WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXIX, Nr. 9019joi, 7 noiembrie 2019  8 pagini  1 leu

Viorica Dãncilã,
o posibilã
Golda Meir
a României!
politicã / 2

La Universitatea din Craiova :

Despre metode
avansate în
agriculturã,
silviculturã, cadastru
ºi ºtiinþa alimentaþiei
educaþie / 4

3

ADMINISTRAÞIE

pagina

Hematologia
Hematologia ar
ar trebui
trebui sã
sã fie
fie
finalizatã
finalizatã la
la sfârºitul
sfârºitul acestei
acestei luni
luni
Consilierul
PNL,
Adriana Ungureanu, a
interpelat autoritãþile
locale cu privire la chiria pe care municipalitatea o plãteºte pentru
sediul de pe bulevardul
„Nicolae Titulescu”,
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politicã

Viorica
Golda

Dãncilã, o posibilã
Meir a României!
MIRCEA CANÞÃR

O þarã –orice þarã- e în derutã, când
primul ei dregãtor, nu mai distinge între
esenþial ºi neesenþial, între semnificativ ºi
nesemnificativ, între prioritar ºi secundar.
ªi mai ales atunci când, peste toate, nu
face empatie, poftim, bunã chimie, cu întreg poporul, nu doar cu o parte a acestuia, ºi aceea, doar declarativ. Viorica Dãncilã, liderul social-democraþilor, candidatã
la alegerile prezidenþiale, cu ºanse reale de
accedere în turul doi, adicã în marea finalã, a intrat în cursã, ca premier, pentru a
continua... în alte circumstanþe, de acum
cunoscute. Privitã la început ca omul lui
Liviu Dragnea, a reuºit în timp sã alunge o
astfel de umbrã, nu prin propriile declaraþii de negare, ci prin decenþã ºi atitudinea,
altminteri nefireascã, chiar a presupusului
sãu protector. Încât despre calitãþile ei
umane, dar ºi competenþa ca prim-ministru, s-a vorbit cu trac, rareori nonºalant,
cu promptã suficienþã. Oricum, atât partizanii ei, cât mai ales adversarii politici, au
intrat la un moment dat într-o dilemã, deEDITOR:
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rivatã din necunoaºterea îndeajuns a adevãratei Viorica Dãncilã. Invitatã –marþi
seara la Antena3-, de altfel nu a refuzat
nici o televiziune, acceptând toate întrebãrile posibile, Viorica Dãncilã a fãcut faþã
cu brio asaltului unui tir de întrebãri, deloc
de complezenþã, deloc mingii la fileu, chiar
indiscrete, din partea lui Radu Tudor, Mircea Badea, Bogdan Chirieac, Adrian Ursu,
deloc dispuºi la curtoazie. Fãrã pauzã între cuvinte, cu voce sigurã, penetrantã,
enunþând judecãþi limpezi, convingãtoare,
ca prestaþie a discursului, Viorica Dãncilã
s-a dovedit la înãlþime. A induce în discursul liber, nu dupã foi scrise de alþii, fiorul
patriotismului, identitãþii culturale, mândriei
autohtone, empatiei probate, n-a fost o
surprizã, decât poate pentru cei ispitiþi sã
întreþinã o confuzie manipulatorie cu crampe vizuale. Viorica Dãncilã este, oricâte
vorbe de ocarã mi-aº atrage, o femeie
normalã, mamã devotatã ºi politician rezonabil, care vrea în campania asta electoralã dialog, nu ping-pong de vorbe, fãrã

Dan Barna, cadidatul USR-Plus la preºedinþia României a încheiat deplasãrile în þarã cu municipiul
Craiova. Acesta s-a întâlnit ieri cu craiovenii în centrul oraºului ºi a rãspuns la toate întrebãrile. La final, a participat la o conferinþã de presã unde a þinut
piept tirului de întrebãri din partea jurnaliºtilor.

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Aºa de zgârcit e Popescu
ãsta, cã pânã ºi nevasta ºi-a
luat-o de la second-hand.

datã fiind la unison, cu preºedinþia Consiluilui European, acum trecutã cu vederea.
Cu chipul dezvelit, afiºat cu demnitate ºi
curaj, fãrã fente protectoare, Viorica Dãncilã ºtie cu cine vrea sã stea de vorbã. Cu
un fost profesor de gimnaziu, apoi primar
al Sibiului, devenit preºedinte al þãrii –un
mandat- în care singura performanþã notabilã rãmâne numirea în douã rânduri „a
guvernului sãu”. Discuþia nu e nici lungã,
nici completã: Viorica Dãncilã poate deveni prima femeie preºedinte al României,
aºa cum a fost Golda Merir, primul premier -femeie al Israeluliu (1965-1974), cea
care în 1975 a primit Premiul de stat al
Israelului pentru întreaga activitate în folosul societãþii israeliene, înmormântatã
fiind în Panteonul Naþional de pe muntele
Herzi din Ierusalim. O femeie care ºi-a iubit þara, care a câºtigat rãzboiul de Yom
Kippur ºi n-a lãsat nepedepsiþi organizatori masacrului de la Munchen, de la Olimpiada de varã din 1972, mãrturie filmul
„Sword of Gideon” (Sabia lui Gideon).

Dan Barna îi îndeamnã pe craioveni
sã iasã duminicã la vot

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613

OFF-uri

comunicare. L-a invitat încã o datã, a nu
ºtim câta oarã, pe Klaus Iohannis la o dezbatere deschisã, vie, pe orice „teren”, inclusiv la Sibiu, convinsã cã vorba este
umbra faptei, cã are ce spune din bilanþul
propriu, ca premier, cu rapoartele Eurostat,
INS, FMI, Banca Mondialã, pe masã. Câteva greºeli, unele aproape inocente, recoltate din repertoriul Vioricãi Dãncilã dea lungul timpului, au fost întoarse pe toate
feþele pânã la saturaþie, deºi, sã fim scuzaþi, nici primul meditator al þãrii, cu patriotismul sãu de telenovelã, nu vorbeºte
impecabil. Dimpotrivã, o face, nu rare ori,
incorect, inexpresiv, sãrãcãcios. Altceva
ar merita scos în evidenþã: buna prestaþie
a Vioricãi Dãncilã în plan extern, în toat
vizitele sale –rãspunzând invitaþiilor- fie la
Ankara, Tel Aviv, Emiratele Arabe Unite,
Yemen, Bruxelles, Washington, vizatã fiind identificarea celor mai potrivite posibilitãþi de consolidare a relaþiilor bilaterale,
cu accent pe sectorul economic ºi investiþional. A scos-o impacabil la capãt, lãu-

Dan Barna, candidatul USRPLUS la alegerile prezidenþiale, a mai fost în Craiova ºi pe
17 septembrie, în cadrul turneului de promovare pe care
alianþa îl organizeazã prin judeþele þãrii. Dan Barna a vorbit despre stoparea migraþiei
tinerilor din þarã, schimbarea
oamenilor din politicã ºi de-

monstrarea ideii cã se
poat sã se facã lucruri interesante ºi în
România. „Ne apropiem de finalul campaniei strângerii de
semnãturi. În ultima
lunã am fost peste tot
în þarã ºi împreunã cu
colegii mei din USR ºi
PLUS am strâns peste 380.000 de semnãturi pentru candidatura mea la alegerile prezidenþiale. În aceste
30 de zile, în toate
oraºele am auzit acelaºi lucru de la cetãþenii pe care i-am întâlnit în drumurile
mele, cã este nevoie
de o schimbare. Am
strâns zeci de mâini
iar românii mi-au vorbit despre reformele
absolut necesare în
domeniul sãnãtãþii, a educaþiei,
domeniile care ne afecteazã pe
toþi în mod direct. Este nevoie
de o reformã profundã a statului acum. Nu ne mai permitem sã mai pierdem încã cinci
ani ºi sã privim în continuare
cum ne pleacã românii, Alianþa USR PLUS aduce speranþa
acasã. Acesta este mesajul meu

cãtre toþi românii”, a declarat
Dan Barna, la Craiova.

„Va fi un tur II în
care vom avea
posibilitatea sã
discutãm deschis”

Candidatul USR-Plus i-a
îndemnat pe olteni sã iasã la
vot ºi le-a spus cã aceastã regiune se poate dezvolta doar
printr-o nouã ºi modernã viziune. Dan Barna a vizitat ieri
ºi o companie privatã din domeniul IT ºi este convins cã
municipiul Craiova poate deveni un HUB IT asemenea
Clujului. „Astãzi suntem în
faþa unei ºanse istorice unice
de a schimba România. Am
stat de vorbã pânã acum de
vreo douã ori cu craiovenii ºi
mesajul este unul clar, de

necesitate de schimbare . Mai
sunt doar câteva zile pânã la
alegerile prezidenþiale ºi România, dupã 30 ani, are o
ºansã mare ºi anume, sã aibã
un tur II fãrã partidul care a
þinut România pe loc. Sunt
foarte optimist în ceea ce
priveºte rezultatul, fiind vorba de un tur II între Klaus Iohannis ºi Dan Barna. Va fi un
tur II în care vom avea posibilitatea sã discutãm deschis,
dupã cum va trebui sã arate
România în urmãtorii cinci
ani, pentru cã nu ne mai permitem sã rãmânem într-o logicã de partid veche ºi perimatã. E foarte bine cã am
scãpat de guvernarea Dãncilã, dar spiritul Dragnea e pe
buletinul de vot....”, a mai
spus candidatul USR-PLUS.
MARGA BULUGEAN
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Primãria Craiova ACORDÃ O IMPORTANÞÃ
MAJORÃ ÎNVÃÞÃMÂNTULUI
Învãþãmântul este prioritar pentru administraþia craioveanã.
Strategia autoritãþilor locale pentru asigurarea celor mai
bune condiþii elevilor din Craiova s-a dezvoltat, în ultima
perioadã, pe toate palierele: investiþii, lucrãri de reparaþii ºi
amenajarea curþilor ºi aleilor din ºcoli, grãdiniþe ºi licee. În
cifre, Municipalitatea a cheltuit, anul acesta, suma totalã de
11.003.974,51 lei de la bugetul local, pentru infrastructura
ºcolarã. În plus, dintre cele 24 de proiecte accesate de Primãria Craiova prin programul POR 2014-2020 ºi aflate în
diferite faze de implementare sau de contractare, 10 sunt
dedicate unitãþilor de învãþãmânt craiovene.
Administraþia localã a depus
toate eforturile ca ºi în anul ºcolar 2019-2020 copiii craioveni sã
beneficieze de condiþii optime de
educaþie. S-a intervenit în toate
unitãþile de învãþãmânt unde directorii au avut nevoie de investiþii sau au solicitat lucrãri de reparaþii ºi întreþinere. Astfel, autoritãþile locale au alocat, anul acesta, o sumã totalã de 3.592.000 lei
pentru investiþii, din care
1.006.000 lei sunt pentru dotãri
cu tehnicã de calcul, mobilier,
aparaturã biroticã, grupuri sanitare sau sisteme de protecþie necesare în 27 de unitãþi de învãþãmânt, 203.000 lei pentru proiecte ºi elaborare studii, 1.225.000
lei pentru reabilitarea bazinului de
înot de la Colegiul Carol I, un
obiectiv de suflet al comunitãþii
locale ºi 610.000 lei pentru con-

solidarea zidului de la Colegiul
Fraþii Buzeºti. Primãria Craiova a
alocat în acest an fonduri importante – 548.000 lei ºi pentru investiþiile necesare la ªcoala nr. 27
din Popoveni: reabilitare ºi extindere corp nou de clãdire ºi grupuri sanitare.
Cu un buget total de
5.559.963,05 lei alocat de Primãria Craiova în 2019 pentru reparaþii, mai multe colegii, licee,
ºcoli ºi grãdiniþe au beneficiat de
lucrãri de igienizare ºi reparaþii
curente, reparaþii la instalaþiile
electrice, de canalizare ºi de alimentare cu apã, lucrãri de tâmplãrie sau finisaje interioare, precum ºi lucrãri de reparaþie sau
înlocuire acoperiºuri. În topul
unitãþilor de învãþãmânt care au
beneficiat, în 2019, de fonduri
consistente pentru reparaþii se

aflã: Colegiul Carol I –
1.585.336,55 lei, Colegiul ªtefan
Odobleja – 883.906,51 lei, Liceul
Voltaire – 874.863,49 lei, ªcoala
Gimnazialã Alexandru Macedonski – 812.709,57 lei.
Un alt obiectiv avut în vedere,
în acest an, de Primãrie, pentru
elevii ºi cadrele didactice de la
unitãþile de învãþãmânt craiovene
a fost asfaltarea aleilor, parcãrilor
ºi curþilor interioare, pentru care
administraþia a realizat lucrãri în
valoare totalã de 1.852.011,46 lei.
În paralel cu atenþia acordatã
de administraþia localã pentru
reparaþii, asfaltãri ºi investiþii în
infrastructura ºcolarã, mii de
elevi craioveni de la Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentarã,
Grãdiniþele Curcubeul Copilãriei, Cãsuþa cu poveºti, Ion
Creangã, Phoenix, Elena Farago
(inclusiv Creºa nr. 8), Floare Albastrã (inclusiv Creºa nr. 3), Piticot (inclusiv Creºa nr. 5), ªcolile Gimnaziale Mircea Eliade ºi
Gheorghe Þiþeica vor învãþa, la
finalul implementãrii proiectelor
europene, în clãdiri reabilitate
sau extinse, cu dotãri noi, vor
beneficia de încãlzire cu sistem
de panouri solare, dar ºi de sãli
de sport, laboratoare, vestiare
noi sau se vor relaxa în locuri de

joacã reabilitate. Dintre cele 24
de proiecte accesate de Primãria
Craiova prin programul POR
2014-2020 ºi aflate în diferite
faze de implementare sau de contractare, 10 sunt dedicate unitãþilor de învãþãmânt craiovene,
însumând o valoare totalã de
56.010.611,59 lei.
Ca instituþie publicã ce are în
grijã spaþiile de învãþãmânt, Primãriei îi revine obligativitatea
asigurãrii celor mai bune condiþii, dar ºi nobila misiune de a încuraja ºi aprecia excelenþa în
educaþie. ªi în acest an, cei mai
buni elevi ºi profesori au fost
recompensaþi în cadrul Zilelor
Craiovei pentru rezultatele excepþionale obþinute la concursuri
naþionale, în timp ce valoarea
burselor ºcolare acordate anual

pentru elevii din învãþãmântul
preuniversitar a crescut în mod
constant de la 860.805 lei în 2012
la 2.510.136 în 2019.
Atenþia pe care o acordãm actului educaþional este una constantã. Chiar dacã lucrãrile de investiþii sau reparaþii se fac în timpul vacanþelor, administraþia localã
pãstreazã permanent legãtura cu
directorii unitãþilor de învãþãmânt
pentru a depista ºi soluþiona cât
mai prompt eventualele probleme
apãrute. De la ultima întâlnire dintre conducerea primãriei ºi manageri de ºcoli sau licee a reieºit
necesitatea realizãrii unor proiecte tip pentru grãdiniþe, dar ºi continuarea lucrãrilor de asfaltare a
curþilor interioare.
SERVICIUL IMAGINE
PRIMÃRIA CRAIOVA

Hematologia ar trebui sã fie finalizatã la sfârºitul acestei luni
Consilierul PNL, Adriana Ungureanu, a interpelat autoritãþile locale cu privire la chiria pe care municipalitatea o
plãteºte pentru sediul de pe bulevardul „Nicolae Titulescu”,
acolo unde funcþioneazã, provizoriu, Clinica de Hematologie.
Autoritãþile au explicat cã, de la sfârºitul acestei luni,
Hematologia ar trebui sã se mute în imobilul din curtea
Maternitãþii, lucrãrile de reabilitare fiind pe final.

În ultima ºedinþã a CLM
Craiova, de sãptãmâna trecutã, pornind de la proiectul de
rectificare bugetarã care s-a
aflat pe ordinea de zi, consilierul PNL, Adriana Ungureanu, a interpelat reprezentanþii
municipalitãþii cu privire la faptul cã se plãteºte de la bugetul
local o chirie substanþialã pentru funcþionarea Clinicii de
Hematologie a Spitalului Municipal „Filantropia”. „De ce
plãtim 490.000 de lei la Spitalul Filantropia? Aici spune cã
pentru pentru chirie, adicã noi
plãtim chirie la Clinica de Hematologie?”, a pus întrebarea
Adriana Ungureanu.

Activitatea medicalã a fost
mutatã provizoriu
Primarul Craiovei, Mihail
Genoiu, a explicat cã secþia
propriu-zisã a Clinicii de Hematologie, care se aflã în
curtea Maternitãþii Spitalului
„Filantropia”, a intrat în proces de modernizare, motiv
pentru care activitatea medicalã a trebuit sã fie mutatã
într-o altã locaþie. „Clinica de
Hematologie este în activitatea de investiþii, cu toatã
secþia, cu tot cu dotãri, iar
în perioada în care s-a fãcut
aceastã lucrare, clinica a
funcþionat în clãdirea închi-

riatã de la Casa de Asistenþã Socialã. Contractul se va încheia
imediat ce se terminã lucrãrile”, a
explicat edilul-ºef al Craiovei.

Lucrãrile se aflã în grafic,
susþin autoritãþile

Potrivit reprezentantului municipalitãþii, lucrãri de modernizare care au fost începute încã
de anul trecut la Clinica de Hematologie se aflã în grafic ºi ar
trebui sã fie finalizate, conform
contractului, la sfârºitul acestei
luni. „Am fost aproape sãptãmânal acolo, s-au mai fãcut niºte
modificãri la contract în ultimul
timp, care au ºi fost avizate în
ºedinþa de CL de luna trecutã, în
sensul cã au mai fost suplimentate niºte lucrãri legate de funcþionalitate. Termenul este sfârºitul lui noiembrie”, a declarat primarul Craiovei.

Penalizãri mari pentru
întârzierea lucrãrilor
Mihail Genoiu a menþionat cã,
în cazul în care nu se vor putea
finaliza la termen lucrãrile de
modernizare a Clinicii de Hematologie, firma de construcþii va
fi penalizatã pentru întârzierea lucrãrilor. „Dacã la
sfârºitul lui noiembrie nu va fi finalizatã lucrarea, vor intra în penalitãþi care
ºtiu cã sunt foarte
mari. Dar eu zic cã
lucrãrile care au mai
rãmas de fãcut acolo se pot termina
fãrã probleme pânã
la sfârºitul lunii noiembrie”, este de pãrere primarul Mihail
Genoiu. Dupã ce
vor fi terminate lu-

crãrile, secþia de Hematologie se
va muta în sediul renovat.

Mansardarea acoperiºului
ºi un lift exterior

Potrivit proiectului, la vechea
Clinicã de Hematologie s-a realizat o extensie a imobilului,
prin mansardarea acoperiºului,
ºi a fost construit un lift pentru transportul pacienþilor. Lucrãrile care au fost începute din
toamna anului trecut au constat
în consolidarea structurii, refacerea pereþilor ºi a acoperiºului ºi se ridicã la suma de 3,5
milioane de lei, banii fiind alocaþi în totalitate de la bugetul
local. Clinica va fi dotatã, de
asemenea, cu aparaturã de ultimã generaþie. Clinica de Hematologie este singura clinicã
de hematologie din Oltenia,
având, în acest moment, o capacitate de 55 de paturi.
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„HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte
CD Internaþionale pentru regiunea Oltenia”
Proiectul Universitãþii din Craiova
„HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaþionale pentru regiunea OlPrin acest proiect, Universitatea din Craiova va realiza un
Centru Suport pentru potenþialii
participanþi, inclusiv întreprinderi, care vor dori sã pregãteascã aplicaþii la competiþiile finanþate prin programul Orizont 2020
sau alte programe de finanþare a
C-D din Aria Europeanã de Cercetare. Finanþarea nerambursabilã solicitatã este de
2,809,357.39 lei.
Printre beneficiarii direcþi ai
viitorului HUB-UCv se numãrã
importante instituþii economice,
de cercetare ºi de învãþãmânt
superior din zonã precum Renault Dacia Piteºti, Ford Romania, Pirelli, Cummins, Electroputere SRL, SPIAC, Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, Universitatea „Constantin

tenia” a trecut cu succes de etapa de verificare a conformitãþii administrative ºi de
evaluare tehnico-financiarã.

Brâncuºi” din Târgu Jiu, Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice ºi Izotopice - ICSI Râmnicu Valcea, Institutul Naþional de
Cercetare Dezvoltare ºi Încercãri
pentru Electrotehnicã (ICMET)
Craiova.

Personal dedicat, specializat
pe oferirea de servicii
de consultanþã

Prin Centrul Suport pentru
Proiecte CD (localizat la INCESA), Universitatea din Craiova va
genera creºterea numãrului de
participanþi din regiunea S-V Oltenia în cadrul parteneriatelor
naþionale ºi internaþionale în proiecte cu finanþare europeanã ºi,
implicit, va contribui la realizarea obiectivului specific al pro-

gramului Orizont 2020, acela de
creºtere a participãrii româneºti
în cercetarea la nivelul UE. „Centrul va reuni personal dedicat,
specializat pe oferirea de servicii
de consultanþã în scopul accesãrii finanþãrilor europene în domeniul C-D prin asistenþã in elaborarea propunerilor, identificarea partenerilor, identificarea
celor mai adecvate surse de finanþare, identificarea ºi evaluarea împreunã cu solicitanþii a
ideilor de proiect din punct de
vedere al fezabilitãþii tehnice,
proprietãþii intelectuale, potenþialului de piaþã ºi a posibilitãþii
finanþarii rezultatelor de C-D ale
acestora” a spus prof. univ. dr.
Cezar Spînu, rectorul Universitãþii din Craiova.
MARGA BULUGEAN

Proiectul s-a înscris în Programul Operaþional Competitivitate
2014-2020, apelul POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acþiunile de
CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene
ºi alte programe CDI internaþionale/2/Crearea de sinergii cu acþiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii
Europene ºi alte programe CDI internaþionale.

La Universitatea din Craiova :

Despre metode avansate în agriculturã,
silviculturã, cadastru ºi ºtiinþa alimentaþiei

În perioada 7-8 noiembrie 2019, Facultatea de
Agronomie (Universitatea din Craiova) în parteneriat
cu Ege University, Faculty of Agriculture (Izmir,
Turcia) organizeazã conferinþa internaþionalã „Durable Agriculture – Agriculture of the Future” (Agricultura durabilã – Agricultura viitorului).
Deschiderea conferinþei care va avea loc în Aula
,,Alexandru Buia” (Facultatea de Agronomie), pe 7
Noiembrie, ora 10.00.
Cei 200 de participanþi, de la cele mai importate
universitãþi ºi instuþii de cercetare din þarã ºi strãinãtate vor prezenta lucrãri pe tema „Advanced Methods

for a Sustainable Agriculture, Silviculture, Cadastre
And Food Science” (Metode avansate în agriculturã,
silviculturã, cadastru ºi ºtiinþa alimentaþiei).
Conferinþele plenare vor fi susþinute de reputaþii
specialiºti: prof. dr. Belgin Süsleyici (Universitatea
„Marmara”, Turcia), prof. dr. eng. Simiæ Aleksandar (Universitatea din Belgrad, Serbia), prof. dr. Ahmet Doðan Duman (Universitatea ,,Mustafa Kemal”
din Hatay, Antakya, Turcia), prof. dr. Dragan Radivojeviæ (Universitatea din Belgrad, Serbia), dr. doc.
Zoran Pr•iæ (Universitatea din Belgrad, Serbia).
MARGA BULUGEAN

„Deschidem ºcoala pentru toþi copiii!”,
la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj continuã
seria proiectelor cu susþinere din fonduri europene. Unul dintre ele este cel care a început
pe 1 octombrie 2019 ºi care va avea finalizarea
Este un alt program de importanþã, derulat de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, prin fonduri europene, care contribuie la dezvoltarea procesului educaþional în
unitãþile de învãþãmânt din judeþ.
„Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj este preocupat de dezvolta-

pe 30 septembrie 2021, care se deruleazã în
cinci unitãþi ºcolare din judeþele Dolj ºi Argeº.
Din judeþul nostru, sunt cuprinse în program
trei ºcoli.

rea ºcolilor doljene, prin accesarea fondurilor europene, având ºi
rol de faciliator . Cel de acum are
titulatura „Deschidem ºcoala noastrã pentru toþi copiii !”, finanþat prin
Granturile SEE 2014 – 2021, în
cadrul programului de „EDUCAÞIE, BURSE, UCENICIE ºi ANTREPRENORIAT”,
ºi se deruleazã în
cinci ºcoli: din Dolj
– ªcolile Gimnaziale
din comunele Sãlcuþa, Ostroveni ºi Lipovu, iar, din judeþul
Argeº, unitãþile de
învãþãmânt din comunele Mãlureni ºi
Meriºani”, a precizat
prof.
Monica
Leontina Sunã, inspector general al
ISJ Dolj.

„Creºterea capacitãþii
instituþionale...”
În derulare este un proiect amplu, centrat pe deschiderea spre
procesul educaþional, fãrã a se þine
cont de etnie, dar având preponderenþã în etnia romã. „Grupul þintã” este format din 75 de profesori din cinci ºcoli din judeþele Dolj
ºi Argeº, din urmãtoarele structuri
ale învãþãmântului preuniversitar,
cu toate ciclurile care compun
aceastã formã de ºcolarizare:
ªcoala Gimnazialã „Petre Tudose”
din Mãlureni (jud. Argeº), cu 30%
etnie romã; ªcoala Gimnazialã din
Meriºani (Argeº) – cu patru structuri arondate (ªcoala Gimnazialã
din Vâlcele, 44 de elevi romi, dintrun total de 58), ªcoala Primarã din
Dobrogoste (32 la „învãþãmântul
primar”, 16 din comunitatea romã,

16 preºcolari – unul din etnia amintitã); ªcoala Primarã din Malu Vânãt (75 de elevi, doar unul fiind de
altã etnie decât cea romã, 32 de
preºcolari, cu toþii romi); Grãdiniþa cu Program Prelungit din Borleºti (jud. Aegeº) – 19 preºcolari
(ºase romi): ªcoala Gimnazialã
Sãlcuþa (jud.Dolj) – 30% români,
restul romi; ªcoala Gimnazialã din
Ostroveni (jud. Dolj) – 170 de
elevi, 102 fiind romi; ªcoala Gimnazialã „Petre Mãnãrcescu” din
Lipovu (jud. Dolj), unde sunt 183
de elevi romi ºi 180 de români.
„Beneficiarii finali ai proiectului sunt
toþi elevii celor cinci ºcoli, alãturi

de cadrele didactice ºi pãrinþii ori
tutorii copiilor. Activitãþile proiectului vor conduce la creºterea gradului de conºtientizare privind incluziunea socialã ºi toleranþa în comunitãþile implicate. Obiectivul
general al proiectului constã în
creºterea capacitãþii instituþionale
a ºcolilor din judeþele Dolj ºi Argeº,
pentru asigurarea incluziunii efective , prin educaþia de calitate pentru elevii de etnie romã, alãturi de
toþi copiii, indiferent de etnie”, a
menþionat prof. Ani Drãghici, inspector ºcolar pentru Proiecte
Educaþionale, în cadrul ISJ Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Concert flaut-oboi cu duo Cãtãlin Opriþoiu/Cristina Ordean
sub bagheta lui Brian Liao din Taiwan
Un concert sub semnul forþei destinului urmeazã la
Filarmonica „Oltenia” Craiova, vineri, 8 noiembrie, de la
ora 19:00, cu taiwanezul Brian Liao la pupitrul dirijoral ºi
un duo flaut-oboi format din Cãtãlin Opriþoiu ºi Cristina
Ordean, soliºti ai Orchestrei Simfonice Bucureºti.
Tânãrul ºi talentatul dirijor
Brian Liao, prin bursa oferitã de
guvernul taiwanez, îºi desfãºoarã studiile de masterat la Universitatea Salzburg Mozarteum,
Secþia dirijat orchestral. Recent
a obþinut Marele Premiu la categoria „Dirijat” a proiectului „Talentaþi tineri muzicieni internaþionali”, realizat de Orchestra Naþionalã Simfonicã din Taiwan.
Este director artistic al International Keelung NTOU Music Festival, precum ºi dirijor asistent la St.
Gellert Music Festival (Ungaria).
Apreciat drept reprezentant
valoros al ºcolii moderne de interpretare, flautistul Cãtãlin
Opriþoiu a susþinut numeroase
recitaluri camerale ºi a participat
la proiecte de orientare clasicã
sau contemporanã împreunã cu
ansambluri din cele mai diverse.
El a fost de asemenea solist concertist pe scene cunoscute din
mari centre culturale europene
(Elveþia, Spania, Germania,
Franþa, Italia, Austria), dar ºi în
Japonia (Tokio Suntory Hall, alãturi de celebra sopranã Sumi Jo),
concerte în care a colaborat cu
dirijori prestigioºi, printre care
Seiji Ozawa, Denno Foster, Octav Calleya, Atsushi Nukii, Horia

Andreescu, Sergiu Comissiona,
Mircea Cristescu, Corneliu
Dumbrãveanu, Marian Didu,
Cristian Mandeal. Dedicat în egalã mãsurã ºi activitãþii didactice,
Cãtãlin Opriþoiu este lector univ.
dr. la catedra de flaut a Universitãþii Naþionale de Muzicã Bucureºti. Cãtãlin Opriþoiu are un palmares bogat, în 2005 absolvã
cursul de mãiestrie artisticã pentru soliºti în cadrul Universitãþii
Superioare de Muzicã din
München (Germania). În acelaºi
an înfiinþeazã orchestra “Camerata Classica” ºi activeazã ca
solist permanent al acesteia,

având colaborãri în emisiuni radio ºi de televiziune. În perioada
1998-2011 Cãtãlin Opriþoiu a fost
prim-flautist al orchestrei filarmonice “George Enescu”, în prezent fiind solist al Orchestrei
Simfonice Bucureºti.
Cristina Ordean a urmat studiile universitare ºi în cele de
master, la Universitatea Naþionalã
de Muzicã din Bucureºti (2014),
îndrumatã de prof. univ. dr. Florenel Ionoaia. În 2018, la UNMB
a susþinut ºi teza de doctorat. A
urmat cursuri de mãiestrie, cu
Richard Sympson, solo oboi
BBC London Symphony, Diego
Din Ciacci, profesor la Conservatorul „Giuseppe Verdi” Milano
ºi Christian Smith, profesor la
Academiile de muzicã din Strasburg ºi Stuttgart. A obþinut numeroase premii la olimpiadele
ºcolare ºi a beneficiat de douã
burse, la European Youth Orchestra ºi bursa de excelenþã
U.N.I.M.I.R. (2013). A colaborat cu Filarmonica „George Enescu” ºi Orchestra Naþionalã Radio, precum ºi ocazional cu filarmonicile din Braºov, Piteºti,
Sibiu, Camerata Regalã etc. Din
2013 este oboi solo în cadrul
Orchestrei Simfonice Bucureºti.
A efectuat turnee de concerte în
China, Germania, America de
Sud, Belgia. A fost cadru didactic în cadrul Liceului de Muzicã
„Tudor Ciortea” ºi din 2016 este
profesor asociat în cadrul Universitãþii Transilvania Braºov.

În program:
Giuseppe Verdi: Uvertura operei „Forþa destinului”
Franz Krommer: Concertino pentru flaut, oboi ºi orchestrã
de camerã
Piotr Ilici Ceaikovski: Simfonia nr. 5 în Mi minor, op. 64

Festivalul Craiova Muzicalã 2019, ediþia 46
15 noiembrie – 6 decembrie
Ediþia de anul acesta a Festivalului „Craiova Muzicalã” aduce o diversitate de concerte, explorând zone culturale ºi epoci
diferite. Deschiderea evenimentului, pe 15 noiembrie, cu „Degeaba 30/ TUDOR GHEORGHE”, dirijor ºi orchestrator MARIUS HRISTESCU, este cel
mai complex ºi cel mai dramatic
mesaj social exprimat pe o scenã, de la revoluþie pânã în prezent. Spectacolul are la bazã un
concert mai vechi al lui Tudor
Gheorghe, intitulat “Mie-mi
pasã”, realizat în memoria martirilor de la Timiºoara ºi a tuturor victimelor Revoluþiei din Decembrie 1989.
Al doilea concert, din data de
20 noiembrie, este de fapt o
conferinþã „la patru mâini” unde
VALENTINA SANDU-DEDIU
ºi DAN DEDIU vorbesc despre
„Mentori ºi maeºtri ai muzicii
româneºti”. Nu va lipsi, desigur,
muzica - „Idile ºi guerrille” (pian
la patru mâini), compozitor Dan Dediu. Muzica sa degajã
energie, claritate de exprimare,
siguranþã melodico-armonicã,
bazându-se pe un simþ versatil al
formei ºi al culorilor instrumentale, precum ºi pe o pendulare
esteticã între ludic ºi tragic.
CONCERTINO ACCOR-

DION BAND (REPUBLICA
MOLDOVA), sub conducerea
muzicalã a lui EUGEN NEGRUÞÃ, artist emerit, va demonstra
încã o datã pentru publicul larg,
pe 26 noiembrie, cã la acordeon se poate interpreta nu doar
muzicã popularã, dar ºi clasicã,
ºi jazz. De la bun început, ansamblul ºi-a fixat drept scop renaºterea acordeonului clasic în
Republica Moldova, pânã atunci
el fiind cunoscut drept un instrument de muzicã popularã.
Ansamblul de muzicã veche
„ANTON PANN” a ales ca misiune sã redescopere frumuseþea muzicii vechi româneºti ºi sã
o împãrtãºeascã publicului aflat
în seara de 29 noiembrie în sala
de concerte a Filarmonicii „Oltenia” Craiova. Autenticitatea
muzicii lor se bazeazã pe utilizarea instrumentelor de muzicã tradiþionalã, cu un sunet care sã
reflecte fidel emoþia acelei epoci,
precum ºi pe o intensã activitate
de cercetare care a dezvãluit documente ºi manuscrise vechi.
Conducerea muzicalã este asiguratã de CONSTANTIN RÃILEANU, fondatorul ºi liderul
Ansamblului „Anton Pann”, compozitor, dirijor, cântãreþ ºi percuþionist, cercetãtor al vechii
muzici orientale.

Unicul concert coral al Festivalului „Craiova Muzicalã” - ediþia 46 este programat pe 3 decembrie, în preajma zilei de
Sfântul Nicolae, cu Formaþia de
muzicã bizantinã „PSALMODIA” a Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti. Ansamblul
luat naºtere în anul 1988, la iniþiativa arhid. prof. univ. dr. Sebastian Barbu–Bucu. Scopul iniþial, pãstrat în cele 2 decenii de
activitate, este recuperarea muzicii româneºti de tradiþie bizantinã ºi promovarea unui model
interpretativ autentic.
Închiderea festivalului va avea
loc pe 6 decembrie cu un concert simfonic susþinut de ORCHESTRA SIMFONICÃ A FILARMONICII NAÞIONALE
„SERGHEI LUNCHEVICI”
CHIªINÃU (REPUBLICA MOLDOVA), sub bagheta dirijorului
DUMITRU CÂRCIUMARU.
Dirijor al Teatrului Naþional de
Operã ºi Balet „Maria Bieºu” din
Chiºinãu ºi al Operei Române Craiova, Dumitru Cârciumaru este
deseori invitat în Italia, Spania,
Franþa, Elveþia, Germania, Rusia,
Ucraina ºi România, amplul sãu repertoriu cuprinzând spectacole de
operã ºi balet, programe simfonice ºi vocal-simfonice clasice ºi
contemporane.

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Ca'n viaþã
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor
(R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:30 Preºedinte pentru
România
13:00 Izolaþi în România (R)
13:30 Adevãruri despre trecut
(R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Akzente
17:00 Europa mea
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:35 Nadine
19:30 Vorbeºte corect! (R)
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Preºedinte pentru
România
22:00 Preºedinte pentru
România
22:35 Dispãruþi fãrã urmã
23:35 Anchetele comisarului
Antonescu
00:30 Telejurnal
01:00 Nadine (R)
02:00 Replay (R)
02:50 Izolaþi în România (R)
03:20 Europa mea (R)
03:50 Telejurnal (R)
04:40 Politicã ºi delicateþuri (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 Sef sub acoperire
22:30 Masterchef
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Ai ucide pentru mine?
2013, Canada, Dramã,
Thriller
02:00 Renegata
2010, Canada, Crimã,
Fantastic
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
07:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
11:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
12:00 Observator
13:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
14:00 Gazdã perfectã
15:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
19:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
20:00 Sacrificiul
2019, România, Dramã
22:15 The Wall - Marele Zid
23:30 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Intrusul (R)
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
03:00 Acces direct (R)
05:00 Intrusul
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
08:00 Oanapp (R)
09:00 Documentar 360° Geo
(R)
10:00 Câºtigã România! (R)
11:00 În direct cu viaþa (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 Naturã ºi aventurã (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
17:00 România… în bucate
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:00 Câºtigã România!
21:10 Ameninþarea din oglindã
22:50 Discover Romania
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
23:55 Câºtigã România! (R)
00:55 Ameninþarea din oglindã
(R)
02:30 România… în bucate (R)
03:00 E vremea ta! (R)

HBO
07:50 Cu drag, Simon
09:40 Calmul dinaintea furtunii
11:25 Green Book: O prietenie
pe viaþã
13:35 Armageddon - Sfârºitul
lumii?
16:05 Godzilla
18:05 Omul-Pãianjen: În
lumea pãianjenului
20:00 ªtiri de acasã
21:50 Aur ºi secrete: Echipa
de gimnasticã femininã a S.U.A
23:20 Axios
23:55 Povestea
01:50 Comedie de groazã
03:20 Jackie Brown
06:00 Sper sã mori data
viitoare :)

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei
Fazilet (R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Suflete pierdute (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Legea iubirii (R)
15:00 O singurã privire
16:00 Dragoste de contrabandã
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Legea iubirii
19:00 Suflete pierdute
21:00 Fiicele doamnei
Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Suflete pierdute (R)
02:15 Dragoste de contrabandã (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã
doctore ?

PRO CINEMA
07:30 O zeiþã pe pãmânt
09:45 La bloc (R)
12:30 Don Juan modern (R)
14:30 Întoarcerea la lagunã
albastrã (R)
16:30 Povestea lui Lucky
18:15 La bloc
20:30 Rãzboiul lui Connors
22:15 Patru nunþi ºi o
înmormântare
00:45 Rãzboiul lui Connors
(R)
02:30 Patru nunþi ºi o
înmormântare (R)
1994, Marea Britanie,
Comedie, Dramã, Romantic,
Dragoste
05:00 La bloc (R)
2002, România, Comedie
06:30 La Mãruþã (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
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 (R)
17:00 Reºedinþa Goldberg (R)
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Bãrbaþi cu taþi
20:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Cititorii de oase
23:00 Jane ºi Maura: Detectivi
în Boston
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Casa: construcþie ºi
design (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:30Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:30 Vânãtorul de recompense
2017, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
01:00 Vânãtorul de recompense (R)
2017, SUA, Acþiune, Dramã
03:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
03:30 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
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 Lacrimi la Marea
Neagrã
2018, Turcia, Dramã
23:00 Îmi place dansul (R)
01:45 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Puterea dragostei (R)
05:30 Pastila de râs
06:00 Teleshopping
06:30 Pastila de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)
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VINERI - 8 noiembrie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
09:45 Micile vedete în
bucãtãrie
10:00 Cã'n viaþã
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor
(R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:30 Preºedinte pentru
România
13:00 Dispãruþi fãrã urmã (R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Opre Roma
16:00 EURO polis
17:00 Lumea azi
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:35 Nadine
19:30 Vorbeºte corect! (R)
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Preºedinte pentru
România
22:00 Preºedinte pentru
România
22:35 Rãzbunare oarbã
1957, SUA, Western
00:05 Telejurnal
00:45 Fan/ Fun urban (R)
01:20 Nadine (R)
02:10 Rãzbunare oarbã (R)
1957, SUA, Western
03:40 Levintza prezintã (R)
04:10 Vorbeºte corect! (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 Vocea României
23:30 Vlad (R)
2019, România, Thriller
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:00 Renegata
2010, Canada, Crimã,
Fantastic
04:00 Memorie perfectã
2011, SUA, Crimã, Dramã
06:00 Ce se întâmplã
doctore ? (R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

07:00 Observator
07:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
11:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
12:00 Observator
13:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
14:00 Gazda perfectã
15:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
19:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
20:00 iUmor
22:15 Mangaliþa
2019, România, Comedie
23:15 Antitalent (R)
01:30 Sfârºitul copilãriei
2015, SUA, Dramã, SF,
Thriller
03:00 Acces direct (R)
05:00 Intrusul
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
06:00 Observator

TVR 2

07:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
08:00 Oanapp (R)
09:00 Documentar 360° Geo
(R)
10:00 Câºtigã România! (R)
11:00 În direct cu viaþa (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Pescar hoinar (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
17:00 România… în bucate
17:35 Poate nu ºtiai
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:00 Gala Umorului
21:00 Gala Umorului
22:00 Drag de România mea!
(R)
23:00 Drag de România mea!
(R)
00:00 Femei de 10, bãrbaþi de
10 (R)
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de
10 (R)

HBO

07:40 Godzilla
09:40 Omul-Pãianjen: În
lumea pãianjenului
11:35 ªtiri de acasã
13:25 Bine ai venit la Trouilly!
14:55 Aventurile lui Smallfoot
16:30 Filme ºi vedete
17:00 Familie de-a gata
19:00 Materiile întunecate
20:00 Looking for Alaska
21:00 Prafuri
21:50 Kursk
23:45 Jackie Brown
02:20 ªapte zile în Entebbe
04:05 Kursk
06:00 Puzzle

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei
Fazilet (R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Suflete pierdute (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Legea iubirii (R)
15:00 O singurã privire
16:00 Dragoste de contrabandã
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Legea iubirii
19:00 Suflete pierdute
21:00 Fiicele doamnei
Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Suflete pierdute (R)
02:15 Dragoste de contrabandã (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã
doctore ?

PRO CINEMA
08:30 Iubire mare
10:15 La bloc (R)
12:30 Întoarcerea la laguna
albastrã (R)
14:30 Povestea lui Lucky
(R)
16:15 Monkeybone
18:15 La bloc
20:30 Ultimul corupt din
România
22:30 Datorie de onoare
00:45 Ultimul corupt din
România (R)
02:45 Datorie de onoare (R)
05:00 La bloc (R)
06:15 Marvel Anime

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
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 (R)
17:00 M.A.S.H.
18:00 Fotbal feminin: România
- Lituania - Preliminarii CE 2021
20:00 Special, Bucuraþi-vã de
fotbal! – live
20:30 Bãrbaþi cu taþi
2013, SUA, Comedie
21:00 Reºedinþa Goldberg
22:00 Cititorii de oase
23:00 Da-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:30 Flash monden
20:00 Rãzbunarea tânãrului
tigru
1976, Taiwan, Hong Kong,
Acþiune
22:00 Cum sã strici o bancã
00:00 Rãzbunarea tânãrului
tigru (R)
1976, Taiwan, Hong Kong,
Acþiune
02:00 Constantin 60'
03:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
03:30 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
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 Lacrimi la Marea
Neagrã
2018, Turcia, Dramã
23:00 Se strigã darul (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastilã de râs

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã ”Traian”, cu
sediul în localitatea Craiova, str. Principatele Unite, Nr. 7, jud.Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual vacant conform HG nr.
286/2011, modificat ºi completat de HG
nr. 1027/2014. Denumirea postului: PAZNIC, treapta profesionalã I- post contractual, durata nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs: studii medii sau ºcoala profesionalã; vechime în muncã: minim 10 ani. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului: proba scrisã: în data de 02.12.2019, ora
10.00, la sediul instituþiei. Proba de interviu: în data de 03.12.2019, ora 10.00,
la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru dosarul de concurs la sediul instituþiei este de 21.11.2019, ora 16.00. Relaþii
suplimentare se pot obtine de la sediul
instituþiei sau la telefon: 0251.599.561.
UNITATEA administrativ-teritorialã
comuna BRATOVOEªTI, din judeþul
DOLJ, anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.17 începând cu data de
11.11.2019, pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul Primãriei BRATOVOEªTI, 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 comunei Sãlcuþa ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace decât cele menþionate mai sus
nu vor fi luate în considerare.

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.

publicitate
PRESTÃRI SERVICII

SC ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA SRL efectueazã
lucrãri de execuþie a drumurilor, rigole scurgere,
terasamente, compactare
ºi cãi pietonale. Telefon:
0744/800.338.

VÂNZÃRI
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 Cioroiaºi +
teren. Telefon: 0765/
152.614.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, izolatã termic, termopane, parchetatã, 565 mp,
76.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã comuna Cîrlogani - Olt ºi 5000 mp
teren. Telefon: 0770/
186.509.
Vând urgent casã nouã +
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.

Vând teren agricol 9 ha
compact Murgaºi, sat
Buºteni. Telefon: 0784/
057.857; 0722/683.154.
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.

Vând robot bucãtãrie nou,
cu bol inox cap 6,5 litri, televizor BECKO - 37 cm.
Telefon: 0752/236.667.
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 þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând porþi metalice în stare bunã. Comuna Goieºti,
Dolj. Preþ negociabil 1600
RON. Telefon: 0722/
233.332.
Vând cort mare 16 mp
nemþesc merge la stupi,
ºablon steaguri U.E. Telefon: 0723/684.511.
Vând groapã suprapusã
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0770/304.207; 0351/
654.907.
Vând urgent mobilã sufragerie compuºã din 6 corpuri ºi douã ºifoniere cu 3
uºi, pat dublu. Telefon:
0752/166.330.
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 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 cazan de aramã 50
litri, 2 uºi metalice jumãtate geam ºi jumãtate tablã.
Telefon: 0770/687.430.

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, 227.000 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 loc de veci cimitirul
Ungureni, la 30 m de la
poartã, la dreapta. Telefon:
0767/054.227.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez garsonierã – preþ
200 Euro. Telefon: 0741/
089.175.
Închiriez camerã la casã.
Telefon: 0751/608.096.

PIERDERI

Pierdut Cod Fiscal RO
36373264, seria B/
1558949. Se declarã nul.
E & C CARS SRL declarã
pierdut certificat constatator
sediu social emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.

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:

TERENURI

URGENT teren 615 mp,
Damila, lângã case. Telefon: 0736/060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând convenabil teren intravilan 1000 mp - Cârcea,
str. Mânãstirii. Telefon:
0722/522.083; 0723/
347.253.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km Craiova- pretabil pentu diverse constucþii sau diverse plantaþii.
0727884.205.
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Ivan ºi Mihãilã,
provocãrile lui Piþi
Strategia cu 3 atacanþi de vitezã a funcþionat
contra unei echipe care n-a refuzat jocul, dar ce se
va întâmpla în meciurile cu echipele defensive?
Piþurcã pretinde cã va lucra special cu vârfurile
sale fazele de atac poziþional
Dupã ce Elvir Koljic s-a accidentat din nou ºi va reveni
abia la anul, Victor Piþurcã a
apelat din nou la varianta cu
Andrei Ivan vârf împins, în
ciuda rugãminþilor acestuia de
a-l utiliza în bandã, oricare dintre ele. Cu Dinamo, i-a ieºit pasenþa fostului selecþioner, Ivan
reuºind o dublã ºi având ºi alte
acþiuni periculoase. A fost însã
un meci cu o echipã care nu a
refuzat jocul, care nu se baricadeazã în defensivã, chiar
dacã stoperii, Puljic ºi Popescu, nu au o vitezã deosebitã,
iar fundaºii de bandã sunt, de
fapt, improvizaþii, Denis Ciobotariu fiind de profesie fundaº central, iar Moura a fost
mutat în stânga, deºi este fundaº dreapta de meserie. Piþurcã nu are încredere în cei doi
atacanþi centrali care i-au rãmas la dispoziþie, Carlos Fortes ºi Mihai Roman, pe care nu

i-a trecut nici mãcar pe foaia
de joc, aºa cã vrea sã-l transforme pe Ivan în „nouar” adevãrat. Ce se va întâmpla însã
când Universitatea va întâlni
echipe care se blocheazã în
propria jumãtate, iar viteziºtii
Ivan, Mihãilã ºi Bãrbuþ nu vor
mai avea spaþiile pe care sã se
desfãºoare? Piþurcã pretinde
cã va lucra special cu atacanþii ºi faza de atac poziþional,
pentru ca aceºtia sã nu fie eficienþi doar pe contre. Aºadar,
Piþi promite cã în scurt timp
Ivan va ºti sã joace ºi „pivot”,
va aborda eficient ºi fazele
care-l gãsesc cu spatele la
poartã, se va descurca ºi în careurile aglomerate, nu numai
pe spaþii. „O sã vedeþi cã Ivan
va juca din ce în ce mai bine.
Poate ajunge chiar la echipa
naþionalã. Am avut multe discuþii cu el. Mi-a zis ‘Nea Piþi,
aº juca mai mult în stânga’. Eu

i-am spus cã trebuie sã înveþe
sã joace vârf. Când o sã-l învãþ miºcarea, o sã fie cel mai
bun vârf din România. ªi o sãl învãþ, cã a fost meseria mea
asta! I-am spus ºi lui Mihãilã
când sã rupã ritmul. El pornea
în sprint chiar dacã adversarul era la 10 metri de el. I-am
spus sã aºtepte puþin ºi apoi
sã declanºeze sprintul, cã oricum nu-l prinde nimeni la ce
vitezã are. Dacã îºi va pune la
punct aceastã vitezã, o sã marcheze multe goluri. ªi o sã devinã un jucãtor mult mai valoros” a declarat Piþurcã. Mihãilã
a ºi discutat despre modul cum
i s-a spus sã abordeze fazele:
„Am vorbit mult cu Mister despre aceste acþiuni ale mele,
am vorbit ºi cu Mitriþã, este
prietenul ºi m-a învãþat unele
chestii, am accelerat când trebuia, mã bucur cã am reuºit
sã înscriu. L-am vãzut pe Nistor în faþa mea, am trecut de
el pe interior ºi apoi am vãzut
mult spaþiu în faþa mea”. Scoaterea lui Ivan din bandã le oferã ºanse de a juca lui Bãrbuþ ºi
Zakaric, primul fãcând un joc
foarte bun contra „câinilor”.
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Liga a IV
-a Dolj
IV-a
Rezultatele etapei a 11-a: Jiul Podari - Recolta Ostroveni 4-1,
Flacãra Moþãþei - Tineretul Poiana Mare 2-3, Danubius Bechet - Progresul Cerãt 4-1, ACS Desa - Metropolitan Iºalniþa 0-0, Progresul
Segarcea - Viitorul Mãceºu de Sus 2-7, Unirea Amãrãºtii de Jos - UT
Dãbuleni 2-0, Dunãrea Calafat - CS Cârcea 0-5, Victoria Pleniþa Tractorul II Cetate 4-2.
Clasament: 1. Jiul Podari 29p, 2. Danubius Bechet 27p, 3. UT
Dãbuleni 27p, 4. Metropolitan Iºalniþa 25p, 5. Unirea Amãrãºtii de
Jos 23p, 6. CS Cârcea 22p, 7. Progresul Cerãt 22p, 8. Victoria Pleniþa 19p, 9. ACS Desa 14p, 10. Tineretul Poiana Mare 11p, 11. Viitorul Mãceºu de Sus 10p, 12. Tractorul II Cetate 8p, 13. Progresul
Segarcea 8p, 14. Flacãra Moþãþei 7p, 15. Recolta Ostroveni 2p, 16.
Dunãrea Calafat 0p.

Liga a V-a Dolj, etapa a 10-a
Seria I: Spicul Unirea - Viitorul Giurgiþa 5-8, Unirea Vela Fulgerul Maglavit 2-7, Recolta
Seaca de Câmp - Recolta Urzicuþa 2-9, Viitorul Ciupercenii Noi
- Triumf Bârca 2-1, Viitorul Dobridor - Viitorul Afumaþi 1-4,
Desnãþuiul Giurgiþa - Voinþa Caraula 4-2, Fulgerul Întorsura Juventus Piscu Vechi 6-0.

Seria a III-a: AFC Coºoveni - Sporting Leu 0-5, Victoria Bratovoeºti - ªtiinþa Calopãr 2-2, Viitorul Teasc - Viitorul Þuglui 3-4, Voinþa Belcin ªarja Robãneºti 5-2, Flacãra
Dragoteºti a stat. CS Cârcea
II 1-0, Betis Craiova - City Leu
- ªtiinþa Malu Mare 1-2.

Clasament: 1. Viitorul Ciupercenii Noi 27p, 2. Viitorul Giurgiþa 25p, 3. Triumf Bârca 22p, 4.
Recolta Urzicuþa 21p, 5. Viitorul
Afumaþi 20p, 6. Desnãþuiul Giurgiþa 19p, 7. Fulgerul Maglavit
17p, 8. Unirea Vela 12p, 9. Fulgerul Întorsura 11p, 10. Viitorul
Dobridor 10p, 11. Recolta Seaca de Câmp 10p, 12. Voinþa Caraula 5p, 13. Spicul Unirea 3p,
14. Juventus Piscu Vechi 0p.

Clasament: 1. ªtiinþa Malu
Mare 25p, 2. CS Cârcea II
19p, 3. Sporting Leu 17p, 4.
Betis Craiova 17p, 5. Victoria
Bratovoeºti 15p, 6. AFC Coºoveni 14p, 7. Viitorul Þuglui
13p, 8. ªtiinþa Calopãr 13p, 9.
City Leu 12p, 10. Voinþa Belcin 8p, 11. Flacãra Dragoteºti
8p, 12. ªarja Robãneºti 4p, 13.
Viitorul Teasc 2p.

Seria a II-a: Recolta Mãceºu de Jos - Energia Radomir ?
Ajax Dobroteºti - AS Rojiºte 14, ªtiinþa Celaru - Progresul
Amãrãºtii de Sus 2-4, Unirea
Tâmbureºti - Inter BMW Secui
7-1, Unirea Dioºti - Avântul Daneþi 3-2, Progresul Castranova Victoria Cãlãraºi 3-0, Fulgerul
Mârºani - Voinþa Puþuri 6-2.

Seria a IV-a: Meck Iºalniþa Voinþa Rasnic 3-3, Viitorul Coþofenii din Dos - Avântul Pieleºti
5-1, Jiul Breasta a stat, CS Sopot - ACSO II Filiaºi 7-1, Vulturul Cernãteºti - ªtiinþa Secu 120, Viitorul Valea Fântânilor - Viitorul Gherceºti 1-1, AS Greceºti
- Standard ªimnicu de Sus 7-0.

Clasament: 1. Progresul Castranova 22p, 2. Progresul Amãrãºtii de Sus 21p, 3. ªtiinþa Celaru 19p, 4. Energia Radomir 18p,
5. AS Rojiºte 17p, 6. Recolta
Mãceºu de Jos 16p, 7. Unirea
Dioºti 16p, 8. Unirea Tâmbureºti
14p, 9. Fulgerul Mârºani 11p, 10.
Victoria Cãlãraºi 10p, 11. Inter
BMW Secui 10p, 12. Avântul
Daneþi 7p, 13. Voinþa Puþuri 6p,
14. Ajax Dobroteºti 5p.

Clasament: 1. Vulturul Cernãteºti 27p, 2. CS Sopot 21p, 3.
AS Greceºti 20p, 4. Viitorul Coþofenii din Dos 16p, 5. ACSO
II Filiaºi 15p, 6. Viitorul Gherceºti 12p, 7. Meck Iºalniþa 11p,
8. Standard ªimnicu de Sus 11p,
9. Avântul Pieleºti 10p, 10. Viitorul Valea Fântânilor 9p, 11.
Jiul Breasta 9p, 12. Voinþa Rasnic 7p, 13. ªtiinþa Secu 0p.

