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Continuam inscrierile la After School Conti-
nuing Education, situat pe Calea Bucuresti,
nr. 3, parter (in spatele hotelului Ramada).

Taxa scolara este de 800 lei si include atat
indrumarea copiilor de catre un cadru didac-
tic autorizat cat si diverse ateliere de religie,
muzica, pictura, stiinte si dezvoltare persona-
la. La aceasta se adauga masa de pranz 15lei/
zi, transport (la solicitarea parintelui) dar si
alte activitati optionale (lb.engleza).

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta
la nr. de telefon  0748026117 sau 0723320704.
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    Peste 4.000 de tone de asfalt se toarnã, în aceste zile, în-
tre localitãþile Boureni ºi Afumaþi. Si pe alte tronsoane se
lucreazã intens pentru pregãtirea drumului de turnarea pri-
mului strat de mixturã asfalticã. Forþele desfãºurate pe teren
reuºesc sã amenajeze peste 800 de tone de piatrã spartã ºi 900
de tone de balast, zilnic. “Ne dorim ca operaþiunea de aºter-
nere a primului strat de asfalt sã se desfãºoare într-un ritm
cât mai rapid, pentru ca drumul sã poatã fi uºor practicabil în
perioada rece a anului”, a precizat Cosmin Vasile, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj.
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„Nu ºtiu dacã runda de consul-

tãri de luni, de la ora 12.00, va duce
la soluþii”, a afirmat ieri Klaus Io-
hannis, care a mai adãugat cã „eva-
luarea mea oricât de trist ar suna
este cã acest guvern a cãzut victi-
mã unor orgolii politicianiste, care
nu au în spate nici o gândire pen-
tru România sau pentru români.
Aici suntem acum”. Vinovatul „prin-
cipal”, în deznodãmântul moþiunii de
cenzurã, este considerat USR-ul, care
„s-a dat mare partid reformist, a
abandonat guvernarea la un mo-
ment dat, din motive de ei ºtiute,
ceea ce nu a fost bine, dar s-a mai
întâmplat ca partide sã plece de la
guvernare”. Faptul cã preºedintele
Klaus Iohannis nu identificã nici o
eroare de tact, de abilitate comucaþi-
onalã, în gesturile premierului demis,
Florin Cîþu, nu este o surprizã, dupã
susþinerea arãtatã la recentul congres
al PNL. Dupã cum faptul cã însãºi sis-
tematizarea actualei coaliþii de guver-
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„Bursele de merit se dubleazã,
de la 100 la 200 de lei, în acelaºi
timp creºte plafonul de la care
acestea vor putea fi acordate, de
la media 8.50 la media 9.50. Aº
vrea sã vã reamintesc faptul cã,
urmare a predãrii online, urmare
a renunþãrii la teze, rezultatele au
fost mult distorsionate astfel în-
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Bursele de merit vor fi acor-

date doar pentru elevii cu medii
peste 9.50, nu de la 8.50 cum
sunt acordate în prezent, a decla-
rat ministrul Educaþiei, Sorin

cât 50% din elevii României s-ar
fi încadrat la bursa de merit, ca
urmare a rezultatelor înregistrate
la nivelul anului ºcolar 2020-
2021”, a declarat ministrul Cîm-
peanu. Acesta a mai spus cã o
condiþie suplimentarã este ca ele-
vii sã nu aibã mai mult de 10 ab-
senþe nemotivate, condiþie care va
fi stabilitã prin ordin de ministru.
Ministrul a declarat cã în ºedinþa
de ieri a Guvernului a fost adop-
tatã hotãrârea de Guvern prin care
cuantumul minim al burselor ºco-
lare se modificã în felul urmãtor:

· 500 de lei, pentru bursa
de performanþã,

· 200 de lei, pentru bursa
de merit,

· 150 de lei, pentru bursa
de studiu,

generalã de cel puþin 8,50 ºi nota
10 la purtare în anul ºcolar an-
terior, respectiv în primul se-
mestru al anului ºcolar, pentru
elevii aflaþi în clasele de început
ale învãþãmântului gimnazial, li-
ceal sau profesional. De aseme-
nea, se mai acordã elevilor care
au obþinut locurile I, II sau III
la etapele judeþene ale olimpia-
delor ºi concursurilor ºcolare
naþionale organizate de minister.
Amintim cã, la finalul anului
ºcolar 2020-2021, numãrul total
de beneficiari de burse ºcolare,
acordate conform OMECTS nr.
5576/2011, a fost de:

· 2.884 beneficiari pentru
bursa de performanþã,

· 532.810 de beneficiari
pentru bursa de merit,

· 31.857 de beneficiari
pentru bursa de studiu,

· 156.038 beneficiari pen-
tru bursa de ajutor social.

Datele au fost fãcute publice
de Ministerul Educaþiei în nota
de fundamentare de la o hotãrâ-
re de guvern prin care vrea sã
modifice cuantumurile minime
ale burselor.

„Faþã de estimãrile realizate de
inspectoratele ºcolare la finalul
anului 2020, bazate pe rezultate-
le anului ºcolar anterior, s-a ob-
servat o creºtere a numãrului de
beneficiari ai burselor de merit
cu 152.360 de beneficiari. Toto-
datã, centralizând datele referi-
toare la rezultatele ºcolare ale ele-
vilor pe tranºe de medie, rezultã
un numãr de 346.698 elevi care
au obþinut media anualã mai mare
sau egalã cu 9.50”, se aratã în
proiectul de hotãrâre.

CRISTI PÃTRU

nare, prin scoaterea aprioricã din dis-
cuþii a câºtigãtorului de-facto al ale-
gerilor de anul trecut, îi aparþine ºi
nu mai este nevoie de multe argumen-
te. Reafirmarea tacitã în continuare a
unei sesizabile susþineri a premierului
interimar Florin Cîþu „care face toa-
te lucrurile exact cum e legal ºi
corect” –aluzie la modul de alocare a
banilor cãtre priamari, fondul de re-
zervã devenind puºculiþã de partid-
constituie deja un preambul al eºecu-
lui anunþat, dupã prima rundã de con-
sultãri cu partidele parlamentare.
Parti-pris-ul pentru Florin Cîþu, dupã
demiterea de Parlament, cu un scor
record la moþiunea de cenzurã, com-
plicã teribil lucrurile. Fiindã în faþa
unui asemenea consens al clasei poli-
tice din Parlament, preºedintele Klaus
Iohannis nu a gãsit nici un cuvânt de
reproº la adresa guvernului proaspãt
demis, unul fie el ºi insignifiant. În
schimb, iresponsabili ºi imaturi sunt
toþi ceilalþi ºi, pe cale de consecinþã,

alegãtorii care au trimis în Parlament
asemenea politicieni. Ni s-a spus de
preºedintele þãrii cã suntem în crizã
politicã, în crizã medicalã, în plinã
pandemie, crizã cauzatã de creºterea
preþurilor la energie ºi cã... vine iar-
na. Într-adevãr, aici are dreptate de-
plinã. Numai cã eºecul vãzut ca simp-
tom al victoriei nu e o chestiune nouã
pe plaiurile dâmboviþene. Iar preºe-
dintele Klaus Iohannis ºtie sã se pre-
facã atât de bine cã nu înþelege ceea
ce s-a întâmplat, încât ai impresia
chiar cã nu înþelege. E liniar, previzi-
bil, nu-ºi permite penumbre, melan-
colii, incertitudini. Nu ºtie ce este
eroarea sau eºecul. Nu începuse bine
campania de vaccinare ºi era deja un
succes ºi ne aflam pe primele locuri
în UE. Împrumutirile externe s-au ros-
togolit în cascadã, fãrã justificarea de
rigoare, în aºteptarea miliardelor de
euro împrumutabile prin PNRR. Cu
atât de multe succese copleºitoare
chiar nu ne mai trebuiau... eºecuri.

În fine, toate guvernele lumii sunt în-
clinate sã se laude, sã-ºi apere pozi-
þiile, sã-ºi justifice eºecurile. Toate
se explicã ºi încearcã sã minimalize-
ze argumentele critice. Dar lucrurile
au o limitã. Dinaintea evidenþelor,
greºelilor asumate, guvernele cad.
Guvernul Florin Cîþu n-a cãzut dintr-
un moft al opoziþiei, la care s-a adã-
ugat USR-ul, pânã recent partener al
liberalilor. A cãzut fiindcã a fost slab.
În discursul sãu la moþiunea de cen-
zurã premierul demis Florin Cîþu pã-
rea nu bulversat, ceea ce era firesc,
cât realmente defazat. ªi mai mult
decât întristãtor este sã proferezi o
stilisticã triumfalistã, proprie parti-
dului unic, veºnic îndreptãþit, când
lucrurile sunt aºa cum vedem. Opti-
mismul fragil al preºedintelui Klaus
Iohannis, privind prima rundã de ne-
gicieri, e îndreptãþit. „E nevoie de
foarte multã maturitate”, cum spu-
nea. Corectã afirmaþie. Numai cã e
tardivã ºi reciprocã.

· 200 de  le i ,
pentru bursa de aju-
tor social.

Datele ministerului
Educaþiei aratã cã pes-
te 532.000 de elevi au
primit bursã de merit
în anul ºcolar trecut,
aceasta acordându-se
pentru cei care au pes-
te media 8,50. În total,
în anul ºcolar trecut au
fost înscriºi aproxima-
tiv 2,9 milioane de elevi, ceea
ce înseamnã cã numãrul celor
cu medii peste 8,50, potrivit da-
telor oficiale ale ministerului
Educaþiei, este în jur de 18,2%.
Bursele de merit se acordã ele-
vilor care au rezultate deosebite
la învãþãturã: au obþinut media

Cîmpeanu, la conferinþa de pre-
sã de ieri de la Palatul Victoria,
citat de edupedu.ro. Cuantumul
minim al acestora se dubleazã
din semestrul viitor.
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ROMANIA
JUDETUL DOLJ

PRIMARIA COMUNEI CALARASI

ANUNT –organizare concurs pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, Primãria Comunei Calarasi,
cu sediul în comuna Calarasi, str. Petre Banita, nr.148, judeþul Dolj,
anunþã organizarea concursului pentru ocuparea pe duratã nedeter-
minatã a urmãtoarelor posturi de naturã contractualã, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Calarasi:

-1 post de bibliotecar IA- Compartimentul cultura;
-1 post de administrator patrimoniu– Serviciul gospodarie

comunala;
-1 post de ªofer buldoexcavator - Serviciul gospodarie co-

munala;
-1 post de sofer- Compartimentul gospodarire-deservire;
-1 post de paznic –Compartimentul paza bunurilor;

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Comunei Calarasi
si va consta in sustinerea urmatoarelor probe:

-proba scrisa:  in data de 01.11.2021, ora 10 00 ;
-proba interviu: in data de 02.11.2021, ora 10 00 ;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Conditii de participare la concurs:

1) Condiþii generale:
- candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG. Nr.286/2011,

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, respectiv:
a) sã aibã cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale

Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în România;

b) sã cunoascã limba românã, scris ºi vorbit;
c) sã aibã vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
e) sã aibã o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru

care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;

f) sã îndeplineascã condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime
sau alte condiþii  specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;

g) sã nu fi fost condamnat pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului sau contra autoritãþîi,de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înUaptuirea justiþiei,
de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite
cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei
publice, cu exceptia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

2) Condiþii specifice:
a) Pentru postul de bibliotecar IA:
- studii – medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
-    vechime in munca: minim 9 ani in functia de bibliotecar;
 -  disponibilitate de a lucra in program prelungit.

b) Pentru postul de administrator patrimoniu:
- studii medii;
- vechime in munca: minim 9 ani;
- disponibilitate de a lucra in program prelungit.

c) Pentru postul de sofer buldoexcavator:
- studii  medii / generale;
- vechime in munca -
- permis de conducere cat. C, E, D;
- calitati personale, aptitudinii speciale solicitate de post: abili-

tati tehnice (cunostinte mecanica);
- specializare - diplomã de absolvire sau certificat de pregãtire

profesionalã
pentru  buldoexcavatorist sau pentru maºini de terasament;
-  disponibilitate de a lucra in program prelungit.
d) Pentru postul de sofer:
-studii  medii / generale
- permis de conducere cat. B;
- vechime in munca:  -
- calitati personale, aptitudinii speciale solicitate de post: abilitati

tehnice
(cunostinte mecanica);
  - disponibilitate de a lucra in program prelungit.
e) Pentru postul de paznic:
- studii  medii / generale;
- vechime in munca:  -
- disponibilitate de a lucra in program prelungit.

Depunerea dosarelor:
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10

zile lucrãtoare de la data publicãrii ºi afiºãrii anunþului, respectiv
08.10.2021 pânã la data de 21.10.2021, ora 1400   la Primaria co-
munei Calarasi, secretarul Comisie de concurs, tel. 0251/ 379.052.

Conþinutul dosarelor:

Dosarele de concurs vor conþine in mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresatä conducãtorului auto-

ritãþii sau instituþiei pub³ice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã

identitatea, potrivit legii, dupã caz;
c) copiile documentelor care atestã nivelul studii³or ºi ale altor

acte care atestã efectuarea unor specializãri, precum ºi copiile do-
cumentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice ale postu-
lui solicitate de autoritatea sau instituþia publicã;

d) copia carnetului de muncã, sau dupã caz, o adeverinþã care
sã ateste vechimea in muncã þi, dupä caz, in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria räspundere cã nu
are antecedente penale care sa-l facã incompatibil cu funcþia pen-
tru care candideazã; (candidatul declarat admis la selecþia dosare-
lor, care a depus la înscriere o declaraþie pe propria rãspundere cã
nu are antecedente penale, are obligaþia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, ce1 mai târziu pânã la
data desfãºurãrii primei probe a concursului)

f)  adeverintã care sã ateste starea de sänãtate corespunzatoare,
eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cätre
medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitäþile sanitare
abilitate;

g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele preväzute mai sus se prezintä însoþite de
documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu
originalul de cätre secretarul comisiei de concurs.

Detaliile privind bibliografia de concurs si alte relatii suplimentare
se pot obtine de la sediul Primariei Comunei Calarasi, judetul Dolj –
compartimentul juridic si resurse umane, telefon: 0251.379.052.

PRIMAR,
Jr. SANDU SORIN
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 8 octombrie 2021

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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:

ªCOALA Gimnazialã „Ion Creangã”, cu sediul în localitatea
Craiova, str.Brestei, nr.234, judeþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei contractuale vacante pe perioadã nedetermi-
natã, de: Paznic, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.

 Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 01.11.2021, ora 10.00;
 Proba interviu  în data de 03.11.2021, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-

cã urmatoarele condiþii:
 -Studii medii;
-Nu necesitã vechime;
-Deþinãtor Atestat „Pazã ºi Protecþie” sau în curs de obþinere.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în ter-

men de 10 zile lucratoare de la data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României.

 Relaþii suplimentare la sediul: ªcolii Gimnaziale „Ion Creangã”,
str.Brestei, nr.234, Craiova, persoana de contact: Mititelu Maria-
na, telefon/fax: 0251.421.660.

ªCOALA Gimnazialã „Ion Creangã”, cu sediul în localitatea
Craiova, str.Brestei, nr.234, judeþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei contractuale temporar vacantã de: Îngrijitor,
1 post, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 25.10.2021, ora 10.00;
 Proba interviu  în data de 27.10.2021, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineas-

cã urmatoarele condiþii:
- Studii medii;
- Nu necesitã vechime;
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în ter-

men de 5 zile lucratoare de la data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României.

 Relaþii suplimentare la sediul: ªcolii Gimnaziale „Ion Creangã”,
str.Brestei, nr.234, Craiova, persoana de contact: Mititelu Maria-
na, telefon/fax: 0251.421.660.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament ultra-
central Bulevard (insu-
la) 1 Mai cu vedere la
bulevard, 4 camere cu
încãlzire centralã pe
gaz, aer condiþionat,
baie ºi bucãtãrie în con-
diþii excelente, beci cu
stelaje metalice. Tele-
fon: 0744/395.382 în-
tre orele 09:00-15:00.
Vând 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþi-
te. Rovine, et. 4/4. Te-
lefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Tele-
fon: 0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

CASE
Vând casã în Baileºti
(grãdinã ºi curte). Tele-
fon: 0744/795.802.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Tele-
fon: 0752/641.487.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr flex de 125 în
funcþiune, bicicletã Pe-
gas de damã. Telefon:
0724/701.061.
Cumpãr apartament 3
camere, centru. Tele-
fon 0729/960.795.

ÎNCHIRIERI
Zonã Universitate – În-
chiriez garsonierã ultra
spaþioasã, mobilatã
modern, cu dotãrile ne-
cesare. Telefon: 0770/
223.510.

SCHIMBURI
Schimb binoclu, aparat
marit Krocus 4 cu bici-
cleta sau diverse. Tele-
fon: 0724/701.061.

TERENURI
ªtiucã Florea, comuna
Goicea, Dolj, vând
8600 m2, teren arabil,
categoria 1. Preþ 20
euro/m2. Telefon: 0755/
965.703.

Închiriez teren la ºosea,
pretabil investiþie, 1,5
Ha extravilan, 48 m
deschidere, Segarcea.
Telefon: 0783/178.838.
Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craio-
va, 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 intravi-
lan 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 FA-
BRICA DE TERMOPA-
NE ,,Q FORT” – GARA
PIELESTI pt. investitii
5000 m. Pret negociabil.
Telefon: 0752/641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

OFERTE SERVICIU
Cotidianul regional “CU-
VÂNTUL LIBERTÃÞII”
angajeazã economist.
Telefon: 0251/412.457.
Florãria Nadia - Cen-
tru angajeazã vânzã-
toare. Relaþii la telefon:
0729.744.664, 0747/
501.107.
Angajãm vânzãtoare
magazin general. Tele-
fon: 0773/785.108.
Caut femeie îngrijire
pentru o bãtrânã în vâr-
stã de 70 de ani în Cra-
iova. Relaþii la nr. de
telefon: 0766/232.108.

PRESTÃRI SERVICII
ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efec-
tueazã lucrãri, execuþie
a drumurilor, rigole,
compactare, cãi pieto-
nale. Telefon: 0744/
800.338.
Executãm mici repara-
þii, acoperiºuri, þiglã
metalicã, vopsit aco-
periº, izolaþii carton. Te-
lefon: 0759/347.573.
Maseur, efectuez ma-
saj celulitic de relaxare
si medical la domiciliul
clientului. Telefon: 0765/
744.323.
Firma constructii AD-
NET RESIDENT efec-
tueaza case la rosu, lu-
crari complexe interioa-
re si exterioare de toa-
te felurile. Telefon:
0765/744.323.
Execut lucrãri de fierã-
rie, dulgherie, zidãrie,
tencuieli, faianþã, gresie,
rigips ºi finisaje, parchet.
Telefon: 0765/744.323.
Construcþii, þiglã meta-
licã, reparaþii, accesorii,
dulgherie, vopsitorie,
orice tip de materiale,
orice  mici reparatii de
urgenþã, izolaþii, dis-
count între 10%-15%.
Telefon: 0726/940.142.
ACOPERIªURI Lin-
dab, orice mici repara-
þii, zugrãveli, jgeaburi,
dulgherie. Telefon:
0757/790.001.

AUTO
Vând WV Polo, diesel,
stare tehnicã ºi opticã
foarte bunã. Telefon:
0763/285.138.
Vând DACIA 1310 cu
toate taxele la zi. Tele-
fon: 0727/884.205.

PIERDERI
ILMARION CRISTAIL
SRL declarã pierdutã ºi
nulã: carte de interven-
þie pentru casa de mar-
cat MODEL COM-
PACT M01, SERIA:
ZCM030021.
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Înaintea derby-ului Bãniei, FCU – Universitatea
Craiova, într-una dintre lojele arenei, jandarmii au
gãsit o geantã care conþinea un adevãrat arsenal de
luptã, respectiv bâte de baseball, cozi de topor ºi
crose de golf. Destinaþia acestora poate fi uºor de

Mihai Roman: „În fiecare searãMihai Roman: „În fiecare searãMihai Roman: „În fiecare searãMihai Roman: „În fiecare searãMihai Roman: „În fiecare searã
visam cã mã voi întoarce pe teren”visam cã mã voi întoarce pe teren”visam cã mã voi întoarce pe teren”visam cã mã voi întoarce pe teren”visam cã mã voi întoarce pe teren”

Atacantul oltean a revenit la antrenamentele
Universitãþii Craiova, dupã absenþa de 20 de luni,

cauzatã de problemele la inimã

Atacantul Mihai Roman a re-
venit la antrenamentele Universi-
tãþii Craiova, dupã mai mult de 20
de luni de la ultima sa apariþie în
tricoul alb-albastru, el având pro-
bleme serioase la inimã  ºi sufe-
rind inclusiv o intervenþie chirur-
gicalã din aceastã cauzã. Vârful
de 29 de ani a jucat ultima datã
într-un meci pe 24 ianuarie 2020,
în amicalul din Antalya, Universi-
tatea Craiova – Karvina, scor 3-
1, în care atacantul oltean a ºi
marcat un gol. Ultima partidã ofi-
cialã în care a evoluat Mihai Ro-
man a fost pe 14 decembrie 2019,
Universitatea Craiova – FC Volun-
tari, scor 2-1.

„A fost OK, mã simt bine din
toate punctele de vedere, sunt
foarte bucuros cã am revenit la
antrenamente alãturi de prima
echipã, mi-au lipsit antrenamen-
tele cu bãieþii. A fost o perioadã
destul de grea pentru mine, dar
e bine cã s-a terminat ºi astãzi
am reuºit sã fac pregãtirea în
regim normal. Am crezut tot tim-
pul cã pot reveni, am crezut în
mine ºi în Dumnezeu, deºi mul-
tã lume nu mai credea. În fieca-

re searã visam cã mã voi întoar-
ce pe teren ºi acest foc din mine,
cã nu am arãtat tot ce pot în fot-
bal, m-a motivat, m-a fãcut sã
nu-mi pierd speranþa. Simþeam
cã nu e nimic grav. Familia m-a
susþinut, prietenii, am mai avut
ºi diverse activitãþii, am fost vi-
cecampion naþional la padbol, m-
au þinut în prizã aceste competi-
þii, am mai jucat ºi niºte amicale
cu arbitri din Craiova, am reuºit
sã am repere pe teren mare. Pe
termen scurt, îmi doresc sã re-
vin la capacitatea fizicã idealã
pentru a-mi ajuta echipa. Pe ter-
men lung, îmi doresc sã ies cam-
pion cu Universitatea Craiova,
îmi lipseºte un acest trofeu” a
declarat Mihai Roman, dupã pri-
mul antrenament sub comanda
lui Laurenþiu Reghecampf.

Jucãtorii Universitãþii Craiova
ºi-au reluat astãzi pregãtirile,
dupã cele trei zile de pauzã de
care au avut parte, excepþie fã-
când cei ºase internaþionali: Ni-
cuºor Bancu, Andrei Ivan (con-
vocaþi la naþionala mare de Mirel
Rãdoi), Vladimir Screciu, ªtefan
Baiaram, Alexandru Cîmpanu ºi

Jovan Markovic (aflaþi
sub comanda lui Flo-
rin Bratu, la selecþio-
nata U21).

Antrenorul Univer-
sitãþii Craiova, Lau-
renþiu Reghecampf, îºi
doreºte disputarea
unui meci amical în
pauza competiþionalã,
aºa cã sunt ºanse mari
ca sâmbãtã dupã-
amiazã, alb-albaºtrii sã
întâlneaascã diviziona-
ra secundã Viitorul
Pandurii, într-o parti-
dã de verificare pe
unul din terenurile din
complexul „Lunca Jiu-
lui”, unde se aflã can-
tonamentul Universi-
tãþii Craiova.

Universitatea Craiova a pus
în vânzare biletele la primul
meci pe noul gazon de pe

„Ion Oblemenco”
În aceastã pauzã competiþio-

nalã se înlocuieºte suprafaþa de
joc de pe stadionul “Ion Oble-
menco”, iar primul meci pe noul
gazon va fi Universitatea Craio-
va – Academica Clinceni, luni, 18
octombrie, de la ora 20.30, con-
tând pentru etapa a 12-a a Ligii
I. Gruparea din Bãnie a pus deja

în vânzare biletele pentru acest
joc, la care vor avea acces, cel
mai probabil, fanii care sunt vac-
cinaþi ori au trecut prin boalã în
ultimele trei luni, þinând cont de
incidenþa de infectare din Craio-
va. „Dupã aceastã pauzã com-
petiþionalã, luãm cu asalt stadio-
nul „Ion Oblemenco” pentru du-
elul cu Academica Clinceni de
luni, 18 octombrie. Acum, mai
mult ca oricând, trebuie sã con-
tiuãm împreunã parcursul bun ºi
sã obþinem a 3-a victorie conse-

cutivã din campionat. Fii alãturi
de „lei“ ºi achiziþioneazã bilete atât
online, prin platforma Eventim,
cât ºi de la toate punctele noas-
tre de vânzare tradiþionale. ªtiinþa
e mare ºi-n teren, ºi-n tribune,
aºa cã urmãtorul pas îl facem
împreunã” este anunþul Univer-
sitãþii Craiova.

Biletele la meciul cu Clinceni
costã: 15 lei la Peluza Nord, 30
de lei la Tribuna a II-a, 40 de lei
la Tribuna I ºi 70 de lei sau 100
de lei la VIP 1/2.

Spania s-a revanºat oarecum pentru eliminarea
din semifinalele Euro 2020 ºi a învins Italia, pe San
Siro din Milano, în penultimul act al Ligii Naþiuni-
lor. Ibericii au stopat astfel o serie de invincibilitate
a Squadrei Azurra care ajunsese la un record: 37 de
meciuri fãrã eºec. Ultimul eºec pentru italieni fuse-
se înregistrat în 10 septembrie 2018 în faþa Portu-
galiei, scor 0-1.

Învingãtorii au marcat prin Ferran Torres, în mi-
nutele 17 ºi 45+2, din assist-urile lui Oyarzabal, iar
pentru campioana europeanã, care a jucat în infe-
rioritate din minutul 42, când a fost eliminat Bo-
nucci, a înscris Lorenzo Pellegrini, în minutul 83.

Italia: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Bas-
toni,  Emerson – Barella (Calabria, 72), Jorginho (L.
Pellegrini, 64), Verratti (Locatelli, 58) – Chiesa, Ber-
nardeschi (Chiellini, 46), Insigne (Kean, 58). Selec-
þioner: Roberto Mancini.

Spania: Unai Simon – Azpilicueta, Laporte, Pau
Torres, Marcos Alonso – Koke (Merino, 75), Bus-
quets, Gavi (Sergi Roberto, 84) – Sarabia (Gil, 75),
Ferran Torres (Pino, 49), Oyarzabal. Selecþioner:
Luis Enrique.

La meci au asistat aproximativ 38.000 de specta-
tori, maximum admis.

În cealaltã semifinalã se întâlnesc, joi, de la ora
21.45, la Torino, echipele Belgiei ºi Franþei, într-o
reeditare a semifinalei Mondialului din Rusia din
2018, atunci “cocoºii” impunându-se cu 1-0.

Finala micã se va disputa duminicã, de la ora
16.00, la Torino, iar finala mare tot duminicã, de la
ora 21.45, la Milano.

Spania, în finalaSpania, în finalaSpania, în finalaSpania, în finalaSpania, în finala
Ligii NaþiunilorLigii NaþiunilorLigii NaþiunilorLigii NaþiunilorLigii Naþiunilor

Autorii introducerii „arsenalului
de luptã”, demascaþi

Cuvântul Libertãþii a publicat în exclusivitate
imaginile cu staff-ul FCU care introduce

obiectele contondente pe stadion la derby-ul
cu Universitatea Craiova

bãnuit, þinând cont de starea de beligeranþã dintre
cele douã echipe. La câteva zile dupã meci, au apã-
rut imaginile cu cei care au introdus pe stadion ace-
le obiecte contondente.

Cuvântul Libertãþii a publicat în exclusivitate au
fost publicate aceste imagini, iar cei care
au introdus geanta pe stadion ºi la loja
respectivã poartã trenininguri ale echi-
pei gazdã, FCU Craiova. La prima recu-
noaºtere, fata din imagini ar fi Nicoleta
Anghel, ofiþer presã la FCU Craiova, iar
altã persoanã ar fi însuºi ofiþerul de se-
curitate al clubului FCU, Cãtãlin Rizan,
fost portar de fotbal. În imaginile publi-
cate de Cuvântul Libertãþii, de pe came-
rele de supraveghere ale stadionului, se
poate observa cum la ora 16:00 doi bãr-
baþi descarcã dintr-o dubã albã, ce pare
sã aibã însemnele clubului FCU Craio-
va, o geantã neagrã, asemãnãtoare cu
cea în care se aflau obiectele conton-
dente în cauzã. Geanta rãmâne închisã
pe filmare ºi este aºezatã în spatele bi-
roului de la recepþie, apoi e mutatã într-
o cabinã a arenei. 

Se pare cã în cursul zilei de miercuri,
un angajat al stadionului, unul al clubului ºi un re-
prezentant al firmei de pazã ar fi încercat sã ºteargã
imaginile de pe camerele de supraveghere, însã po-
liþiºtii craioveni au fost vigilenþi ºi au intrat în pose-
sia acestora înainte de a fi distruse probele.


