi talentul sãu deosebit ºi-a
construit deja o solidã carierã dirijoralã, evoluând ca invitat la
pupitrul majoritãþii orchestrelor
filarmonice de stat din România
ºi peste hotare. Ca dirijor permanent al Ansamblului de muzicã contemporanã „adHOC” al
Academiei de Muzicã „G. Dima”
din Cluj-Napoca (2011-2019), a
susþinut concerte apreciate în
cadrul festivalurilor internaþionale de profil. În calitate de compozitor a obþinut diverse premii,
între care Premiul I la Concursul European pentru Tineri
Compozitori „Roads to Romanticism”, Varºovia (2007). Matei
Pop este lector universitar la
Academia de Muzicã „G. Dima”
din Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului de compoziþie
muzicalã ºi dirijat (din 2013).
Suitele maramureºene de
compozitorul ºi dirijorul clujean
Matei Pop au la bazã melodii
populare autentice (vocale) din
zona Maramureº, preluate din
culegerea de folclor 170 de melodii populare româneºti din
Maramureº de Tiberiu Brediceanu. Suita maramureºeanã nr.
3 va fi interpretatã în primã au-

va interpreta Concertul în Sol major pentru pian ºi orchestrã de Maurice Ravel,
lucrare de virtuozitate, cu elemente împrumutate din muzica de jazz. Seara se va încheia cu Dansuri slave, op. 46 de Antonín
Dvoøák, deosebit de melodioase ºi originale, poate cea mai inspiratã abordare a
motivelor cehe, realizatã de compozitor.

diþie absolutã în 25 octombrie
2019 de Orchestra Filarmonicii
„Oltenia” din Craiova, sub bagheta compozitorului.
*
Solist concertist al Filarmonicii „Oltenia”, pianistul Mihai
Ungureanu apare cu regularitate în viaþa muzicalã a þãrii ºi în
strãinãtate, atrãgându-ºi elogiile
publicului ºi criticii de speciali-

tate. La 16 ani, a debutat cu „Mi
bemolul” de Franz Liszt pe scena Filarmonicii craiovene; în
anul 1977, a absolvit cursurile
Liceului de Artã din Bãnie. Ca
student al Academiei de Muzicã
din capitalã, a beneficiat de îndrumãrile reputaþilor muzicieni
Dan Grigore ºi Ioana Minei. Din
anul 1981, începe sã susþinã o
intensã activitate concertisticã,

În program:
Matei Pop: Suitele maramureºene nr. 1, 2 ºi 3 (primã audiþie)
Maurice Ravel: Concertul în Sol major pentru pian ºi
orchestrã
Antonín Dvoøák: Dansuri slave, op. 46
colaborând cu toate orchestrele
simfonice din þarã, deosebita sa
prezenþã scenicã fiind apreciatã
ºi peste hotare. Este laureatul mai
multor competiþii naþionale ºi a
fost distins cu Premiul ATM
(Premiul Criticii Muzicale/
1986). De asemenea, participã
frecvent în juriile unor importante
concursuri internaþionale. În calitate de director general (în perioadele 1990 - 2000 ºi 2003 2009) ºi de director artistic (între 2001 - 2003 ºi 2012 - 2016)
al Filarmonicii „Oltenia”, a întreprins ºi organizat numeroase
turnee peste hotare (în Italia,
Germania, Franþa, Belgia, Elveþia, Spania, Gibraltar, Ungaria,
Austria, Grecia, Serbia, Macedonia, Coreea de Sud, Republica
Moldova). Mihai Ungureanu s-a
implicat ºi în realizarea unor valoroase înregistrãri discografice,
promovând atât repertoriul autohton, cât ºi pagini de referinþã
din creaþia universalã.
***
Concertul în Sol major
pentru pian ºi orchestrã (datat
1931) reprezintã materializarea
unui plan creator mai vechi, ale
cãrui puncte de reper le constituiserã o rapsodie pe teme basce
ºi un divertisment. Metamorfozarea ideii iniþiale ºi neîntreruptele cãutãri ulterioare vãdesc pre-

ocuparea constantã a autorului de
a scrie o lucrare originalã, neîncorsetatã în ºabloane. Ravel îºi
explicã de altfel intenþiile: „Concertul în Sol este un „concerto“
în sensul cel mai exact al termenului, scris în spiritul celor de
Mozart ºi Saint-Saëns. Gândesc,
în adevãr, cã muzica unui concert poate fi veselã ºi strãlucitoare ºi cã nu este necesar sã pretindã profunzime sau sã urmãreascã efecte dramatice... Concertul aduce ºi câteva elemente
împrumutate de la jazz, dar
aceasta cu moderaþie.“
*
Cele douã volume de Dansuri
slave, op. 46 ºi op. 72 au fost
scrise în anul 1878 ºi, respectiv,
1886, la solicitarea editorului berlinez al compozitorului, Simrock.
Acesta din urmã tocmai publicase Dansurile ungare de Brahms,
obþinând un profit financiar însemnat - ca urmare a popularitãþii de care se bucurau aceste
splendide lucrãri. Dvoøák nu a
zãbovit deloc sã onoreze “provocarea” editorului sãu, astfel cã,
impulsionat de un incredibil avânt
creator, a finalizat op. 46 în mai
puþin de douã luni. Partiturile tipãrite bucurându-se de un mare
succes, Simrock a insistat ºi
pentru realizarea unui alt set de
Dansuri slave.
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titular al proiectului ,, Sistem de canalizare ºi epurare a apelor uzate, în comuna Ciupercenii Noi, judetul Dolj –
Staþie de pompare ºi conduct de refulare pânã la SPAU transfer Ciupercenii
Vechi”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de catre APM Dolj, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Sistem de canalizare ºi epurare a apelor uzate, în comuna Ciupercenii Noi, judetul Dolj –
Staþie de pompare ºi conduct de refulare pânã la SPAU transfer Ciupercenii
Vechi”, propus a fi amplasat în Comuna Ciupercenii Noi, Calafat, sat Ciupercenii Noi, Ciupercenii Vechi, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
Luni – Joi, 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.
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în Craiova,
str. Tabaci, nr.1, jud. Dolj, tel: 0251/
502184, organizeazã în data de
06.11.2019, ora 10:00, licitaþie publicã
deschisa cu strigare în vederea încheierii unui contract de vanzare-cumparare a bunurilor scoase din functiune.
Acestea pot fi vãzute la sediul unitaþii.
Documentaþia ºi relaþii suplimentare
se pot obþine de la Biroul juridic al
Spitalului Clinic Judetean de Urgenþã
Craiova, începand cu data apariþiei
anunþului. Ofertele de participare se
depun la Registratura Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, str. Tabaci, nr.1, pânã în data de 05.11.2019,
ora 16:00. In cazul în care licitaþia nu
va fi adjudecatã, se va organiza o noua
licitaþie în data de 14.11.2019, ora
11:00. Preþul de pornire al bunurilor ce
fac obiectul licitaþiei este: - fier = 0,4
lei/ kg,oþel inoxidabil = 1,5 lei/ kg, cupru = 13 lei/ kg, plumb = 2 lei/kg, aluminiu = 1,9 lei/ kg, bronz = 6 lei/ kg,
lemn = 0,01lei/ kg. Cota de cheltuieli
de participare este de 100 lei.

cadrul Serviciului Corp Control. Dosarele de concurs se depun la sediul societãþii, la Compartimentul Resurse Umane,
pânã la data de 24.10.2019, ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/414.660, interior 114.
PRIMÃRIA Comunei Caraula, judeþul Dolj, cu sediul în comuna Caraula,
judeþul Dolj, str.Craiovei, nr.142, cod fiscal 4711421, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante pe perioadã nedeterminatã de: -1
post ºofer în cadrul Compartimentului
Administrativ ºi Deservire; -1 post fochist în cadrul Compartimentului Administrativ ºi Deservire din cadrul Primãriei Caraula, judeþul Dolj, conform HG
nr.286/23.03.2011, republicatã, modificatã ºi completatã cu HG 1027/2014. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba
scrisã în data de 13.11.2019, ora 10.00; Proba interviu în data de 15.11.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -Condiþii prevãzute
de HG nr.286/2011, republicatã, modificatã ºi completatã cu HG 1027/2014. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primãriei, situat în comuna Caraula, judeþul Dolj, str. Craiovei, nr.
142. Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Caraula, persoanã de contact:
Butoi Paula, telefon ºi fax: 0251.369.568,
e-mail: primariacaraula@gmail.com.
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OFERTE DE SERVICIU Vând casã Cioroiaºi

ANGAJEZ personal
pentru patiserie caliS.C. Salubritate Craiova S.R.L. orga- ficat/necalificat. TeleAnunþ public. Comuna Ciupercenii Noi, cu sediul în localitatea Ciuper- nizeazã concurs pentru ocuparea a douã
cenii Noi, str. Dunãrii, nr. 2, jud. Dolj, posturi de funcþionar administrator, în fon: 0785/103.168.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
9.00 - 1
8.00.
18.00.

PRESTÃRI SERVICII

+ teren. Telefon:
0765/152.614.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, izolatã tertmic, termopane, parchetatã, 565
mp, 76.000 Euro. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã comuna
Cîrlogani - Olt ºi 5000
mp teren. Telefon:
0770/186.509.
Vândurgent casãnouã
+ teren zona Damila
(Cãpºunãrie)str.Lalelelor. Telefon: 0723/
198.739;0371/353.350.
Amãrãºti de Jos
casã 5 camere, bucãtãrie, baie, pivniþã,
2000 mp, vie. Telefon: 0725/576.141.
Vând casã în comuna
Calopãr, sat Dîlga, din
cãrãmidã, anexe gospodãreºti,beci,grãdinã
cu vie, la strada principalã, asfalt, posibilitate
racordare la apã. Telefon: 0770/900.833;
0351/410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

SC Agrochimical Forest SRL executã
lucrãri de construcþii a
clãdirilor rezidenþiale
ºi nerezidenþiale cu
Automacara LIEBHERR de 40 T. Telefon: 0744/365.326.
SC ÎNCHIRIERI
UTILAJE OLTENIA
SRL efectueazã lucrãri de execuþie a
drumurilor, rigole
scurgere, terasamente, compactare
ºi cãi pietonale. Telefon: 0744/800.338.
Echipã cu experienþã montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi ºi burlane +
mansardãri, placãri
polistiren. Rugãm seriozitate. Telefon:
0755/849.716.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ monteazã
tablã tip LINDAB,
jgheaburi, burlane,
dulgherie, mansardãri, ºarpante, reparaþii orice fel de acoperiº, cu posibilitate
de negociere. Seriozitate maximã, discount 20%. OFE- TERENURI
RIM CERTIFICAT URGENT teren 615
DE GARANÞIE. Te- mp, Damila, lângã
lefon: 0736/998.990. case. Telefon: 0736/
VÂNZÃRI 060.799.
Vând teren (locuri de
CASE
Vând sau schimb cu casã), Podari. Teleapartament Craiova, fon: 0722/943.220.
casã mare cu toate uti- Vând teren agricol 9
litãþile super-îmbunãtã- ha compact Murgaºi,
þitã în comuna Lipovu sat Buºteni. Telefon:
cu teren 7000 mp. Te- 0784/057.857; 0722/
lefon: 0742/450.724. 683.154.
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publicitate

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, titularul: COMUNA CETATE, jud. Dolj, intenþioneazã sã solicite de la
A.N. “Apele Române” – Administaþia Bazinalã de Apa JIU
– Craiova, (S.G.A. Dolj) aviz de gospodãrire a apelor pentru investiþia:
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APÃ IN SATUL
MORENI, COMUNA CETATE, Judeþul Dolj.
Bazin Hidrografic Dunare.
Aceastã investiþie este nouã (corelatã cu inv/fol existentã
sat Cetate, jud. Dolj
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: 0251 364.022, dupã data de 17.10.2019.

Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti
20 km de Craiova
sau parteneri. Telefon: 0723/692.884.
Vând teren 1200
mp Drumul Corneºului Nr. 52, Bariera Vâlcii. Telefon:
0771/291.027.
Vând în Bãile Govora terenuri de
400 mp ºi 1500
mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640;
0770/661.438.

AUTO

Vând OPEL CORSA - 450 Euro. Telefon: 0764/036.679.
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.
Vând VW POLO- 11/
2006, 1,4 TDI, negu
metalizat, funcþioneazã impecabil, unic proprietar, 173.000 km reali, preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon:0770/304.207;
0351/654.907.
Vând bibliotecã
lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã
12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 maºinã de cusut (Rusia),
2 seturi inox (noi)
crãtiþi - Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
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DECESE

Vând în Iºalniþa, 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 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 plug pentru
boi ºi grapã în stare bunã de funcþionare. Craiova, str.
Rîndunele, Nr. 43.
Vând centralã pe
gaz “VAILLANT”
cu piese de rezervã - 1000 lei, hotã
aragaz (50 X 80)
cm – 50 lei, aragaz 3 ochiuri (Someºul). Telefon:
0728/011.731.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, la
30 m de la poartã,
la dreapta. Telefon:
0767/054.227.
Vând cazan de
aramã 50 litri, 2 uºi
metalice jumãtate
geam ºi jumãtate
tablã. Telefon:
0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie nou, cu bol inox
cap 6,5 litri, televizor BECKO - 37
cm.Telefon: 0752/
236.667.

Fam. Olaru – soþia, fiii,
nurorile, nepoþiiregretã trecerea
în nefiinþã a d-lui
OLARU GHEORGHE.

Înmormântarea va
avea loc, miercuri23.10.2019, ora 12.00,
la Biserica Veche Cartier Catargiu.
Fam. Olaru – Manda regretã trecerea
în nefiinþã a d-lui
OLARUGHEORGHE -

PIERDERI

PIERDUT certificat
constatator emis în
data de 01.06.2010 al
Internet Oltenia SRL,
CUI: 12571760. Se
declarã nul.

tatã, socru, bunic.
Înmormântarea va
avea loc, miercuri –
23.10.2019, ora 12.00,
la Biserica Veche cartier Catargiu.

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

Un
Un an
an fãrã
fãrã „Minunea
„Minunea Blondã”
Blondã”
ambiguã, deoarece s-a nãscut
pe 8 septembrie 1956 ºi a fost
declarat cu câteva zile mai târziu, pe 13 septembrie. „Aºa mam nãscut eu, de Sfânta Marie
Micã, dar am ajuns sa fiu înregistrat în acte de Ziua Pompierilor”, spunea Ilie Balaci. Despre
„Minunea Blondã” se povesteau
lucruri, iar el însuºi era o sursã
interminabilã de istorisiri, de poveþe, dintr-o viaþã tumultoasã, pe
care ºi-a asumat-o ºi a trãit-o,
cum altfel, decât la Maxim.
Când a devenit un mit încã din
viaþã, e ciudat sã spui cã la un
moment dat Balaci chiar a murit. Cum nici nu poþi spune cã a
avut o anumitã vârstã. Ca ºi-n
legendele cu haiduci, nimeni nu
se poate împãca, nu poate accepta dispariþia lui. „Nu-i aºa cã
Ilie Balaci este un erou, cã el e
nemuritor!?” este întrebarea oricãrui puºti care a auzit legenda
optarului cu pãrul bãlai, plecat
din Bistreþ sã cucereascã lumea
cu talentul sãu. În jurul sãu sau croit legende, dar cea mai de
seamã este cea a Craiovei Maxima, echipa de poveste a fot-

Vestea a cãzut ca un trãznet
într-o duminicã, ziua în care
cântecul spune cã, uneori, oltenii „de bucurie avurã parte”.
Dar „nunta” din imn era înlocuitã acum un an de tragedia
Maximã. „Minunea Blondã” sa prãbuºit ºi nicio minune nu
fuse înfãpuitã pentru a-i readuce suflarea celui mai bun fotbalist al ªtiinþei din toate timpurile. Nici acum, dacã vorbesc de Ilie Balaci, craiovenilor nu le vine sã creadã cã Iliuþã al lor nu mai este. ªi asta ºi
pentru cã l-au introdus în legendã de mult, de când încã
juca. Pentru ei, prima „moarte” a „Minunii Blonde” fusese
când s-a accidentat grav. Fanii
se obiºnuiserã sã vorbeascã
despre el ca despre un erou din
poveºti. De acolo ºi mesajul
Peluzei Nord: „Ai redefinit fotbalul ºi ai adus glorie culorilor
alb-albastre, azi plângem toþi în
memoria ta, Minune din poveºtile copilãriei noastre”. Viaþa lui
Balaci începe chiar ca o poveste, cu „A fost o datã ca niciodatã”, însãºi data naºterii fiind

SCM Craiova, eliminatã
din Cupa EHF
Echipa de handbal a Craiovei
a fost eliminatã în turul 2 preliminar al Cupei EHF. Deºi a disputat pe teren propriu dubla cu
formaþia norvegianã Tertnes Bergen, SCM Craiova a cedat la
general, dupã ce a câºtigat primul meci cu 26-24 ºi l-a pierdut

pe al doilea cu 33-20. Fãrã Nikolic, Havronina, Tãtar, Klikovac, accidentate, SCM Craiova
a jucat cu Dzhukeva, Curmenþ,
Chetraru 1 gol (portari), Cace 7,
Þicu 5, ªelaru 2, Trifunovic 2,
Ion 1, Vizitiu 1, Orsivschi 1,
Zamfir, Colac.

balului românesc. O echipã unicã, precum ºi liderul sãu.

Mitriþã: „Continui sã vã fac
mândru, nea Ilie!”

Bãnia nu l-a uitat pe Iliuþã al
sãu, fiecare om din „Cetate” dând
impresia cã se reculege în ziua
de 21 octombrie, una devenitã
neagrã pentru olteni. De sâmbãtã, când a fost pomana de un an,
ºi pânã luni, când s-a scurs fix
un an de la dispariþie, s-au tot perindat oameni pe la mormântul
de la cimitirul Sineasca. Au trecut mai mulþi ca de obicei, fiindcã ºi în zilele obiºnuite locul de
veci al „Minunii Blonde” este
unul de pelerinaj, mai ales cã nu

departe se odihnesc ºi foºtii sãi
colegi Zoli Criºan, Costicã ªtefãnescu sau Iulicã Bãlan, dar ºi
Cristi Neamþu. Iar mormântul lui
Ilie Balaci a devenit deja unul dintre punctele de vizitat în Bãnie.
Din America, Alex Mitriþã, eroul
tricolorilor la ultimul meci, n-a
trecut cu vederea comemorarea
unui an de la dispariþia „Minunii
Blonde”. Mitriþã a evoluat cu Norvegia parcã pentru a-l întruchipa
pe marele Balaci, afiºând atunci
multe din calitãþile gloriei ªtiinþei.
„N-am sã uit niciodatã sfaturile
dumneavoastrã, continui sã vã fac
mândru, distrându-mã pe teren!
Un an de zile fãrã dumneavoastrã, Nea Ilie! Sunteþi mereu în ini-

ma mea! De la 8 la infinit”, a scris
Mitriþã pe instagram. ªi nu avea
cum sã uite, mai ales cã, pe ceafã, piticul oltean ºi-a tatuat cel
mai important sfat primit de la
Balaci, chiar cu câteva zile înainte de despãrþirea definitivã:
„Distreazã-te pe teren!”
Pe pagina de Facebook a
Universitãþii Craiova a fost
postatã o declaraþie a “Minunii
Blonde”: “Cel mai frumos moment din viaþa mea de fotbalist
a fost cã a existat Universitatea Craiova. Pe ea am iubit-o
cel mai mult. ªi o iubesc. Craiova a fost ºi cea mai bunã, ºi
cea mai frumoasã echipã a tuturor timpurilor”.

Liga I, etapa a 13-a
Hermannstadt – Voluntari 0-0
Dinamo – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Mrzljak 21, Sorescu 73.
CFR Cluj – „U” Craiova 2-0
Au marcat: Traore 68, Omrani 79.
Clinceni – Viitorul 0-0
Sepsi – Astra 2-3
Au marcat: Karanovic 14, Vaºvari 80 – pen. / Tincu 31 – aut.,
Budescu 33, Rãduþ 76.
Chindia – FCSB 1-2
Au marcat: Florea 13 / Leca 30 – aut., Gnohere 57.
Poli Iaºi – FC Botoºani s-a jucat asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

13
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13
13
13
13

8
7
7
6
5
4
5
5
3
2
4
3
2
1

3
4
2
3
4
6
3
2
7
9
3
3
4
3

2
2
4
4
4
2
5
6
2
2
6
7
7
9

31-11
29-15
18-14
22-19
17-15
15-11
16-19
18-21
18-18
13-11
16-19
11-22
16-26
8-26

27
25
23
21
19
18
18
17
16
15
15
12
10
6
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