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- Popescu a progresat enorm,
acum cerºeºte la Paris.
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ACTUALITATE

Centrul Regional de
Transfuzii Sanguine Craiova organizeazã, timp
de aproape o lunã de zile,
pânã pe 13 august, o amplã campanie de donare
de sânge, dar ºi de promovare ºi conºtientizare
a importanþei acestui acþiuni. Autocarul ºi personalul medical se vor afla
în toatã aceastã perioadã pe esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, în încercarea de a sensibiliza
cât mai multã lume în
vederea donãrii de sânge.
Ieri, timp de câteva ore,
peste 20 de craioveni au
donat sânge ºi foarte
mulþi alþii au solicitat informaþii despre aceastã
campanie.
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Autocarul de salvat vieþi. Cum poþi dona
sânge pe esplanada Teatrului Naþional

Câteva reflecþii
dupã admiterea
în liceele doljene!
Nu sunt multe lucruri de spus,
faþã de examenul de evaluare naþionalã, de acum un an, în reþeaua
de licee ºi colegii din Dolj: prezenþã bunã, competiþie teribilã (media de la evaluarea naþionalã versus media de absolvire a gimnaziului, la unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat, emblematice, din municipiul Craiova) ºi nelipsitele pete negre. Am ascultato, deunãzi, pe profesoara Monica
Leontina Sunã, inspector general
ºcolar la ISJ Dolj, un dascãl de
bunã intenþie ºi de bunã credinþã,
fãcând o prezentare, fãrã nicio
emfazã, a stãrii de lucruri, fãrã a
fi predispusã la iritãri gratuite.
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Doljul primeºte
812.922.588 lei
pentru investiþii
prin PNDL 2

Termo închide
robinetul de apã caldã
la alte 15 asociaþii
de proprietari
Astãzi, angajaþii SC Termo Craiova SRL ajung la alte 15 asociaþii
de proprietari cu restanþe uriaºe,
de ordinul câtorva milioane de lei,
cãrora le vor ridica atât contoarele
pentru apã caldã, cât ºi cele pentru cãldurã. Conducerea societãþii
de termoficare a precizat cã mãsura de debranºare va fi extinsã
de acum la nivelul întregului oraº,
urmând sã fie luate la rând toate
asociaþiile, deoarece s-a constatat
cã ritmul încasãrilor de la populaþie nu este unul îmbucurãtor ºi cã
nimic nu îi determinã pe restanþieri sã-ºi achite facturile.
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De Ziua Aviaþiei Române,

Numãr record
de pasageri
pe Aeroportul
Internaþional
Craiova
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Cod galben
de caniculã,
în 21, 22 ºi 23 iulie
Administraþia Naþionalã de Meteorologie a emis, ieri, o atenþionare cod galben de caniculã pentru
nouã judeþe din vestul þãrii, valabilã
vineri, sâmbãtã ºi duminicã. În zilele de 21, 22 ºi 23 iulie, valul de
cãldurã se va extinde în cea mai
mare parte a þãrii, iar disconfortul
termic va fi în creºtere. Temperaturile maxime se vor situa frecvent
între 33 ºi 36 de grade. În Banat,
Criºana, jumãtatea de vest a Olteniei ºi în sud-vestul Transilvaniei,
vremea va deveni canicularã, iar
temperaturile maxime vor urca spre
37...38 de grade. Pe arii relativ extinse indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãºi pragul critic de
80 de unitãþi. În regiunile nordice,
vestice, la deal ºi la munte ºi pe arii
restrânse în restul teritoriului, vor
fi intervale în care instabilitatea atmosfericã va fi accentuatã.

Tudorel Toader
se întâlneºte
la Bruxelles cu Frans
Timmermans,
vicepreºedintele
Comisiei Europene,
pentru a discuta
despre legile
Justiþiei
Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, va merge sãptãmâna viitoare la
Bruxelles, unde va discuta cu vicepreºedintele Comisiei Europene,
Frans Timmermans, despre legile
privind Justiþia. El a afirmat cã pachetul va fi adoptat de Guvern pe 1
septembrie, urmând a fi transmis Parlamentului. “Sãptãmâna viitoare am
stabilit o întrevedere cu domnul vicepreºedinte Timmermans, în care
vom discuta în principal liniile directoare, principiile privind pachetul de
legi ale justiþiei, privind restructurarea sistemului judiciar, ca apoi sã finalizãm pachetul de legi”, a spus
Toader, în timpul ºedinþei de guvern.
Ministrul Justiþiei a apreciat cã acest
pachet va putea fi adoptat de guvern
ºi trimis Legislativului la începutul
lunii septembrie de guvern.
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Minivacanþã de patru zile de Sfânta Maria
Bugetarii vor avea o minivacanþã de patru
zile, între 12 ºi 15 august, Executivul declarând ziua de 14 august 2017 ca zi liberã, potrivit unui proiect de hotãrâre aflat pe ordinea de
zi a ºedinþei Guvernului de ieri. Decizia a fost
luatã pentru a face „o punte” între weekendul
12-13 august ºi ziua de 15 august, când va fi
sãrbãtoritã Adormirea Maicii Domnului. Potrivit Codului Muncii, Adormirea Maicii Domnului este zi nelucrãtoare de sãrbãtoare legalã în
care salariaþii trebuie sã primeascã liber de la
serviciu.
În luna mai, Guvernul a decis sã declare ziua
de 2 iunie sã fie liberã, astfel cã bugetarii au
beneficiat de o minivacanþã de cinci zile, între
1 ºi 5 iunie. Românii au 14 zile libere în 2017,
stabilite pentru sãrbãtori publice sau religioase,
cu douã zile mai mult faþã de anul trecut, dintre

care doar trei picã în weekend.
Codul Muncii prevede cã, prin hotãrâre a
Guvernului, se vor stabili programe de lucru
adecvate pentru unitãþile sanitare ºi pentru cele
de alimentaþie publicã, în scopul asigurãrii asistenþei sanitare ºi, respectiv, al aprovizionãrii
populaþiei cu produse alimentare de strictã necesitate, a cãror aplicare este obligatorie.
De asemenea, salariaþii care sunt nevoiþi sã
lucreze în zilele declarate sãrbãtori legale trebuie sã beneficieze de timp liber corespunzãtor
în urmãtoarele 30 de zile. În cazul în care, din
motive justificate, nu se acordã zile libere, ei
trebuie sã primeascã, pentru munca prestatã în
zilele de sãrbãtoare legalã, un spor la salariul de
bazã, ce nu poate fi mai mic de sutã la sutã din
salariul de bazã corespunzãtor muncii prestate
în programul normal de lucru.

România a atras doar 7% din fondurile UE pentru
infrastructurã cheltuite în Europa Centralã ºi de Est

Cu toate cã România înregistreazã unul dintre cele mai scãzute scoruri din UE în ceea ce priveºte calitatea infrastructurii, conform Potrivit Indexului Competitivitãþii Globale publicat de Forumul Economic Mondial, am atras
doar 7% din suma cheltuitã în
ECE din fondurile UE pentru infrastructurã.
Þãrile din Europa Centralã ºi
de Est reprezintã 28% din teritoriul Uniunii Europene, 22% din
populaþia acesteia, dar numai 10%
din PIB-ul UE. Iar una dintre principalele provocãri cu care se confruntã regiunea în prezent este sã
gãseascã surse de finanþare pentru proiectele de infrastructurã de
transport. Mai mult de 80 de miliarde de euro au fost investite în
regiune în exerciþiul financiar european 2007-2013 din fonduri
structurale ºi de coeziune, se aratã într-un comunicat al PwC. Însã
necesarul de finanþare a investiþiilor în infrastructurã rãmâne foarte ridicat, regiunea având nevoie
de 615 miliarde de euro pânã în
2025. Modalitãþile de impulsionare a investiþiilor în infrastructurã
în Europa Centralã ºi de Est (ECE)
sunt prezentate pe larg într-un nou
raport realizat de PwC ºi de Atlantic Council intitulat The road
ahead – CEE transport infrastructure dynamics.
Raportul prezintã starea actualã a infrastructurii în regiunea ECE
ºi detaliazã care sunt acum principalele obstacole pentru îmbunãtãþirea infrastructurii în regiune –

analizând politicile sectoriale, dificultãþile de reglementare ºi de finanþare, înaintând totodatã o serie de recomandãri pentru accelerarea investiþiilor.
„În ciuda progresului înregistrat în ultimii ani, la nivelul þãrilor
din regiune existã în continuare un
deficit de investiþii în infrastructura de transport. Este clar însã
cã necesarul de finanþare a acestor lucrãri de infrastructurã depãºeºte posibilitãþile actuale ale bugetelor naþionale ale þãrilor din regiune, implicit ºi pe cel al României. Tocmai de aceea trebuie cãutate resurse financiare suplimentare în sectorul privat, prin punerea în aplicare a unei legislaþii viabile privind Parteneriatele PublicPrivat. Din pãcate, deºi în România avem bazele unei astfel de legislaþii, acesteia îi lipsesc normele de aplicare, nefiind funcþionalã
la acest moment”, a declarat Ionuþ Simion, Country Managing
Partner, PwC România.
„Având în vedere aceastã nevoie de investiþii în infrastructurã, ne aºteptãm ca sectorul construcþiilor din ECE sã creascã cu
un ritm anual de 3,1%, depãºind
astfel ritmul de creºtere din þãrile
din Europa Occidentalã în urmãtorii cinci ani.”, a precizat Sorin
Petre, Partener, Servicii de Evaluare ºi Analizã Economicã, PwC
România, care este specializat,
printre altele, în analiza economicã a marilor proiecte de investiþii.
„România îndeosebi are nevoie de investiþii masive pentru îm-

bunãtãþirea infrastructurii de
transport. Potrivit Indexului Competitivitãþii Globale publicat de
Forumul Economic Mondial, România înregistreazã unul dintre
cele mai scãzute scoruri din Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte calitatea infrastructurii, de
3,61, în vreme ce media þãrilor UE
15 este de 5,65, iar media statelor
din ECE este de 4.02. În exerciþiul financiar european 2007-2013,
din totalul de 82 de miliarde de
euro de fonduri structurale ºi de
coeziune investite în regiune în
proiectele de infrastructurã de
transport, România a atras mai
puþin de 7%, în vreme ce Polonia
a folosit peste 30% din aceastã
sumã”, a adãugat Ruxandra Chiriþã, Director, Servicii de Consultanþã pentru Sectorul Public, implicatã de-a lungul timpului în numeroase proiecte ample de investiþii din sectorul public.
Dupã decenii de lipsã de investiþii, regiunea Europei Centrale ºi
de Est a fãcut progrese fãrã precedent în îmbunãtãþirea infrastructurii în ultimii ani: peste 5.600 de
kilometri de autostradã fiind construiþi în ultimii 20 de ani. Acest
lucru s-a datorat în bunã mãsurã
finanþãrilor europene: peste 150
de miliarde de euro din fondurile
structurale au fost utilizate în
aceastã perioadã în regiune, la
care s-au adãugat facilitãþi adiþionale precum Connecting Europe
sau finanþãrile oferite de Banca Europeanã de Investiþii. În plus, investitorii privaþi au investit miliarde de euro în proiecte de transport cheie în Polonia, Slovacia,
Ungaria ºi Croaþia.
Autorii raportului PwC ºi
Atlantic Council subliniazã faptul
cã deºi investitorii rãmân interesaþi de astfel de oportunitãþi în
regiune, aceºtia se aºteaptã la proiecte bine documentate ºi cu un
profil echilibrat de risc ºi profitabilitate. Atingerea acestui echilibru
între risc ºi rentabilitate va fi esenþialã pentru a menþine fluxul de
investiþii private în regiune.
Raportul analizeazã în detaliu
cele cinci coridoare de transport
care se aºteaptã sã joace un rol
esenþial în conectarea regiunii Eu-

ropei Centrale ºi de Est de restul
þãrilor UE (Marea Nordului – Baltica, Marea Balticã – Marea Adriaticã, coridorul Rin – Dunãre, coridorul Orient-Est Med ºi coridorul mediteranean). Este nevoie de
cel puþin 384 de miliarde de euro
pentru finanþarea a peste 2000 de
proiecte pentru finalizarea acestor cinci coridoare de transport.
Potrivit raportului, una dintre
provocãrile cruciale în regiunea
ECE este aceea de a construi un
proces eficient de finanþare a proiectelor de infrastructurã de transport care sã reducã decalajul de
dezvoltare între estul ºi vestul Uniunii Europene. Cetãþeanul mediu
din vechile State Membre ale Uniunii Europene are la dispoziþie de
douã ori mai mulþi kilometri de autostradã per capita decât cel din
noile state membre.
Pe baza experienþei PwC în
gestionarea unor astfel de proiecte în ECE, dar ºi a discuþiilor
cu diferiþi actori relevanþi din domeniu, raportul propune ºase recomandãri pentru a aduce infrastructura de transport din regiune
la nivelul necesar pentru a susþine ambiþiile de creºtere ale þãrilor din ECE: consens politic, coordonare la nivel regional, prioritizarea proiectelor, mobilizarea
resurselor financiare din sectorul privat pentru a depãºi dificultãþile de finanþare, îmbunãtãþirea
eficienþei proiectelor de investiþii
existente ºi monitorizarea constantã a lecþiilor învãþate.
Cum va arãta infrastructura de
transport din regiune în viitor?
Raportul îndrãzneºte sã afirme cã
75% din infrastructura din 2050
nu existã în prezent în þãrile din
regiune – noile tehnologii vor avea
un impact nu doar asupra modului în care este proiectatã, construitã ºi operatã infrastructura de
transport, dar ºi asupra cererii
privind serviciile de transport.
Acest lucru sugereazã cã o abordare regionalã a problemelor dezvoltãrii infrastructurii de transport
ar fi mult mai eficientã ºi ar maximiza ºansele de succes, tocmai de
aceea iniþiative regionale, aºa cum
este nou lansata Iniþiativã a celor
Trei Mãri, pot juca un rol cheie.
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Câteva reflecþii dupã admiterea în liceele doljene!
MIRCEA CANÞÃR
Nu sunt multe lucruri de spus, faþã
de examenul de evaluare naþionalã, de
acum un an, în reþeaua de licee ºi colegii din Dolj: prezenþã bunã, competiþie teribilã (media de la evaluarea
naþionalã versus media de absolvire a
gimnaziului, la unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar de stat, emblematice,
din municipiul Craiova) ºi nelipsitele
pete negre. Am ascultat-o, deunãzi, pe
profesoara Monica Leontina Sunã, inspector general ºcolar la ISJ Dolj, un
dascãl de bunã intenþie ºi de bunã credinþã, fãcând o prezentare, fãrã nicio
emfazã, a stãrii de lucruri, fãrã a fi
predispusã la iritãri gratuite. ªi nici
exaltatã, la lucrurile realmente de excepþie. Fiindcã „durã”, de-a dreptul, sa dovedit a fi admiterea la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” – 9,43 – ultima
medie la secþia de informaticã; 9,79 –
cea mai micã medie la secþia de ªtiinþele naturii; 9,31 – ultima medie la sec-

þia de Filologie. La Colegiul Naþional
„Carol I” – secþia de matematicã-informaticã – cea mai micã medie a fost
de 9,56, iar la secþia de ªtiinþele naturii, de 9,64. Aceeaºi stachetã competitivã, sus ridicatã, la Colegiul Naþional
„Elena Cuza”, unde la secþia de ªtiinþele naturii ultima medie de admitere
a fost de 9,10 iar la secþia de matematicã-informaticã, 9,02. Deloc mai prejos, Colegiul Naþional „ªtefan Velovan”, de mult intrat în... elitã. Este adevãrat cã „asaltul liceelor” menþionate
a venit din partea absolvenþilor de
bune gimnazii, din Craiova, dar ºi din
teritoriu, sau din partea copiilor îndelung meditaþi prin strãdania pãrinþilor. Aici discuþia e lungã. O observaþie: la exigenþele instituite, la admiterea în liceele de elitã ale Craiovei,
este evidentã realitatea cã existã,
dintr-un început, premisele unor rezultate bune la toate testele ulterioa-

re, implicit la Bac. Lucrându-se cu un
material uman de o deosebitã calitate,
specific unei pepiniere de genii, împlinirile deosebite nu pot lipsi. E un fel
de a spune cã liceul, cu deschiderea lui
enciclopedicã, nu e doar un bun început, ci ºi o bunã împlinire, apogeul legitim al oricãrui proces formativ. Sunã
poate straniu, dar admiterea în liceele emblematice ale Craiovei a devenit
infinit mai dificilã decât admiterea în
facultãþi. Sunt multe lucruri de discutat. Împãrtãºind luciditatea inspectorului general ºcolar Monica Leontina
Sunã, de la ISJ Dolj, drumul nu e deloc rãu. Fiindcã nu s-a intrat deloc uºor,
ci cu medie peste 8, la Liceul Teoretic
„Tudor Arghezi”, la Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu”, la Colegiul Naþional „Henri Coandã”, Liceul Teoretic
„Independenþa” din Calafat. Iar cu
media 7 s-a intrat la Liceul „Mihai Viteazul” din Bãileºti, „Traian Vuia” din

Craiova, Liceul Tehnologic „Dumitru
Filiºanu” din Filiaºi ºi aºa mai departe. Avem ºi nu puþine licee cu profil
tehnologic, unde lucrurile sunt de-a
dreptul anacronice. De pildã, la Liceul
Tehnologic „Alexandru Macedonski”,
din Melineºti, media de admitere a
fost... 2. ªi, în aceste condiþii, propunem schimbarea denumirii liceului, din
motive pe care nu le mai dezvoltãm.
Sigur cã s-au înregistrat diferenþe dintre mediile de la evaluarea naþionalã
ºi mediile de absolvire. Dar asta se
întâmplã de mulþi ani. Cert este faptul cã cine vrea sã înveþe carte... învaþã. Cine nu doreºte asta poate învãþa
o meserie, care rãmâne „brãþarã de
aur”. ªi, ajungând aici, trebuie spus
cu claritate: o prioritate imediatã rãmâne dezvoltarea învãþãmântului profesional de calitate, fiindcã numãrul
meseriaºilor destoinici s-a redus îngrijorãtor, cu consecinþe evidente.

Termo închide robinetul de apã caldã
la alte 15 asociaþii de proprietari
Astãzi, angajaþii SC Termo Craiova SRL
ajung la alte 15 asociaþii de proprietari cu
restanþe uriaºe, de ordinul câtorva milioane
de lei, cãrora le vor ridica atât contoarele pentru apã caldã, cât ºi cele pentru cãldurã. Conducerea societãþii de termoficare a precizat
Campania de debranºare a asociaþiilor cu restanþe mari cãtre Termo Craiova continuã, ajungânduse astãzi la cea de-a treia etapã. Pe
parcursul zilei, un alt val de 15 asociaþii de proprietari vor fi vizitate
de echipele de la termoficare care
le vor solicita administratorilor sã
îi conducã la subsolul blocurilor,
de unde vor ridica douã contoare, cel pentru apã caldã ºi cel pentru cãldurã. „Aºa cum am decis,
continuãm cu debranºarea datornicilor pânã când vom recupera
datoriile. Mâine (n.r. – astãzi) se
va merge la urmãtoarele 15 asociaþii de proprietari pe care le-am
somat încã de sãptãmâna trecutã
sã-ºi achite mãcar jumãtate din
debit. Am constatat cã nu au fãcut aceste plãþi cãtre noi, ca urmare vor fi debranºate atât de
consumul de apã caldã, cât ºi de
la cel de cãldurã”, a declarat Sorin Iordache, directorul economic
al SC Termo Craiova SRL.

Contorul pentru cãldurã,
cea mai mare problemã

Conducerea societãþii de termoficare a þinut sã îi responsabilizeze
pe locatarii care urmeazã sã fie
debranºaþi cã trebuie sã se gândeascã foarte serios la repercusiunile acestei mãsuri. Reprezentanþii
SC Termo spun cã ridicarea contoarele este o manevrã care implicã efort, dar ºi cheltuialã din partea societãþii, prin urmare acestea
nu vor fi repuse la loc decât numai dupã ce se va atinge un grad
de colectare de peste 50% din par-

cã mãsura de debranºare va fi extinsã de
acum la nivelul întregului oraº, urmând sã fie
luate la rând toate asociaþiile, deoarece s-a
constatat cã ritmul încasãrilor de la populaþie
nu este unul îmbucurãtor ºi cã nimic nu îi determinã pe restanþieri sã-ºi achite facturile.

tea lor. „Locatarii trebuie sã se gândeascã foarte serios ce implicã acest
lucru. Ne aflãm în plinã varã ºi poate cã nu conºtientizeazã ce înseamnã sã rãmâi fãrã contor pentru energie termicã. Mai sunt câteva luni ºi
vremea se va rãci, vor avea nevoie
de cãldurã în apartamente ºi abia
atunci vor realiza cã au nevoie de
agent termic. Ar trebui sã se gândeascã foarte serios la aceastã problemã, fiindcã nu poþi sã stai în frig
iarna sau vor trebui sã o facã dar cu
niºte costuri foarte mari, pentru cã
noi nu îi vom racorda dacã nu plãtesc”, a subliniat Iordache.

SC Termo colaboreazã
bine cu administratorii

Reprezentanþii SC Termo spun
cã beneficiazã de colaborarea multor administratorii de asociaþii care
i-au rugat sã debranºeze treptat

blocurile, începând cu imobilele
care înregistreazã restanþe foarte
mari ºi terminând cu cele cu debite mai mici. „Noi debranºãm întreaga asociaþie, cu toate blocurile
arondate, iar între acestea se întâmplã sã fie unele imobile cu debite mai mari, alte cu debite mai
mici. Unii dintre domnii administratori au colaborat cu noi ºi ne-au
rugat sã mergem mai întâi la blocurile mari restanþiere, ceea ce am
ºi fãcut. Dar nu trebuie sã se înþeleagã cã restul blocurilor au fost
pãsuite, ci se va merge cu mãsura
pânã la capãt, urmând sã fie decuplate de la reþea toate blocurile”, a
precizat Iordache. Aºa s-a întâmplat în primul val de debranºãri,
unde mai sunt asociaþii la care nu
s-au debranºat toate imobilele, pe
considerentul de mai sus, urmând
ca sãptãmâna viitoare sã le fie ri-

dicate, totuºi, contoarele ºi celorlalte blocuri, SC Termo propunându-ºi sã încheie prima listã.

Mãsura ar putea fi extinsã
în tot oraºul

Dacã în prima fazã, când s-a
pornit aceastã mãsurã, conducerea SC Termo îºi propunea ca un
total de 120 de asociaþii de proprietari sã fie debranºate, aceastã
cifrã nu mai este de actualitate.
Reprezentanþii societãþii de termoficare se gândesc acum cã ar fi
cazul sã extindã decizia la nivelul
întregului oraº, dupã ce s-a constatat cã, în general, ritmul încasãrilor de la populaþie tot nu este
îmbucurãtor. „Am fãcut tot felul
de calcule ºi am constatat cã, în
ciuda eforturilor noastre de a-i face
pe oameni sã înþeleagã cã ne aflãm
cu toþii într-o altã situaþie, adicã în
interiorul unui plan de reorganizare cu termene foarte clare pentru
plãþi, ei tot nu îºi achitã facturile,
deºi locuiesc la bloc ºi consumã.
ªi atunci singura mãsurã de a-i
constrânge este aceastã mãsurã pe
care ne gândim foarte serios sã o
extindem în tot oraºul. Nu se mai
poate sã continuãm sã furnizãm
servicii, iar oamenii sã beneficieze
ºi sã nu plãteascã. Sunt blocuri
unde sunt zero plãþi”, a mai spus
Sorin Iordache.

Nu s-au strâns nici pânã acum
banii pentru CEO

În perspectiva extinderii acestei mãsuri în toatã Craiova, conducerea Termo le cere administra-

torilor sã informeze mai bine populaþia ºi sã se gândeascã, deopotrivã, ºi la unele mãsuri alternative. Reprezentanþii Termoficãrii
atrag atenþia cã este foarte posibil
sã existe blocuri, în interiorul asociaþiilor cu un nivel bun al plãþilor,
care au datorii ºi care vor fi debranºate. „Dupã ce va fi atinsã cifra de 120 de asociaþii cu mari
restanþe, vom constitui o altã listã
ºi este foarte posibil sã mergem cu
aceastã mãsurã în tot oraºul. Asta
înseamnã cã, chiar dacã o asociaþie figureazã la noi cu un nivel bun
mulþumitor al plãþilor, în interiorul
acesteia tot mai sunt blocuri cu
datorii. Cãtre aceºti locatari ne vom
îndrepta, în cele din urmã, fiindcã
trebuie sã luãm la rând asociaþiile,
sã îi sancþionãm pe toþi datornicii,
nu doar pe unii dintre aceºtia”, a
explicat Iordache.
Reamintim cã SC Termo a decis sã ia aceastã mãsurã extremã
de debranºare, la nivel de asociaþie, deci a tuturor blocurilor arondate, dupã ce s-a aflat în imposibilitatea de a-ºi plãti factura pentru luna martie cãtre Complexul
Energetic Oltenia, care are o valoare de 7 milioane de lei. Întrucât
societãþii de termoficare i s-a impus un plan de reorganizare, impus de instanþã în cadrul procedurii de insolvenþã, cu termene de
platã fixã, decontãrile cãtre CEO
nu mai pot fi pãsuite. Conducerea
SC Termo a precizat cã aceastã
sumã nu a fost colectatã în totalitate nici pânã în prezent.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Peste 50.000
de poliþiºtii
Poliþiºtii doljeni au organizat o acþiune având drept
scop depistarea persoanelor bãnuite de sãvârºirea
infracþiunii de contrabandã cu produse din tutun, fãrã
a avea aplicat marcaj fiscal legal.
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de þigarete confiscate
doljeni
25 de poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice al I.P.J. Dolj au executat în municipiul Craiova o acþiune pe linia prevenirii ºi combaterii faptelor de contrabandã ºi a comercializãrii ilegale cu þigarete ºi
produse din tutun. Aceºtia au verificat 36 de societãþi comerciale,
constatând trei infracþiuni de „deþinerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse
marcãrii, fãrã fi marcate, peste limitele prevãzute de lege, cunoscând cã acestea provin din contrabandã”, conform codului Vamal
al României.

Valoarea totalã a mãrfurilor confiscate
depãºeºte 26.000 de lei

De asemenea, poliþiºtii din cadrul S.I.C.E. au ridicat în vederea
confiscãrii 2.637 de pachete de þigãri (conþinând peste 52.000 de þigarete) de diverse mãrci, fãrã ca
acestea sã aibã aplicat timbru de
marcaj fiscal legal, fiind provenite
din contrabandã. Valoarea totalã a
mãrfurilor confiscate depãºeºte
26.000 lei. La acþiune a fost folo-

sit ºi un câine de urmã din cadrul
Poliþiei Municipiului Craiova.
Spre exemplu, în urma activitãþilor specifice efectuate de cãtre
poliþiºti din cadrul S.I.C.E., a fost
depistat B. Florin, în vârstã de 47
de ani, din Craiova, conducând pe
strada Brestei din municipiul Craiova, un autoturism în interiorul
cãruia, în urma verificãrilor efectuate de poliþiºti, a fost identificatã
cantitatea de 2.000 de pachete þigãri marca Ashima (40.000 de þigarete), fãrã a avea aplicat timbru
de marcaj fiscal, acestea fiind pro-

venite din contrabandã.
Astfel, oamenii legii au întocmit
pe numele bãrbatului un dosar de
cercetare penalã sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de „contrabandã”, prevãzutã de art.270 alin. 3
din Legea nr. 86/2006, iar autoturismul ºi întreaga cantitate de þigãri au fost confiscate, persoana
în cauzã fiind reþinut pe bazã de
ordonanþã de reþinere pentru 24 de
ore ºi introdus în arestul inspectoratului, ieri fiind prezentat magistraþilor cu propunere de arestare
preventivã.

Un pistol ºi 38 de cartuºe deþinute ilegal, Dosar penal pentru vãtãmare
corporalã din culpã, în urma
descoperite în locuinþa unui doljean
Ieri-dimineaþã, poliþiºti din cadrul IPJ Dolj –
Serviciul Arme Explozivi ºi Substanþe Periculoase,
împreunã cu poliþiºti din cadrul Secþiei 14 Poliþie
Ruralã Bârca, au efectuat o percheziþie domiciliarã
la locuinþa lui P. Ciprian Gabriel, în vârstã de 39 de
ani, din comuna Bârca. Acolo au identificat pistolul
marca EKOL DICLE, calibru 9 mm, precum ºi un
numãr de 38 de cartuºe neletale cu efect acustic,
cal. 9 mm PAK, acestea fiind încadrate în categoria
armelor ºi muniþiilor deþinute ilegal.
Din cercetãrile efectuate, poliþiºtii doljeni au
stabilit cã armele ºi muniþia au fost cumpãrate de P.
Ciprian Gabriel, fãrã drept, în data de 18 iulie a.c.,
din Bulgaria – oraºul Vidin, iar bãrbatul de 39 de ani
le-a introdus în aceeaºi zi în România prin P.T.F.
Calafat, fãrã a le declara organelor vamale de
control, acestea fiind ascunse în torpedoul autoturismului personal.
În cauzã, se continuã cercetãrile sub aspectul
comiterii infracþiunilor de nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor, prevãzutã de art. 342 alin. 2
din Codul Penal ºi contrabandã calificatã, prevãzutã de art. 271 din Legea nr. 86/2006, privind Codul
Vamal al României, pistolul ºi cartuºele fiind
ridicate de poliþiºtii doljeni în vederea continuãrii
cercetãrilor.

Acþiune pentru prevenirea accidentelor
Poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier Craiova au organizat
ºi executat pe raza municipiului o acþiune pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de neacordarea de prioritate de cãtre conducãtorii auto, pietonilor angajaþi în traversarea regulamentarã a strãzii. La acþiune au participat
17 poliþiºti din cadrul Biroului Rutier Craiova, care au aplicat în total 49 de sancþiuni. Din acestea, 18 au fost pentru
neacordarea de prioritate pietonilor, iar 31 pentru alte abateri. Valoarea totalã a sancþiunilor aplicate de poliþiºti este
de 13.920 lei. Totodatã, au fost reþinute 22 de permise de
conducere ºi a fost retras un certificat de înmatriculare.

unui accident de circulaþie

Doi bãrbaþi ºi douã femei au ajuns la spital dupã ce o
autoutilitarã a lovit maºina în care se aflau. Accidentul de
circulaþie s-a produs la ieºirea din Aeroclubul Român, situat
pe Calea Bucureºti din Craiova.
D. Sorin-Mihail, în vârstã de 53 de ani, din Bucureºti,
posesor al permisului de conducere valabil, în timp ce conducea o autoutilitarã, la ieºirea din Aeroclubul Român, situat
pe Calea Bucureºti din Craiova, a efectuat virajul stânga
cãtre ieºirea din municipiul Craiova. Potrivit poliþiºtilor, acesta
nu a acordat prioritate de trecere unui autoturismului marca
Mercedes-Benz, proprietatea G. Diana ºi care era condus
de G. Daniel-Florin, în vârstã de 32 ani, din Craiova, posesor al permisului de conducere valabil, care circula pe Calea
Bucureºti cãtre centrul municipiului Craiova, cele douã vehicule intrând în coliziune.
În urma accidentului a rezultat rãnirea uºoarã a patru persoane, doi bãrbaþi ºi douã femei, toþi patru pasageri în autoturismul condus de G. Daniel-Florin, aceºtia fiind transportaþi
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova pentru acordarea de îngrijiri medicale, nerãmânând internaþi.
Poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier prezenþi la faþa locului
au întocmit pe numele lui D. Sorin-Mihail dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã.

vineri, 21 iulie 2017

actualitate

cuvântul libertãþii / 5
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi RADU ILICEANU

Autocarul
Autocarul de
de salvat
salvat vieþi.
vieþi. Cum
Cum poþi
poþi dona
dona
sânge
sânge pe
pe esplanada
esplanada TTeatrului
eatrului Naþional
Naþional
Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Craiova
organizeazã, timp de aproape o lunã de zile, pânã pe
13 august, o amplã campanie de donare de sânge, dar
ºi de promovare ºi conºtientizare a importanþei
acestui acþiuni. Autocarul ºi personalul medical se
vor afla în toatã aceastã perioadã pe esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, în
încercarea de a sensibiliza cât mai multã lume în
vederea donãrii de sânge. Ieri, timp de câteva ore,
peste 20 de craioveni au donat sânge ºi foarte mulþi
alþii au solicitat informaþii despre aceastã campanie.
Prin acest tip de campanii se
promoveazã donarea de sânge benevolã, ca gest responsabil, altruist, independent de interese
materiale, care contribuie la creºterea siguranþei sistemului transfuzional. Mii de pacienþi din spitalele
din România au nevoie de transfuzii de sânge sau de preparate sangvine pentru a supravieþui. „Craiovenii ne vor gãsi aici pânã pe 13
august. Cu câteva zile înainte vom
afiºa data în care se poate dona ºi
intervalul orar. În rest, împãrþim
pliante, stãm de vorbã cu oamenii
ºi explicãm ce înseamnã donarea
de sânge. Am dorit neapãrat sã facem aceastã campanie pentru a
explica cetãþenilor cât este de important sã donãm sânge. Cu toate
acestea, de cele mai multe ori ne
gândim sã donãm sânge doar
atunci când cineva drag are nevoie sau când auzim despre o situaþie limitã. Dupã ce se confruntã
cu o astfel de problemã, abia
atunci foarte mulþi oameni devin
donatori permanenþi, atunci îºi
dau seama cât este de important
ca în orice moment sã se gãseascã sânge...”, a explicat Daniel
ªelaru, asistent medical în cadrul
Centrului Regional de Transfuzii
Sanguine Craiova.

Centrul nostru din strada Tabaci
dar ar dori sã doneze sânge. Sperãm ca mass-media sã ne ajute sã
promovãm acþiunea ºi îi rugãm pe
cât mai mulþi craioveni sã vinã la
autocarul care salveazã vieþi ºi sã
doneze sânge. Cantitatea de sânge donatã este foarte micã, cererea este destul de mare ºi încercãm sã facem tot ce este omenesc posibil sã ajutãm pacienþii
în nevoie. Pânã la aceastã orã
(n.r. –11.00) s-au prezentat 17
cetãþeni, 10 au donat, 7 s-au oferit ºi ei pentru a fi donator, dar
nu au corespuns. Dar noi dorim
ca pânã la finele acestei campanii sã-i facem pe oameni sã conºtientizeze cât este de important
ºi sã-i facem sã doneze”, a mai
spus Daniel ªelaru.

Unul din zece pacienþi care
ajung la spitalele din România are
nevoie de sânge sau de produse
derivate din sânge. Statistic, România este pe ultimele locuri în ce
priveºte donarea benevolã de sânge, iar multe intervenþii chirurgicale din þarã sunt amânate.
„Aceastã campanie, aceastã caravan a fost gânditã în sprijinul celor care nu au timp sã ajungã la

„Nu suntem la prima acþiune…”

Negativ. Grupele cu Rh Negativ
sunt extrem de greu de gestionat
din cauza faptului cã sunt rare la
nivelul populaþiei, în general. Se
întâmplã, deseori, ca solicitãrile
fãcute de spitale sã nu poatã fi
satisfãcute în timp util. „Nu suntem la prima acþiune, autocarul

Unul din zece pacienþi
are nevoie de sânge

Existã 4 grupe de sânge ºi nu
toate sunt compatibile între ele: A,
B, AB, 0 (zero). Cu cât grupa de
sânge este mai comunã, cu atât
cererea este mai mare. Cele mai
frecvente grupe de sânge sunt 0
ºi A. Mai puþin frecventã este grupa B, iar AB este ºi mai rarã. Fiecare grupã din cele 4 au ºi RH

nostru a mai fost instalat ºi în alþi
ani. Acum am încercat sã ne extindem, chiar dorim sã mergem
ºi cãtre alte localitãþi din judeþul
Dolj, dar dupã ce facem o campanie amplã de promovare, ca sã
nu mergem degeaba. Foarte mulþi
din cei care se confruntã cu lipsa sângelui, devin donatori fideli,
ºtiind cã au avut nevoie ºi nu au
gãsit sânge la momentul respectiv”, a mai spus reprezentantul
Centrului Regional de Transfuzii
Sanguine Craiova.

„Singura fabricã a sângelui
este organismul”

Donarea de sânge este beneficã ºi pentru donator. Dacã donezi
îþi împrospãtezi sângele ºi îþi creºti
imunitatea. De asemenea, donarea de sânge scade cu 30% riscul
de paralizie ºi de accident vascular. În urma donãrii de sânge, rezistenþa ta la traumatisme creºte,
astfel cã, dacã vei suferi un accident, organismul se va reface mai
uºor, fiind deja obiºnuit cu pier-

derea de sânge ºi înlocuirea lui.
«Singura fabricã a sângelui este
organismul fiecãruia. Dintr-o picãturã de sânge putem salva pânã
la trei vieþi… aºa este o vorbã.
Dacã sângele tãu este sãnãtos,
poþi sã salvezi chiar ºi trei vieþi,
pentru cã în laboratoare, specialiºtii pot sã separe urmãtoarele:
celule roºii (se folosesc mai ales
la intervenþii chirurgicale ºi sunt
‘bune’ pânã la 35 de zile de la recoltare); trombocite (sunt „bune”
pânã la 5 zile de la recoltare ºi pot
ajuta la tratamentul bolnavilor de
cancer ºi leucemie); plasmã (congelatã, poate fi folositã pânã la 12
luni ºi este cel mai des utilizatã în
accidente ºi traume, arsuri).
Atunci pe lângã beneficiul cãtre
un primitor este ºi beneficiul organismului care doneazã, se regenereazã patologic – vascular,
pentru cei care au probleme cu
tensiunea, dar nu pentru cei care
utilizeazã tratament ºi pentru ei
este benefic ºi asta pentru cã presiunea arterialã scade. Sunt beneficii de ordin pulmonar sunt foarte multe cauze care ajutã organismul prin donarea de sânge», a
completat Daniel ªelaru, asistent
medical.

„Unitatea noastrã mobilã
este o unitate dotatã
cu tot ceea ce trebuie”
Dupã ce sângele este prelevat,
acesta este depozitat în depozitul frigorific de „carantinare” ºi apoi
testat pentru a vedea dacã este sãnãtos. Testele obligatorii sunt AgAb, HIV 1, 2, anti HTLV 1, 2, hemoleucograma, grupajul sanguin,
Rh-ul, anticorpii iregulari, testul anti
HCV, testul AgHBs, testarea pentru
lues, ALT. Dacã testele aratã cã sângele tãu este sãnãtos, acesta ºi produsele derivate sunt validate ºi apoi
distribuite spitalelor. Dacã rezultatele ridicã probleme, testele sunt
repetate. Dacã rezultatele indicã boli,
analizele sunt puse la dispoziþia donatorului, iar sângele donat este incinerat. Analizele pot fi repetate la
75 sau 120 de zile. Donatorul cu
analize neconforme este înºtiinþat cã
nu poate dona sânge. „Unitatea
noastrã mobilã este o unitate dotatã
cu tot ceea ce trebuie ºi se poate
dona sânge în aceleaºi condiþii ca
ºi la Centrul Regional. De la predonare la postdonare. Este o unitate
mobilã modernã, care asigurã toate
condiþiile”, a conchis reprezentantul Centrului.
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Doljul primeºte 812.922.588 lei
pentru investiþii prin PNDL 2
Numãrul total al obiectivelor de investiþii, pentru care Doljul va primi fonduri
prin PNDL 2 (2017-2020), este de 141. Extinderi ºi modernizãri de spaþii de învãþãmânt, înfiinþarea de noi sisteme de alimentare cu apã, asfaltare drumuri comunale
ºi construire pod peste Amaradia sunt doar
câteva dintre obiectivele care vor fi realiOrganizaþia judeþeanã a PSD
Dolj informeazã cã suma totalã a
finanþãrii obiectivelor ºi proiectelor aprobate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã 2 –

PNDL 2, în judeþul Dolj se ridicã
la 813.000.000 de lei, locul 11 ca
alocare bugetarã. „În acest sens,
sute de mii de locuitori ai judeþului
nostru vor beneficia de condiþii mai
bune de educaþie ºi de viaþã cotidianã, odatã cu finalizarea lucrãrilor, urmare a faptului cã banii alocaþi vizeazã cu prioritate rezolvarea nevoile comunitãþilor privind
construcþia-modernizarea de creºe ºi ºcoli, alimentarea cu apã,
reþeaua de canalizare, construcþia,
amenajarea ori modernizarea drumurilor. Din acest moment revine
primarilor fiecãrei localitãþi responsabilitatea de a întocmi ori com-

zate prin aceastã sursã de finanþare. Multe din satele doljene vor fi începând de
acum încolo branºate, la propriu, la condiþii minimale de civilizaþie: apã ºi canalizare. Iar în alte localitãþi vor fi finalizate lucrãrile de canalizare. Doljul, raportat la
alocarea bugetarã sus-menþionatã, se situeazã pe locul 11 la nivel naþional.

pleta documentaþia legalã necesarã fiecãrui proiect, pentru ca banii
sã ajungã acolo unde este nevoie
de ei”, se aratã într-un comunicat
al PSD Dolj.

reale ale comunitãþilor.
La nivel naþional a rezultat urmãtoarea repartizare a fondurilor:
9 miliarde lei pentru reþele de alimentare cu apã ºi canalizare; 16
miliarde lei pentru drumuri ºi poduri (judeþene, comunale sau orãºeneºti); 4 miliarde lei
pentru unitãþi de învãþãmânt (creºe, grãdiniþe, ºcoli, colegii); 1 miliard lei pentru unitãþi
medicale. Pentru prima
datã, fondurile de dezvoltare sunt distribuite
pe baza unei formule
matematice echilibrate,
nepartizane politic,
care a luat în calcul, în
primã etapã, alocarea
fondurilor pe judeþe ºi,
apoi, repartizarea în interiorul judeþelor.
În formula alocãrii
fondurilor pe judeþe

care demonstreazã asigurarea
unei finanþãri echilibrate la nivelul întregii þãri, în beneficiul tuturor cetãþenilor.

Localitãþi ºi cu 3-4 proiecte
de investiþii

U.A.T. Amãrãºtii de Sus va
primi fonduri pentru trei mari investiþii: extindere ºi modernizare
reþea de alimentare cu apã în comunã, reabilitare ºi modernizare
Grãdiniþã ºi ªcoalã Gimnazialã.
U.A.T. Cetate va putea sã execute sistemul de alimentare cu
apã în satul Moreni, sistemul de
canalizare ºi epurare ape uzate în
satul Moreni ºi reþeaua de canalizare etapa a II-a, în satul Cetate;

La nivel naþional, PNDL 2
înseamnã un efort de 30
de miliarde lei,
angajat pânã în 2020.
Au fost depuse peste 13.000
de proiecte, cu o valoare totalã
de peste 67 miliarde lei, mai mult
decât dublu comparativ cu suma
de 30 miliarde lei alocatã prin lege
pentru perioada 2017-2020. Au
fost selectate ºtiinþific, pe baza
unor criterii obiective, peste
6.851 de proiecte cu valoare totalã de 29,9 miliarde lei. Proiectele au fost depuse de autoritãþile
locale în funcþie de necesitãþile
sunt patru indicatori luaþi în calcul: numãrul de localitãþi din judeþ, populaþia judeþului, suprafaþa judeþului ºi impozitul pe venit
încasat pe judeþ. Ca urmare, indiferent de culoarea politicã a preºedinþilor de consilii judeþene sau
de bazinul electoral, judeþele au
primit bani dupã criterii obiective raportate la cei patru indicatori privind structura demograficã ºi administrativã ºi capacitatea financiarã a acestora. Astfel,
în PNDL II, raportul dintre judeþul care primeºte cei mai mulþi
bani ºi judeþul care primeºte cel
mai puþin este de 2,4, realitate

construcþia unei Grãdiniþe, dar ºi
un pod peste râul Drincea. Gighera figureazã tot cu patru proiecte investiþionale centrate pe
extinderea alimentãrii cu apã ºi
înfiinþarea reþelei de canalizare.
Nu au fost uitate nici comunele
mai puþin dezvoltate din Dolj. Este
cazul locuitorilor din Gogoºu.
Aici, edilul poate folosi cele 5,2
milioane de lei pentru a moderniza reþeaua de drumuri de interes
local din comunã.
Municipiul Craiova poate conta
pe cele peste 8 milioane de lei
pentru reabilitarea strãzii „Henry
Ford”, modernizarea strãzii „Eli-

za Opran” ºi a strãzii „Razelm”.
La rândul sãu, Consiliul Judeþean
Dolj va beneficia de circa 135 de
milioane de lei, suma fiind necesarã pentru modernizarea drumurilor DJ 643 A, DJ 542, DJ 606
C ºi DJ 643D.

Banii, alocaþi fãrã parti-pris-uri

Într-adevãr, fondurile alocate
de actualul Guvern sunt echilibrate ºi nu þin cont de culoarea politicã. Comuna Apele Vii, unde primarul Augustin Stanciu este
membru PNL, va folosi 1,14 milioane de lei pentru a reabilita ºi
moderniza o Grãdiniþã cu program normal. La fel ºi în comuna Rojiºte. Aici, primarul Ionel
Nedelcu a ieºit învingãtor la
alegerile locale sub steagul de
luptã al PNL. El va trebui
acum sã grãbeascã accesarea celor 6 milioane de lei
pentru înfiinþarea reþelei de
apã potabilã în satul Rojiºte
ºi a încã 574.893 lei pentru
reabilitarea ºi modernizarea
unei Grãdiniþe.
ªi pentru Bucovãþ, localitate condusã de Tuþã Marius
Cristian (ALDE), se alocã fonduri pentru douã proiecte de
investiþii. Cele peste 1,6 milioane de lei vor fi cheltuite pentru construirea a douã dispensare comunale, unul în satul
Palilula, altul în satul Bucovãþ. Sumã consistentã ºi pentru Dioºti, localitate condusã
de Dumitru Iliescu (PNÞCD).
Pentru modernizarea strãzilor
sãteºti de aici se pot cheltui
17,8 milioane de lei.
Oraºele Bechet, Filiaºi ºi Segarcea primesc circa 25 de milioane
de lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere, cea mai mare parte
fiind acordatã Filiaºului: 11,5 milioane de lei.
Echilibru în alocarea fondurilor
PNDL 2 gãsim ºi la nivel naþional.
Judeþul Gorj poate folosi cele 685
milioane de lei; Mehedinþi 868 mil.;
Oltul 834 mil.; Argeº 727 milioane; Braºov 600 milioane lei; Timiº
763 mil; Constanþa 710 mil.; Sibiu
568 mil; Cãlãraºi 779 mil. lei; Teleorman 877 milioane de lei, Alba
662 milioane de lei.
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Numãr record de pasageri pe Aeroportul Internaþional Craiova

Numãrul persoanelor care au cãlãtorit de
pe Aeroportul Internaþional Craiova (AIC) de
la începutul lui 2017 a depãºit, ieri, traficul
de pasageri înregistrat pe toatã durata anului
precedent. Multitudinea de curse cãtre diverse destinaþii, concurenþa operatorilor sau ºi
calitatea serviciilor u fãcut din Aeroportul din
Evenimentul a fost salutat de
preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, care a subliniat faptul cã instituþia va continua
investiþiile necesare pentru a susþine creºterea substanþialã a volumului de activitate. Trebuie menþionat cã ºeful administraþiei doljene a fost cel care a insistat de-a
lungul anilor ca acest Aeroport sã
fie pus pe harta aeroporturilor internaþionale, a avut o viziune completã a ceea ce înseamnã un master

Bãnie un nod principal de plecãri ºi sosiri. Cursele sunt preferate nu numai din doljeni. Interesant este cã Aeroportul Craiova este ales
ca punct de plecare ºi de vecini bulgari ºi
sârbi, dar ºi de românii care locuiesc în judeþele limitrofe ºi care pânã mai ieri preferau
Otopeniul sau Timiºoara.

plan integrat de transport aerian.
„Anul 2017 este, fãrã îndoialã, unul
de excepþie pentru Aeroportul Internaþional Craiova, dacã ne gândim la seria reuºitelor pe care le-am
marcat, în primele luni, la acest obiectiv strategic al Consiliului Judeþean Dolj. Nu mai puþin de ºase noi
rute internaþionale au fost lansate
în acest interval, dublând practic
gama destinaþiilor spre care se poate zbura din oraºul nostru”, a subliniat Ion Prioteasa.

În 2016 – 222.320 de pasageri
Ca o consecinþã a acestei diversificãri remarcabile, ne aflãm în momentul în care putem anunþa cã numãrul
record, de 222.320 de pasageri, înregistrat pe întreg anul 2016, a fost
depãºit astãzi, 20 iulie, când coincidenþa face sã celebrãm chiar Ziua
Aviaþiei Române ºi a Forþelor Aeriene. „Este un succes important, care
atestã cât de rapid creºte aeroportul, ºi doresc sã îi felicit pe toþi cei
care au fãcut posibilã aceastã frumoasã evoluþie, dar ºi sã le mulþumesc tuturor celor care au susþinut
demersul. Aºa cum am mai menþionat, reuºita proiectului nostru ne ºi
obligã sã acþionãm hotãrât pentru
urmãtoarea fazã a dezvoltãrii AIC.
Trebuie sã avem în vedere faptul cã,
în prezent, prin aeroportul nostru
trec, în medie, aproape 1.500 de cãlãtori zilnic, adicã mai mult decât treceau într-o lunã întreagã, în 2009,
atunci când am iniþiat procesul de
modernizare a acestui obiectiv”, a
mai consemnat preºedintele CJ Dolj.

Noi investiþii...

Ion
Prioteasa

Ion Prioteasa a vorbit ºi despre
ce conþine planul de investiþii. Cum

Campanii estivale de verificare
ale inspectorilor de muncã
Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj este
în plinã campanie, care face parte din metodologia naþionalã, de verificare ºi control în diverA început Campania Naþionalã
privind identificarea cazurilor de
muncã nedeclaratã ºi pentru verificarea modului în care se respectã
prevederile legale de securitate ºi
sãnãtate în muncã, la angajatorii care
îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
„Servicii de spãlãtorii auto”, care se
desfãºoarã între 20 – 22 iulie. Motivarea acþiunii a fost determinatã de
fenomenul extrem de nociv pe care îl
constituie munca nedeclaratã, prin
consecinþele economice ºi sociale pe
care le produce: nesiguranþa plãþii
muncii prestate, remuneraþia fiind
fãcutã prin bunãvoinþa angajatorului, cu amânãri la nesfârºit, greu de
atacat în instanþã; lipsa unei protecþii sociale (asigurãri de sãnãtate, pensii, etc.); angajatorul este lipsit de
posibilitatea legalã de a-l responsabiliza pe lucrãtor pentru eventualele
pagube produse de acesta, la care

se activitãþi, atât pe Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã, cât ºi pe Relaþii de Muncã. Ieri a început procedura în ceea ce þine de spãlãtorii auto.

se adaugã dificultatea aplicãrii prerogativei disciplinare; sustragerea
angajatorului de la obligaþia de a înregistra contractele individuale de
muncã. Specific acestei activitãþi este
faptul cã salariaþii lucreazã temporar,
în funcþie de condiþiile climaterice.
Avându-se în vedere cã meseria
de spãlãtor auto nu impune un nivel
ridicat de calificare profesionalã, angajatorii sunt tentaþi sã profite de
ignoranþa acestora, utilizându-i cu
încãlcarea prevederilor legale în ceea
ce priveºte Securitatea ºi Sãnãtatea
în Muncã. Astfel, în vederea remedierii ºi punerii la punct conformã cu
legislaþia în domeniu, se va merge pe
verificarea modului în care sunt respectate mai multe aspecte, de la alunecarea pe o pardosealã umedã, ventilaþia insuficientã, temperaturile extreme, riscul de intoxicare cu substanþe chimice utilizate, pânã la stresul

provocat angajaþilor din cauza unui
comportament agresiv al clienþilor ºi
utilizarea incorectã a echipamentelor
de muncã electrice.
„În vederea identificãrii ºi combaterii cazurilor de muncã nedeclaratã,
vom declanºa acþiuni la spãlãtoriile
auto, iar scopul principal este cel al
remedierilor deficienþelor. Vom avea
zece echipe în teritoriu, pe parcursul
acestei etape”, a precizat Cãtãlin
Mohora,inspector ºef al Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj.

Remediere în faþa
inspectorilor

Zilele trecute s-a desfãºurat o altã
campanie, într-un domeniu care, dea lungul anilor, a produs drame ºi tragedii. Este vorba de acþiunea de verificare ºi control privind cerinþele
minime de Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã la lucrãrile de sãpãturi. Au
fost atâtea cazuri când malurile de
pãmânt, neasigurate, s-au prãbuºit
peste muncitori, unii dintre ei nemaiputând fi salvaþi.În Dolj, au fost controlaþi ºapte angajatori, cu un total
de 228 de salariaþi, fiind constatate
zece deficienþe, sancþionate cu avertismente ºi sancþiuni contravenþionale. Un fapte oarecum ieºit din comun s-a înregistrat la o societate comercialã, unde inspectorii de muncã
dispuseserã sistarea activitãþii, dar,
în prezenþa acestora, responsabilii au
realizat în scurt timp asigurarea de
protecþie a malului de pãmânt.
CRISTI PÃTRU

sunt distribuiþi banii ºi ce ar mai
trebui fãcut pe Aeroport. „Este
evident cã ºi capacitãþile de operare ale aeroportului trebuie sã
evolueze pe mãsurã. Cu fondurile alocate de plenul CJ Dolj prin
bugetul pentru 2017, deja au fost
iniþiate procedurile pentru achiziþionarea unor noi echipamente
destinate deservirii aeronavelor,
dar ºi pentru cel mai important
element al proiectului nostru, în
aceastã etapã – extinderea terminalelor de sosiri ºi plecãri, prin
care urmãrim sã creºtem de cinci
ori potenþialul de procesare al aeroportului“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Mircea
Dumitru

Numãrul zborurilor a urcat
la 34 în fiecare sãptãmânã

Desigur cã un rol important în
dezvoltarea Aeroportului l-a avut
ºi îl are managementul acestei societãþi. La rândul sãu, directorul
general al Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea Dumitru, a precizat cã recordul a fost doborât iar
ieri, dimineaþã, în momentul în care
a decolat aeronava Wizz Air cãtre
Roma. „În aceastã dimineaþã, odatã cu decolarea aeronavei cãtre
În prezent, pe Aeroportul Internaþional Craiova sunt operate curse
aeriene regulate cãtre 12 destinaþii
internaþionale: Londra, Liverpool,
Madrid, Barcelona, Valencia, Roma,
Milano, Bologna, Veneþia, Paris, Köln
ºi Tel Aviv.

Roma, AIC a doborât recordul de
pasageri pe care l-a stabilit în anul
2016. Este rezultatul faptului cã,
dupã lansarea noilor rute, cãtre
Paris, Veneþia, Madrid, Köln, Liverpool ºi Tel Aviv, numãrul zborurilor a urcat la 34 în fiecare sãptãmânã, iar gradul de încãrcare a avioanelor este foarte bun, între 87 ºi 95
la sutã. Toate aceste cifre ne îndreptãþesc sã credem cã vom încheia
acest an cu peste 350.000 de cãlãtori....“, a completat Mircea Dumitru, directorul Aeroportului.
MARGA BULUGEAN

Conducerea ºi salariaþii Consiliului Judeþean Dolj sunt alãturi de vicepreºedintele
Cosmin Vasile la greaua durere pricinuitã
de decesul bunicului ºi transmit sincere
condoleanþe familiei îndoliate. Dumnezeu
sã-l odihneascã-n pace!
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Claudiu Manda este alãturi de vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj Cosmin
Vasile în aceste momente grele pricinuite
de pierderea bunicului. Sincere condoleanþe! Dumnezeu sã-l odihneascã!
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Organizaþia PSD Dolj transmite sincere condoleanþe domnului vicepreºedinte al Consiliului Jueþean Dolj la decesul bunicului ºi
este alãturi de familie în aceste momente
triste. Dumnezeu sã îl odihneascã în pace!
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„Caroliºtii”, premiaþi, al treilea an consecutiv,
pentru revista editatã
Un nou succes pentru învãþãmântul doljean.
Colectivul redacþional, format din cadre
didactice ºi elevi ai Colegiului Naþional
„Carol I”, scoate de mai mulþi ani o revistã a
instituþiei de învãþãmânt amintitãºi se aflã la
cea de-a treia premiere consecutivã, la nivel
naþional, pentru un astfel de concurs.

Revista în limba englezã a Colegiului Naþional „Carol I”, „THE NEW
CATCHER”, apare pentru prima
datã în peisajul revistelor ºcolare în
anul 1994, la iniþiativa ºi sub îndrumarea prof. Eduard Mossang,ºi a
avut în colectivul redacþional cu preponderenþã elevi de la „bilingv”. Publicaþia a apãrut anual, pânã în anul
2000, ºi a fost redactatã în totalitate

în limba englezã de elevii
de la „Carol I”.
Pe 20 mai 2017, la sãrbãtorirea a 181 de existenþã a
Colegiului Naþional „Carol
I” – a doua ºcoalã cu predare în limba românã din
Þara Româneascã, este lansat un numãr dublu al publicaþiei la iniþiativa prof.
Cristiana Coºoveanu, cu
sprijinul unor elevi dedicaþi. «Renaºterea vechii publicaþii a devenit o necesitate, cât timp elevii câºtigã
premii la Olimpiada Naþionalã de Limba Englezã ºi la
Concursul de Discurs în
Limba Englezã – cel din urmã organizat sub egida „English Speaking
Union”, unde se editeazã ºi revista.
Proiectul de reînviere a început în
2006. Mai mulþi elevi, amintesc dintre ei–Eugen Iancu, Delia Radu,
Theodor Vlãdãºel, Oana Neagu,
Georgiana Coºoveanu, Alina Malciu – dar au fost mulþi mai mulþi –,
coordonaþi de profesori de specia-

litate de la „Carol I”, au scris despre
problemele societãþii în care trãim,
despre muzicã, modã, sport... ºi neau þinut la curent cu tot ceea ce se
întâmplã în viaþa instituþiei noastre,
ne-au împãrtãºit experienþa lor, neau îndemnat sã citim sau sã vizionãm un film prin recenziile lor», a precizat prof. Cristiana Coºoveanu.

Adolescenþi din ce în ce
mai ambiþioºi

Adolescenþii au devenit tot mai
ambiþioºi ºi responsabili, propunându-ºi, ca obiectiv clar participarea la
Concursul naþional de „Reviste ºcolare”. Regulile stricte s-au impus,
conform regulamentului concursului,
publicaþia a devenit bianualã, cu un
numãr aproximativ de 40 de pagini,
ºi se adreseazã publicului liceal, iar
articolele trebuie sã fie originale, creaþiile literare, în prozã ºi versuri fiind
ale „caroliºtilor”.
„Calitatea graficã a crescut, iar sprijinul acordat de Editura AIUS a fost
de un real folos. Rezultatele nu au în-

târziat sã aparã: dupã premiile obþinute la faza judeþeanã a Concursului de
Reviste ªcolare, în iunie 2009 a venit
primul premiu, la faza naþionalã. Colectivele de redacþie care s-au succedat au reuºit sã aducã, fiecare, ceva
nou, probabil asta a fãcut posibilã
câºtigarea celui de-al doilea titlu naþional, în 2012. Totuºi, ceea ce leagã
generaþie dupã generaþie este, în mod
cert, spiritul nonconformist, dãruirea
ºi capacitatea elevilor de a se exprima
lejer, elegant ºi corect într-o limbã strãinã ce a devenit un fel de limbaj universal. „Caroliºtii” scriu în „THE
CATCHER” pentru cã au un mesaj de
transmis ºi ºtiu cã o pot face aºa cum
vor ei ºi când vor ei pentru cãsigur se
vor face auziþi ºi ascultaþi. Poate nota
aceasta definitorie a fost sesizatã ºi
de Comisiile Naþionale ale Concursului de Reviste ªcolare”, a mai spus
prof. Cristiana Coºoveanu.

„Sunt convins cã tradiþia
va merge mai departe”
Concursul din acest an are, aºa
cum am mai amintit o îndelungatã
activitate, iar „Carol I” are o participare consistentã de-a lungul anilor. „Suntem de foarte mulþi ani prezenþi în peisajul, dacã pot spune
aºa, al publicaþiilor liceale. Avem trei
titluri consecutive de „Laureat”, la
care se mai adaugã unul, în ultimii
cinci ani. Nu putem decât sã mulþumim elevilor ºi cadrelor didactice
care au contribuit la aceste performanþe ºi sunt convins cã tradiþia
va merge mai departe, chiar dacã
unii dintre tineri au finalizat cursurile liceale, dar vor veni alþii la fel
de bine pregãtiþi”, a menþionat prof.
Cristian Angel Stãiculescu, director al Colegiului Naþional „Carol I”.
CRISTI PÃTRU

Festivalul de datini ºi obiceiuri
„Tradiþiile verii”, astã-searã, în Centrul Vechi
Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Consiliul Judeþean Dolj, în parteneriat cu Primãria
ºi Consiliul Local Municipal Craiova, organizeazã astãzi, începând cu ora 19.00, în Piaþa
„Fraþii Buzeºti” din Centrul Vechi, a VI-a ediþie
a Festivalului de datini ºi obiceiuri „Tradiþiile verii”.
ªase formaþii din judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi, Teleorman, Sibiu aduc în scenã obiceiuri specifice anotimpului vara: Sânzienele
sau Drãgaica, Sânpetru de varã, Paparudele,
Caloianul, Sãptãmâna lui Sântilie, încheierea
seceriºului, coliva, colacul ºi prima pâine din
noua recoltã de grâu. Este vorba despre ansamblurile folclorice „Cununa” din Agnita (judeþul Sibiu), „Liliacul” din Baia de Aramã (Mehedinþi), „Roua” din Cloºani – Padeº (Gorj),
Ansamblul ªcolii Gimnaziale Izvoarele din Teleorman, „Alunelul” din Pieleºti ºi „Hora Des-

nãþuiului” al Casei de Culturã „Adrian Pãunescu” din comuna Bârca (Dolj).
«Piaþa „Fraþii Buzeºti” va fi din nou acoperitã de cununile de sânziene, odinioarã aruncate pe acoperiºurile caselor spre aflarea ursitei, pomenind cea mai lungã zi din an, 24 iunie,
când amuþeºte cucul ºi „se face erete”, iar dacã
pofteºte a mai cânta dupã aceastã zi vor fi nenorociri, zi în care înfloreºte feriga („iarba fiarelor”) ºi se fac farmece de dragoste. Iunie
este ºi luna Sfinþilor Petru ºi Pavel (Sânpetru
de varã), când se dau de pomanã castraveþi,
mere, dar ºi faguri cu miere; luna „Paparudelor” care dezleagã ploile ori de câte ori este
secetã prelungitã, ritual reprezentat printr-un
dans rudimentar în care se prind fete tinere,
care poartã fuste simbolice din frunzare, ºi sunt
udate cu apã. Povestea continuã în iulie cu
sãptãmâna seceriºului, cea a Panteliilor (surorile Sfântului Ilie), „Sãptãmâna lui Sântilie”,

Comunicat de presã
Vineri, 21 iulie, începând cu ora 9.30, Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” prin American Corner
/ Mediatecã organizeazã acþiunea de vizionare a filmului
de animaþie “Fratii Wright.
Difuzarea scurtmetrajului de animaþie se va constitui
într-o provocare de care bibliotecarii se vor folosi pentru
a-i antrena pe copii sã participe la o dezbatere pe marginea evoluþiei Forþelor Aeriene Române. De asemenea, bibliotecarele Carmen Ticã ºi Mãdãlina Bãileºteanu, le vor
oferi copiilor informaþii preþioase despre personalitãþile
româneºti care s-au remarcat prin aportul adus la naºterea, dezvoltarea ºi popularizarea acestui domeniu: Henri
Coandã, Aurel Vlaicu, Smaranda Brãescu º.a.
“Între sectoarele naþionale cu o traiectorie demnã ºi
mereu ascendentã se regãsesc acelea ale aviaþiei civile ºi
militare. Mijloc modern de transport ºi armã importantã în
ansamblul Armatei Române, aviaþia reprezintã un dome-

niu în care personalitãþile româneºti ºi-au pus amprenta,
inventând, dezvoltând ºi înregistrând premiere fabuloase în prima jumãtate a secolului trecut ºi nu numai. Marcarea Zilei Aviaþiei Române ºi a Forþelor Aeriene se suprapune cu sãrbãtorirea Sf. Proroc Ilie, o sãrbãtoare creºtinã cu multiple semnificaþii ºi sensuri religioase, recunoscut drept ocrotitor al tuturor temerarilor zborului”, a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia Aman”.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului
“Fun in Summer”, un program de îndrumare ºi informare a copiilor din centrele sociale din Craiova care se va
desfãºura pe parcursul vacanþei de varã a anului 2017,
ºi are ca scop marcarea Zilei Aviaþiei Române ºi a Forþelor Aeriene (20 iulie).
Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

care îl are în centru, la 20 iulie, pe Sf. Ilie, numit
„Cãruþaºul Raiului”, care leagã ºi dezleagã ploile, tunã, fulgerã, trãsneºte ºi cãruia îi sunt dedicate vestitele petreceri pastorale „Nedeia de
la Novaci” sau „Târgul de fete de pe muntele
Gãina”. Este ziua când se împarte ºi se mãnâncã porumb fiert. În cea de pe urmã sãptãmânã
a lui Cuptor muºeþelul, menta, pelinul capãtã
puteri magice, vindecãtoare. Se frãmântã primul colac ºi prima pâine într-un ritual aparte.
Gustar vine cu Postul lui August pânã în ziua
cunoscutã ca Sfânta Marie Mare, 15 august,
ziua ofrandelor pentru morþi ºi pentru vii, constând în colaci împodobiþi cu struguri ºi pepeni. Este luna în care viile prefigureazã ceea
ce strãbunii intuiau în adevãrul vinului, iar
mierea îndulceºte ritualurile de sfârºit de varã»,
noteazã prof. Nicolae Dumitru, referent în cadrul Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.
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externe

Ministru britanic: Acordul comercial cu UE ar trebui
sã fie unul dintre cele mai uºoare din istorie
Un acord comercial personalizat între Marea Britanie ºi Uniunea Europeanã, dupã Brexit, ar
trebui sã fie “unul dintre cele mai
uºoare lucruri din istoria omenirii”, a declarat ieri ministrul britanic al Comerþului, Liam Fox. Negociatori din partea Marii Britanii
ºi a Uniunii Europene s-au întâlnit
la începutul acestei sãptãmâni, la
Bruxelles, pentru o nouã rundã de
discuþii privind Brexit, iar ambele
pãrþi s-au angajat sã abordeze în
profunzime subiectele esenþiale.
“Marea Britanie ºi UE au deja norme de reglementare similare ºi nu
existã tarife. Singurul motiv pentru care nu am putea ajunge la un
acord liber ºi deschis ar fi dacã
politica se pune în calea economiei”, a spus Liam Fox. Ministrul britanic al Comerþului a mai

precizat cã Marea Britanie ar putea “supravieþui” fãrã un acord de
liber schimb cu Uniunea Europeanã, dupã Brexit. Comentariile
lui Liam Fox sunt în contrast evident cu pãrerile exprimate de cãtre ministrul britanic de Finanþe,
Philip Hammond, care a spus cã
“ar fi un deznodãmânt foarte,
foarte rãu dacã nu s-ar ajunge la
niciun acord”. Liam Fox a mai
declarat cã se aºteaptã ca premierul Theresa May sã rãmânã în
funcþie pânã la finalul acestei legislaturi parlamentare, deºi partidul acesteia a pierdut majoritatea în cadrul alegerilor din luna
iunie. “Cred cã premierul va rãmâne în funcþie, are susþinerea
colegilor ei din Camera Comunelor ºi îºi va duce mandatul pânã
la sfârºit”, a spus Fox.

Premierul Slovaciei ameninþã cã va restricþiona importurile
din UE, din cauza dublului standard alimentar
Premierul Slovaciei, Robert
Fico, a ameninþat cã va restricþiona importurile din þãrile Uniunii
Europene, în cazul în care Comisia Europeanã nu va acþiona în problema dublului standard al alimentelor,. Orice boicot al produselor
care vin din þãrile UE ar încãlca

regulile competiþiei, dar liderul slovac a spus cã va fi nevoit sã acþioneze, dacã autoritatea europeanã
nu va lua mãsuri. În ultimã instanþã, Robert Fico ia în considerare o
iniþiativã a cetãþenilor, care sã
strângã un milion de semnãturi.
“Trebuie sã ne apãrãm, nu putem

Sisteme antiaeriene S-500
ar urma sã intre în dotarea
armatei ruse în anul 2020
Compania rusã Almaz-Antey
efectueazã teste de mare altitudine
pentru interceptorul sistemului antiaerian S-500, anunþã directorul
responsabil de Activitãþi externe,
Viaceslav Jirkaln, iar armata rusã
ar urma sã primeascã noile arme
în anul 2020. “Unele elemente ale
noului sistem antiaerian S-500 au
trecut cu succes testele de bazã.
Testele de interceptare în straturile superioare ale atmosferei sunt pe
cale sã fie finalizate”, a spus Viaceslav Dzirkaln. Potrivit Ministerului rus al Apãrãrii, sistemele S500 ar urma sã intre în dotarea armatei ruse în anul 2020. Sistemele
antiaeriene S-500 vor înlocui actuala generaþie, de tip S-400. Sistemele S-500 ar urma sã fie operaþionale

25 de ani. Rusia va dezvolta ºi avioane militare fãrã pilot hipersonice în
anii 2020, anunþã Boris Obsonov,
directorul Companiei ruse de rachete tactice. “Intenþionãm sã dezvoltãm sistem de control pentru drone
de viteze hipersonice. Aceastã sarcinã este dificil de soluþionat chiar
ºi la viteze hipersonice de ºaseºapte Mach. Cred cã în anii 2020
vom asista la dezvoltarea de drone
de viteze hipersonice”, a afirmat
Boris Obsonov. “Eforturile în acest
domeniu au început deja; facem
teste pe materiale ºi sisteme”, a precizat Obnosov. Armata Rusiei sperã sã primeascã, începând din 20202022, rachete hipersonice, a declarat Iuri Borisov, adjunct al ministrului rus al Apãrãrii.

accepta acest lucru”, a spus premierul Slovaciei. Robert Fico a
declarat cã populaþia þãrii are dreptul la aceeaºi calitate a alimentelor
ca alþi europeni, întrebându-se de
ce acelaºi produs din peºte conþine mai mult peºte în Austria. Alte
exemple au vizat cafeaua ºi balsamul de rufe. Fico a criticat calitatea alimentelor regãsite în cele patru þãri care fac parte din grupul
de la Visegrad ºi a declarat cã va
discuta despre acestã problemã cu
liderii din Cehia, Polonia ºi Ungaria. La începutul anului, ministrul
Agriculturii din Cehia, Marian Jurecka, a anunþat cã un brand de
ceai vândut în Germania conþinea
cu 40% mai mult extract de ceai
decât acelaºi brand vândut pe piaþa cehã. O echipã formatã din specialiºti din cadrul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR), ai Autoritãþii Naþionale

Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA) ºi ai
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor (ANPC) s-a deplasat, în luna iunie, în Belgia, Olanda
ºi Germania, pentru a preleva produse alimentare din mai multe magazine în vederea realizãrii studiului comparativ al produselor alimentare susceptibile de dublu standard,
potrivit Ministerului Agriculturii.
Dupã revenirea în þarã, în perioada 28-29 iunie 2017, aceeaºi echipã a efectuat acþiuni de prelevare
a produselor identice prelevate din
Belgia, Olanda ºi Germania, comercializate pe piaþa din România.
Ministerul Agriculturii a anunþat cã
dupã finalizarea analizelor de laborator ºi emiterea buletinelor de analizã se va întocmi un raport final
privind rezultatele studiului comparativ, raport ce va fi adus la cunoºtinþa opiniei publice.

SUA criticã Ankara dupã ce o agenþie
de ºtiri turcã a publicat locaþia
trupele americane în Siria
Publicarea de cãtre o agenþie de
ºtiri a statului turc a unor informaþii privind locaþia trupelor americane în nordul Siriei pune forþele SUA în pericol, iar Washingtonul a înaintat Turciei o plângere
în acest sens, a anunþat Pentagonul. Agenþia de ºtiri Anadolu a
publicat un material în care sunt
prezentate informaþii despre zece
poziþii militare SUA în nordul Siriei, în unele cazuri precizând ºi
numãrul trupelor americane ºi
franceze prezente în aceste locaþii. “Publicarea unor informaþii
militare secrete expune forþele
Coaliþiei la riscuri inutile ºi are
potenþialul de a afecta operaþiunile în curs împotriva Stat Islamic”,
a declarat Eric Pahon, purtãtor de

cuvânt al Pentagonului. “Deºi nu
putem verifica în mod independent sursele care au contribuit la
acest articol am fi foarte îngrijoraþi dacã oficiali dintr-un stat aliat
NATO ar pune înadins forþele
noastre în pericol prin divulgarea
de informaþii secrete”, a adãugat
oficialul american. Relaþiile dintre
Ankara ºi Washington au fost deja
afectate de decizia Statelor Unite
de a sprijini ºi aproviziona cu arme
miliþiile kurde din nordul Siriei care
luptã împotriva reþelei teroriste Stat
Islamic. Pe de altã parte, Ankara
considerã cã miliþiile kurde siriene au legãturi strânse cu Partidul
Muncitorilor din Kurdistan (PKK),
organizaþie catalogatã drept teroristã în Turcia, UE ºi SUA.

ªTIRI
Ministrul german
de Externe anunþã
mãsuri împotriva
Turciei
Sigmar Gabriel, ministrul
german de Externe, a anunþat, ieri, cã vor fi luate o
serie de mãsuri împotriva
Turciei ca rãspuns faþã de
detenþia unui activist german pentru drepturile
omului. Sigmar Gabriel a
transmis cã va discuta cu
partenerii UE despre aspiraþiile Turciei de a se alãtura
Blocului comunitar ºi a
anunþat cã Berlinul nu va
mai garanta investiþiile
corporaþiilor germane în
Turcia. El a emis de asemenea o avertizare de cãlãtorie
pentru germanii ce cãlãtoresc
în Turcia. “Avem nevoie ca
politicile noastre faþã de
Turcia sã se îndrepte într-o
altã direcþie, nu putem
continua ca pânã acum.
Trebuie sã fim mai clari decât
am fost pânã acum astfel
încât responsabilii din Ankara
sã înþeleagã cã asemenea
politici nu rãmân fãrã
consecinþe”, a spus Gabriel
reporterilor. El a adãugat cã
Angela Merkel a fost de
acord cu noile mãsuri.

Rusia ºi SUA,
în tratative pentru
crearea unui grup
de lucru pentru
securitate
ciberneticã
Moscova ºi Rusia se aflã
în tratative pentru a crea un
grup de lucru pentru securitate ciberneticã, a anunþat
ieri agenþia de ºtiri RIA,
citând un oficial rus. Oficialul citat se numeºte Andrey
Krutskikh, un reprezentat
rus al securitãþii cibernetice.
Rusia a anunþat cã Donald
Trump ºi Vladimir Putin au
discutat despre formarea
unui grup pentru securitate
ciberneticã. Imediat dupã
întrevederea cu Vladimir
Putin, Donald Trump a
afirmat cã au stabilit crearea
unei “unitãþi impenetrabile
de securitate ciberneticã”.
Însã ulterior, dupã ce a fost
ironizat în legãturã cu acest
proiect în contextul în care
Moscova este acuzatã de
ingerinþe în scrutinul prezidenþial american, Donald
Trump a revenit asupra
ideii. “Faptul cã eu ºi
preºedintele Putin am
discutat despre unitatea de
securitate ciberneticã nu
înseamnã cã eu cred cã se va
ºi întâmpla”, a spus Trump.

ªTIRI
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programe TV

VINERI - 21 iulie

SÂMBÃTÃ - 22 iulie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Drum bun! (R)
12:30 Teleshopping
12:45 Discover Romania
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 ªtiri
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Preþul ucigãtor al ºtirilor
2013, SUA, Documentar
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi
22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã (R)
01:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:40 Sport (R)
02:50 Pulsul zilei (R)
03:45 Pulsul zilei (R)

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 Ochi de vultur
2008, SUA, Dramã, Thriller
22:45 Justiþiarul: Zona de rãzboi
2008, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller
00:45 Ochi de vultur (R)
2008, SUA, Dramã, Thriller
02:45 Justiþiarul: Zona de rãzboi
(R)
2008, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller
04:15 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Fiica rãtãcitoare
2006, SUA, Comedie, Dramã
01:30 Zeul artelor culinare
1996, Hong Kong, Acþiune,
Comedie
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ACASÃ

PRIMA TV

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:00 Vestigii ºi patrimoniu
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
(R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Dincolo de hartã
11:00 Cooltura (R)
12:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Lumea azi
17:30 La un pas de România
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
23:00 Recurs la moralã
00:00 #Creativ (R)
00:30 Dincolo de hartã (R)
01:00 Lumea azi (R)
01:35 Exclusiv în România (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 O pacoste de comoarã
1994, SUA, Comedie, Western
12:30 Medalionul (R)
2003, SUA, Acþiune, Comedie
14:15 Gravidul
1994, SUA, Comedie
16:30 Indiana Jones ºi regatul
craniului de cristal
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic, Thriller
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Comoara Naþionalã:
Cartea Secretelor
2007, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Pasãrea Phoenix
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
01:15 O pacoste de comoara (R)
1994, SUA, Comedie, Western
03:15 Pasãrea Phoenix (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
05:00 România, te iubesc! (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

09:00 Crãiasa Zãpezii
2012, Rusia, Animaþie, Aventuri,
Familie
10:30 Ham talent
13:00 Observator
14:00 În cãutarea lânii de aur
2000, SUA, Aventuri, Fantastic
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,
Familie
20:30 Fantastic Show
23:00 Insula iubirii (R)
02:00 În cãutarea lânii de aur
(R)
2000, SUA, Aventuri, Fantastic
04:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ACASÃ

PRIMA TV

07:45 Cine-i cine? (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Senora
20:00 Amazoanele: lupta pentru
fericire
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Amazoanele: lupta pentru
fericire (R)
03:30 Senora (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Cetatea Domneascã
Târgoviºte
10:30 Mama mea gãteºte mai bine
(R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Secretul lui Bachus (R)
1984, România, Acþiune, Comedie
16:00 Jandarmul ºi extratereºtrii
(R)
1979, Franþa, Comedie, Crimã, SF
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Rãfuiala
1997, SUA, Thriller
00:30 Urmãrit de trecut (R)
2011, SUA, Crimã, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai bine
(R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Ajutor! vreau sã slãbesc!

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Aventura urbanã
09:00 Destinul prinþesei OkNyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Destinul prinþesei OkNyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de
secunde
20:10 Ce-ºi doresc femeile
2000, SUA, Comedie, Romantic
22:20 Gala Umorului
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:10 Prinþul Valiant (R)
1997, Irlanda, Aventuri,
Fantastic
01:50 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)

HBO
07:30 Pe platourile de filmare
08:00 The Rocky Horror Picture
Show: Sã o luãm de la capãt
09:30 Înnebunit sã fii normal
11:15 Anotimpuri
12:55 Stã sã plouã cu chiftele
14:25 Tata în rãzboi cu... tata
16:00 Bruno ºi Boots: salt în
piscinã
17:35 Filme ºi vedete
18:10 Înnebunit sã fii normal
20:00 Povestea slujitoarei
20:55 Atac de Ziua Naþionalã
22:30 Familia Hollar
00:00 Ash împotriva rãului
01:05 Noua viaþã a lui Paul
Sneijder

07:45 Cine-i cine? (R)
09:00 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Parola: Te iubesc (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Parola: Te iubesc
22:00 Viaþã nedreaptã
23:45 Iubire ºi onoare
00:45 Pasiune ºi putere (R)
01:45 Parola: Te iubesc (R)
03:30 Iubire ºi onoare (R)
04:30 Petale de singurãtate (R)
05:15 Viaþã nedreaptã (R)
06:30 Îngeri pãzitori (R)

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Mary ºi Rhoda (R)
14:00 Toba de rock (R)
16:15 La bloc
18:30 Turbo Power Rangers:
Filmul
20:30 Între douã lumi
22:45 Condamnaþi la cinã
00:45 Între douã lumi (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 SPECIAL - Tragere la
sorti Champions League
14:00 Ora exacta in sport
(reluare ora 10:45) (R)
14:00 SPECIAL -Tragere la
sorti Europa League
15:00 Ora exacta in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat, “Gladiatorii
Ringului” (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,
Horror, Mister, Thriller
23:00 Onfruntarea Finala, Badr
Hari - Rico Verhoeven (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 FIGHT NIGHT (EXPLOZIV)

07:15 Rãpirea fecioarelor (R)
1968, România, Aventuri
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Rãzbunarea haiducilor
1968, România, Aventuri
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Secretul lui Bachus
1984, România, Acþiune,
Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:15 Neam legat
04:00 Focus 18 (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Ziua în care mi s-a scris
destinul
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 Prieteni ºi atât
2005, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
07:10 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
08:00 Sid, micul savant
2008
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
11:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,
Comedie
11:50 Poate nu ºtiai
12:00 Euromaxx
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Hanni ºi Nanni 2
2012, Germania, Familie
15:00 Gala Umorului (R)
16:00 Gustul Moldovei (R)
17:00 Euromaxx (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Sinaia, la pas în 60 de
secunde
20:10 O datã’n viaþã
21:45 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
21:55 Poate nu ºtiai
22:10 Ochi de sarpe
1998, SUA, Thriller
23:55 Poate nu ºtiai
00:10 Ce-ºi doresc femeile (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic
02:15 Hanni ºi Nanni 2 (R)
2012, Germania, Familie
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
05:55 Imnul României

HBO
07:40 Biletul de loterie
09:20 Mamã, ce zi!
11:20 Familia Hollar
12:50 Noua viaþã a lui Paul
Sneijder
14:45 Frankenweenie
16:15 I Saw the Light
18:20 Angry Birds - Filmul
20:00 Absolut fabulos: Filmul
21:35 Rãzbunare: O poveste de
dragoste
23:15 Mândrie + Prejudecatã +
Zombi
01:00 Cãminul ororilor 2
02:35 Când se rupe craca

PRO CINEMA
07:45 Mary ºi Rhoda (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Toba de rock (R)
14:00 Turbo Power Rangers:
Filmul (R)
16:00 La bloc
18:15 Nopþi albe în Seattle
20:30 Ronin
23:00 Viziuni macabre
01:15 Ronin (R)
03:30 Cine A.M
05:45 Zdob si Zdub. Concert
aniversar - "20 de veri" (R)

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport (R)
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV
15:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 SuperKombat New
Heroes (EXPLOZIV)
22:00 Supernatural: Aventuri în
lumea întunericului
2005, SUA, Dramã, Fantastic,
Horror, Mister, Thriller
23:00 SuperKombat World
Grand Prix (EXPLOZIV)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
14:00 Prieteni ºi atât (R)
2005, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Bravo, ai stil!
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Se strigã darul (R)
03:30 Vacanþa Mare: Leana s-a
întors! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping
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ANEXA Nr. 1a): INFORMARE Aceastã informare este efectuatã de: Administraþia Naþionalã Apele Române Administraþia Bazinalã de Apã Jiu Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj, adresã, str. Pelendava, nr. 31, Craiova, Tel. 0251/587549, fax. 0251/587572 ce intenþioneazã sã realizeze investiþia “Construcþie Piaþã”, în satul Terpeziþa, comuna Terpeziþajud. Dolj. Ca rezultat al acestei mãsuri se
vor produce urmãtoarele:……-.... . Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii suplimentare sau care intenþioneazã sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa menþionatã: Gruia
Virgil Daniel, Tel. 0764629995, dupã data de
15.07.2017.
ANEXA Nr. 1b): INFORMARE Aceastã informare este efectuatã de: Comuna Terpeziþa, adresã str. Principalã, nr. 334, sat Terpeziþa, Tel. 0251/362009, fax 0251/362168 ce
intenþioneazã sã solicite de la Administraþia Naþionalã Apele Române Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj, aviz de gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru desfãºurare aactivitãþii de…-. Localizat în ..-.sau pentru realizarea lucrãrilor de “Construcþie Piaþã”amplasate în satulTerpeziþa, comuna Terpeziþa, judeþulDolj. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de producþie vor rezulta permanent urmãtoarele ape
uzate: ....-.... ce se vor evacua în fosã septicã,dupã ce au fost epurate prin decantare.
Aceastã solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã. Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului sau la adresa Gruia Virgil Daniel, Tel. 0764629995, dupã data de
15.07.2017.
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, cu sediul în localitatea Craiova,
Str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiilor contractuale vacante urmãtoare: Posturi vacante: Asistent medical generalist debutant- 10 posturi
pentru Ambulatoriul integrat; Asistent medical generalist debutant- 1 post pentru Laborator explorãri funcþionale; Asistent medical
debutant profil radiologie- 2 posturi pentru
Laborator radioterapie; Asistent medical debutant profil radiologie- 3 posturi pentru Laborator de radiologie ºi imagisticã medicalã; Asistent medical debutant profil laborator- 3 posturi pentru Laboratorul de analize

medicale; Asistent medical generalist debutant- 2 posturi pentru Serviciul de prevenire
a infecþiilor asociate asistenþei medicale (epidemiologie); Asistent medical generalist debutant- 2 posturi pentru Compartimentul de
arºi- Secþia clinicã chirurgie plasticã, microchirurgie reconstructivã; Asistent medical generalist debutant- 2 posturi pentru Secþia clinicã ortopedie traumatologie; Asistent medical generalist debutant- 2 posturi pentru
Secþia clinicã chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Asistent medical debutant profil laborator- 2 posturi pentru UPU-SMURD- Compartiment analize medicale; Asistent medical licenþiat generalist debutant- 2 posturi pentru
Secþia clinicã de gastroenterologie; Asistent
medical generalist debutant- 1 post pentru
Centrul Regional de Geneticã Medicalã Dolj;
Asistent medical generalist debutant- 1 post
pentru Staþia centralã de sterilizare; Asistent
social debutant- 1 post pentru spital; Registrator medical debutant- 11 posturi în cadrul
Serviciului de evaluare ºi statisticã medicalã. Concursul se va desfãºura astfel: 1.Proba scrisã: în data de 01.09.2017, ora 9,00;
2.Proba practicã: în data de 05.09.2017, ora
10,00; 3.Proba interviu: în data de 07.09.2017,
ora 9,00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: 1.Asistent medical debutant (generalist, radiologie, laborator): -Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii Sau Absolvent de ºcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã Sau Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotãrârii Guvernului nr.797/1997 Sau
Absolvent al învãþãmântului superior de 3
ani în specialitate Sau Absolvent al învãþãmântului superior (Facultatea de Moaºe ºi
Asistenþã Medicalã)- licenþã în specialitate, nu necesitã vechime în muncã. 2.Asistent
social debutant: Absolvent de ºcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã Sau Absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotãrârii Guvernului nr.797/1997, -nu
necesitã vechime în muncã. 3.Asistent medical licenþiat generalist debutant: Absolvent
al învãþãmântului superior (Facultatea de
Moaºe ºi Asistenþã Medicalã)- licenþã în specialitate, -nu necesitã vechime în muncã. 4.Registrator medical debutant: Studii medii, -nu
necesitã vechime în muncã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul unitãþii din Strada Tabaci, nr.1.
Relaþii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, persoanã de
contact: Ec. Ungurenuº Atena-Carmen, telefon: 0251.502.306.

SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, Str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiilor contractuale vacante urmãtoare: Asistent medical ºef Secþia clinicã Dermatovenerologie- 1 post, Asistent medical ºef
Secþia clinicã Medicina muncii- 1 post,
Asistent medical ºef Secþia clinicã Oncologie medicalã- 1 post, Asistent medical
ºef Secþia clinicã Reumatologie- 1 post,
Asistent medical ºef Secþia clinicã Gastroenterologie- 1 post, Asistent medical
ºef Secþia clinicã Nefrologie- 1 post, Asistent medical ºef Secþia clinicã Chirurgie,
ortopedie pediatricã- 1 post, Asistent medical ºef Secþia clinicã Ortopedie traumatologie- 1 post, Asistent medical ºef Secþia clinicã Urologie- 1 post, Asistent medical ºef Secþia clinicã Chirurgie oralã ºi
maxilo-facialã- 1 post, Asistent medical
ºef Bloc operator 3- 1 post, Asistent medical ºef Bloc operator 4- 1 post, Asistent
medical ºef Bloc operator 6- 1 post, Asistent medical ºef Bloc operator 7- 1 post,
Asistent medical ºef Laborator analize medicale- 1 post, Asistent medical ºef UPUSMURD - 1 post, ªef birou achiziþii publice, contracte (economist)- 1 post. Concursul se va desfãºura astfel: 1.Asistent
medical ºef: 1.Proba scrisã: în data de
02.10.2017, ora 9.00; 2.Proba interviu: în
data de 04.10.2017, ora 11.00. 2.ªef birou
achiziþii publice, contracte (economist):
1.Proba scrisã: în data de 02.10.2017, ora
10.00; 2.Proba interviu: în data de
04.10.2017, ora 12.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1.Asistent
medical ºef: Absolvent al învãþãmântului
superior (Facultatea de Moaºe ºi Asistenþã Medicalã)- licenþã în specialitate; Absolvent al învãþãmântului superior de
scurtã duratã în domeniul medical; Sau
Absolvent de ºcoalã sanitarã postlicealã; Grad principal; minim 8 ani vechime
ca asistent medical; 2.ªef birou achiziþii
publice, contracte (economist): Absolvent
al învãþãmântului superior- diplomã de licenþã; minim 2 ani vechime în specialitate; curs de expert în achiziþii publice. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul unitãþii din Strada Tabaci, nr.1. Relaþii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, persoanã de contact:
Ec. Ungurenuº Atena-Carmen, telefon.
0251.502.306.
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SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante urmãtoare: Referent de specialitate debutant- 1
post- pentru Compartiment relaþii cu publicul; Analist debutant- 1 post- pentru
Compartimentul informaticã; Analist debutant- 1 post- pentru Birou achiziþii publice, contracte; Analist (programator)
debutant- 1 post- pentru Compartimentul informaticã; Funcþionar debutant- 1
post- pentru Compartimentul administrativ; Muncitor calificat IV- electromecanic2 posturi- pentru Formaþia de întreþinere ºi reparaþii clãdiri; Muncitor calificat
IV- liftier- 1 post- pentru Formaþia de întreþinere ºi reparare a instalaþiilor ºi utilajelor; Muncitor calificat IV- fochist- 1
post- pentru Sectorul deºeuri; Muncitor
calificat IV- sudor- 1 post- pentru Formaþia de întreþinere ºi reparaþii clãdiri;
Muncitor calificat IV- instalator termist1 post- pentru Formaþia de întreþinere ºi
reparare a instalaþiilor ºi utilajelor; Muncitor calificat IV- lenjereasã- 1 post pentru Confecþionare ºi întreþinere inventar
moale; Muncitor necalificat- 2 posturipentru Întreþinere spaþii verzi; Muncitor
necalificat- 2 posturi pentru Aprovizionare, manipulare, depozitare ºi deservire mijloace de transport; Muncitor necalificat- 2 posturi- pentru Sectorul deºeuri. Concursul se va desfãºura astfel:
1.Proba scrisã: în data de 25.09.2017, ora
9,00. 2.Proba practicã: în data de
27.09.2017, ora 10,00. 3.Proba interviu:
în data de 29.09.2017, ora 9,00. Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
1.Referent de specialitate debutant: Diplomã de licenþã, studii în comunicare
ºi relaþii publice, nu necesitã vechime în
muncã; 2.Analist debutant: Diplomã de
licenþã în specialitate, nu necesitã vechime în muncã; 3.Analist (programator)
debutant: diplomã de absolvire a învãþãmântului postliceal Sau Diplomã de bacalaureat, nu necesitã vechime în muncã; 4.Funcþionar debutant: Diplomã de
bacalaureat Sau Diplomã de absolvire a
ºcolii generale, nu necesitã vechime în
muncã; 5.Muncitor calificat IV- electromecanic, liftier, fochist, sudor, instalator termist, lenjereasã: Diplomã (certificat) de calificare, categoria de calificare
I, nu necesitã vechime în muncã; 6. Muncitor necalificat: ªcoalã generalã, nu
necesitã vechime în muncã. Candidaþii

vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul unitãþii din
Strada Tabaci, nr.1. Relaþii suplimentare
la sediul: Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, persoanã de contact: Ec.
Ungurenuº Atena-Carmen, telefon:
0251.502.306.
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în localitatea
Craiova, Str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante urmãtoare: Infirmierã debutantã- 3 posturi pentru Secþia clinicã ATI; Infirmierã debutantã- 5 posturi pentru Compartiment
ATI copii; Infirmierã debutantã- 2 posturi
pentru Secþia clinicã chirurgie II; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Compartimentul pneumologie; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Secþia clinicã chirurgie ºi ortopedie pediatricã; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Bloc operator VII- chirurgie pediatricã; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Secþia clinicã neonatologie; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Secþia clinicã ortopedie traumatologie; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Secþia clinicã neurochirurgie; Infirmierã debutantã- 1 post
pentru Secþia clinicã recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Bloc operator VIurologie; Infirmierã debutantã- 1 post
pentru Secþia clinicã obstetricã ginecologie I; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Secþia clinicã gastroenterologie; Infirmierã debutantã- 1 post pentru Secþia clinicã reumatologie; Infirmierã debutantã- 3 posturi pentru UPU-SMURD;
Infirmierã debutantã- 1 post pentru Staþia centralã de sterilizare. Concursul se
va desfãºura astfel: 1.Proba scrisã: în
data de 08.09.2017, ora 9,00. 2.Proba
practicã: în data de 13.09.2017, ora
10,00. 3.Proba interviu: în data de
15.09.2017, ora 9,00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: ºcoalã generalã, -nu necesitã vechime în
muncã. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul unitãþii din Strada Tabaci,
nr.1. Relaþii suplimentare la sediul: Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, persoanã de contact: Ec.Ungurenuº
Atena-Carmen, telefon: 0251.502.306.

SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.
Tabaci, nr. 1, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiilor contractuale
vacante urmãtoare: Îngrijitoare- 2 posturi
pentru Secþia clinicã gastroenterologie; Îngrijitoare- 2 posturi pentru Compartimentul
de medicinã internã- Secþia clinicã gastroenterologie; Îngrijitoare- 2 posturi pentru
Secþia clinicã reumatologie; Îngrijitoare - 1
post pentru Compartimentul de pneumologie; Îngrijitoare- 2 posturi pentru Secþia clinicã nefrologie; Îngrijitoare- 1 post pentru
Compartiment dializã peritonealã; Îngrijitoare- 4 posturi pentru Compartiment neurologie; Îngrijitoare- 1 post pentru Secþia clinicã pediatrie II; Îngrijitoare- 5 posturi pentru
Secþia clinicã ATI; Îngrijitoare- 1 post pentru Compartiment ATI copii; Îngrijitoare- 1
post pentru Secþia clinicã chirurgie generalã III; Îngrijitoare- 1 post pentru Compartiment chirurgie vascularã; Îngrijitoare- 3
posturi pentru Secþia clinicã ortopedie traumatologie; Îngrijitoare- 5 posturi pentru Secþia clinicã cardiologie; Îngrijitoare- 1 post
pentru Secþia clinicã chirurgie generalã II;
Îngrijitoare- 3 posturi pentru UPU-SMURD;
Îngrijitoare- 1 post pentru Staþia centralã de
sterilizare; Îngrijitoare- 2 posturi pentru Ambulatoriul integrat; Îngrijitoare- 2 posturi
pentru Secþia clinicã chirurgie oralã ºi maxilo-facialã; Îngrijitoare- 3 posturi pentru
Secþia clinicã chirurgie plasticã, microchirurgie reconstructivã; Îngrijitoare- 2 posturi
pentru Secþia clinicã urologie; Îngrijitoare1 post pentru Secþia clinicã diabet zaharat,
nutriþie ºi boli metabolice; Îngrijitoare- 2
posturi pentru Secþia clinicã neurochirurgie; Îngrijitoare- 2 posturi pentru Secþia clinicã chirurgie toracicã; Îngrijitoare- 1 post
pentru Secþia clinicã ORL; Îngrijitoare- 1 post
pentru Secþia clinicã ORL pentru compartiment ORL copii; Îngrijitoare- 1 post pentru
Serviciul anatomie patologicã. Concursul se
va desfãºura astfel: 1.Proba scrisã: în data
de 18.09.2017, ora 9,00. 2.Proba practicã: în
data de 20.09.2017, ora 9,00. 3.Proba interviu: în data de 21.09.2017, ora 11,00. Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: ºcoalã generalã, nu necesitã vechime în muncã.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul unitãþii din
Strada Tabaci, nr.1. Relaþii suplimentare la
sediul: Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, persoanã de contact: Ec. Ungurenuº Atena-Carmen, telefon: 0251.502.306.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea unei (1)
funcii publice de execuie respectiv:
a)-denumire funcie publicã – consilier juridic, cls I, grad Debutant în cadrul
Directiei economice, Comp.Achiziii publice;
b)-condiii de desfã’urare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de
24.08.2017, ora 10.30.
-interviul se va susine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susinerea probei
scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primãriei, str. T. Vladimirescu, nr. 24, Serviciul Resurse umane. Selecia dosarelor 5 zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.
d)-condiii de participare la concurs:
-studii universitare de licenã absolvite cu diplomã de licenã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenã sau echivalentã,
specializarea drept;
-cerificat perfecionare/specializare în domeniul achiziiilor publice;
-certificat/diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-sã îndeplineascã condiiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/
1999 (r2)
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ’i va
cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiiile generale ’i specifice funciei publice pentru care se organizeazã concursul ’i documentele prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea ’i dezvoltarea carierei funcionarilor publici. Relaii suplimentare la tel
0251231424 int 107.

OFERTE DE SERVICIU

Vând apartament 4 camere, foarte spaþios, proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2 bãi, 2 balcoane, decomandat - zona 1
Mai, Târg Pelendava – Kaufland.
Telefon: 0762/622.136.
Vând apartament 3 camere
Calea Bucureºti (Lãpuº)
70.000 Euro negociabil. Telefon: 0726/431.379.

D+P-6 camere, 2 bãi, 2 holuri, pivniþã, utilitãþi, teren 1300
mp, vie, pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima casã. Telefon: 0769/360.741.
Vând casã în Craiova, Mesteacãnului, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, teren 82 mp.
25.000 Euro. Telefon: 0734/
155.815.
Vând casã Craiova, 5 camere,
2 bãi, izolatã termic, încãlzire
centralã, 570 mp sau schimb cu
apartament minim 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã în comuna Apele
Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de teracotã, parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi posibilitate
de racordare la reþeaua publicã de alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti - Celaru, cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

CASE

TERENURI

S.C. ANGAJEAZÃ MUNCITORI NECALIFICAÞI ÎN CRAIOVA. Telefon: 0770/ 626.077.
Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.
Caut menajerã curãþenie în
apartament, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/674.328.
Confecþionez porþi metalice,
garduri metalice pe orice parte, pe linie metalicã, la preþuri
minime. Relaþii la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei
nr.31, cam.318 ºi 3 locuri de
veci cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/ 506.960; 0768/ 437.838.

APARTAMENTE

Vând teren intravilan la 10 km
de Craiova, fiind zonã metropolitanã, cadastru fãcut. Telefon:
0744/846.895; 0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure – 100-110
ani, comuna Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/943.220.
Vând 9992 mp în apropiere
Gara Pieleºti Fabrica Q Fort
ºi Casa noastrã. Telefon:
0762/992.575.
Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp negociabl ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând teren intravilan Câcea
6030 mp, deschidere 30 m la
asfalt, utilitãþi, cadastru. Preþ negociabil. Telefon: 0767/263.391.
Vând pãdure de salcâm 7800
mp în comuna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând teren intravilan Comuna
ªimnicul de Sus – sat Albeºti.
Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi - la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
CUMPÃR GARSONIERÃ plata pe loc la parter. Telefon:
0761/355.107.

CUMPÃRÃRI CASE

Cumpãr 2 camere ºi baie la
Vând casã neterminatã în Câr- Vând teren arabil 2.500 ha casã în Craiova plata pe loc.
cea, Aleea Podului nr. 12. Nord 233, Spate Metro. Tele- Telefon: 0758/270.906; 0761/
Telefon: 0721/995.405.
355.107.
fon: 0251/548.870.
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Consiliul Local Pleniþa, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþie vacante de Conducãtor autospecialã
- Compartiment SVSU Pleniþa- în regim contactual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pleniþa.
1. Denumirea postului: Conducator autospeciala;
2. Nivelul studiilor: Medii absolvite cu diploma;
3. Locul ºi data pânã la care se pot depune dosarele de
înscriere: Primãria comunei Pleniþa – 04.08.2017, ora 16:00;
4. Data si locul organizãrii concursului: 16.08.2017, ora
9:00, proba scrisã ºi 18.08.2017, ora 9:00, interviul, la sediul
primãriei;
5. Condiþii de participare:
5.1.Condiiile generale pentru ocuparea postului sunt cele
prevãzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G.
nr. 286/ 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
5.2.Condiciile specifice necesare în vederea participãrii
la concurs ºi a ocupãrii funciei contractuale sunt:
- Posesor al permisului de conducere categoria “C”;
- Deþinãtor de atestat/certificat pentru competenþã:
“Servant pompier”, emis în condiþiile legii.

AUTO
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate recent, fãrã nici un defect. Telefon: 0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu familii. Telefon: 0748/145.050.
Vând urgent loc de veci Roboaica, groapã boltitã – placã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând televizor color PHILIPS
ºi AKAI- stare foarte bunã.
Preþ 170 lei.Telefon: 0764/
418.401.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni (Extindere). Telefon:
0772/250.886.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni. Telefon: 0741/
186.100.
Vând ieftin dormitor (pat dublu) douã canapele, birou ºi
altele. Urgent. Telefon: 0741/
072.812.
Vând cutie metalicã pentru
armã de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând bicicletã de bãrbat normalã româneascã bine întreþinutã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/464.043.
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, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de rezervã nouã, discuri cu muzicã diversã Telefon: 0251/
427.583.

Vând frigider ZIL puþin folosit,
maºinã de spãlat Alba Lux cu
încãlzire apã, maºinã de cusut Ileana. Telefon: 0351/
464.563.
Vând TV Color Orion ieftin ºi
urgent. Telefon: 0758/454.216.
Vând douãsprezece (12) taburele din pal melaminat. Telefon: 0728/911.350.
Vând mobilier magazin din pal
melaminat în stare bunã, 4
galantare cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând Tv sport alb- negru- 50
lei, triciclu copii – 50 lei Telefon:
0351/181.202; 0732/128.320.
Vând þuicã, podea Dacia
1310, maºinã de cusut PAFF.
Telefon: 0747/674.714.

Vând loc de veci – gropi fãcute cimitirul Romaneºti. Telefon: 0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Romaneºti. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã cusut electricã
200 lei, epilator HOMEDICS
ELOS LASER epilare definitivã 800 lei. Telefon: 0751/
136.216.
Frigider Whirlpool cu 2 uºi 300
litri, pompã Kama de udat grãdina, 4 bare cornier de 70cm
lungi de 2,80m. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã de prunã. Telefon:
0765/291.623.

ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI.
Unitatea administrativ – teritorialã
Oraºul Dãbuleni, din judeþul Dolj
anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4, începând cu data de
24.07.2017, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul Primãriei Dãbuleni, conform art.14 alin (1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
nr.7/ 1996, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate imobiliarã.
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Vând aparat foto video SAMSUNG + acumulatori 200 lei
DVD portabil, adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/136.216.
Vând maºinã de scris electricã, transformator 12 ºi 24 Volþi,
calorifere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, bocanci, ghete
militare noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã, calorifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã solid 1,25x
1,25 m cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc aerisire baie
0,5x0,5m cu giurgiuvele duble. Telefon: 0351/809.908.
Vând aragaz 4 ochiuri, televizor color 100 lei bucata, maºinã de cusut Ileana, 4 gropi
fãcute noi cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã extensibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige jgheaburi de apã la casã noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic din þeavã D 200 mm, menghinã instalator, apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.55
Vând aparat de facut pâine
electric Alasca – 70 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil 1(un) calorifer tablã 1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb cu un
calorifer de fontã folosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore motor
Dacia 106, vând arc spate
Dacia 5 locuri, sãpun de casã,
bobinatoare electrica. Telefon: 0745/589.825.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã, masã,
saltea relaxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5 lei/kg. cruce albã scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan 200/800
bine întreþinut – 100 lei, televizor color cu telecomandã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619; 0351/
410.383.
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Staþiunea de Cercetare
Dezvoltare Agricolã
ªimnic- Craiova
cu sediul în localitatea
Craiova, str. ªoseaua
Bãlceºti nr.54, judeþul
Dolj, scoate la concurs
1 post ACS, Laborator
Ameliorare, Colectiv
ameliorare grâu.
Cererile de înscriere
se depun pânã la data
de 25.07.2017.
Concursul va consta în
proba scrisã ºi interviu
ºi va avea loc în data de
27.07.2017, ora 10.00 la
sediul unitãþii. Relaþii la
telefon: 0251/417.534.

Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea copil. Telefon: 0770/298.240.

MATRIMONIALE
Domn comportament
agreabil 61 ani doresc cunoºtinþã doamnã, plãcutã
vârstã medie. Telefon:
0748/ 542.454.
Pensionar 170- 90kg, simpatic, nefumãtor, sincer, doresc doamnã fãrã obligaþii
peste 50 ani. Telefon: 0351/
181.202; 0732/ 128.320.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

CREZI ÎN TINE, CREZI ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA!
În perioada 10. 07 - 27.07, Universitatea din Craiova organizeazã admiterea pentru
anul universitar 2017-2018.
Oferta educaþionalã pentru 2017-2018 Universitãþii din Craiova totalizeazã 2864 locuri la licenþã-buget (din care 33 de locuri sunt destinate candidaþilor de etnire
rromã) ºi 1650 locuri-buget la master (din care 14 sunt destinate candidaþilor
de etnire rromã). Candidaþii au la dispoziþie ºi 2917 locuri (la taxã) pentru studii de
licenþã.
Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 55 domenii de licenþã, iar la
nivel de master, oferã pregãtire în 42 de domenii.
FACULTATEA DE AGRONOMIE: 162 locuri (buget) ºi 223 locuri taxã
FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE ªI ELECTRONICÃ: 313 de locuri la buget ºi 102 de locuri taxã.
FACULTATEA DE DREPT: 235 de locuri la buget ºi 432 de locuri la taxã.
FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFACERILOR: 463
de locuri la buget ºi 522 de locuri la taxã
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT: 105 locuri la buget ºi 315
locuri la taxã
FACULTATEA DE HORTICULTURÃ: 154 locuri la buget ºi 126 locuri la taxã
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ: 252 locuri la buget ºi 63 locuri
la taxã
FACULTATEA DE LITERE: 310 locuri la buget ºi 327 locuri la taxã
FACULTATEA DE MECANICÃ: 310 locuri la buget ºi 230 locuri la taxã
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ: 70 locuri la buget ºi 90 locuri
la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE : 365 locuri la buget ºi 162 locuri la taxã
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE: 125 locuri la buget ºi 325 locuri la taxã
Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova
pune la dispoziþie studenþilor o infrastructurã de pregãtire ºi cercetare de ultimã generaþie, precum ºi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic ºi cu cel academic
internaþional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai
bine de 200 de universitãþi din lume.
În 2017, Universitatea din Craiova organizeazã centre de admitere ºi în teritoriu, în
judeþele Olt, Gorj ºi Mehedinþi.
Toate informaþiile despre admitere pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/UniversitateCraiova

PIERDERI
CASA FUNERARÃ DIACONU
SRL J16/ 1677/ 2016 declarã
pierdut certificat de înregistrare ºi certificat constatator sediu social. Se declarã nule.
Pierdut certificat constatator suspendare activitate S.C. ARGUS
FULL SRL. 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

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:

CONDOLEANÞE

Conducerea ºi salariaþii Consiliului Judeþean Dolj sunt
alãturi de vicepreºedintele
Cosmin Vasile la greaua
durere pricinuitã de decesul
bunicului ºi transmit sincere condoleanþe familiei îndoliate. Dumnezeu sã-l odihneascã-n pace!
Asociaþia Naþionalã a Cadrelor Militare în Rezervã ºi în
Retragere din MAI Filiala
Dolj regretã profund decesul
fostului coleg plt.adj.ºef (r)
CÎRTOC CONSTANTIN un
profesionist de excepþie.
Transmitem condoleanþe familiei îndoliate! Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
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Noul „Fernando Couto”, în Bãnie
Stoperul portughez de 24 de ani, Tiago Ferreira,
a semnat un contract pe 3 ani cu Universitatea Craiova
Campania de achiziþii continuã
pentru ªtiinþa, astãzi fiind ziua în
care trebuie depusã la UEFA lista
de jucãtori pentru turul preliminar
din Europa League. Una dintre ultimele mutãri în mercato pentru
clubul din Bãnie este achiziþionarea stoperului portughez Tiago
Ferreira, în vârstã de 24 de ani,
jucãtor liber de contract, care a
semnat pe 3 ani. Crescut la academia lui FC Porto, Ferreira este jucãtor de picior stâng ºi a mai evoluat în Belgia, la Zulte Waregem,

iar în ultimele douã sezoane a jucat în þara natalã, la Uniao Madeira. Acum doi ani a retrogradat cu
echipa din Funchal în liga secundã, unde anul trecut s-a clasat pe
locul 3, ratând revenirea în Liga
Sagres. La formaþia insularã, Tiago Ferreira, care aduce aminte de
un alt stoper lusitan, mult mai celebru însã, Fernando Couto, a fost
coechipier cu Nuno Viveiros, care
a evoluat în România timp de 6 ani,
pentru CSMP Iaºi, FC Braºov, U
Cluj ºi FC Vaslui. Cotat la 350.000

de euro, Tiago Emanuel Canelas
Almeida Ferreira, pe numele sãu
complet, a fost internaþioal de juniori la toate categoriile de vârstã,
iar cu naþionala under 20 de Portugaliei a fost vicecampion mondial
în 2011. A evoluat însã decât câteva minute la acel turneu, câºtigat
de Brazilia lui Oscar, Coutinho,
Casemiro ºi Willian. ”Am vãzut
imagini cu câteva meciuri ale Universitãþii, iar ochii mi-au zburat fãrã
sã vreau, de pe teren, în tribune.
M-au fascinat fanii Craiovei ºi abia
aºtept sã ne cunoaºtem. Sunt genul de fotbalist care dã totul pentru ca aceºtia sã fie fericiþi, aºa cã
sper sã fiu cât mai repede adoptat

va!” a fost prima declaraþie a lui
Tiago Ferreira dupã ce a semnat
contractul.

în familia alb-albastrã, atât de suporteri cât ºi de noii colegi. Bine
te-am gãsit, Universitatea Craio-

Dupã Roman, ºi Alex Mitriþã V iitorul Craiovei, pe mâna
a fost repatriat de ªtiinþa
ciracilor lui Mititelu!
Universitatea Craiova l-a împrumutat pentru un sezon pe Alexandru Mitriþã, mijlocaºul de 22 de ani al formaþiei italiene din Serie
B, Pescara. Clubul din Bãnie are opþiune de
cumpãrare contra sumei de 700.000 de euro.
Italienii au plãtit celor de la Viitorul, acum
doi ani, 900.000 de euro pentru jucãtorul
care poate evolua mijlocaº ofensiv sau al
doilea atacant. Alex Mitriþã este nãscut în
Craiova ºi s-a remarcat la CS Turnu Severin, de unde a fost achiziþionat de Viitorul,
pentru care a evoluat 2 sezoane în Liga I,
marcând 6 goluri în 50 de meciuri. Mitriþã a
evoluat la Pescara atât în Serie B, acum doi
ani, cât ºi în Serie A, anul trecut, marcând 2
goluri în 34 de meciuri. Alex Mitriþã este al
doilea jucãtor craiovean repatriat în aecastã
varã de Universitatea Craiova, dupã Mihai
Roman, adus pentru 125.000 de euro de la
NEC Nijmegen. Alex Mitriþã este nepotul
fostului fundaº stânga al Universitãþii Craiova din anii 90, Dumitru Mitriþã, cel care a
fãcut carierã apoi în Olanda, la Heerenveen.

Incredibil, dar adevãrat, Dragoº Bon, una
dintre uneltele lui Adrian Mititelu, a fost angajat sã educe tinerii Universitãþii Craiova. A
fost tocmit antrenor la una dintre echipele
de juniori, dupã ce Daniel Mogoºanu a plecat la lotul naþional under 16, iar Bogdan
Budescu ºi Alin Dina au ajuns la Academia
Gicã Popescu. Putem deduce ce-i va învãþa
fostul executant al lui Mititelu pe puºtii ªiinþei: cã este o clonã a echipei fostului sãu stãpân, cã
este o echipã de partid de
care trebuie sã se debaraseze ºi sã þinteascã sã joace pentru echipa familiei
Mititelu, chiar dacã nu vor
primi bani sau nu vor fi respectaþi. Nici mãcar nu conteazã cât de bine se pricepe Bon sã antreneze, rãmâne o gafã de proporþii a celor care se ocupã de centrul de copii ºi juniori. Nu

Champions League meciurile din turul 3 preliminar
Marþi ºi miercuri s-au
disputat meciurile retur din
faza a doua preliminarã a
Champions League. În
urma rezultatelor înregistrate, se cunosc ºi disputele din turul 3 preliminar.
Rezultatele din turul
2 preliminar: Ludogoreþ
Razgrad (Bulgaria) - Zalgiris Vilnius (Lituiania) 41, în tur 1-2 (Keºeru ºi
Moþi au fost titulari, Keºeru reuºind o dublã ºi un
assist), Dudelange (Luxemburg) - APOEL Nicosia 0-1, în tur 0-1, Honved (Ungaria) – Hapoel
(Israel) 2-2, în tur 1-2,
Maribor (Slovenia) – Zrinjski (Bosnia) 1-1, în tur 2-1, Salzburg (Austria) – Hibernians (Malta) 3-0, în
tur 3-0, FC Copenhaga (Danemarca) – Zilina (Slovacia) 1-2, în tur
3-1, Kukesi (Albania) – ªeriff
(Moldova) 2-1, în tur 0-1, Rosenborg (Norvegia) – Dundalk (Irlan-

da) 3-2, dupã prelungiri, în tur 11, Celtic (Scoþia) – Linfield (Irlanda de Nord) 4-0, în tur 2-0, Legia
(Polonia) – Mariehamn (Finlanda)
6-0, în tur 3-0, Buducnost (Muntenegru) – Partizan (Serbia) 0-0,
în tur 0-2, TNS (Þara Galilor) –
Rijeka (Croaþia) 1-5, în tur 0-2, Vii-

kingur (Feroe) – Hafnarfjordur (Islanda) 0-2, în
tur 1-1, Samtredia (Georgia) – Qarabag (Azerbaidjan) 0-1, în tur 0-5,
Alaºkert (Armenia) –
BATE Borisov (Belarus)
1-3, în tur 1-1, Vardar
(Macedonia) – Malmo
(Suedia) 3-1, în tur 1-1,
Astana (Kazahstan) –
Jurmala (Letonia) 1-1, în
tur 2-1.
Meciurile din turul 3
preliminar: FCSB –
Viktoria Plzen, Nice –
Ajax, Dinamo Kiev –
Young Boys, AEK Atena
– ÞSKA Moscova, FC
Bruges – Istanbul BB, Viitorul APOEL Nicosia, Hapoel - Ludogoreþ, Salzburg - Rijeka, FC Copenhaga - Vardar, Celtic - Rosenborg,
Partizan – Olympiakos Pireu, Maribor - Hafnarfjordur, Qarabag ªeriff, Slavia Praga – BATE Borisov, Astana – Legia.

cã Bon ar fi avut vreo performanþã, indiferent de nivelul la care a lucrat, la Podari,
Filiaºi sau ca ucenic al lui Nicolo Napoli. În
aceste condiþii, nu ar fi o surprizã ca Adrian
Mititelu sã decidã politica de transferuri sau
poate chiar „primul 11”. La Universitatea,
nu la clona pe care vrea sã o înscrie în liga
judeþeanã! Oricum, de acum încolo Mititelu
va avea încã un intrus la ªtiinþa.

Etapa viitoare
Sepsi – Juventus, astãzi, ora 18.30
ACS Poli – FCSB, astãzi, ora 21
„U” Craiova – Concordia, sâmbãtã, ora 18.30
CFR Cluj – Viitorul, sâmbãtã, ora 21
CSMP Iaºi – Gaz Metan, duminicã, ora 18.30
Dinamo – FC Botoºani, duminicã, ora 21
FC Voluntari – Astra, luni, ora 21
CLASAMENT

M

V

E

Î

1. Dinamo
1
1
0
0
2. Viitorul
1
1
0
0
3. Craiova
1
1
0
0
4. ACS Poli
1
1
0
0
5. Astra
1
1
0
0
6. FCSB
1
1
0
0
......................................................................................
7. CFR Cluj
1
0
1
0
8. Botoºani
1
0
1
0
9. Voluntari
1
0
0
1
10. Sepsi
1
0
0
1
11. Chiajna
1
0
0
1
12. CSMP Iaºi
1
0
0
1
13. Mediaº
1
0
0
1
14. Juventus
1
0
0
1

G

P

3-0
3-0
2-0
1-0
1-0
2-1

3
3
3
3
3
3

1-1
1-1
1-2
0-1
0-1
0-2
0-3
0-3

1
1
0
0
0
0
0
0
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