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Timp de douã zile, începând de astãzi, Departamentul de Matematici Aplicate de la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova organizeazã online, cea de-a treia ediþie a Conferinþei Internaþionale de Matematici Aplicate ºi
Metode Numerice (ICAMNM) http://cis01.central.ucv.ro/
ICAMNM/. Prima ediþie a acestei conferinþe a avut loc în
anul 2016 ºi a fost dedicatã memoriei îndrãgitului profesor
Romulus Militaru, director al Departamentului de Matematici Aplicate, cel care a lãsat un gol imens, plecând dintre
noi în anul 2015.

S-a stins din viaþã cel care a fost domnul Horia Diaconescu, fost
succesiv prim-procuror al Parchetelor din Craiova, omul care a dat
luminã în justiþia din Bãnie. A fost un spirit liber în înþelesul clasic
al cuvântului, un gânditor inteligent, „tobã de carte”, spiritual, cu
ripostã ascuþitã, dar blajinã, subtil ºi degajat, de un caracter egal,
care nu ºtia ce este ranchiuna, nici ura, ci numai ºi numai legea.
Cine stãtea de vorbã cu domnul „Horicã”, numai câteva clipe se
simþea înviorat ca ºi floarea aproape ofilitã rãcoritã de lacrimile
stelelor. Nu am cunoscut suflet mai senin, mai plin de bunãtate.
Cât de mare era vorba lui cumpãnitã, liniºtitoare, cât de trebuitor
era îndemnul lui spre dreptate, provãduind ca lacrimile scurse sã
nu aducã alte lacrimi, ci sã fie stropi de regenerare a vieþii, s-au
convins toþi cei care l-au cunoscut. Fiindcã era un prieten neobosit
al unui depãrtat ideal. ªi de aceea ziua de azi ºi de mâine nu-l vor
uita în urbea Craiovei. Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace!
Antonie Solomon
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Horia Diaconescu – domnul „Horicã”!
MIRCEA CANÞÃR

S-a sãvârºit din viaþã fostul procuror-ºef al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova (1992-2001),
anterior ºef al Parchetelor de pe lângã Tribunalul Dolj ºi Judecãtoria Craiova. Magistrat cu vocaþie, cultivat,
profesionist desãvârºit, apoi cadru
universitar, Horia Diaconescu a excelat prin omenia sa molipsitoare,
bine cumpãnitã ºi corecta interpretare a legilor în vigoare. Obedienþa
i-a fost întotdeauna strãinã. Când lam vãzut prima datã pledând, la începutul anilor ’80, în cadrul unui
proces al unui criminal din Segarcea,
care îºi omorâse cu sadism copiii, ce
nu se mai cunoscuse în localitate, l-

am asemuit, graþie forþei argumentelor logice ºi juridice expuse, într-o
cadenþã impecabilã, într-o atmosferã apãsãtoare, cu procurorul de caz
din “Z”, filmul lui Costa Gavras, sub
a cãrui impresie puternicã încã eram,
în rolul jucat de Jean Louis Trintignant. A fost omenos din cale afarã.
În pustiul de cugetare, în care mã îmbrânceºte sfârºitul sãu, ce coincidenþã, la puþinã vreme dupã cel al exsenatorului ºi judecãtorului CCR, Ion
Predescu, bun prieten, „muritori neînfricaþi”, este greu de gãsit cuvintele prin care sã împãrtãºeºti altora
o durere ce amuþeºte. Durerile mari
nu se descriu, ci se trãiesc. Blând ºi

înþelept, senin ºi modest, Horia Diaconescu ºi-a închinat toate clipele
activitãþii sale profesionale „omeniei
în actul de justiþie”. Omul acesta
avea ceva dintr-o altã epocã fiind un
epicurian delicat, care pricepea valoarea nuanþelor. Era potolit în gesturi ºi vorba lui era domoalã, plinã
totuºi de o sonoritate catifelatã. Avea
o energie care nu îmbrãca niciodatã
forme acute, dar pe care o citeai în
ochii limpezi, sub o frunte chinuitã
de gânduri. Povestea cu un debit lent,
extrem de plastic, ºi avea un dar al
observaþiei, adevãrat radar psihologic. Mândria lui era modestã ºi nu sau bucurat destul de mulþi oameni de

disponibilitãþile inteligenþei ºi culturii
sale. În sentimentele sale regãseai
nuanþele sobre, chiar grave, ale adevãratului procuror, cu conºtiinþã curatã ºi ºcoalã bine fãcutã. Ferit de
noroiul unei lumi care avea sã vinã,
Horia Diaconescu, domnul „Horicã”,
a fost omul liniºtirii ambiþiilor crâncene, pe care le desluºea în anturajul
sãu. Toþi cei care l-au cunoscut sau
au lucrat aproape de marele Horia
Diaconescu, cu sufletul sãu neîntinat
de ambiþii deºarte, îi vor pronunþa
mereu numele cu dragoste, respect,
veneraþie. Dormi în pace, bun prieten, suflet cinstit ºi cald, în care pâlpãia cea mai frumoasã iubire de þarã!

Deputat Ion Cupã:”Cerem partidelor sã explice de ce
se opun scãderii numãrului de parlamentari la 300,
aºa acum au decis românii prin referendum?!”
Voinþa popularã exprimatã
prin referendum nu mai trebuie
ignoratã.Suntem la a treia legislaturã în care Parlamentul
are 465 de membri. Dupã mai
bine de zece ani de la referendumul din 2009 prin
care7.765.573 români au votat pentru reducerea numãrului de parlamentari e timpul ca
acest vot sã fieîn sfârºit respectat. Statul de drept trebuie
recuperat în România.
RespectareaConstituþiei ºi a
legilor este obligatorie. Constituþia prevede cãreferendumul
este modalitatea prin care poporul îºi exprimã voinþa cuprivire la probleme de interes naþional.Poporul ºi-a exprimat
voinþa cu privire la numãrul de
parlamentari:300, dar voinþa sa
este dispreþuitã de toatã clasa
politicã, cu excepþiaPMP.
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Suntem în continuare þara din
UE cu cei mai mulþi parlamentari raportat la numãrul de locuitori. Avem 1 ales la 44.000
de cetãþeni în timp ce Italia are
1 la 64.000 (iar din 2023 va avea
1 la 101.000!!!), Belgia 1 la
76.000, Franþa 1 la 112.000,
Germania 1 la 117.000 ºi exemplele pot continua.
Italia a avut de curând un referendum la care au participat
70% din italieni, iar marea lor
majoritate s-au pronunþat în favoarea scãderii numãrului de parlamentari de la 630 la 400 în Camera deputaþilor ºi de la 315 la
200 în Senatul italian. În total o

scãdere cu 345 a numãrului de
locuri în Parlament de la 945 la
600 într-o þarã cu peste 60 de
milioane de locuitori! Vot care va
fi aplicat de la urmãtorul scrutin
electoral, indiferent cã acesta va
fi anticipat sau la termen.
Noi, în România o þarã cu
cca 21 milioane de cetãþeni nu
reuºim sã scãdem numãrul parlamentarilor de la 465 la 300 dupã
mai bine zece ani de zile.
PMP este singurul partid care
susþine reducerea numãrului de
parlamentari la 300. PMP este
singurul partid carerespectã referendumul din 2009 ºi luptã pentru un Parlament redus la 300 de

parlamentari.
PMP a depus 2 proiecte de
lege pentru reducerea numãrului
de parlamentari.De 2 ani, proiectul PMP a trecut de Senat ºi stã
pe ordinea de zi a CamereiDeputaþilor la coada listei, în aºa fel
încât nu ajunge niciodatã în top
pentru a putea fidezbãtutã ºi votatã.Niciun preºedinte de Camerã ºi niciun partid nu au dorit sã
dezbatã aceastã lege.Este cea mai
gravã sfidare pe care clasa politicã o aduce societãþii româneºti.
PMP cere clasei politice sã renunþe la a se mai coaliza împotriva
voinþei exprimate de popor prinsingura sa modalitate de a o face:

prin referendum.”Cerem fiecãrui
partid politic care are reprezentanþi
în Parlament sã explice de ce se
opune punerii în aplicare a referendumului. Cerem ca aceste explicaþii sã fie date înaintea alegerilor din 6 decembrie”-precizeazã
deputatul Ion Cupã.
PMP nu va renunþa la bãtãlia
sa pentru respectarea democraþiei în litera ºi spiritul ei. Românii
au votat pentru reducerea parlamentului la 300 de parlamentari. PMP va lupta în continuare
pentru ca votul românilor sã devinã LEGE!
Biroul de presã PMP Dolj
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Administraþia Bazinalã de Apã Jiu:

Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj a ridicat
de pe malurile râului Amaradia 20 mc de deºeuri
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, prin Sistemul
de Gospodãrire a Apelor Dolj a desfãºurat în aceastã dimineaþã o amplã acþiune de igienizare pe zona
de protecþie a râului Amaradia, în zona localitãþii
Albeºti – comuna ªimnicul de Sus. Igienizarea s-a
efectuat mecanizat de cãtre angajaþii Formaþiei de
Lucru Robãneºti cu ajutorul unui buldoexcavator ºi
a unei autobasculante.

Au fost îndepãrtate depozitele necontrolate de deºeuri de pe
maluri, respectând mãsurile speciale de protecþie sanitarã impuse în aceastã perioadã, depozite
rezultate din materiale de construcþii ºi deºeuri menajere. Angajaþii Sistemului de Gospodãrire a Apelor Dolj au intevenit cu
utilajele proprii ºi pe luciul apei
cand situaþia a impus-o. Au fost
strânse 20 metri cubi de deºeuri.
Ca mãsurã de prevenþie, angajaþii S.G.A Dolj au blocat, în
zona respectivã, drumul cãtre
albia râului Amaradia prin efectuarea unui ºanþ, interzicând astfel accesul cu maºini ºi cãruþe.
Subliniem cã pe malurile râului
Amaradia s-au efectuat de cãtre Apele Române Jiu acþiuni de
igienizare de mai multe ori în
acest an, chiar dacã depozitele
de deºeuri nu au fost în albia râului sau în zona de protecþie.
“Amintim reprezentanþilor
tuturor primãriilor cã ºi dumnealor le revine sarcina de a igieniza ºi întreþine malurile râurilor pe raza localitãþilor pe care
le gospodãresc. Totodatã, facem încã un apel cãtre cetãþenii
judeþului sã înþeleagã cã malurile râurilor ºi zonele din apropiere nu sunt gropi de gunoi, cã ne
revine fiecãruia dreptul de a pãstra mediul curat pentru o viaþa
mai bunã, mai sanatoasã” , a
subliniat Cosmin Cãlin, director A.B.A Jiu.

Cea de-a treia ediþie a Conferinþei Internaþionale
de Matematici Aplicate ºi Metode Numerice
Timp de douã zile, începând de astãzi, Departamentul
de Matematici Aplicate de la Facultatea de ªtiinþe a
Universitãþii din Craiova organizeazã online, cea de-a
treia ediþie a Conferinþei Internaþionale de Matematici
Aplicate ºi Metode Numerice (ICAMNM) http://cis01.central.ucv.ro/ICAMNM/. Prima ediþie a acestei
conferinþe a avut loc în anul 2016 ºi a fost dedicatã
memoriei îndrãgitului profesor Romulus Militaru, director al Departamentului de Matematici Aplicate, cel care
a lãsat un gol imens, plecând dintre noi în anul 2015.

ªi urmãtoarea ediþie, care a
avut loc în 2018, a adus laolaltã numeroºi specialiºti din
diverse ramuri ale matematicii
pentru a schimba idei, a-ºi expune ultimele descoperiri ºtiinþifice ºi a porni noi colaborãri.
Continuând tradiþia, cea de-a
treia ediþie reuneºte 82 participanþi din 19 þãri, cu rãspândire pe întreg globul (Europa,
Asia, America de Nord, Australia, Africa).

Workshop în Matematicã ºi
Informaticã Industrialã

Anul acesta, Departamentul
de Matematici Aplicate al Universitãþii din Craiova (DMA)
porneºte o nouã tradiþie, aceea
a unui workshop asociat conferinþei, Workshop în Matematicã ºi Informaticã Industrialã,
care va avea loc online pe 31
octombrie 2020 ºi care îºi propune sã creeze o nouã punte de
legãturã între mediul academic
ºi cel industrial.
Aceastã iniþiativã este sprijinitã de parteneri importanþi: Con-

sorþiul European pentru Matematicã în Industrie (ECMI), Societatea Românã de Matematicã
Aplicatã ºi Industrialã (ROMAI),
Infrastructura de Cercetare în
ªtiinþe Aplicate (INCESA) ºi Centrul de Cercetare, Educaþie ºi
Promovare a Matematicii în
ªtiinþã, Tehnicã ºi Societate

(CCEPM). Încã de la prima ediþie, acest eveniment se bucurã de
o participare semnificativã atât
din mediul academic, cât ºi din
cel industrial (Digi Communications Romania, Stil Media S.R.L.,
Ford România SA, PROGOPO
S.R.L, SC ALRO SA, Slatina,
Romania º.a.).

Toate informaþiile despre eveniment pot fi accesate aici:
http://cis01.central.ucv.ro/ICAMNM/
?Workshop_on_Industrial_Mathematics_and_Computer_Science
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Peste 180.000 de lei, valoarea amenzilor aplicate
în ultima lunã, de inspectorii de muncã
În perioada 26-30.10.2020, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj desfãºoarã o Campanie de
control privind respectarea de cãtre trasnportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la
încheierea ºi executarea contractelor individuale
de muncã, a timpului de muncã ºi de odihnã a conducãtorilor auto (lucrãtori mobili), a legislaþiei ºi
a directivelor europene ce vizeazã detaºarea lucrãtorilor în cadrul prestãrii de servicii transnaþionale transpuse în legislaþia naþionalã. Aceastã acþiune
se desfãºoarã împreunã cu lucrãtori din cadru
lSCTR atât în trafic, cât ºi la sediul angajatorilor.
Pe lângã aceste acþiuni, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a desfãºurat ºi alte activitãþi. Astfel , în cursul lunii octombrie 2020, specialiºtii din
cadrul Inspectoratului Teritorial
de Muncã Dolj au efectuat 294
acþiuni de control la agenþii economici din judeþul Dolj, în urma
cãrora au fost aplicate 116 de
sancþiuni contravenþionale, dintre care 24 amenzi, în valoare
de 183.800 lei. „Acþiunile de

control au avut drept scop verificarea respectãrii Legii nr.55/
2020 (SARS-COV2), fiind
sancþionaþi ºase angajatori, pentru nerespectarea acestei legi, cu
amenzi în valoare de 21.500 lei.
Aceste acþiuni au avut loc zilnic, împreunã cu lucrãtori din
cadrul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj”, a precizat
Cãtãlin Mohora, inspector ºef al Inspectoratului Teritorial
de Muncã Dolj.

Controalele continuã
S-au constatat mai multe deficienþe, care au avut ºi efecte, iar
principalele deficienþe depistate au
fost: semnalizarea defectuoasã a
locurilor de muncã, cu privire la
riscul de accidente sau îmbolnãvire Sars –Cov-2; triaj epidemiologic defectuos; lipsa amplasãrii
dozatoarelor de dezinfectant la intrarea in unitate; Neacordarea /nepurtarea echipamentului individual
de protecþie. De asemenea în cadrul acþiunilor au fost urmãritã ºi
depistarea muncii fãrã forme legale, fiind depistate patru persoane fãrã contract individual de muncã, unitãþile fiind sancþionate cu
80.000 lei amendã cumulatã. „În
cadrul campaniei, au fost efectuate
14 controale, la acelaºi numãr de
societãþi economice din domeniul
transportatorilor rutieri. Vom merge pe aceeaºi linie ºi vom continua
verificãrile ºi controalele”, a mai
spus Cãtãlin Mohora.
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Cercetarea arheologica
primeste bani de la buget
Mai multe instituþii care sunt
în subordinea Ministerului Culturii primesc fonduri de la buget. Banii sunt alocaþi pentru a
susþine activitatea de cercetare
arheologicã în anul 2020. Sunt

finanþate astfel, mai multe proiecte ale instituþiilor din subordinea ministerului, dar ºi ale altor
muzee, institute de cercetare ºi
universitãþi. Bugetul total alocat
acestei activitãþi prin Programul

naþional de finanþare a cercetãrii
sistematice din domeniu în acest
an este de 700.000 lei. Potrivit
Ministerului Culturii, instituþiile
din subordine au un buget total
alocat de 200.000 lei.
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Brâncuºi,
în licitaþiile
lumii
Existã domenii care îºi modificã total condiþiile
actuale de lucru ºi de comportament, însã existã ºi
zone în care pandemia, sub orice formã ar fi perceputã, nu lasã urme. Astfel, la licitaþia unei colecþii
de avangardã organizatã, marþi seara, online de
Artmark, operele prezentate ºi-au arãtat încã o datã
imensa valoare.

Halloween. Ateliere online
În zilele de 29 ºi 30 octombrie, respectiv 2 noiembrie 2020,
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru

ºi Aristia Aman” marcheazã,
printr-o serie de opt ateliere online, Halloween-ul.

La activitãþile pe care le desfãºoarã bibliotecarele Mãdãlina
Bãileºteanu ºi Sofia Lavinia Cercel ºi-au anunþat participarea mai
multe clase ºi grupuri de elevi din
judeþele Dolj ºi Gorj. Sub coordonarea profesorilor, copiii vor
afla informaþii despre originea
sãrbãtorii de Halloween, precum
ºi despre felul în care aceasta
este celebratã în SUA. Totodatã,
prin prezentãri interactive în limbile românã ºi englezã, elevii vor
înþelege ºi mãsura în care Halloween-ul a influenþat cultura pop.
Programul atelierelor online
este urmãtorul:
Joi, 29 octombrie, ora
10:00 – Liceul „Voltaire”;
Joi, 29 octombrie, ora
12:00 – Colegiul Naþional
Militar „Tudor Vladimirescu”;
Joi, 29 octombrie, ora
15:00 – ªcoala Gimnazialã
Cruºeþ, judeþul Gorj;
Vineri, 30 octombrie,
ora 12:00 – ªcoala Gimnazialã
„Sfântul Gheorghe”;
Vineri, 30 octombrie,
ora 13:30 – Liceul Teoretic
„Tudor Arghezi”;
Vineri, 30 octombrie,
ora 14:30 – ªcoala Gimnazialã
„Mircea Eliade”;
Vineri, 30 octombrie,
ora 17:00 – ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica”;
Luni, 2 noiembrie, ora
14:30 – Palatul Copiilor
Craiova.

O fotografie cu sculptorul
Constantin Brâncuºi ºi companioana sa, Polaire, alãturi de un
alt câine, realizatã de Man Ray
în 1890 la Paris, a fost adjudecatã la preþul de 14.000 de
euro. Între loturile adjudecate
la preþuri ridicate s-au mai numãrat lucrãrile “Sirena” de Victor Brauner – la 25.000 de
euro, “Þãrãnci spãlându-se”
de Max Herman Maxy – la
18.000 de euro, personalitãþi
Tzara de Tristan Tzara – la
9.000 de euro, nouã litografii
“Micul Prinþ” realizate de Antoine de Saint-Exupery – la
15.500 de euro.

O altã fotografie realizatã de
Wayne Miller – “Main et maillet
de Brancusi” a fost cumpãratã
la 4.500 de euro. Cel mai bine
vândut lot al sesiunii a fost o
mandolinã pictatã de Victor
Brauner, la 47.500 de euro, titreazã Agerpress. Din perioada
de educaþie, petrecutã în Craiova, reþinem cã timp ce lucra ca
ucenic, îºi face cunoscutã îndemânarea la lucrul manual prin
construirea unei viori din materiale gãsite în prãvãlie. Gãsinduse cã ar fi de cuviinþã sã dezvolte aceste abilitãþi, el s-a înscris
cu bursã la ªcoala de Arte ºi
Meserii din Craiova.
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Anunþul tãu!

Vând (schimb) apartament
Craiova ºi casã Pleniþa cu
apartament 4 camere Craiova central, et. 1 + diferenþa.
Telefon: 0351/802.305.

FRUCT PREST SRL anunta soliCASE
citarea obtinerii avizului de gospodaricasã veche, Craiovire a apelor pentru investitia: ,,Executie Vând
þa. Telefon: 0729/960.795.
put forat pentru monitorizarea calitatii Vând 3 camere, salã beci
apei din subteran,, la ferma agricola din cu fundaiþe din beton + te3000 mp, Comuna Tercom. Cosoveni, T56, P508, jud. Dolj. ren
peziþa, Dolj, zona Brestuica.
Relatii la tel: 0767678432.
Telefon: 0251/418.760, 0770/
ªCOALA Gimnazialã Braloºtiþa, 671.659.
casã utilatã, mobilatã,
cu sediul în comuna Braloºtiþa, sat Bra- Vând
oraº Segarcea, str. Eroilor.
loºtiþa, str. Stadionului, nr. 6, judeþul 40.000 euro. Tel. 0744/
Dolj, organizeazã concurs pentru ocu- 968.675.
casã cu teren 2000 mp,
parea funcþiei contractuale temporar Vând
3 camere cu baie ºi hol convacante, de: administrator financiar, struite in 2013. Str. Carierei, nr.
norma1/1, grad I, pentru o perioadã de 7, comuna Cerãt, Dolj. 22.000
Telefon: 0730/890.280.
1 an, conform H.G.nr.286/23.03.2011. euro.
Vând casã frumoasã în coConcursul se va desfãºura astfel: -Pro- muna Vîrtop, judeþul Dolj.
ba scrisã în data de 13.11.2020, ora Telefon: 0745/602.001.
09.30; -Proba practicã în data de Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
17.11.2020, ora 10.00; -Proba interviu în anexe, apã curentã, canalidata de 17.11.2020, ora 13.00. Pentru zare la poartã, teren 4500
livadã cu pruni, vie. Teparticiparea la concurs candidaþii tre- mp,
lefon: 0765/291.623.
buie sã îndeplineascã urmãtoarele Proprietar, vând casã nouã,
condiþii: Studii superioare absolvite cu BORDEI. Telefon: 0752/
diplomã de licenþã în domeniul eco- 641.487.
casã Cioroiaºi + anenomic; Vechime în specialitatea studii- Vând
xe, teren 3000 mp. Telefon:
lor necesare ocupãrii postului de cel 0765/152.614.
puþin 5 ani; Competenþe digitale (MS CUMPÃRÃRI
Office, internet, programe de contabi- Cumpãr apartament 3 calitate). Candidaþii vor depune dosarele mere, centru. Telefon 0729/
de participare la concurs în termen de 960.795.
garsoniera, bloc
5 zile lucrãtoare de la publicarea anun- Cumpar
nou, zona semicentrala, etaj
þului în Monitorul Oficial al României, 1 sau 2, Craiova. Pana
inchiriez garsoniera
Partea a III-a, la sediul ªcolii Gimnazia- atunci,
goala pentru depozitare carti
le Braloºtiþa. Relaþii suplimentare la se- si haine. Telefon: 0723/
diul: ªcolii Gimnaziale Braloºtiþa, per- 013.004.
soanã de contact: Luca Inelia, telefon
TERENURI
0765.969.739, tel. fix/fax 0251/450.901, E- Vând teren intravilan – Cârcea la stradã – 4.000 mp –
mail: scoalabralostita@yahoo.com
10 euro negociabil. Telefon:

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon: 0768/
107.255.
Proprietar, vând apartament
2 camere, condiþii excelente, mobilat, bucãtãrie, baie.
Bulevardul 1 mai, zona Insula lângã Sara. Telefon:
0744/395.382 între orele
9:00-15:00.
Vand apartament cu 2 camere decomandate. Telefon:
0766/348.398.

Vând/schimb 2 camere
mari, baie, bucãtãrie cu
apartament parter/etaj 1.
35.300 euro. Telefon: 0772/
134.197.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei camere. Telefon: 0775/502.588.
Vand/schimb 2 camere, bucatarie, baie, boxa cu garsoniera decomandata pret
35.500, telefon: 0761/355.107.
Vând/schimb 2 camere
mari, bucãtãrie, hol, baie,
boxã, apã, gaze, curent cu
garsoniera decomandatã.
Telefon: 0772/134.197.
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0766/503.967.
Vând în Bãile Govora 400
mp ºi 1500 mp; asfalt lângã
pãdure, utilitãþile instalate.
Telefon: 0744/563.640, 0770/
661.438.
Vand 1200 mp - teren intravilan cu fundatia casei turnata, 5000 euro in Draganesti Olt. Telefon: 0724/339.319.
Vând loc pentru casã la 10
km Craiova (ºi alte construcþii diverse). Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren Predeºti, 800 mp,
utilitãþi, pitoresc, ideal pentru
casã sau casã de vacanþã.
Telefon: 0773/996.446.

PRESTÃRI SERVICII

Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon: 0769/
456.241.
Vând teren (locuri de casã),
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren 2000 mp (locuri
de casã intravilan cu toate
utilitãþile apã, canal, electricitate, gaze) Cârcea - situat
în faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova. Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa FABRICA DE TERMOPANE ,,Q
FORT” – GARA PIELESTI pt.
investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/641.487.
Vând loc de casã 500 mp,
intravilan Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb teren, Calea Bucuresti, km 10,
1000 m-2000 m, deschidere 35 m, dupa Peugeot. Telefon: 0773/996.446.

Vând piedestal, veiozã,
aerotermã, noptierã, calorifer, masã toaletã, pat personal, saltea relaxa, dormezã
dublã cu ladã. Telefon: 0351/
170.085.
Vand televizor LEKO, cu
diagonala de 37 cm si televizor PHILIPS cu diagonala
de 54 cm. Telefon: 0752/
236.667.
Vând ponei. Telefon: 0748/
145.050.
Vând caini ciobanesti de
Bucovina. Telefon: 0748/
145.050.
Vând aparat masaj picioare,
maºinã cusut ,,ILEANA’’, 2
arzãtoare gaze sobã. Telefon: 0351/809.908.
Vând veiozã, calorifer electric, aerotermã, piedestal,
noptierã, masã, scaune,
dormezã, pat saltea relaxa.
Telefon: 0351/170.085.

Construcþii, þiglã metalicã,
reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice tip de
materiale, orice mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%. Telefon: 0726/940.142.
Echipã cu experienþã, montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi, burlane + dulgherie, placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuri ºi mici
reparaþii. Telefon: 0754/
686.698 sau 0731/342.215.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã
lucrãri, execuþie a drumurilor,
rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/800.338.
S.C. BONUS S.R.L. angajez ºofer distribuitor. Telefon:
0740/074/244.

AUTO

CONDOLEANÞE

Vând ML 320 din august
2007- 250.000 Km. Preþ 8000
Euro, full options, MERCEDES 270 din 2004 Numere Italia, preþ 3000 E, KIA Karnivale
7 locuri- 3000 E. Telefon:
0765/561.809; 3533770710.
Vând DACIA 1310 cu toate
taxele la zi. Telefon: 0727/
884.205.

OFERTE SERVICIU
SC Netrom Software SRL
angajeazã Programatori cu
experienþã în AI ºi ML. CVurile se depun pe adresa
de email: jobs@netrom.ro.
SC AlpAccess SRL angajeazã schelari cu experienþã
(Craiova). Aºeptãm CV-ul
dumneavoastrã la adresa de
e-mail recrutari@alpaccess.com. Relaþii la telefon:
0731/317.992, 0371/190.439.

Familia Gheorghe Covei
deplânge stingerea din viaþã a celui care a fost primprocuror al Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel
Craiova, Horia Diaconescu,
model de corectitudine
profesionalã, îndemn viu
cãtre cinste ºi frumuseþe,
prin sinceritatea comunicativã ºi calma seninãtate.
Amintirea nobilã ºi armonioasã a celui care mi-a
fost ºef ierarhic, multã vreme, va dãinui mereu. Fie-i
þãrâna uºoarã! Condoleanþe familiei îndoliate!

VÂNZÃRI DIVERSE
Vand robot de patiserie, cu
bol inox 6,5l si oglinda cristal 160x80cm si haina lunga
din piele intoarsa de caprioara marimea 50. Telefon: 0752/236.667.

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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Rotaru: „Scopul e ca Universitatea sã devinã
independentã de investiþiile patronului”
Finanþatorul ªtiinþei spune cã „echipa se transmite,
nu se tranzacþioneazã” ºi cã vrea sã o predea în
câþiva ani practic gratis
Într-una dintre rarele apariþii în media, finanþatorul Universitãþii Craiova, Mihai Rotaru, a rãspuns anumitor zvonuri aruncate pe piaþã de presa centralã ºi propagate pe
reþelele de socializare. Omul
de afaceri a lãmurit mai multe
chestiuni legate de Universitatea Craiova, da ºi despre intenþiile sale de viitor, una dintre discuþii vizând posibilitatea de a prelua echipa Armatei, CSA Steaua Bucureºti.
Într-o intervenþie la Digisport
1, Mihai Rotaru a abordat mai
multe subiecte ºi a rãspuns
mai multor chestiuni.

Mihai Rotaru despre...
Posibilitatea de a prelua CSA
Steaua: ”Nici mãcar o glumã nu
e asta. Nu mã intereseazã sã investesc vreodatã la nicio altã
echipã de fotbal din România.
Pãi eu stau cu Mititelu pe cap
de 7 ani ºi acum mã iau cu Gigi?
Înseamnã cã sunt masochist!
Mi-am pãstrat capul pe umeri”

Eliminarea din Europa League: „Nu pot sã-mi explic acel
eºec decât printr-un black-out
al echipei. Eu speram ca încã
de anul acesta sã jucãm în grupele Europa League”.

al unui patron. ªtiu cã sunt unii
care mizeazã totul pe un singur
sezon, ca la cazino, roºu sau
negru, dar în acest moment clubul este departe de a se autofinanþa. Craiova ar face 0 euro
astãzi! Craiova se transmite, nu
se tranzacþioneazã. Eu mi-am
propus acum ºapte ani sã ies
din fotbal peste zece ani, adicã
în 2023. Fotbalul nu este un
business, fotbalul înseamnã suporteri, sentimente. Cine vrea
sã investeascã în fotbal ca-n
business, sã uite! Gigi Becali are
15 milioane pe pierdere. Investesc pentru cã sunt suporter al
Universitãþii Craiova, sunt din
zonã ºi considerã cã trebuie sã
dãm ceva înapoi comunitãþii.
Dacã în 2023 n-am reuºit sã
duc Craiova unde vreau... oricum planul meu a fost de zece
ani. Când voi ieºi, dacã mi-am
recuperat ceva din bani, foarte
bine, dacã nu, o dau mai departe pe un euro”.

Planurile de viitor cu Universitatea Craiova: “La Universitatea Craiova nu am terminat
ce am de fãcut, adicã o echipã
care sã fie independentã. Scopul meu e de a crea o Universitatea Craiova care sã nu fie dependentã de aportul de capital

Modul cum se fac transferurile la Craiova: „Am trei analiºti, de fapt clubul are trei analiºti, de care nu ºtie nimeni, decât eu ºi directorul economic.
Noi nu avem un departament de
scouting dezvoltat, aici suferim.
Vine Sorin Cârþu ºi spune

Eºecul cu Clinceni: „Nu l-am
digerat încã, este încã în mine,
trebuie sã treacã 96 de ore pânã
sã trec peste un eºec”.
Transferul lui Mihãilã: „Din
cele 8,5 milioane de euro, 2,5
milioane s-au dus cãtre terþi, oameni care au avut procente din
transfer, iar restul de 6 milioane
trebuie sã le încasãm pânã în
2023. Am investit 950.000 de
euro în transferuri, aºa cã prima tranºã primitã pentru Mihãilã s-a dus deja”

Luis Niþu, cedat definitiv la Mediaº
Dupã ce l-a pierdut pe O. Popescu
în favoarea FCSB, Universiatatea
a lãsat sã plece un alt jucãtor de
perspectivã
Viitorul nu sunã bine deloc pentru Universitatea Craiova, care a pierdut câþiva
juniori de perspectivã în ultima perioadã. În primul rând, FCSB l-a „sustras”
din Bãnie pe atacantul Octavian Popescu, în vârstã de numai 18 ani, acesta
debutând deja pentru formaþia lui Gigi
Becali, inclusiv în cupele europene. Octavian Popescu a fost remarcat la echipa satelit a Craiovei de Victor Piþurcã ºi
apoi a ºi ajuns în atenþia celor de la
FCSB, care au profitat cã Universitatea
Craiova nu a vrut sã plãteascã 90.000
de euro clubului Metropolitan ºi l-au
adus imediat în curte.
Un alt jucãtor pierdut de Universitatea
Craiova este atacantul Luis Niþu (19 ani),
care a fost cedat de olteni la Gaz Metan
Mediaº, formaþie cu care a semnat un
contract pe 3 ani. Niþu a fost transferat
la Mediaº ca monedã de schimb pentru
fundaºul Marius Constantin, care are 36
de ani. La fel ca Octavian Popescu, Luis
Niþu a fost remarcat tot de Victor Piþurcã, care l-a debutat la prima echipã întrun meci cu FCSB, el marcând apoi 3
goluri pentru Universitatea. Prima reuºitã a lui Niþu în tricoul Craiovei a fost tocmai într-un meci disputat la Mediaº.
Deºi iniþial s-a dorit un împrumut al lui
Niþu la Mediaº, în cele din urmã a intervenit un conflict între club ºi jucãtor, tot
banii fiind cauza disputei. Astfel, atacan-

tului de 19 ani i s-a solicitat prelungirea
contractului pe 5 ani, iar acesta a vrut în
schimb un salariu mai mare decât cel de
500 de euro pe lunã, pe care i-l oferea
Craiova. Nu s-a ajuns la un acord, aºa cã
Niþu a ajuns la Mediaº definitiv.

„S-au descotorosit urât de Niþu”

„Luis Niþu a fost vândut la Gaz Metan
Mediaº, care ne-a virat dreptul de solidaritate, chiar azi. Cei de la Craiova s-au
cam descotorosit foarte urât de el. Ei aºa
procedeazã acolo la fel cu toþi juniorii care
nu fac ce vor ei. Copiii ãºtia stau pe 810 milioane de lei vechi acolo, nu mai
sunt juniori, au 19 ani, dar trebuie sã
accepþi termenii lor sau sã pleci. Silviu
Bogdan se ocupã de toþi juniorii noºtri ºi
ºtiu ce vorbesc” a declarat Dani Nicolae, directorul CSS Caracal, clubul la care
s-a format Niþu, la emisiunea Fotbal Plus,
la Oltenia TV.
Luis Niþu a debutat în prima etapã a
campionatului pentru Gaz Metan, dar apoi
s-a accidentat.
Un alt jucãtor de la CSS Caracal care
evolueazã la Universitatea Craiova este
fundaºul Ionuþ Mitran, în vârstã de 18 ani.

”avem un jucãtor”. Nu m-am
uitat la jucãtori, îl dau la analiºti. Dacã are cel puþin trei
calitãþi peste medie specifice
postului, îl dau cãtre urmãtorul, fãrã sã mã uit eu. Când
avem mai multe pãreri pozitive, îl ia antrenorul. El are rãspunsul final. Sunt foºti fotbaliºti, da. Unul e român ºi doi
portughezi”
Condiþiile de închiriere a arenei Ion Oblemenco: „La Craiova nu primim un leu, plãtim undeva la 10.000-11.000 de euro
doar chiria. Organizarea unui
meci ne costã 30.000 de euro.
Noi plãtim la fel de mult ca orice altã entitate care intrã acolo.
Avem 10% din încasãri, dar nu

mai puþin de 10.000. Noi riscãm
sã plãtim mai mult de 10.000”.
Echipa lui Mititelu: „Eu sunt
un fan al accesului echipei lui
Adrian Mititelu pe Oblemenco.
Din pãcate, nu stã la mine. Sunt
un fan ºi al promovãrii echipei
dânsului în Liga 1. În Liga 1,
fãrã ºapte milioane aportul tãu,
dacã vrei sã faci ceva, n-ai ce
sã cauþi. În al doilea an, patru
sau cinci, al treilea an, trei. Vorbesc de aportul celor care finanþeazã. Sã demonstreze cã poate
rezista. În oraº nu e confuzie,
Adrian Mititelu are o echipã cu
suporteri, tocmai de aceea îi respectãm. Toþi ne tragem din aceeaºi mamã, ca sã zic aºa. Fiecare considerã cã are dreptate”.

Fanii ªtiinþei au cumpãrat
peste 4 mii de abonamente
Deºi nu au avut voie sã asiste pe stadion la meciurile echipei favorite ºi nici
nu sunt perspective ca anul acesta sã se
întâmple acest lucru, din cauza numãrului tot mai mare de cazuri de coronavirus,
fanii Universitãþii Craiova au achiziþionat
peste 4 mii de abonamente pentru sezonul în curs. Cei mai fideli fani din acest
punct de vedere au fost cei de la Peluza
Nord, unde se aflã galeria, ºi cei de la tribuna a doua, aproape trei sferturi din abonamente fiind vândute în aceste zone ale
arenei „Ion Oblemenco”. Abonamentele se
vând în continuare, în limita a 30 % din
capacitatea arenei, promisiunea fiind ca
abonaþii vor avea întâietate în momentul
în care se va permite asistenþa la meciurile din România. În mod normal, dacã nu
era situaþia produsã de pandemie, Universitatea Craiova ar fi vândut în jur de 8 mii
de abonamente, respectiv dublu faþã de
cele cumpãrate în acest moment de fani.

Craiova avea o medie de aproxiamtiv
14.000 de spectatori la meciuri
Cu îndemnul „Nu lãsa ªtiinþa singurã în
acest sezon” clubul din Bãnie a lansat campania de abonamente, preþurile fiind de la
68 de lei, abonamentul de student, la peluze, pânã la 1.000 de lei, la VIP. „Sperãm ca
în cel mai scurt timp sã vedem din nou
suporteri în VulcanulDePeOblemenco, întrun procent de mãcar 30% din capacitatea
stadionului. De aceea am decis ca pentru
acest sezon sã punem la vânzare abonamente doar în limita a maxim 30% din capacitatea stadionului” era mesajul clubului
la lansarea abonamentelor.
Universitatea Craiova avea o medie de
aproximativ 14.000 de spectatori la meciurile de pe teren propriu, mai mult decât dublu faþã de urmãtoarea echipã în
aceastã ierarhie, FCSB,astfel cã pierderile din acest punct de vedere pentru gruparea din Bãnie sunt foarte mari. Pagubele Universitãþii Craiova se contabilizeazã
ºi din sectorul food&drinks, care, faþã de
cel de ticketing, este anihilat în acest moment de pandemie. Mai aduc sume pentru bugetul clubului magazinele oficiale,
cel din Electroputere Mall ºi cel mobil, din
Piaþa Mihai Viteazul, care vând produse
cu însemnele echipei-fanion a Olteniei.
Mihai Rotaru: „Noi fãceam din bilete cât
toatã Liga I ºi sã vedem cum vom acoperi aceste pierderi. Dar în primul rând
suntem dezavantajaþi cã echipa nu are
susþinerea fanilor, la noi publicul chiar
creazã o presiune unicã.”
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