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-  Se spune, Popescule, cã
“prostia se plãteºte”, de aia politi-
cienii noºtri au lefuri aºa de mari.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB CâtevaCâtevaCâtevaCâtevaCâteva

rãspunsuri –rãspunsuri –rãspunsuri –rãspunsuri –rãspunsuri –
interesante –interesante –interesante –interesante –interesante –
ale premieruluiale premieruluiale premieruluiale premieruluiale premierului

Un reporter „mai nou” al Ante-
nei 3 – Andreea Dumitrache – a
luat un interviu „la foc automat”
premierului Mihai Tudose, pentru
emisiunea „Politikix”. L-a prins la
ºah, într-un moment de reflecta-
re. ªtiam câteva lucruri despre
actualul premier, a cãrui desem-
nare a fost primitã cu destule re-
zerve: cã este parlamentar de Brãi-
la, din 2000, cã iubeºte ºahul. Asta
am aflat repede. Dar cam atât.
Brãila lui Panait Istrati, Fãnuº
Neagu ºi a inegalabilului profesor
universitar în ºtiinþa dreptului,
Tudor Radu Popescu, membru de
onoare al Academiei Române.
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datornicilordatornicilordatornicilordatornicilordatornicilor
de la Tde la Tde la Tde la Tde la Termoermoermoermoermo

Complexul Energetic Olte-
nia trece la represalii. Potrivit
conducerii Termo, conducerea
CEO a solicitat lista cu punc-
tele termice din Craiova la
care sunt arondate asociaþiile
de proprietari cu debite foarte
mari. Se aºteaptã ca, în termen
de 10 zile, complexul sã facã uz
de prevederea contractualã
care îi dã dreptul cã sisteze
agentul termic direct de la in-
trãrile în punctele termice.
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România este una dintre þãrile cu cele mai
multe cazuri de tuberculozã din Europa, iar ju-
deþul Dolj ocupã locul al doilea în topul inci-
denþei TBC în România. În ultimii doi ani, tra-
tamentul a peste 1.000 de pacienþi a fost ur-
mãrit în Dispensarul TBC din cadrul Spitalu-
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lui Victor Babeº din Craiova. Dispensarul este
interfaþa Programului Naþional de Control al
Tuberculozei atât cu pacienþii TBC, cât ºi cu
indivizii sãnãtoºi. Prin implicarea Rotary Cra-
iova Probitas, de ieri, acest dispensar TBC este
adus la standarde moderne de funcþionare,

spre satisfacþia pacienþilor. Infrastructurã IT
complet reabilitatã, reþea de apã ºi canaliza-
re schimbatã în totalitate sunt doar câteva din
realizãrile investiþionale puse în practicã cu
sprijinul financiar pus la dispoziþie de Rotary
Craiova Probitas.
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Indemnizaþiile pentru creºterea

copilului, plafonate la 1800

de euro
Ministrul Muncii, Olguþa

Vasilescu, a anunþat, duminicã
searã, cã indemnizaþiile pentru
creºterea copilului vor fi
plafonate la 1800 de euro. Ea
a menþionat cã în maximum
douã sãptãmâni va fi finalizat
un proiect de OUG în acest
sens. „Vom intra cu celeritate
ºi în aceste indemnizaþii.
Rândul trecut a apãrut aceastã
poveste când noi nu eram
pregãtiþi cu legea, lucram la
Legea salarizãrii, dar în acest
moment s-au lucrat deja toate
variantele. Am ajuns pe
varianta finalã, în sensul cã
vom plafona indemnizaþia la
maximum cât este în Europa
la ora actualã, adicã 1800
euro, cât are Germania. Peste
1800 de euro nu mai poate sã
ia nimeni”, a spus Olguþa
Vasilescu, la Antena 3.

Carmen Dan anunþã creºterea

salariilor poliþiºtilor cu 10%,

angajarea a 4.000 de persoane

ºi dotarea cu echipamente
Ministrul Afacerilor Interne,

Carmen Dan, a anunþat, ieri,
cã salariul poliþiºtilor va creºte
cu 10%, pentru a echilibra
veniturile poliþiºtilor cu cele
ale militarilor, urmând a fi
angajate în sistem în jur de
4.000 de persoane. “Am avut
sãptãmâna trecutã discuþii cu
premierul ºi ministrul de
Finanþe ºi în acest moment
avem în plan un act normativ
pentru ca ºi poliþiºtilor sã le
creascã salariul cu 10%”, a
spus Carmen Dan. “Am
discutat cu premierul ºi sunt
discuþii sã aducem în sistem
4.000 de angajaþi în perioada
urmãtoare ºi sã intervenim
pentru dotarea cu echipamente
de intervenþie, în primul rând
a poliþiºtilor de ordine publi-
cã”, a mai spus ministrul.
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„Este o anomalie. Pensiile specia-
le ajung sã fie mai mari decât sala-
riul net pe care îl are salariatul res-
pectiv. Nu existã nicãieri un astfel
de sistem care sã fie sustenabil. Pre-
mierul ne-a prezentat un principiu
ca pensia sã nu poatã depãºi sala-
riu. Nu se micºoreazã nicio pensie,
dar rezolvarea e urgentã pentru cã
altfel impactul pe buget va fi unul
care nu va putea fi susþinut ºi nu e
normal sã continuãm cu aceastã
anomalie. Sunt pensii mai mari de-
cât salariile”, a declarat Cãlin Popes-

Ministrul Economiei, Mihai Fifor, a
declarat, duminicã, la Abrud, în judeþul
Alba, cã România ºi-a asumat sã aloce
2% din PIB pentru Apãrare, iar o bunã
parte din aceºti bani ar trebui sã se în-
drepte spre industria româneascã, care
are nevoie de comenzi ºi dezvoltare.

Mihai Fifor a afirmat cã a avut în
ultimele douã sãptãmâni întâlniri la
douã zile cu ministrul Apãrãrii, Adrian
Þuþuianu, pentru cã Ministerul Eco-
nomiei este la faza în care analizeazã
fiecare solicitare pe care o are Minis-
terul Apãrãrii. „În ultimele douã sãp-
tãmâni, am avut, cred cã la douã zile,
întâlniri cu colegul Adrian Þuþuianu,
pentru cã suntem în faza în care anali-
zãm fiecare solicitare pe care Ministe-
rul Apãrãrii o poate avea cãtre Minis-
terul Economiei ºi cãtre companiile din
portofoliul nostru, cãtre ROMARM
de pildã. De asemenea, marþi va fi o
ºedinþã a CSAT-ului ºi am înþeles de
la colegii de la Apãrare cã vor prezen-
ta ºi în CSAT o astfel de analizã. Cugi-

Pentru ziua de marþi, 1 august,
meteorologii anunþã cod galben de
caniculã pentru aproape jumãtate de
þarã. Valul de cãldurã se va extinde
în majoritatea regiunilor, iar în Ba-
nat, Criºana, Maramureº, cea mai
mare parte a Transilvaniei ºi în sud-
vestul Olteniei, vremea va fi canicu-
larã ºi disconfortul termic în accen-
tuare. Indicele temperaturã-umezea-
lã (ITU) va atinge pe arii relativ ex-
tinse pragul critic de 80 de unitãþi ºi
local îl va depãºi uºor. Temperaturi-
le maxime se vor situa frecvent între
35 ºi 37 de grade.

Pentru miercuri ºi joi (2 - 3 august)
sunt anunþate cod portocaliu ºi cod
galben de caniculã. Valul de cãldurã
se va intensifica ºi va cuprinde toatã

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, a declarat cã,
în proiectul legii vaccinãrii, sunt prevãzute sancþi-
uni de pânã la 10.000 de lei pentru pãrinþii care refu-
zã sã participe la acþiunea de informare, nu pentru
cei care refuzã imunizarea copiilor. “Sunt ºi amenzi
de zece mii de lei, dar sunt pentru pãrinþii care refuzã
sã participe la acþiunea de informare, nu pentru cei
care refuzã vaccinarea. Sancþiunile privesc atât mi-
nistrul, cât ºi funcþionarii din minister, Direcþii de
Sãnãtate publicã, absolut tot lanþul de vaccinare,
iar ceea ce s-a vehiculat în presã cu privire la faptul
cã pãrinþii vor fi amendaþi pentru faptul cã nu-ºi
vaccineazã copii este inexact. Pãrinþii vor fi amen-
daþi în situaþia în care refuzã sã participe la întâlni-
rea cu grupul de lucru, refuzã sã participe la întâlni-
rea cu medicul de familie pentru a fi informaþi despre
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Liderul PSD Liviu Dragnea a susþinut, ieri, cã impactul
bugetar al pensiilor speciale este în acest moment de 6 miliarde
de lei, menþionând cã, dacã nu se intervine cu corecþii, se poate
ajunge la impact de 15 miliarde în 2 ani. Cãlin Popescu Tãricea-
nu, preºedintele ALDE, a declarat ieri, dupã ºedinþa coaliþiei,

cã în momentul de faþã este necesarã modificarea legii pensiilor
speciale deoarece se ajunge la o anomalie în care pensiile

devin, prin indexãri, mai mari decât salariile.

cu Tãriceanu.
Acesta a precizat cã ministrul

Muncii a prezentat câteva principii.-
 „Am discutat despre aceste princi-
pii, ne-au prezentat mai multe vari-
ante, pensiile aflate în platã nu scad.
Pensiile care ar avea prin calculul
actual o valoare mai mare decât sa-
lariul ºi sã fie indexate cu indicele
de inflaþie. Altfel, în 4-5 ani impactul
va fi la sume foarte mari”, a declarat
ºi Liviu Dragnea.

„Riscul foarte mare e cã, dacã nu
se intervine, impactul bugetar care

azi e de 6 miliarde de lei pentru aces-
te pensii speciale sã poatã sã ajun-
gã la 10 miliarde, la 11 miliarde în 2
ani, poate la 15 miliarde în 2 ani. În
ritmul acesta impactul se poate duce
la sume foarte mari, blocând ºansa
statului român sã continue creºte-
rea punctului de pensie pentru ce-
lelalte milioane de pensionari”, a
spus Dragnea.

El a menþionat cã au fost agreate
politic, în ºedinþa coaliþiei PSD-
ALDE, trei principii care urmeazã sã
fie introduse în OUG ce va modifica
Legea pensiilor speciale. „Nu le-am
cerut (premierului ºi miniºtrilor, n.r.)
sã vinã azi cu proiectul de ordonan-
þã. E o decizie a Guvernului. Am dis-
cutat de aceste principii. Sunt mai
multe variante posibile. Sunt 3 prin-
cipii practic: pensii aflate în platã nu
scad; pensiile care ar avea prin cal-
culul actual o valoare mai mare de-
cât salariul sã nu depãºeascã sala-

riul ºi sã fie indexate doar cu indice-
le de inflaþie”, a spus Dragnea.

El a spus cã miniºtrii au explicat
în ºedinþa coaliþiei mecanismul de
alocare al acestor pensii speciale,
care nu ar mai fi întâlnit în nicio altã
þarã. „Ni s-a explicat un mecanism
care e destul de ciudat ºi nu mai este
întâlnit în alte þãri, anume dacã cine-
va din cadrul acestor categorii de
pensionari, iese la pensie cu o pen-
sie care poate ajunge cu 100 ºi ceva
la sutã faþã de salariu, se ajunge ºi
pânã la 131%, problema e cã în mo-
mentul în care un individ a ieºit la
pensie cu aceastã pensie specialã,
cu o valoare X azi, peste 2 ani, peste
un an, pensia i se mãreºte dacã s-a
mãrit salariul celui care i-a ocupat
locul. Se poate ajunge la creºtere de
pânã la 50%, adicã 150%. ªi atunci
evalueazã, au plecat la Guvern ca sã
finalizeze sã punã în articole aceste
principii”, a spus Dragnea.

Amenzi uriaºe pentru pãrinþii care refuzã informarea, nu vaccinarea
vaccinuri. Practic, pãrintele are dreptul sã refuze,
dar îºi asumã toatã responsabilitatea”, a declarat
Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii.

Întrebat despre posibilitatea ca pãrinþii care re-
fuzã sã-ºi imunizeze copiii sã fie decãzuþi din drep-
turile pãrinteºti, Florian Bodog a spus: “Nu scrie
în proiect, este o decizie pe care statul român o
poate lua de la caz la caz”. “Sunt diferite cuantu-
muri de amenzi. Proiectul a intrat deja de sãptãmâ-
na trecutã în format electronic pentru avizare in-
terministerialã, astãzi a plecat în format scris la toate
ministerele ºi va fi fãcut public”, a adãugat Bodog.

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, cã i-
a solicitat ministrului Sãnãtãþii Florian Bodog “sã
foloseascã bisturiul” în problema legatã de vacci-
nare, afirmând cã pânã acum au fost aºteptate

“mãsuri fãcute la solicitãri blânde”. “Am aºteptat
o lunã de zile mãsuri fãcute doar la solicitãri blân-
de. I-am solicitat domnului ministru sã înceapã sã
foloseascã bisturiul. A început, am vãzut, doar cã
vom trece la etapa urmãtoare, dacã lucrurile nu
funcþioneazã, mergem pe lanþ în sus. Nu ne permi-
tem sã ne jucãm cu aºa ceva”, a declarat premierul
Mihai Tudose.

“Dupã ce au ajuns în toatã þara (n.r. – vaccinu-
rile), atunci când au ajuns, nu toatã lumea din sis-
temul de sãnãtate publicã s-a preocupat suficient
de bine sã fie ºi copiii vaccinaþi ºi în ultimã speþã,
au fost acei pãrinþi iresponsabili – ºi îmi asum cu-
vântul – care, invocând diverse pretexte sau di-
verse convingeri, au considerat copiii lor nu tre-
buie vaccinaþi”, a mai spus premierul.

Cod portocaliu ºi cod
galben de caniculã

în aproape toatã þara
Meteorologii au emis avertizãri cod galben ºi

portocaliu, valabile de marþi, 1 august, ºi pânã
joi, 3 august, perioadã în care maximele vor

ajunge la 39 de grade Celsius.

þara. Vremea va fi canicularã, indicele
temperaturã-umezealã (ITU) se va
situa în general peste pragul critic de
80 de unitãþi, iar local minimele noc-
turne nu vor coborî sub 20 de grade.

În Banat, Criºana, Maramureº,
cea mai mare parte a Transilvaniei ºi
în sud-vestul Olteniei disconfortul
termic va fi deosebit de accentuat ºi
se vor înregistra temperaturi maxi-
me cuprinse frecvent între 36 ºi 39
de grade. În nordul ºi estul Olteniei,
sud-estul Transilvaniei, Moldova,
Muntenia ºi Dobrogea, disconfor-
tul va fi ridicat, iar maximele termice
se vor situa în general între 35...37
de grade.

Valul de cãldurã va persista ºi la
sfârºitul sãptãmânii.

rul are un loc important în dotarea
Armatei Române cu tehnicã militarã ºi
pe noi ne intereseazã sã dezvoltãm ºi
capacitãþile de la Cugir (n.r. unde se
aflã o fabricã de arme ºi o uzinã meca-
nicã)”, a spus ministrul Economiei.

De asemenea, Mihai Fifor a adãu-
gat cã Ministerul Economiei este preo-
cupat de industria de apãrare. „Sun-
tem la fel de preocupaþi de industria de
apãrare care se aflã în portofoliul mi-
nisterului nostru. România ºi-a asumat
cã alocã 2% din PIB pentru Apãrare ºi
asta înseamnã cã suntem foarte preo-
cupaþi de relaþia pe care o avem cu Mi-
nisterul Apãrãrii, astfel încât bunã par-
te din aceste sume sã se îndrepte spre
industria româneascã de apãrare, care
are, la rândul ei, nevoie de comenzi ºi
dezvoltare”, a afirmat Fifor.

Mihai Fifor a fost prezent, dumini-
cã, la Abrud, cu ocazia Zilei Mineru-
lui, pentru a marca cei 40 de ani de
activitate ai Cupru Min, companie
subordonatã Ministerului Economiei.

Ministrul Economiei, Mihai Fifor:
O parte din cei 2% din PIB pentru Apãrare
sã se îndrepte spre industria româneascã
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Situaþia de la Termo se compli-
cã ºi mai mult, Complexul Energe-
tic Oltenia solicitând, ieri, condu-
cerii SC Termo sã îi punã la dispo-
ziþie lista cu PT-urile (punctele ter-
mice) la care sunt arondate asocia-
þiile de proprietari cu debite uriaºe.
Solicitarea vine ca urmare a faptu-
lui cã societatea de distribuþie din
Craiova, respectiv SC Termo, nu a
reuºit nici pânã acum, în ciuda
mãsurilor extreme de debranºare a
restanþierilor, sã colecteze suma de
7 milioane de lei, cât este valoarea
facturii pentru luna martie. „Astãzi
(n.r. – ieri) am primit o solicitare
din partea conducerii CEO de a le
pune la dispoziþie situaþia cu punc-
tele termice cu mari datorii. În acest
moment, lucrãm la aceastã listã, iar
atunci când va fi gata o vom trans-
mite complexului, la Târgu Jiu”, a
precizat Sorin Iordache, directorul
economic al SC Termo.

Clauzã în contractul
de furnizare

Potrivit conducerii Termo, so-
licitarea CEO de a ºti cu exactitate
care sunt punctele termice cu
restanþe mari este perfect legalã,
ba, mai mult, societatea de termo-
ficare este obligatã, prin contract,
sã îi punã la dispoziþie furnizorului
sãu toate informaþiile legate de si-
tuaþia plãþilor ºi a abonaþilor. „Sun-
tem obligaþi sã oferim aceste date
Complexului Energetic Oltenia. În

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Complexul Energetic Oltenia trece la represalii. Po-
trivit conducerii Termo, conducerea CEO a solicitat lis-
ta cu punctele termice din Craiova la care sunt arondate
asociaþiile de proprietari cu debite foarte mari. Se aº-
teaptã ca, în termen de 10 zile, complexul sã facã uz de
prevederea contractualã care îi dã dreptul cã sisteze agen-
tul termic direct de la intrãrile în punctele termice.

contractul de furnizare pe care îl
avem cu aceºtia existã ºi o clauzã
care prevede acest lucru. Clauza a
existat, de fapt, dintotdeauna, însã
nu au fãcut uz de ea pânã acum”,
a explicat Sorin Iordache. SC Ter-
mo are la dispoziþie 10 zile sã tri-
mitã situaþia datornicilor, pe punc-
te termice, dupã care se aºteaptã
reacþia conducerii CEO.

S-ar putea opri furnizarea
la punctele termice

Reprezentanþii SC Termo spun
cã existã douã cãi de urmat, iar
CEO va decide pe care va merge.
Existã varianta ca o parte din punc-
tele termice raportate de societa-
tea de termoficare sau toate sã fie
trecute pe un program redus de
apã caldã. Aceasta ar fi, potrivit
conducerii SC Termo, o variantã
optimistã. Însã se înclinã sã se
meargã pe cea de-a doua variantã,
în care punctele selectare sã fie
decuplate de la furnizare direct de
cãtre CEO. „Noi mai aveam vari-
anta de a debranºa, în cadrul unei
asociaþii, blocurile cu datorii foar-
te mari. Mergeau oamenii noºtri în
subsolurile blocurilor ºi, pe bazã
de proces-verbal, se ridicau con-
torii de apã caldã ºi cãldurã. Dupã
ce se va implica CEO, agentul ter-
mic nici nu va mai ajunge pânã la
nivelul blocurilor, urmând sã fie
oprit de la intrarea în punctul ter-
mic”, a explicat Sorin Iordache.

Repornirea ar urma sã fie
discutatã cu CEO

Odatã oprite punctele termice,
repornirea lor va intra în sarcina CEO
ºi va fi mai dificil de realizat, deoare-
ce va fi necesar sã se discuta cu
aceºtia. „Mãsura este una perfect
legalã, foarte durã pentru craioveni.
La un punct termic, de regulã, sunt
ºi mulþi craioveni care ºi-au plãtit
facturile ºi care vor fi decuplaþi, au-
tomat, cu toþi ceilalþi care sunt aron-
daþi la punctul termic. Nemulþumiri-
le acestora sunt justificate, le luãm
în calcul, dar nu putem sã le oferim,
din pãcate, nici o alternativã. De
aceastã datã, repornirea se va nego-
cia cu cei de la CEO ºi în condiþiile
pe care aceºtia le vor impune, pro-
babil de platã la zi a tuturor datorii-
lor”, a mai spus Sorin Iordache.

SC Termo a debranºat
45 de asociaþii

Pânã la solicitarea CEO, SC Ter-
mo a debranºat, în cadrul celor trei
runde de ridicare a contorilor, un
numãr de 45 de asociaþii de pro-
prietari, toate cu debite uriaºe. Po-
trivit conducerii societãþii de termo-
ficare, pe lista solicitatã de CEO se
vor regãsi, automat, acele puncte
termice la care sunt arondate cele
120 de asociaþii de proprietari pe
care, iniþial, SC Termo le inclusese
în programul de debranºare. Faþã

de ritmul treptat adoptat de Termo
– asociaþiile fuseserã programate sã
fie debranºate în serii de câte 15,
este de aºteptat ca CEO sã treacã
la represalii mult mai rapid. Reamin-
tim cã SC Termo are în derulare cu
plan de reorganizare, stabilit pe trei
ani, pentru plata cãtre CEO a unui
debit de 370 milioane de lei, acu-
mulat din cauza faptului cã locata-
rii nu îºi plãtesc facturile de apã caldã
ºi cãldurã.

Fuziunea Termo-CEO,
din nou pe tapet

La un moment dat, în paralel cu
acþiunea de debranºare la nivel de
scarã de bloc, pornitã de SC Ter-
mo, municipalitatea a readus în dis-
cuþie posibilitatea înfiinþãrii unei noi
societãþi de termoficare, care sã

aibã doi asociaþii – CLM Craiova
ºi CEO. Avantajele ar fi, susþin au-
toritãþile, de ambele pãrþi. Craiova
ar reuºi, în felul acesta, sã acce-
seze un proiect cu finanþare euro-
peanã pentru modernizarea insta-
laþiilor ºi introducerea sistemului de
furnizare a agentului termic pe ori-
zontalã, care ar oferi posibilitatea
tehnicã de a se face debranºãri in-
dividuale. De cealaltã parte, CEO
ar avea de câºtigat întrucât Termo
II, fiind o centralã care funcþio-
neazã pe sistem de co-generare, se
va menþine în funcþiune indiferent
de modul cum ar evolua situaþia
economicã a companiei, la un
moment dat, având asigurat con-
sumul de cãtre toatã  populaþia Cra-
iovei, iar pe timp de varã de cãtre
uzinele Ford.

SC Salubritate Craiova SRL desfãºoarã, în perioa-
da 1 ºi 11 august, o campanie de dezinsecþie prin pul-
verizare terestrã pe domeniul public, intervenþie ce are
ca scop combaterea insectelor dãunãtoare. Lucrãtorii
societãþii vor acþiona în noaptea de 1 august, efec-
tuând operaþiunea de larvicidare în zona lacurilor din
Craiova, pe o suprafaþã de 21,2 hectare, în timp ce în
noaptea de 2 august, începând cu ora 24.00, este pro-
gramatã dezinsecþia în Parcul „Nicolae Romanescu”
ºi zonele adiacente. În noaptea de 3 august, activita-
tea de dezinsecþie va fi derulatã în Parcul Tineretului,
cimitirele Nord ºi Sineasca, zonele verzi de pe bule-

vardul „Nicolae Titulescu”, strada „Maria Tãnase” ºi
de la Casa ªtiinþei ºi Tehnicii, precum ºi cele din Cor-
niþoiu Vechi. Echipele care acþioneazã la nivelul Craio-
vei vor demara intervenþia în celelalte cartiere ale Cra-
iovei în data de 4 august, începând cu ora 24.00, aceas-
ta urmând sã se desfãºoare în funcþie de condiþiile
meteorologice existente. Reprezentanþii Salubritãþii
precizeazã cã produsele biocide, folosite în cadrul
acestei intervenþii, sunt Extratox ºi Supertox, substanþe
din grupa a treia de toxicitate, avizate de Ministerul
Sãnãtãþii. Suprafaþa totalã pe care va avea loc dezin-
secþia este de 762.35 hectare.
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Una dintre victime, urmãritã
pe bulevardul „Titulescu”

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, care au coordonat cer-
cetãrile în cauzã, au reþinut cã,-
 „pe 5 iulie a.c., în jurul orei
9.40, pe fondul unei stãri con-
flictuale anterioare, inculpaþii
Sorin Florin Durac, Fãnel Du-
rac, Sorin Durac ºi Leonard Du-
rac au aºteptat-o pe persoana
vãtãmatã Sorin Neguþ, iar în
momentul când aceasta a cobo-
rât din taxi au lovit-o cu pumnii
în zona capului ºi a corpului,
provocându-i leziuni traumatice

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au
dispus prelungirea arestãrii preventive
pentru ºapte din cei opt craioveni de et-
nie romã, cu vârste cuprinse între 20 ºi
44 de ani, implicaþi într-un scandal de am-
ploare, pe 5 iulie a.c., în apropierea Cur-
þii de Apel Craiova, aceºtia fiind acum în

arestul IPJ Dolj. Al optulea inculpat are
mandat de arestare preventivã în lipsã ºi
este, în continuare, cãutat de poliþiºtii IPJ
Dolj. Cei opt sunt acuzaþi de lovire sau alte
violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, dupã ce au bãtut alþi doi romi, cu
care aveau neînþelegeri mai vechi.

care necesitã pentru vindecare un
numãr de 4-5 zile de îngrijiri me-
dicale. În aceeaºi împrejurare,
dintr-un alt autoturism taxi a co-
borât ºi persoana vãtãmatã Fe-
lix Neguþ, care a fost lovitã cu
pumnul în zona feþei de inculpa-
tul Ion Adîr, apoi a încercat sã
fugã, fiind urmãritã de inculpa-
þii Sorin Florin Durac, Fãnel
Durac, Valter Durac, Miticã
Durac ºi Ianoºi Durac”.

Odatã prins, pe bulevardul
„Nicolae Titulescu”, Felix Neguþ
a fost lovit cu pumnii ºi picioa-
rele, alegându-se cu leziuni care
necesitã pentru vindecare 12-14
zile de îngrijiri medicale. „În

zona comiterii faptelor, respec-
tiv pe strãzile „Constantin Brân-
cuºi” ºi „Nicolae Titulescu”, din
cauza actelor de violenþã exer-
citate de inculpaþi, a fost tulbu-
ratã ordinea ºi liniºtea publicã,
cetãþenii aflaþi în tranzit fiind
panicaþi, iar traficul rutier a fost
blocat pe timpul comiterii fap-
telor”, dupã cum au mai reþinut
procurorii în referatul prin care
au cerut arestarea celor implicaþi.

ªase inculpaþi dupã gratii
odatã cu emiterea mandatelor

în lipsã
Dupã finalizarea cercetãrilor ºi

stabilirea identitãþii celor impli-
caþi, ºapte din opt fiind fugiþi,
sustrãgându-se cercetãrilor, pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova au solicitat,
pe 12 iulie a.c., Judecãtoriei Cra-
iova, arestarea preventivã pentru
opt craioveni de etnie romã. In-
stanþa a admis propunerea ºi a
emis mandat de arestare pentru
30 de zile pe numele lui Sorin
Florin Durac, singurul prins la
momentul respectiv, iar cu pri-
vire la ceilalþi ºapte inculpaþi, res-
pectiv Durac Sorin Florin, Du-
rac Fãnel, Durac Leonard, Adîr
Ion, Durac Valter, Durac Ianoºi
ºi Durac Miticã s-au emis man-
date de arestare preventivã în lip-
sã pe 19 iulie a.c. Odatã dispusã
arestarea pe numele lor, ºase din
cei ºapte romi s-au prezentat la
Poliþie, fiind preluaþi ºi încarce-

raþi de poliþiºtii Secþiei 2 Craio-
va. Singurul care nu este nici
acum de gãsit este Durac Ianoºi,
cu privire la care poliþiºtii desfã-
ºoarã activitãþi specifice în ve-
derea prinderii, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Vineri, 28 iulie a.c., magistra-
þii Judecãtoriei Craiova au admis
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova, ºi au pre-
lungit, cu 30 de zile, arestarea
preventivã a celor ºapte inculpaþi
din dosar care sunt dupã gratii:
„Admite propunerea formulatã
de Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova. Dispune pre-
lungirea mãsurii arestãrii preven-
tive a inculpatului DURAC SO-
RIN, luatã prin încheierea nr. 71/
12.07.2017, pe o perioadã de 30
zile, începând cu data de
11.08.2017 pânã la 09.09.2017
inclusiv. Dispune prelungirea
mãsurii arestãrii preventive a
inculpatului DURAC SORIN
FLORIN, luatã prin încheierea
nr. 73/19.07.2017, pe o perioa-
dã de 30 zile, începând cu data
de 18.08.2017 pânã la
16.09.2017 inclusiv. Dispune pre-

lungirea mãsurii arestãrii preven-
tive a inculpatului DURAC FÃ-
NEL, pe o perioadã de 30 zile,
începând cu data de 18.08.2017
pânã la 16.09.2017 inclusiv. Dis-
pune prelungirea mãsurii arestã-
rii preventive a inculpatului DU-
RAC LEONARD, pe o perioadã
de 30 zile, începând cu data de
18.08.2017 pânã la 16.09.2017
inclusiv. Dispune prelungirea
mãsurii arestãrii preventive a in-
culpatului ADÎR ION, pe o pe-
rioadã de 30 zile, începând cu
data de 18.08.2017 pânã la
16.09.2017 inclusiv. Dispune pre-
lungirea mãsurii arestãrii preven-
tive a inculpatului DURAC VAL-
TER, pe o perioadã de 30 zile,
începând cu data de 18.08.2017
pânã la 16.09.2017 inclusiv. Dis-
pune prelungirea mãsurii arestã-
rii preventive a inculpatului DU-
RAC MITICÃ, pe o perioadã de
30 zile, începând cu data de
18.08.2017 pânã la 16.09.2017
inclusiv. Cu drept de contestaþie
în 48 de ore de la comunicare.
Pronunþatã în camera de consi-
liu, azi, 28.07.2017”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Porþile Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean (IPJ) Dolj s-au des-
chis, ieri, pentru noii poliþiºti, ab-
solvenþi ai Academiei de Poliþie
„A.I. Cuza” Bucureºti ºi ªcolii de
Agenþi de Poliþie Vasile Lascãr
Câmpina. Astfel, 3 ofiþeri de poli-
þie ºi 10 agenþi de poliþie au fost
întâmpinaþi de ºeful Inspectoratu-

„Sânge proaspãt” la IPJ Dolj

lui, comisar-ºef Constantin Nico-
lescu, care i-a felicitat pentru re-
zultatele obþinute la examenul de
absolvire ºi i-a îndemnat sã poarte
cu mândrie ºi responsabilitate uni-
forma de poliþist. Cei 3 ofiþeri de
poliþie îºi vor desfãºura activitatea
la structurile de investigaþii crimi-
nale, iar cei 10 agenþi de poliþie ur-

meazã sã fie încadraþi la structuri-
le de ordine publicã, atât din me-
diul urban, cât ºi în mediul rural. 

ªi tot ieri, agent-ºef de poliþie
Asãnicã Vasile, ªeful Postului de
Poliþie Rojiºte, i-a predat ºtafeta ºi
i-a urat succes în activitate agen-
tului de poliþie Gligor Adrian, care
urmeazã sã îi ia locul. Agentul-ºef
de poliþie Asãnicã, proaspãt pen-
sionat, i-a transmis tânãrului poli-
þist câteva recomandãri referitoa-
re la munca de poliþie acumulate
în cei aproximativ 30 de ani de
când îºi desfãºoarã activitatea ca
poliþist în mediul rural. Inspecto-
rul-ºef al IPJ Dolj i-a felicitat pe
tinerii poliþiºti ºi le-a urat mult suc-
ces în carierã, acesta fiind înce-
putul unui drum lung în cadrul
unei instituþii în care cetãþenii îºi
pun toatã încrederea cã vor gãsi
ajutor ºi dreptate, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia”
al judeþului Dolj au anunþat cã, as-
tãzi, la sediul unitãþii, se desfãºoarã
o festivitate organizatã cu prilejul
avansãrii în gradul urmãtor, la ter-
men, a unui numãr de 24 de cadre
militare, dintre care 4 ofiþeri ºi 20
subofiþeri ai ISU Dolj. Activitãþile vor
debuta cu ridicarea Drapelului pe

Festivitate de avansare în grad
pentru 24 de pompieri doljeni

catarg ºi intonarea Imnului Naþio-
nal, în prezenþa întregului personal
al unitãþii, iar dupã primirea rapor-
tului ºi darea onorului, inspectorul
ºef al ISU Dolj, col. Constantin Flo-
rea, va da citire ordinelor de înainta-
re în grad, ºi le va mulþumi cadrelor
militare pentru modul exemplar în
care ºi-au îndeplinit atribuþiile de ser-
viciu pe timpul misiunilor.
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Câteva rãspunsuri – interesante – ale premieruluiCâteva rãspunsuri – interesante – ale premieruluiCâteva rãspunsuri – interesante – ale premieruluiCâteva rãspunsuri – interesante – ale premieruluiCâteva rãspunsuri – interesante – ale premierului
MIRCEA CANÞÃR

Un reporter „mai nou” al Antenei 3 –
Andreea Dumitrache – a luat un interviu
„la foc automat” premierului Mihai Tu-
dose, pentru emisiunea „Politikix”. L-a
prins la ºah, într-un moment de reflec-
tare. ªtiam câteva lucruri despre actua-
lul premier, a cãrui desemnare a fost pri-
mitã cu destule rezerve: cã este parla-
mentar de Brãila, din 2000, cã iubeºte
ºahul. Asta am aflat repede. Dar cam
atât. Brãila lui Panait Istrati, Fãnuº Nea-
gu ºi a inegalabilului profesor universi-
tar în ºtiinþa dreptului, Tudor Radu Po-
pescu, membru de onoare al Academiei
Române. Mare dascãl. Brãila, oraºul de
la Dunãre, unde din 25 iulie pânã la 6
august a.c., sub cupola Teatrului în care
Hariclea Darclée debuta, în 1881, se
spune cã ar fi o bijuterie, gãzduieºte

Festivalul ºi Concursul Internaþional de
Canto ce poartã numele legendarei ar-
tiste – ediþia 2017. Evenimentul din
acest an reuneºte speranþe ale liricii din
19 þãri ale lumii ºi un numãr-record de
concurenþi înscriºi – 200. Citindu-l pe
Panait Istrati – loc aparte în galeria scri-
itorilor români – ºi datoritã preocupãri-
lor asidue ale fostului lector craiovean
universitar, Maria Gabriela Pintea, înþe-
lesesem cã Brãila nu e doar un vechi
port de la Dunãre, fost porto-franco, ci
ºi o altã lume, pestriþã, extrem de etero-
genã, cu români, þigani, greci, evrei,
turci º.a.m.d. Dar sã revenim. Cursiv,
atent la exprimare, cu câteva ingredien-
te picante, de luat în seamã, Mihai Tu-
dose a dat bine. Douã rãspunsuri-fulger
mi s-au pãrut, de-a dreptul izbutite, poa-

te chiar de invidiat. Întrebat scurt: „Vic-
tor Ponta sau Liviu Dragnea?”, Mi-
hai Tudose nu a muºcat provocarea ºi a
fãcut o eschivã înþeleaptã: „Nu am idoli
în viaþã. Nu vreau sã trãiesc viaþa
altora”. Parfum! Pentru ca urmãtoarea
întrebare – „De ce sunteþi aºa de în-
cruntat?” – sã aibã un rãspuns de om
de stat. Omenesc ºi cinstit. „Aveþi im-
presia cã toate lucrurile sunt foarte
bune în þarã? Nu, nu prea avem mo-
tive sã zâmbim, cel puþin deocamda-
tã”. Nu ºtim dacã Mihai Tudose, altmin-
teri mucalit, chiar are insomnii, neliniºti,
dubii. Oricum, dupã fizionomie, nu tra-
verseazã istoria în chip suveran – vesel
ºi neînfricat – cu o virilã încredere în
sine. Cel puþin, asta ne-a sugerat. Ulti-
ma sa carte cititã, de fapt recititã, cum

ne-a spus, este „Groapa” lui Eugen Bar-
bu. Lecturã agreabilã, din toate puncte-
le de vedere. Deºi lumea s-a schimbat
mult, ºi la marginile Bucureºtiului. Stã-
ruie, totuºi, amintiri, dar ºi obiceiuri din
vremea lui Bozoncea. Nu se mai dã cu
ºuriul, se trage cu cardul, deºi nici asta
nu mai merge. Dacã ar fi dupã noi, i-am
recomanda premierului, în limita timpu-
lui disponibil, sã reciteascã tulburãtorul
roman „Ciulinii Bãrãganului”, scris la
1928, de Panait Istrati, unde dialogul
«„Încotro mergem, Ionele?” ”În
lume,  Matache,  cu c iul ini i  dupã
noi”», rãmâne de o actualitate descum-
pãnitoare. Ciulinii fiind semnul sãrãciei,
de care oamenii din întinsa câmpie a
Dunãrii încã nu au scãpat. I-au dus în
toatã Uniunea Europeanã.

La sediul Prefecturii Doljs-a
desfãºurat, ieri, ºedinþa Comisiei
judeþene de acþiune împotriva
violenþei în sport, fiind puse în
discuþie problemele legate de
prevenire, în primul rând, ºi de
protecþie a spectatorilor ºi spor-
tivilor înaintea, în timpul ºi dupã
desfãºurarea unor competiþii.
Preºedinte al comisiei este sub-
prefectul de Dolj ,  Cristian
ªovãilã, cel care a ºi deschis
întâlnirea de ieri:

 „În activitatea desfãºurate în
anul competiþional 2016-2017,
totul a decurs conform planului
aprobat ºi nu am avut evenimen-
te deosebite, iar aici trebuie sã
le mulþumim instituþiilor care au
asigurat liniºtea ºi ordinea publi-
cã, pe lângã implicarea autoritã-
þilor locale: Inspectoratul de Jan-
darmi Judeþean Dolj, Gruparea
de Jandarmi Mobilã Craiova, In-
spectoratul dePoliþie al Judeþu-
lui Dolj, Poliþia Localã Craiova.
Dupã inaugurarea noului stadion
din Craiova, probabil cã activi-
tatea comisiei judeþene va fi una
ceva mai dificilã, dar sunt con-
vins cã vom pãstra aceastã sta-
re de normalitate ºi nu vom avea
probleme deosebite. Dar, mai
bine vã pot da explicaþii cei care
au prerogative în domeniu”.

Un sezon
competiþional încheiat

fãrã sancþiuni
Primul care a vorbit a fost

Mihai Milu, reprezentantul Di-

„Fãrã violenþã în sport” – un program care a avut
rezultate în Dolj

Ieri, a avut loc, la Prefectura Judeþului Dolj,
ºedinþa Comisiei judeþene de acþiune împotriva
violenþei în sport. S-a aflat în discuþie toatã pro-

blematica din domeniu ºi s-au prezentat planurile
de acþiune pentru viitorul sezon competiþional.

Demn de remarcat este faptul cã în sezonul spor-
tiv recent încheiat nu au fost semnalate cazuri de
gravitate deosebitã ºi nu au fost încheiate acte de
cercetare penalã ºi aplicare de sancþiuni grave.

recþiei Judeþene de Sport ºi Ti-
neret Dolj: „Am asigurat, în par-
teneriat cu toate instituþiile de
ordine publicã, toate condiþiile
de siguranþã pentru desfãºura-
rea evenimentelor sportive. Am
avut mai multe întâlniri cu re-
prezentanþii  Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj,  prin care
s-au prelucrat toate mãsurile de
prevenire a unor fapte reproba-
bile în timpul desfãºurãrii unor
competiþii. Pentru anul 2017-
2018, vom continua cooperarea
cu toate structurile din dome-
niu”. O voce importantã este
cea a gen. Constantin Florea,
comandantul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj: «Mul-
þumesc tuturor factorilor impli-
caþi în asigurarea ordinii publi-
ce la competiþiile sportive, par-
teneri cu noi, iar la Liga I de
fotbal, þinând cont cã meciurile
echipei „Universitatea” s-au
desfãºurat la Dr. Tr. Severin,
sprijinul a fost al  colegilor
noºtri de la Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova. În judeþ,
am asigurat paza ºi ordinea aco-
lo unde a fost necesar. S-au
desfãºurat acþiuni de prevenire
a comiterii faptelor cu violen-
þã, mergând ºi în unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar, unde
am prezentat riscurile la care se
expun cei care comit fapte an-
tisociale. Rezultatele obþinute au
fost foarte bune, astfel cã, dupã
foarte mulþi ani, am avut un
sezon competiþional încheiat
fãrã vreo sancþiune sau do-

sar penal.Atrag atenþia cã tre-
buie ca organizatorii competi-
þiilor sã ne prezinte, cu cinci
zile înaintea desfãºurãrii aces-
tora, planurile de acþiune, ast-
fel încât sã vedem cadrul lor
de încadrare la risc. Am avut
ºi vom avea o colaborare bunã
cu Asociaþia Judeþeanã de Fot-
bal Dolj. De asemenea, reco-
mandãm ca toate asociaþiile
sportive sã aibã stabilit perso-
nalul specializat pentru adopta-
rea mãsurilor de siguranþã, mai
ales unde sunt zone potenþiale
de risc».

La rândul sãu, comisar-ºef
Mihai Stoian, ºeful Serviciu-
lui de Ordine Publicã din ca-
drul Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj, a precizat:
„ Împreunã  cu  pa r t ene r i i
noºtri, am analizat riscurile,
acolo unde au fost competiþii
sportive. Facem parte dintr-un
sistem integrat ºi pot spune
cã, în ultimul an, nu am avut
evenimente deosebite, ceea ce
ne dorim ºi suntem convinºi
cã va fi ºi în viitor”. De ase-
menea, Octavian Mateescu,
directorul Poliþiei Locale Cra-

iova, a menþionat: „Dupã ce au
expus datele cei dinaintea mea,
prea multe nu am de adãugat.
Poate doar cã am fost prezenþi
la toate competiþiile sportive
din Craiova ºi am asigurat, aºa
cum o vom face ºi în conti-
nuare, siguranþa tuturor celor
prezenþi la evenimente. ªi la
Polivalentã, ºi pe Extensiv, paza
oaspeþilor noi am pus-o în prac-
ticã. Am colaborat foarte bine
cu celelalte instituþii, de aceea
nici nu a fost vorba de eveni-
mente deosebite”.

CRISTI PÃTRU
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Vicepreºedintele Valdis Dom-
brovskis, responsabil pentru
moneda euro ºi dialogul social,
precum ºi pentru stabilitatea fi-
nanciarã, serviciile financiare ºi
Uniunea pieþelor de capital, a de-
clarant cã în planul de acþiune
privind serviciile financiare pen-
tru consumatori, ne-am luat an-
gajamentul de a propune legis-
laþie prin care sã reducem taxele
pentru tranzacþiile transfronta-
liere în toate statele membre.

„Plãþile în euro, în zona Euro,
au de regulã costuri foarte redu-
se, dar nu aceeaºi este situaþia
ºi în cazul tranzacþiilor trans-
frontaliere efectuate în monede-
le naþionale ale statelor membre

Comisia Europeanã a lansat, sãptã-
mâna trecutã, o consultare publicã pri-
vind metodele prin care ar putea fi re-
duse costurile pentru plãþile transfron-
taliere, atunci când acestea sunt efec-
tuate în alte monede decât euro. Pen-
tru zona Euro, aceste costuri au fost eli-
minate deja, ele fiind la nivelul celor

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

pentru plãþile domestice. Demersul
Comisiei are, astfel, în vedere realiza-
rea de economii ºi în cazul altor valu-
te, eliminarea practicilor de tarifare ce
sunt în defavoarea clienþilor, precum ºi
creºterea gradului de transparenþã a
comisioanelor plãtite de consumatori
pentru diversele tranzacþii.

sau în afara ei. Vreau sã mã asi-
gur cã toþi europenii plãtesc mai
puþin când fac transferuri de
bani în strãinãtate sau când fac
retrageri din cont în timpul va-
canþelor – indiferent ce monedã
folosesc sau unde se aflã pe te-
ritoriul UE”, a subliniat oficialul
European.

Pãrþile interesate din varii

sectoare sunt invitate sã con-
tribuie la la consultare, ce in-
clude un chestionar dedicat pen-
tru consumatori. Pe baza rãs-
punsurilor primite, Comisia va
putea stabili paºii urmãtori pen-
tru atingerea obiectivului de re-
ducere a costurilor. Consultarea
publicã se va încheia în data
de 30 octombrie 2017.

Se vor elimina din sfera con-
tribuabililor plãtitori de impozit pe
profit a asociaþiilor de proprietari
care efectueazã doar încasarea
cotelor de contribuþie la cheltu-
ielile asociaþiei de proprietar. Abo-
namentele de sãnãtate suportate
de angajator nu vor mai fi supu-
se impozitãrii pe venitul din sala-
rii dacã au o valoare maximã de

Ministerul Finanþelor Publice
va efectua vineri, 4 august
2017 prima platã de dobândã
anualã în valoare de 2,15 RON/
obligaþiune, aferente titlurilor
de stat  emise în anul 2016,
conform Prospectului de
emisiune a titlurilor de stat în
cadrul Programului FIDELIS.
“Depozitarul Central S.A va
asigura distribuirea sumelor
reprezentând dobânzi ºi ram-
bursãri ale valorii nominale
cãtre deþinãtorii titlurilor de
stat, plãþile urmând sã fie
realizate prin transfer bancar în
conturile deþinãtorilor sau în

La înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile:

O analizã a riscului fiscal
Ministerul Finanþelor

Publice vine în sprijinul
contribuabililor ºi al mediu-

lui de afaceri cu Legea
nr.177/2017 care aduce

modificãri importante
Codului fiscal. Legea publi-
catã în Monitorul Oficial nr.

0584 din 21 iulie 2017,
clarificã unele mãsuri,

reformuleazã ºi reglemen-
teazã mai exact condiþiile

de desfãºurare a activitãþi-
lor economice.

400 de euro anual.
MFP mai anunþã crearea unui

regim fiscal unitar pentru persoa-
nele juridice care realizeazã veni-

turi sub 500.000 de euro prin apli-
carea impozitului pe veniturile mi-
croîntreprinderilor, scopul fiind
acela de aducere în acest sistem
ºi a persoanelor juridice care des-
fãºoarã activitãþile aflate sub inci-
denþa impozitului specific. Mãsu-
ra se aplicã începând cu 1 august,
fiind prevãzute reguli tranzitorii.

„La înregistrarea în scopuri
de TVA a unei persoane impoza-
bile se va avea în vedere o anali-
zã a riscului fiscal pe care aceas-
ta îl prezintã ºi nu a intenþiei ºi
capacitãþii persoanei impozabile
de a desfãºura activitate econo-
micã. Aceleaºi principii vor fi
avute în vedere ºi în cazul anu-
lãrii/înregistrãrii în scopuri de
TVA”, se menþioneazã în comu-
nicatul Ministerului.

Se plãteºte prima
dobândã anualã pentru

titlurile de stat FIDELIS
numerar la ghiºeele agenþiilor
Bãncii Comerciale Române
S.A., în calitatea sa de Agent
de Platã”, se precizeazã într-un
comunicat al Ministerului
Finanþelor Publice. Detalii
referitoare la plata dobânzilor
sunt publicate în Prospectul de
emisiune a titlurilor de stat
destinate exclusiv investitorilor
persoane fizice în cadrul
Programului FIDELIS – Ediþia
CENTENAR, ºi pot fi vizuali-
zate accesând FIDELIS, pagi-
na de facebook dedicatã
FIDELIS, sau website-ul Bur-
sei de Valori Bucureºti.
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Balul Caritabil Rotary Probitas,
organizat în luna mai a anului tre-
cut, a reuºit sã strângã fonduri
pentru igienizarea ºi reabilitarea
Dispensarului TBC. Contribuþia a
fost vitalã pentru a îmbunãtãþi con-
diþiile în care prevenþia ºi tratamen-
tul tuberculozei se desfãºoarã în
dispensar. Trebuie sã menþionãm
cã la acel eveniment caritabil au
fost strânºi aproximativ 100.000

de lei. În timpul manifestãrii de
atunci, în calitate de manager al
Spitalului de Boli Infecþioase „Vic-
tor Babeº” Craiova, dr. Adina Tur-
cu preciza: „România este una din-
tre þãrile cu cele mai multe cazuri
de tuberculozã din Europa, iar ju-
deþul Dolj ocupã locul al doilea în
topul incidenþei TBC în România.
Igienizarea ºi reabilitarea dispensa-
rului TBC cu sprijinul Clubului
Rotary Craiova Probitas vor uºu-
ra misiunea medicilor ºi vor avea
un impact important asupra sãnã-

România este una dintre þãrile cu cele mai multe cazuri de
tuberculozã din Europa, iar judeþul Dolj ocupã locul al doilea în
topul incidenþei TBC în România. În ultimii doi ani, tratamentul
a peste 1.000 de pacienþi a fost urmãrit în Dispensarul TBC din

cadrul Spitalului Victor Babeº din Craiova. Dispensarul este
interfaþa Programului Naþional de Control al Tuberculozei atât

cu pacienþii TBC, cât ºi cu indivizii sãnãtoºi. Prin implicarea
Rotary Craiova Probitas, de ieri, acest dispensar TBC este
adus la standarde moderne de funcþionare, spre satisfacþia

pacienþilor. Infrastructurã IT complet reabilitatã, reþea de apã
ºi canalizare schimbatã în totalitate sunt doar câteva din

realizãrile investiþionale puse în practicã cu sprijinul financiar
pus la dispoziþie de Rotary Craiova Probitas.

tãþii publice din judeþul nostru. Dis-
pensarul TBC reprezintã interfaþa
Programului Naþional de Control al
Tuberculozei atât cu pacienþii, cât
ºi persoanele sãnãtoase, aici fiind
urmãrit în ultimii doi ani tratamen-
tul a peste 1.000 de pacienþi”. Au
participat la acel bal aproape 250
de persoane, care au luat parte la
licitaþiile ºi tombola organizate în
scop caritabil.

Sumele strânse
din donaþii
au schimbat totul

Ieri, în prezenþa primarului mu-
nicipiului Craiova, Mihail Genoiu,
conducerea Spitalului de Boli In-
fecþioase „Victor Babeº” din Cra-
iova a prezentat rezultatul final al
implicãrii Rotary Craiova Probitas.
„Peste 2.500 de pacienþi sunt con-
sultaþi lunar aici. Rotary Craiova
Probitas este mulþumit cã a mai
finalizat un proiect, început în

urmã cu doi ani. Sã amintim cã,
urmare a balului caritabil, s-au do-
nat sume importante, care au per-
mis acum realizarea acestor lucrãri.
Valoarea totalã a cheltuielilor este
de 120.000 de lei”, a menþionat
Dragoº Ivanovici, preºedintele
Rotary Club Craiova Probitas.

Managerul de proiect, Adrian
Cojocaru, a relatat cã „ne-am con-
centrat pe schimbarea reþelelor de
apã ºi canalizare, pe modernizarea
reþelei de date, aducând-o la ulti-
mul standard de operaþionalizare.
Pentru nevoile pacienþilor, evident
cã mare parte din investiþie este
ascunsã sub aceºti pereþi moderni
ºi frumos coloraþi”.

O afecþiune,
din nefericire,
tot mai des întâlnitã

Tuberculoza este o boalã cauza-
tã de o bacterie. Se numeºte bacilul
Koch. Cea mai comunã formã de
tuberculozã este cea pulmonarã, dar
boala poate apãrea ºi în alte pãrþi
ale corpului – în oase, ganglioni lim-
fatici sau creier. Sã nu uitãm cã tu-
berculoza este vindecabilã, iar me-
dicamentele pentru tratarea ei sunt
gratuite pentru toate persoanele care
locuiesc pe teritoriul României. Cei
mai mulþi pacienþi cu tuberculozã
trebuie sã facã un tratament de 6
luni: 2 luni iau medicamente zilnic,
4 luni iau medicamente de 3 ori pe
sãptãmânã.

Tuberculoza se rãspândeºte prin
aer prin intermediul unor mici pi-
cãturi invizibile, care provin din
nasul sa gura unei persoane ce are
TB într-o formã contagioasã ºi
ajung în aer când aceasta tuºeºte,
strãnutã, cântã sau vorbeºte. Ba-
cilii Koch se aflã în interiorul aces-
tor picãturi. Când o persoanã respi-
rã aerul infectat, picãturile pot ajun-
ge în plãmâni. Medicii de speciali-
tate atrag atenþia cã nu toate per-
soanele care sunt infectate cu TB
fac boala. Studiile aratã cã o trei-
me din populaþia globului este in-
fectatã cu microbul tuberculozei,

dar doar o parte se îmbolnãveºte.
Scãderea imunitãþii pare sã fie un
factor declanºator. Medicii averti-
zeazã cã cineva care tuºeºte de
douã-trei sãptãmâni poate avea tu-
berculozã pulmonarã. Cele mai des
întâlnite simptome sunt tusea pro-
ductivã, uneori cu sânge, ºi dure-
rea în piept.

S-au implicat
intens în sãnãtatea
craiovenilor

Clubul Rotary Craiova Probitas
a fost înfiinþat în anul 2012 ºi de
atunci a desfãºurat numeroase pro-
iecte, printre care: reabilitarea a
ºase saloane de la Clinica de Pe-
diatrie a Spitalului Filantropia, re-
novarea spaþiului destinat urgenþei
dentare ºi ambulatoriului de chirur-
gie oralã ºi maxilo-facialã din ca-

drul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, organizarea Cu-
pei Rotary Probitas la ºah, proiec-
tul „Înfrunzeºte Craiova!” în co-
laborare cu maestrul Tudor Gheor-
rghe, prin care au fost achiziþio-
naþi ºi plantaþi pe strãzile Craiovei
900 de copaci.

Asociaþie de egali, fiecare re-
cunoscut profesional în domeniul
sãu de activitate, persoane de ca-
racter ºi care se bucurã de o bunã
reputaþie, lucrând ca buni profe-
sioniºti, lideri ai comunitãþilor lo-
cale, Rotary promoveazã idealul
de a servi binele public în profe-
sie ºi în societate, dând dovadã
de integritate. Cultivarea relaþiilor
personale între reprezentanþii di-
feritelor profesiuni, meserii ºi
bresle din comunitatea localã în-
seamnã recunoaºterea valorii ori-
cãrei activitãþi utile.
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În primul semestru al  acestui an,
AJOFM Dolj a fost axatã pe realizarea mai
multor obiective: satisfacerea operativã a
unui numãr cât mai mare de oferte de lo-
curi de muncã; sprijinirea persoanelor afla-
te în cãutarea unui loc de muncã; sprijini-
rea celor cautã sã-ºi gãseascã o ocupaþie;
implementarea mãsurilor active ºi preven-
tive pentru ºomeri ºi pentru cei inactivi;
combaterea ºomajului de lungã duratã,
astfel încât fiecãrei persoane aflatã în
aceastã situaþie sã-i fie acordatã posibili-
tatea de a beneficia de mãsuri active, îna-
inte de a atinge ºase luni, în cazul tineri-
lor, ºi de 12 luni în cazul adulþilor, sub
aspectul formãrii profesionale; sprijinirea
(motivarea angajatorilor) pentru a angaja
peroane din rândul ºomerilor.

Rata ºomajului în Dolj, în scãdere cu
un procent faþã de începutul acestui an

AJOFM Dolj – bilanþul pe primeleAJOFM Dolj – bilanþul pe primeleAJOFM Dolj – bilanþul pe primeleAJOFM Dolj – bilanþul pe primeleAJOFM Dolj – bilanþul pe primele
ºase luni din acest anºase luni din acest anºase luni din acest anºase luni din acest anºase luni din acest an

 Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj (AJOFM) a prezentat activitatea pe primul
semestru al acestui an, precum ºi obiectivele pe care le are de îndeplinit în 2017. Conform datelor statis-

tice prezentate, rata ºomajului este, în iunie, cu un procent mai mic faþã de ianuarie a.c.
Un plan ambiþios, care, în unele as-

pecte, are rezultate bune, în altele mai
este de muncã, dar cel mai bine explicã
Radu Calotã ,  d i rector  execut iv  a l
AJOFM Dolj: „Putem spune cã la echili-
brarea pieþei muncii ºi reducerea defici-
telor sectoriale de forþã de muncã, prin
mediere, dintr-un plan de 9.000 de dosa-
re, pe tot anul, avem realizate 4.818. La
formare profesionalã, am depãºit cu
ºapte cazuri (207 – 200). La încadrarea
prin stimularea forþei de muncã, prin
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, stadiul
de realizare este de 14 din 25.

De asemenea, la ocuparea prin acorda-
rea de alocaþii pentru ºomerii care se în-
cadreazã înainte de expirarea indemniza-
þiei, 100% pentru absolvenþii care se în-
cadreazã înainte de expirarea perioadei de
ºomaj, avem ºapte din 20. La prima de

activare pentru ºomerii neindemnizaþi, pla-
nul era de zece, dar avem 214. Suntem
aproape de realizarea indicativilor la înca-
drarea absolvenþilor din instituþii de învã-
þãmânt, prin subvenþionarea locului de
muncã (57 din 60), iar la încadrarea ºome-
rilor peste 45 de ani, care sunt unici sus-
þinãtori de familie, am depãºit obiectivele
(316 - 300). Demn de remarcat este cã,
dacã la începutul acestui an aveam o ratã
de ºomaj de 9,52%, la sfârºitul lunii iunie
aceasta este de 8,53%”.

Acesta a mai precizat cã la finele pri-
mului semestru se aflau în derulare 26 de
cursuri de formare profesionalã, finanþa-
te prin Bugetul Asigurãrilor pentru ªomaj,
iar dupã organizarea, în aprilie, a Bursei
Generale a Locurilor de Muncã, 23 de per-
soane au fost angajate.

CRISTI PÃTRU

La Centrul Multifuncþional din Craio-
va are loc astãzi, ora 10.00, deschiderea
oficialã a Simpozionului Internaþional de
Sculpturã „Drumuri Brâncuºiene”, or-
ganizat de Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” ºi Primãria Municipiului Cra-
iova. Ajuns la cea de-a V-a ediþie, acesta
are ca temã creaþia poetului Alexandru Ma-
cedonski.

În urma unui concurs de proiecte, au
fost selectaþi pentru a participa artiºtii Si-
taru Gabriel (România), Arijel Strukelj
(Slovenia), Wataru Hamasaka ºi Kei
Nakamura (Japonia), Songul Telek
(Turcia), Rafail Georgiev (Bulgaria),
Boussin Aurelien (Franþa) ºi Renate

Se deschide Tabãra de sculpturã
Verbrugge (Noua Zeelandã). Aceºtia vor
sculpta în marmurã de Ruºchiþa sub pri-
virile publicului, pe toatã durata simpo-
zionului, iar operele realizate vor contri-
bui la îmbogãþirea patrimoniului monu-
mental al Craiovei.

Juriul de selecþie a fost format din ar-
hitecþii Mircea Diaconescu (Primãria Cra-
iova), Emilian ªtefârþã – managerul Mu-
zeului de Artã Craiova, ºi Marcel  Beren-
dei – consilier Direcþia Judeþeanã Pentru
Culturã Dolj, Pavel Popescu (Uniunea Ar-
hitecþilor din România – Filiala  Eurore-
gionalã Sud-Vest Oltenia), Lucian Rog-
neanu – muzeograf la Muzeul de Artã
Craiova, Lucian Dindiricã – managerul

Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Marcel Voinea – preºedintele Fi-
lialei Craiova a Uniunii Artiºtilor Plastici
Craiova.

Potrivit reprezentanþilor Casei de Cul-
turã „Traian Demetrescu”, anul acesta ºi-
au manifestat interesul pentru Tabãra de
sculpturã de la Craiova 75 de artiºti din
26 de þãri: Argentina, Armenia, Belarus,
Belgia, Bulgaria, Danemarca, Egipt, Fran-
þa, Georgia, Germania, Iran, Italia, Japo-
nia, Kosovo, Letonia, Macedonia, Mala-
ezia, Marea Britanie, Muntenegru, Noua
Zeelandã, Republica Moldova, România,
Rusia, Serbia, Spania ºi Ucraina.

MAGDA BRATU

Luni, 31 august, Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” a iniþiat un nou proiect
estival dedicat elevilor din ciclu-
rile primar ºi gimnazial. Delia
Marinela Radu si Maria Cristi-
na Gelep, doctorande în cadrul
Universitãþii din Craiova, vor
desfãºura, în cadrul proiectu-
lui de voluntariat Clubul de lec-
turã, activitãþi interactive de
lecturã cu ajutorul cãrþilor din
colecþiile Bibliotecii „Aman”.

Iniþiativa organizãrii unui
Club de lecturã pe durata va-
canþei de varã reprezintã o con-
tinuare a activitãþilor de lecturã
desfãºurate regulat de Bibliote-
ca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” de-a lungul anu-

Clubul de lecturã la Biblioteca „Aman”

lui ºcolar. Principala activitate
a Clubului de lecturã va consta
în selectarea unor lecturi cu
tâlc, amuzante, din literaturile
romanã ºi universalã pe care vo-
luntarii le vor citi participanþi-
lor. În finalul lecturii, copiii vor
fi invitaþi sã discute pe margi-
nea subiectului ales. Prin tex-
tele alese, se va încerca stimu-
larea curiozitatãþii copiilor.

«Ne face o deosebitã
plãcere sã atragem la biblio-
tecã tineri, liceeni ºi studenþi,
în calitate de voluntari. Clu-
bul de lecturã este o acþiune
derulatã de voluntari ºi se vrea
o îniþiativã vie ºi interactivã,
lipsitã de îngrãdiri ºi forma-
lism, în mãsurã sã-i incite pe

copii la lecturã ºi dragoste de
carte. Iniþiativa noastrã se ar-
monizeazã cu toate celelalte
programe ºi activitãþi a cãror
desfãºurare este în curs. Le
derulãm în aceastã perioadã
cu speranþa cã timpul liber al
cop i i lor,  vacanþa  de  varã ,
deci, este o oportunitate ne-
maipomenitã pe care noi o pre-
þuim ºi încercãm sã o valorifi-
cãm prin diverse programe.
Educaþia copiilor nu este doar
apanajul tandemului familie-
ºcoalã. Biblioteca „Aman”,
prin resursa umanã ºi mijloa-
cele tehnice de care dispune,
reprezintã, de ani buni, un ve-
ritabil sprijin pentru pãrinþi ºi
copii deopotrivã», a declarat

Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru
ºi Aristia Aman”.

Clubul de lecturã se va des-
fãºura în zilele de de luni ºi vi-
neri, începând cu ora 10.00, la
American Corner/Mediatecã,

pânã la finalul lunii august. În
cadrul fiecãrei întâlniri va fi or-
ganizatã o expoziþie de cãrþi
pentru copii.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Împlinit, uimind întreaga ome-
nire, zborul omului spre Lunã –
gând care a hrãnit, secole de-a
rândul, atâtea generaþii de oameni
de ºtiinþã ºi de visãtori, începând
cu Kepler, Cyrano de Bergerac,
Francis Godwin ºi continuând cu
Jules Verne, H. Stahl ºi Þiolocov-
ski – n-ar fi fost cu putinþã (ne
asigurã prof. J. Solomon, fost pre-
ºedinte al Societãþii franceze de
Fizicã) fãrã contribuþia românu-
lui N. Vasilescu-Karpen, inven-
tatorul pilelor de combustie („pi-
lele Karpen”) cu aproape trei
sferturi de secol înainte ca oame-
nii sã poatã ajunge pe Lunã, ºi
datoritã lor.

Personalitate ºtiinþificã multila-
teralã, îmbinând, în mod fericit,
în aceeaºi persoanã, însuºiri de
inginer ºi de fizician, adevãrat
„patriarh al ºtiinþei ºi învãþã-
mântului tehnic românesc”, N.
Vasilescu-Karpen s-a nãscut în
Craiova, la 28 noiembrie 1870.
Aci, în oraºul natal, urmeazã cur-
surile primare ºi liceale – Liceul
„Carol I”.

S-a numãrat, an de an, printre
premianþi. A atras atenþia – în ul-
timele clase de liceu, în special –
prin pasiunea arãtatã matematicii
ºi fizicii, lucrãrilor practice de la-
borator... Spirit inventiv. ªi crea-
tor. Înzestrat cu impresionantã
capacitate de investigare. Dorin-
þã de cunoaºtere. ªi de afirmare...
„Era renumit în liceu. Îl ºtiau
ºi-l admirau toþi elevii. ªi pro-
fesorii...” – aflãm dintr-o mãrtu-
rie a unuia din colegii sãi de cla-
sã, consemnatã pe una din filele
îngãlbenite de vreme ale unui
vechi Anuar ºcolar. A preþuit –
„întreaga viaþã” – liceul pe ale
cãrui bãnci s-a format în anii vâr-
stei de aur a adolescenþei. ªi le-a
mulþumit dascãlilor sãi de la Cra-
iova pentru ceea ce aceºti „mi-
nunaþi ziditori de conºtiinþe” ºi
„fãuritori de caractere” i-au
dãruit.

Dupã absolvirea liceului, frec-
venteazã cursurile ªcolii Naþionale
de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.
Student eminent, în 1891 (pe când
nu împlinise încã vârsta de 21 de
ani) îºi încheie studiile universi-
tare ºi o face în mod strãlucit, ca
ºef de promoþie.

Atras de domeniul electroteh-
nicii, pleacã la Paris, unde frec-
venteazã cursurile ªcolii Superi-
oare de Electricitate – al cãrei di-
plomat ajunge, în 1900 – ºi, pa-
ralel, pe cele ale Universitãþii – al
cãrei licenþiat în ºtiinþele fizice va
deveni, în 1902. Rãmâne, dupã
aceea, în continuare, în capitala
Franþei, pentru a-ºi face doctora-
tul în fizicã. ªi, dupã doi ani, în
1904, obþine – cu teza Cercetãri
asupra efectului magnetic al cor-
purilor electrizate în miºcare –
titlul de doctor.

Apreciat pentru pregãtirea de-
monstratã, este numit profesor, la
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– inginer român –– inginer român –– inginer român –– inginer român –– inginer român –
catedra de electrotehnicã a Uni-
versitãþii din Lille. Pentru un sin-
gur an doar, cãci dorul de þarã ºi
hotãrârea de a-i consacra aceste-
ia toatã priceperea, îl determinã sã
revinã în patrie (1905).

Inaugureazã, în acelaºi an, Cur-
sul de electricitate ºi electroteh-
nicã, la catedra cu acest profil,
înfiinþatã, atunci, în cadrul ªcolii
Naþionale de Poduri ºi ªosele, ca-
tedrã pe care o va sluji, în mod
exemplar, timp de 35 de ani.

Are marele merit de a fi elabo-
rat proiectul de transformare a
ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªose-
le (pe care a condus-o, în calitate
de director, vreme de 15 ani) în
ªcoala Politehnicã (1920). ªi, de-
venit rectorul noii instituþii, va
deþine aceastã înaltã funcþie de
conducere timp de 20 de ani, pânã
în 1940, când – îndepãrtat din
învãþãmânt, de miºcarea legiona-
rã – este nevoit sã se despartã,
„cu durere în suflet”, de „ope-
ra” sa de o viaþã, ªcoala Politeh-
nicã. În cele trei decenii ºi jumã-
tate, cât s-a aflat la cârma celei
mai înalte instituþii de învãþãmânt
superior cu profil politehnic din
þara noastrã, a polarizat, în jurul
sãu, întreaga cercetare tehnicã
româneascã. ªi rezultatele n-au
întârziat sã se vadã.

Moare, în februarie 1964, la
venerabila vârstã de 94 de ani, lã-
sând moºtenire o operã ºtiinþificã
vastã, multilateralã, care îl situ-
eazã – alãturi de Anghel Saligny,
Gheorghe Þiþeica, Traian Lales-
cu, Dragomir Hurmuzescu, Nico-
lae Profiri º.a. – în rândul ctitori-
lor învãþãmântului tehnic superi-
or românesc.

Fizician ºi inginer de reputaþie
mondialã, N. Vasilescu-Karpen a
fost un excelent profesor: „Nu-
meroºi fruntaºi ai ºtiinþei ºi
tehnicii româneºti, nenumãra-
te generaþii de ingineri, for-
maþi de eminentul om de ºtiin-
þã ºi distinsul profesor-inginer
N. Vasilescu-Karpen, vor pãs-
tra – arãta, în 1964, acad. Re-
mus Rãduleþ – veºnic vie amin-
tirea celui care s-a strãduit sã
ridice ºtiinþa ºi tehnica româ-
neascã la nivelul preocupãrilor
ºtiinþei mondiale”.

N. Vasilescu-Karpen, profeso-
rul, a adus contribuþii de seamã la
întemeierea ºi dezvoltarea învãþã-
mântului tehnic românesc. În plus,
a elaborat ºi pus la îndemâna stu-
denþilor sãi câteva foarte apreciate
cursuri: Electricitate (1924); Ma-
nual de electrotehnicã generalã
(1925, 1927); Electrostaticã
(1925); Electricitate (1942).

Omul de ºtiinþã N. Vasilescu-
Karpen se caracterizeazã printr-o
„multilateralitate rar întâlni-
tã”: a abordat, cercetat ºi îmbo-
gãþit, prin ideile sale, un impresi-
onant numãr de domenii ºtiinþifi-
ce (atomisticã, mecanicã, electri-
citate, electrotehnicã, termodi-

namicã, teorie cineticã, electro-
magnetism, telegrafie, telefonie
la mare distanþã, construcþii,
electrochimie, elasticitate, aero-
dinamicã, chimie fizicã, geofizi-
cã etc.).

Din numãrul mare al lucrãrilor
sale din aceste domenii priorita-
re, le vom semnala pe urmãtoare-
le trei: Sur la réaction magnéti-
que de l’induit des dinamos
(1903); Certains phénomenes
phyco-chimique (1939); Feno-
mene ºi teorii noi în electrochi-
mie ºi chimie fizicã (1957).

Puþini oameni de ºtiinþã se pot
mândri cu o activitate ºtiinþificã
atât de rodnicã ºi de îndelungatã
ca N. Vasilescu-Karpen: timp de
55 de ani, a elaborat ºi publicat
peste 80 lucrãri (tratate, cursuri,
note, memorii ºi comunicãri) de
o deosebitã valoare, în cele mai
variate ºi dificile ramuri ale ºtiin-
þei ºi tehnicii, multe din ele apãru-
te în unele din cele mai prestigioa-
se edituri ºi publicaþii strãine. Îi
revine marele merit de a fi reali-
zat „pilele K(arpen)”, care func-
þioneazã folosind (exclusiv) cãl-
dura mediului înconjurãtor: Pile
électrique utilisant l’énergie d’o-
xidation de l’alcool (1934); Nou-
velles théorie des piles électriqu-
es. Rôle des electrons. Piles con-
tre-disant le second principe de
la thermodynamique (1944);
Pila electricã cu clorurã de ar-
gint (1953);  Pila electricã cu
concentraþie cu oxigen ºi termo-
dinamica (1955).

Are, între multe altele, ºi meri-
tul de a fi studiat atent zborul pã-
sãrilor pe timp de vânt variabil
(Sur le vol des oiseaux dit „le vol
á la voile”). Îi datorãm, de ase-
menea, elaborarea ºi publicarea
unor instructive monografii con-
sacrate vieþii ºi activitãþii unor
mari personalitãþi ºtiinþifice: Via-
þa ºi opera lui Galileo Galilei
(1942); Viaþa ºi opera lui Anghel
Saligny (1946) º.a.

Valorificând concluziile des-
prinse din cercetãrile sale teoreti-
ce ºi experimentale, N. Vasilescu-
Karpen a adus contribuþii deose-
bite ºi în domeniul tehnicii. A ºi
îndeplinit, un timp, funcþia de ºef
al Diviziei tehnice a Poºtei, Tele-
grafului ºi Telefoanelor din Româ-
nia. ªi are, între altele, merite mari
în proiectarea lucrãrilor de elec-
trificare în câteva oraºe ale þãrii:
Constanþa, Vaslui, Câmpina, Râm-
nicul Sãrat.

N. Vasilescu-Karpen, ingine-
rul, ºi-a înscris, în biografia sa,
execuþia tunelului de la Bereºti, de
pe calea feratã Bârlad-Galaþi iar în
1915 a construit, prima în þarã, o
mare staþiune de telegrafie fãrã fir,
la Bãneasa (Staþiunea de tele-
grafie fãrã fir de la Bãneasa,
1915). Este ºi autorul unei note
(la Academia de ªtiinþe din Paris)
în care propunea (pentru prima
oarã, în acel timp) folosirea cu-

renþilor purtãtori de înaltã frecven-
þã pentru telefonia prin cablu la
mare distanþã (Sur la téléphonie
a la grande distance par courants
porteurs, 1915).

Urmare a activitãþii sale tehni-
ce remarcabile – „de cea mai
înaltã strãlucire” – a condus,
vreme de 37 de ani, cel mai înalt
for tehnic din þara noastrã, în acel
timp: Consiliul tehnic superior,
al cãrui director (ºi, apoi, preºe-
dinte) a fost.

Se apreciazã cã – prin îndelun-
gata ºi multilaterala sa activitate
ºtiinþificã – N. Vasilescu-Karpen
a „semãnat, cu generozitate,
idei de o remarcabilã originali-
tate ºi profunzime” ºi a îndepli-
nit un rol de seamã în promova-
rea tehnicii româneºti ) în perioa-
da eroicã a începuturilor sale.

A fost, de asemenea, un strã-
lucit ambasador al ºtiinþei ºi teh-
nicii româneºti peste hotare, re-
prezentând þara noastrã – în cali-
tate de rector al Politehnicii sau
de reprezentant al Academiei – la
un impresionant numãr de presti-
gioase manifestãri ºtiinþifice inter-
naþionale.

În semn de recunoaºtere a me-
ritelor sale ºtiinþifice, a fost ales,
cu unanimitate de voturi, membru
(„corespondent”: 5 iunie 1919 ºi
„titular”: 6 iunie 1923) al Acade-
miei Române (a fost, de aseme-
nea, în douã rânduri: 1 iunie 1929
– 30 mai 1932; 31 mai 1941 – 2
iunie 1944 – vicepreºedinte al
acestei înalte instituþii de ºtiinþã ºi
culturã a þãrii). ªi a fost membru
de onoare al altor numeroase fo-
ruri ºtiinþifice de peste hotare, în-
tre care ºi cunoscuta Societate a

Electricienilor Francezi.
Doctor honoris causa al In-

stitutului Politehnic din Bucureºti,
viaþa ºi opera sa rãmân o lumi-
noasã pildã de pasiune, muncã ºi
dãruire în folosul ºtiinþei ºi tehni-
cii româneºti.

A fost – pentru zeci de genera-
þii de tineri talentaþi (cãrora le-a
deschis calea afirmãrii), ca ºi pen-
tru întreaga pleiadã de oameni de
ºtiinþã angajaþi pe drumul anevo-
ios (dar ºi atrãgãtor), al creaþiei
ºtiinþifice – un punct solid de spri-
jin, o cãlãuzã sigurã. Este moti-
vul pentru care – a spus-o, când-
va, acad. prof. Remus Rãduleþ –
„numeroºi fruntaºi ai ºtiinþei
ºi tehnicii româneºti, nenumã-
rate generaþii de ingineri, for-
maþi ºi educaþi de eminentul
om de ºtiinþã ºi distinsul pro-
fesor-inginer N. Vasilescu-Kar-
pen, vor pãstra veºnic vie
amintirea aceluia care s-a
strãduit sã ridice ºtiinþa ºi teh-
nica româneascã la nivelul pre-
ocupãrilor ºi realizãrilor ºtiin-
þei ºi tehnicii mondiale...”.

Acest mare inginer ºi fizician,
acest distins savant ºi profesor
universitar de excepþie, care face
cinste patriei sale ºi poporului ro-
mân, este – o spumen cu mân-
drie – fiu al Olteniei, al Doljului ºi
este absolvent al actualului cole-
giu craiovean „Carol I”. ªi, în
semn de înaltã preþuire, Fundaþia
cultural-ºtiinþificã (cu caracter in-
terdisciplinar), care a luat fiinþã
aci, în mai 2000, ºi l-a ales pe El,
Omul de ºtiinþã, patron spiritual.
Se numeºte Fundaþia „Nicolae
Vasilescu-Karpen”.

Profesor emerit
NICOLAE A. ANDREI
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Potrivit proiectului de OUG pri-
vind pensiile militare, se va lua în
calcul media soldelor lunare/sala-
riilor de funcþii din 12 luni din ulti-
mii cinci ani, la alegere. În prezent,
se calculeazã media veniturilor bru-

Ministrul Afacerilor Interne, Car-
men Dan, a declarat, ieri, cã ordo-
nanþa de urgenþã privind pensiile mi-
litare de serviciu va fi discutatã în
ºedinþa de miercuri, precizând cã, din
informaþiile pe care le are, nu se um-
blã la vârsta de pensionare.

“Se pregãteºte un act normativ cu
care se intrã în ºedinþa de miercuri.
Nu se diminueazã drepturile deja câº-
tigate. E momentul ca atunci când
spunem cã în sistem avem deficit de
20.000 oameni, care creºte, normal
e sã facem ceva sã îndreptãm aces-
te lucruri. Asta se va întâmpla. S-a
anunþat un termen de 15 septembrie.
Cei care vor sã îºi depunã dosarele
au timp o lunã ºi jumãtate. Avem un
deficit foarte mare în MAI. Am dis-
cutat cu premierul ºi sunt discuþii sã
aducem în sistem 4.000 de angajaþi
în perioada urmãtoare ºi sã interve-
nim pentru dotarea cu echipamente

Preºedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri,
decretele de trecere în rezervã a zece gene-
rali din cadrul SRI, însã trecerea în rezervã
nu a fost însoþitã, în niciunul dintre cazuri,
ºi de acordarea unui grad militar superior
celui avut în timpul activitãþii.

Cei zece generali trecuþi în rezervã sunt:
general de brigadã – cu o stea Zãrnescu Da-
niel, general de brigadã – cu o stea Ceauºu
Gheorghe, general de brigadã – cu o stea
Cozma Sorin-Gabriel, general de brigadã –
cu o stea Istode Elena, general de brigadã –
cu o stea Stan Viorel-Adrian, general de bri-
gadã – cu o stea Morgoº Marioara, general
de brigadã – cu o stea Babiuc Vasilicã, gene-
ral de brigadã – cu o stea Vãleanu Cornel,
general de brigadã – cu o stea Posaºtiuc
Emilia-Cristina, general de brigadã – cu o stea
Stoica Constantin-Marius.

SRI a refuzat sã precizeze dacã pensionãrile
vin ca urmare a cererilor generalilor sau la pro-
punerea directorilor. Mai mulþi reprezentanþi ai

Ministrul Apãrãrii, Adrian Þuþu-
ianu, a declarat, duminicã seara,
cã existã magistraþi, inclusiv ma-
gistraþi militari, care au pensii de
30.000-35.000 lei, el arãtând cã
acest lucru nu e normal ºi cã se
vor face corecþii, menþionând cã
algoritmul de calcul al pensiilor
militare va fi pãstrat.

“Existã o analizã privind situa-
þia unor pensii care depãºesc niºte
lucruri care sunt normale. Ca sã
putem sã dãm un exemplu, existã
magistraþi, inclusiv magistraþi mi-
litari, care au pensii de la 30.000-
35.000 lei pe lunã. (...) Vreau sã
reiterez câteva situaþii care nu pot
continua aºa: pensii de 30.000-
35.000 lei pe lunã. Algoritmul de
calcul de astãzi permite ieºirea la
pensie cu un venit mai mare decât
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te din ºase luni consecutive din
ultimii cinci ani, la alegere, cu un
spor de pânã la 15%.

Potrivit proiectului de OUG,
prezentat de Federaþia Sindicate-
lor din Administraþia Naþionalã a

Penitenciarelor, se modificã baza
de calcul stabilitã pentru pensia
militarã, aceasta fiind media “sol-
delor lunare de funcþie, de grada-
þie ºi solda de comandã, dupã caz
/salariilor de funcþie, de gradul pro-
fesional deþinut, de gradaþie ºi sa-
lariul de comandã, dupã caz, din
12 luni consecutive, din ultimii 5
ani de activitate în calitate de mili-
tar/poliþist/funcþionar public cu sta-
tut special”, la alegere.

Legea în vigoare prevede cã baza
de calcul este media tuturor veni-
turilor brute realizate în ºase luni
consecutive din ultimii cinci ani, la
alegere, medie la care se “adaugã
un spor de pânã la 15% în condiþii-
le stabilite prin ordin comun al con-
ducãtorilor instituþiilor din domeniul
apãrãrii naþionale, ordinii publice ºi
securitãþii naþionale.”

Potrivit proiectului prezentat de
FSANP, militarii, poliþiºtii ºi func-
þionarii publici cu statut special, cu

vechime cumulatã de cel puþin 25
de ani, beneficiazã, la împlinirea
vârstei prevãzute de lege, de pen-
sie de serviciu, în cuantum de 65%
din baza de calcul prezentatã ante-
rior. Cuantumul prevãzut de legea
în vigoare este de 80%.

Prevederea potrivit cãreia pen-
tru fiecare an care depãºeºte ve-
chimea, la cuantumul pensiei se
adaugã câte 1% din baza de cal-
cul, fãrã a se putea depãºi venitul
brut utilizat la calculul pensiei la
data deschiderii dreptului la pensii
se abrogã, potrivit documentului.

De asemenea, se abrogã ºi arti-
colul care prevede cã procentele
corespunzãtoare pentru activitatea
desfãºuratã în condiþii deosebite,
speciale sau alte condiþii, respec-
tiv în grupa I ºi/sau a II-a de mun-
cã, se acordã militarilor, poliþiºti-
lor ºi funcþionarilor publici cu sta-
tut special care au lucrat efectiv
cel puþin 20 de ani în condiþii deo-

sebite sau 15 ani în condiþii spe-
ciale sau alte condiþii.

În proiect este modificat ºi arti-
colul care prevede actualizarea
pensiilor. Astfel, “cuantumul pen-
siilor militare de stat se actualizea-
zã, din oficiu, în fiecare an, cu rata
medie anualã a inflaþiei, indicator
definitiv, cunoscut în anul curent
pentru anul calendaristic anterior,
comunicat de Institutul Naþional de
Statisticã. Dacã în urma actuali-
zãrii rezultã o pensie mai micã, se
pãstreazã pensia aflatã în platã”.

În prezent, “cuantumul pensii-
lor militare de stat se indexeazã
anual cu 100% din rata medie anua-
lã a inflaþiei, la care se adaugã 50%
din creºterea realã a câºtigului sa-
larial mediu brut realizat”. Artico-
lul care prevede ca pensiile sã se
actualizeze în funcþie de creºterea
salariului se abrogã, potrivit pro-
iectului de OUG.

Sursa: Mediafax

salariul celui care lucreazã. Nu
cred cã este o normalitate acest
lucru. Sunt lucruri care trebuiesc
clarificate”, a spus Þuþuianu, la
România Tv.

El a afirmat cã existã ºi situaþii
care nu sunt normale ºi a dat ca
exemplu primele 100 de pensii din
MApN, care se situeazã între
15.000 lei ºi 35.000 lei. “Cele mai
mari pensii sunt ale magistraþilor
militari, 35.000 de lei este pensia
unui magistrat militar. Vom face
corecþiile necesare la aceste situa-
þii care nu sunt normale”, a spus
Þuþuianu.

El a admis cã la acest moment
sunt discuþii legate de modul în
care pot fi modificate anumite pre-
vederi ale legii pensiilor, dar a subli-
niat cã pensiile militarilor nu sunt

pensii speciale, ci pensii militare de
stat ºi cã nu existã nicio intenþie a
Guvernului sã taie vreo pensie.
„Algoritmul de calcul al pensiilor
militare, inclusiv pentru celelalte
structuri de securitate naþionalã, va
fi pãstrat”, a mai spus Þuþuianu.

El a precizat cã dacã se vor face
anumite modificãri la legea pensii-
lor, ele nu vor intra în vigoare pes-
te noapte. „Va fi un timp suficient,
de o lunã jumãtate-douã, în cadrul
cãruia oamenii sã aibã posibilitatea
sã aleagã: fie rãmânerea în sistem,
fie, pentru cei care vor sã se pen-
sioneze pe actuala legislaþie, sã
poatã sã facã acest lucru”, a ex-
plicat Þuþuianu.

El a mai arãtat cã va participa
luni la ºedinþa coaliþiei, unde se
va discuta despre pensiile milita-

re. “Sigur. Probabilitatea de a se
discuta este maximã, pentru cã
trebuie sã avem un rãspuns la
ceea ce se vehiculeazã azi în spa-
þiul public. Voi informa ºi prim-
ministrul ºi conducerea coaliþiei

despre situaþia existentã în siste-
mul de apãrare naþionalã ºi vom
discuta, probabil, ºi pe aceste
principii ºi vom stabili ºi un ca-
lendar”, a mai spus Þuþuianu.

Sursa: Mediafax

Ministrul  Afacer i lor  Interne,  Carmen Dan:
Nu se va umbla la vârsta de pensionare

de intervenþie, în primul rând a poli-
þiºtilor de ordine publicã. Înþeleg cã
nu se umblã la vârsta de pensiona-
re”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a
anunþat creºterea cu 10% a salarii-
lor poliþiºtilor, pentru a echilibra ve-
niturile poliþiºtilor cu cele ale milita-
rilor. “Am avut sãptãmâna trecutã
discuþii cu premierul ºi ministrul de
Finanþe ºi în acest moment avem în
plan un act normativ pentru ca ºi po-
liþiºtilor sã le creascã salariul cu
10%”, a spus Carmen Dan.

Precizãrile vin dupã ce ministrul
Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, a
anunþat, duminicã seara, cã Guver-
nul are în plan o Ordonanþã de Ur-
genþã privind pensiile speciale, pre-
cizând cã acestea nu se vor mai
actualiza în funcþie de veniturile
celor aflaþi în activitate.

Sursa: Mediafax

Zece generali SRI, trecuþi în rezervã într-o singurã zi
Mutarea, înainte de OUG care schimbã modul de calcul al pensiilor militare

Guvernului au anunþat cã miercuri va fi adopta-
tã o OUG care prevede schimbarea modului de
calcul al pensiilor, aceasta urmând sã intre în
vigoare pe 15 septembrie.

Sursa: Mediafax

Ministrul Apãrãrii, Adrian Þuþuianu: Sunt magistraþi, inclusiv militari,
cu pensii de 35.000 lei. Nu e normal, facem corecþii
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Personalul misiunilor diplomatice america-
ne din Rusia va fi redus cu 755 de angajaþi,
pentru a ajunge la nivelul celui al reprezentan-
þelor ruse din Statele Unite, a anunþat duminicã
searã preºedintele rus, Vladimir Putin, averti-
zând cã Moscova ar putea riposta la sancþiuni-
le SUA ºi prin alte mãsuri.

Rusia a anunþat vineri, ca reacþie la noile
sancþiuni adoptate de Congresul SUA, cã Sta-
tele Unite au termen pânã la 1 septembrie sã
reducã personalul diplomatic de pe teritoriul
rus pânã la 455 de persoane, nivelul angajaþilor
misiunilor ruse din SUA dupã ce Administraþia
Barack Obama a expulzat 35 de ruºi în decem-
brie 2016. În momentul expulzãrii celor 35 de
diplomaþi ruºi din cauza ingerinþelor Moscovei
în scrutinul prezidenþial american, Vladimir Pu-
tin nu a adoptat mãsuri simetrice, anunþând cã
aºtepta abordarea noului preºedinte american,
Donald Trump.

În contextul în care Congresul SUA a adop-
tat noi sancþiuni împotriva Moscovei, iar pre-
ºedintele Donald Trump urmeazã sã le aprobe,
Vladimir Putin a anunþat duminicã searã, într-
un interviu acordat postului VGTRK, cã perso-
nalul misiunilor diplomatice americane, inclu-
siv angajaþii care nu au statut diplomatic, tre-
buie redus cu 755 de persoane pânã la 1 sep-
tembrie.

Guvernul Marii Britanii: “Libera circulaþie
va fi opritã în martie 2019”

Libertatea de circulaþie a cetãþenilor în-
tre Marea Britanie ºi Uniunea Europeanã
va fi menþinutã doar pânã în martie 2019, a
declarat un purtãtor de cuvânt al prim-mi-
nistrului Theresa May, în contextul disensi-
unilor pe aceastã temã între unii membri ai
Guvernului de la Londra. “Libera circulaþie
va fi opritã în martie 2019”, a transmis pur-
tãtorul de cuvânt, adãugând cã autoritãþile
britanice au stabilit deja unele detalii, in-
clusiv propuneri privind drepturile cetãþe-
nilor UE dupã ieºirea Marii Britanii din Blo-
cul comunitar, informeazã site-ul postului
SkyNews. Oficialul britanic a adãugat cã
propunerile pentru un nou sistem de control
al imigraþiei dupã Brexit vor fi prezentate la
timpul cuvenit, precizând cã “ar fi greºit sã
speculãm despre cum ar putea sã arate aces-
tea ori sã sugerãm cã libertatea de circula-
þie va continua ca ºi pânã acum”.

Într-un interviu pentru publicaþia The
Sunday Times, Liam Fox, ministrul britanic
al Comerþului, a declarat cã menþinerea li-
bertãþii de circulaþie a cetãþenilor între Ma-
rea Britanie ºi Uniunea Europeanã dupã
Brexit ar fi incompatibilã cu rezultatul refe-
rendumului din iunie 2016. Pe de altã parte,
ministrul britanic al Finanþelor, Philip Ham-
mond, afirma cã existã un “consens larg” în
Guvernul Theresa May privind un acord tran-
zitoriu post-Brexit care ar urma sã fie vala-
bil pentru o duratã de pânã la trei ani. “Acest
lucru ar însemna menþinerea în vigoare a
multor aranjamente în mod foarte similar
cu valabilitatea dinaintea ieºirii din Uniu-
nea Europeanã”, inclusiv continuarea libe-
rei circulaþii, explica Philip Hammond.

Germania: Noile sancþiuni americane
impuse Rusiei contravin legislaþiei
internaþionale

Noile sancþiuni americane impuse Mosco-
vei vor afecta þãrile europene care cooperea-
zã cu Rusia în domeniul energiei, astfel cã
aceste mãsuri restrictive reprezintã o încãl-
care a legislaþiei internaþionale, a declarat
Brigitte Zypries, ministrul german pentru Afa-
ceri economice ºi energie. “Statele Unite nu
pot amenda firmele germane pentru cã fac
afaceri în altã þarã”, a declarat Zypries, într-
un interviu pentru publicaþiile grupului me-
dia Funke, preluat de agenþia de ºtiri Tass.
“Considerãm cã reprezintã o încãlcare a le-
gislaþiei internaþionale”, a continuat oficia-
lul german, care a subliniat cã UE a fost me-
reu în favoarea coordonãrii cu SUA în ceea
ce priveºte regimul de sancþiuni. Zypries a
mai adãugat cã Uniunea Europeanã anali-
zeazã posibilitatea unor mãsuri de retorsiune
ca rãspuns la noile sancþiuni impuse de SUA.

Ambasadorul american la ONU anunþã
cã SUA “au terminat cu discuþiile
în legãturã cu Coreea de Nord”

Nikki Haley, a afirmat duminicã într-un
mesaj în reþeaua Twitter cã Statele Unite “au
terminat cu discuþiile în legãturã cu Coreea
de Nord”, iar “China trebuie sã acþioneze.
Japonia ºi Coreea de Sud trebuie sã creascã
presiunea. Nu e doar o problemã a SUA. Va
necesita o soluþie internaþionalã”. Haley a
mai distribuit ºi un link cãtre fotografii de la
manevre efectuate duminicã de aviaþiile mi-
litare americanã, japonezã ºi sud-coreeanã
în peninsula Coreea. Statele Unite au partici-
pat la exerciþiu cu douã bombardiere super-
sonice B-1B, ca rãspuns la lansarea de vineri
a unei rachete balistice intercontinentale de
cãtre Phenian. Ulterior, într-o declaraþie la
Naþiunile Unite, ambasadoarea SUA a afir-
mat cã “o nouã rezoluþie a Consiliului de Se-
curitate care nu creºte semnificativ presiunea
internaþionalã asupra Coreei de Nord nu are
nicio valoare. De fapt, este mai rea decât ni-
mic, deoarece îi trimite dictatorului nord-co-
reean mesajul cã comunitatea internaþiona-
lã nu doreºte sã se confrunte serios cu el”.
“China trebuie sã decidã dacã vrea în sfârºit
sã facã acest pas vital”, a adãugat ea.

Marea Britanie nu va reduce taxele ºi regle-
mentãrile dupã ieºirea din Uniunea Europeanã
ºi nu va încerca sã submineze rivalii europeni,
a anunþat ministrul britanic de Finanþe, Philip
Hammond, relateazã site-ul BBC News. “Impo-
zitul majorat ca procent din economia britanicã
ne pune chiar în mijlocul grupului de state eu-
ropene. Nu vrem sã se schimbe acest lucru,
chiar ºi dupã ieºirea din Uniunea Europeanã”,
a spus Hammond, într-un interviu pentru coti-
dianul francez Le Monde.

Potrivit analiºtilor politici, Partidul Conser-
vator este nevoit sã-ºi tempereze abordarea
categoricã privind Brexit dupã ce a pierdut ma-
joritatea parlamentarã în cadrul alegerilor din
iunie, fiind greu sã convingã Camera Comune-
lor sã susþinã reducerea taxelor ºi a reglemen-
tãrilor. “Adesea aud spunându-se cã Marea
Britanie are în vedere participarea la o concu-
renþã neloialã în domeniul reglementãrii ºi al
impozitãrii. Acesta nu este nici planul nostru,
nici viziunea noastrã pentru viitor. Mã aºtept
sã rãmânem o þarã cu un model social, econo-
mic ºi cultural care sã fie recunoscut drept eu-

Alegerile de duminicã, din Venezuela, pen-
tru o nouã Adunare Constituantã sunt marcate
de un nou val de violenþe soldate cu victime,
cel puþin 10 persoane pierzându-ºi viaþa, potri-
vit BBC. Potrivit ultimelor informaþii, prezenþa
la vot a fost de 41.5%.

Peste opt milioane de cetãþeni au votat, du-
minicã, în cadrul alegerilor pentru Adunarea
Constituantã din Venezuela, consideratã de cã-
tre UE ºi Statele Unite un risc pentru procesul
constituþional, a anunþat luni Consiliul electoral
naþional, relateazã site-ul agenþiei The Associa-
ted Press. Tibisay Lucena, preºedintele Consi-
liului electoral, a precizat cã la vot au fost pre-
zenþi 8.089.320 de cetãþeni. Cifrele sunt aproape
de douã ori mai mari decât estimãrile oponenþi-
lor politici ºi ale experþilor independenþi.

Numãrãtoarea voturilor a fost întâmpinatã
cu furie de membrii opoziþiei, care au crezut cã
între douã ºi trei milioane de oameni au votat.
O analizã independentã anunþase cã doar 3,6
milioane de venezueleni au votat. Opoziþia re-
fuzã sã recunoascã rezultatele alegerilor ºi a
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Criza din Venezuela: Cel puþin 10 morþi, în urma violenþelor
la alegerile pentru noua Adunare Constituantã

“Dat fiind cã în misiunile americane din Rusia
lucreazã încã peste 1.000 de persoane, inclusiv
diplomaþi, 755 vor trebui sã înceteze activitãþile
pe teritoriul rus. Este dureros”, a declarat Vladi-
mir Putin, conform agenþiei de ºtiri Tass. “Mãsu-
rile au fost luate deoarece partea americanã a
fãcut un nou pas, absolut nefondat, în sensul
deteriorãrii relaþiilor bilaterale, impunând restric-
þii ilegale ºi încercând sã facã presiuni asupra

altor þãri, inclusiv aliate, care sunt
interesate de menþinerea ºi dezvol-
tarea relaþiilor cu Rusia”, a argumen-
tat liderul de la Kremlin.

“Am aºteptat destul de mult timp
schimbãri pozitive în atitudinea Sta-
telor Unite faþã de Rusia, am sperat
cã situaþia se va schimba cumva. Dar,
dupã cum se pare, chiar dacã vor fi
schimbãri, nu se vor produce cu-
rând. Am gândit cã trebuie sã de-
monstrãm cã nu vom lãsa nimic fãrã
un rãspuns...”, a continuat Putin, ex-
primând speranþa cã nu va trebui sã
treacã la mãsuri suplimentare.

În funcþie de situaþie, ar putea
apãrea anumite “restricþii suplimen-
tare în cooperarea” cu Statele Uni-
te. “Când va fi momentul, vom exa-
mina opþiuni suplimentare de reac-

þie. Dar sper cã acest moment nu va veni de-
loc”, a subliniat liderul rus. Potrivit unui raport
al serviciilor secrete americane, preºedintele Ru-
siei, Vladimir Putin, a ordonat campania de in-
fluenþare a rezultatului scrutinului prezidenþial
din SUA în scopul facilitãrii victoriei lui Donald
Trump ºi în ambiþia de a submina sistemul libe-
ral-democratic occidental. Moscova neagã ori-
ce implicare în scrutinul prezidenþial american.

anunþat noi proteste pentru luni. În schimb,
preºedintele Nicolae Maduro a anunþat “cel mai
important vot din istorie pentru revoluþie”.

Noua Adunare Constituantã din Venezuela,
formatã din 545 de membri, ar avea puterea de a
rescrie Constituþia ºi de a trece peste deciziile
luate de Adunarea Naþionalã, executivul unica-
meral care este controlat de opoziþie.

Sâmbãtã noaptea, un candidat a fost ucis în
locuinþa sa în sud-estul þãrii, înainte de deschi-
derea urnelor. La Cumana, în statul Sucre din
nord-estul Venezuelei, a fost doborât cu un
glonþ, în zorii zilei de duminicã, Ricardo Cam-
pos, lider al opoziþiei în vârstã de 30 de ani, au
mai informat procurorii. Cel puþin trei persoane
au fost ucise în Tachira, între care doi adoles-
cenþi ºi un soldat. În capitala Caracas, mai mulþi
poliþiºti au fost rãniþi de o explozie, duminicã,
în timpul unui protest antiguvernamental.

Opoziþia venezueleanã a cerut boicotarea
scrutinului ºi a refuzat sã desemneze candidaþi
pentru Adunarea Constituantã, pe care o con-
siderã o modalitate de consolidare a puterii pre-

ºedintelui Nicolas Maduro. Venezuela se con-
fruntã cu grave probleme economice din cauza
inflaþiei galopante ºi scãderii preþului petrolu-
lui. Protestele împotriva regimului socialist din
Venezuela ºi contramanifestaþiile s-au soldat,
din aprilie ºi pânã în prezent cu 115 morþi.

Statele Unite au anunþat cã iau în conside-
rare noi sancþiuni împotriva Venezuelei, care
vizeazã în principal industria petrolierã. SUA
au sancþionat deja 13 membri ai guvernului
Maduro. Dupã anunþarea prezenþei la urne, De-
partamentul de Stat american a anunþat cã va
lua mãsuri rapide împotriva “arhitecþilor autori-
tarismului”, iar ambasadorul SUA la ONU, Nik-
ki Haley, considerã cã au fost “alegeri false”
care reprezintã “un pas cãtre dictaturã”.

“Noua adunare va concentra aproape toatã
puterea în mâinile preºedintelui socialist Nico-
las Maduro ºi a susþinãtorilor sãi, subminând
dreptul poporului venezuelean la autodetermi-
nare”, a anunþat Departamentul de Stat al SUA.
Legitimitatea alegerilor a fost respinsã ºi de þãri
ca Spania, Canada ºi Columbia.

Philip Hammond: Marea Britanie nu va reduce
taxele ºi reglementãrile dupã Brexit

ropean”, a mai spus Philip Hammond.
Hammond a precizat cã Marea Britanie do-

reºte ca lucrãtorii din UE sã facã parte din eco-
nomia britanicã ºi sã-ºi continue viaþa în þarã,
la fel ca expaþii britanici care lucreazã în Euro-
pa. “Proiectul pentru Brexit nu
este o chestiune legatã de bani,
ci de modul în care Marea Brita-
nie pãrãseºte UE fãrã a provoca
probleme întreprinderilor ºi oame-
nilor. Divizarea oraºului Londra
ar aduce beneficii pentru New
York, nu pentru Frankfurt sau
Paris”, a spus Philip Hammond
pentru Le Monde.

La începutul lunii ianuarie,
într-un interviu pentru Welt am
Sonntag, ministrul britanic de Fi-
nanþe vorbea despre modificarea
sistemului economic dupã Brexit.
“Dacã nu vom avea acces la pia-
þa europeanã, dacã vom fi închiºi,
dacã Marea Britanie ar pãrãsi
Uniunea Europeanã fãrã un acord

privind accesul pe piaþã, atunci am putea su-
feri daune economice cel puþin pe termen scurt.
În acest caz, am putea fi nevoiþi sã ne schim-
bãm modelul economic, pentru a ne redobândi
competitivitatea”, spunea atunci Hammond.
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În conformitate cu prevederile art. 1 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzãtor funcþii-
lor contractuale si a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri publice, apro-
bat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a
fost modificat prin Hotarârea de Guvern
nr.1027/2014, Direcþia Judeþeanã de Pazã ºi
Servicii Dolj  organizeazã concurs la sediul
din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32, pen-
tru ocuparea a unui post vacant în regim con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã de „arhi-
var” în cadrul Serviciului Financiar Contabili-
tate – Compartiment „Servicii Deservire”.

Concursul pentru ocuparea postului va-
cant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: - selecþia dosarelor de înscriere -
17.08.2017 ora 1200; - proba scrisã  - 24.08.2017
ora 10,oo; - interviul – 29.08.2017 ora 10,oo. Potri-
vit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în ve-
derea participãrii la concurs, candidatul tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: a) are cetãþenia românã, ce-
tãþenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparþinând Spaþiului Eco-
nomic European ºi domiciliul în România; b)
cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit; c) are
vârsta minimã reglementatã de prevederile
legale; d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale eliberate de medi-
cul de familie sau de unitãþile sanitare abilita-
te; f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã
caz, de vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvâr-
ºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra
statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau
în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãp-
tuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de co-
rupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu in-
tenþie, care ar face-o incompatibilã cu exerci-
tarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea.  Condiþii specifice: - stu-
dii medii absolvite, cu diplomã de bacalau-
reat; -  atestat de specialitate - arhivar; -  vechi-
me în specialitate: 3 ani; -  noþiuni operare pe
calculator – nivel mediu. Dosarele de înscrie-
re la concurs se vor depune pânã pe data de
16.08.2017, orele 15.30 la sediul Direcþiei Ju-
deþene de Pazã ºi Servicii Dolj  din Craiova,
str. Constantin Lecca, nr. 32. Detalii privind
condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs
sunt disponibile la avizierul Direcþiei Judeþe-
ne de Pazã ºi Servicii Dolj ºi Compartiment
Resurse Umane-persoanã de contact, Brãilo-
iu Lenuþa, la telefon  0251/415.841.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cor-

netti Craiova, cu sediul în strada Jieþului
nr.19, primeºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2017- 2018 în perioada 21 august – 1
septembrie 2017, la urmãtoarele discipli-
ne: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã
popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat ( saxofon),
dans clasic ( balet), actorie, picturã, grafi-
cã, artã cinematograficã. Examenul de ad-
mitere, în   anul I, se va desfãºura în pe-
rioada 4- 7 septembrie 2017. Relaþii la tele-
fon 0251/ 413.371; luni – vineri între orele
09.00- 15.00, în perioada înscrierilor.

ªcoala Gimnazialã ,,Tudor Segãrcea-
nu” cu sediul în: localitatea Goicea, strada
Principalã, nr.271, judetul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat ºi
completat de H.G. nr.1027/2014. Denumirea
postului: post vacant 1(1/1 normã) adminis-
trator financiar contractual. Condiþii speci-
fice de participare la concurs: -nivelul stu-
diilor: licenþã în domeniul economic; -ve-
chime în specialitate studiilor necesare ocu-
pãrii postului: 0 ani /nu se solicitã. Data, ora
ºi locul de desfãºurare a concursului: Pro-
ba scrisã: data de 28.08.2017, ora 09.00, la
sediul instituþiei. Proba de interviu: data de
29.08.2017, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor de-
pune actele pentru dosarul de concurs este
pânã 17.08.2017, la sediul instituþiei. Date
contact: Roman Luxiþa-Carmentel:
0768.730.757.

Clubul de Fotbal
Viitorul Cârcea,

organizeazã
preselecþie la copiii
nãscuþi dupã anul
1995 pe terenul din

Cârcea - vineri 4
august 2017 orele:

18:00. Delegat: Chirea
Ionel: 0765.383.155.

Antrenor:  Þiclea
Ionuþ: 0766.942.307

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NE-
CALIFICAÞI ÎN
CRAIOVA. Telefon:
0770/626.077.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã cu-
rãþenie în aparta-
ment, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/
226.367.
SOCIETATE anga-
jeazã vânzãtor ma-
gazin electrice, sani-
tare, vopseluri. Tele-
fon: 0723/619.469,
0251/533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Confecþionez porþi
metalice, garduri
metalice pe orice
parte, pe linie
metalicã, la pre-
þuri minime. Re-
laþi i  la telefon:
0764/683.122.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei nr. 31,
cam. 318 . Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trila-
teralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decomandat
- zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/
622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivni-
þã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit pri-
ma casã. Telefon:
0769/360.741.

Vând casã în Cra-
iova, Mesteacãnu-
lui, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, te-
ren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon:
0734/155.815.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
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Inaugurarea Ambulatoriului de Pneumoftiziologie modernizat

din cadrul Spitalului Victor Babes din Craiova

Ieri, 31 iulie 2017, a avut loc la Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumof-
tziologie Doctor Victor Babes, inaugurarea sectiei Ambulatoriu de Pneumoftziologie
modernizata din Craiova.

Proiectul a fost realizat ca urmare a Balului Caritabil organizat de Clubul Rotary
Craiova Probitas in luna mai 2016, ce a avut drept scop strangerea de fonduri pentru
reabilitarea Ambulatoriului de Pneumoftiziologie  din cadrul Spitalului Victor Babes
din Craiova.

Acest proiect, care a debutat cu Balul Caritabil 2016, este o continuare a actiuni-
lor desfasurate de clubul nostru in sprijinul comunitatii din care facem parte. In
cadrul acestui proiect, s-au desfasurat mai multe lucrari in incinta ambulatoriului
de pneumoftiziologie ce au constat in: inlocuirea retelei de alimentare cu apa calda
si apa rece, inlocuirea retelei de canalizare, inlocuirea retelei de transfer date, pre-
cum si lucrari de amenajare arhitecturala. Bugetul total al proiectului a fost in
valoare de 120 446 lei.

In calitate de manager al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes Craiova, dr.
Adina Turcu a precizat: „Romania este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de
tuberculoza din Europa, iar judetul Dolj ocupa locul doi in topul incidentei TBC in Roma-
nia. Ingienizarea si reabilitarea dispensarului TBC cu sprijinul Clubului Rotary Craiova
Probitas va usura misiunea medicilor si va avea un impact important asupra sanatatii
publice din judetul nostru. Ambulatoriului de pneumoftiziologie reprezinta interfata
Programului National de Control al Tuberculozei atat cu pacientii cat si persoanele sana-
toase, aici fiind urmarit in ultimii doi ani tratamentul a peste 1.000 de pacienti.”

Clubul Rotary Craiova Probitas a fost infiintat in anul 2012 si de atunci a desfasu-
rat numeroase proiecte, printre care: reabilitarea a sase saloane de la Clinica de
Pediatrie a Spitalului Filantropia, renovarea spatiului destinat urgentei dentare si
ambulatoriului de chirurgie orala si maxilo-faciala din cadrul Spitalului Clinic Jude-
tean de Urgenta Craiova, organizarea Cupei Rotary Probitas la sah, proiectul “In-
frunzeste Craiova!” in colaborare cu Maestrul Tudor Gherorghe,  prin care au fost
achizitionati si plantati pe strazile Craiovei 900 de copaci.

Proiectul inceput vineri, 20 mai 2016, doreste o altfel de continuare a campaniei
“Infrunzeste Craiova!”, intrucat ne dorim pentru craioveni nu doar un aer curat, ci
si plamani sanatosi.

La Balul RC Probitas 2016 au participat aproape 250 de persoane, care au luat
parte la licitatiile si tombola organizate in scop caritabil.

Organizatorii multumesc pentru sprijin sponsorilor: Vinarte, Restaurant Epoca,
Maestrului Tudor Gheorghe, Star Events, Hedone, Tipografia de Sud, Body Time,
Razvan Ciobanu, Inspire Cinema, Restaurant Bulevard, Lou Lou Macarons, ADE-
Gas,  Eurogenetic, Centru Dentar Steiner, Ciocolateria Leonidas.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. prin BAKRI MAHMOUD,
titular al proiectului “CONSTRUIRE 3 CORPURI DE
LOCUINTE P+2”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã, pentru proiectul “CONSTRUIRE
3 CORPURI DE LOCUINTE P+2”, propus a fi amplasat
în Mun. Craiova, Str. Caracal, nr. 102, Jud. Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul  Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 05.08.2017.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re 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, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan,ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

400 mp teren str.
Pãuniþei. Telefon:
0766/ 531.958.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp  - Gara Pieleºti
lângã Fabrica  de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi - la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GARSO-
NIERÃ plata pe loc
la parter. Telefon:
0761/355.107.

CASE

Cumpãr 2 camere
ºi baie la casã în
Craiova plata pe
loc. Telefon: 0758/
270.906; 0761/
355.107.

AUTO
STRÃINE

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon: 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 plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr.43.

Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/ 506.962;
0768/ 437.838.

U r g e n t ! V â n d
convenabil maºi-
nã de spãlat Whir-
lpool .  Telefon:
0741/ 072.812.

Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª
cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã.
Telefon: 0728/
011.731.

Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0741/
186.100.

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V nou,
pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã di-
versã Telefon:
0251/427.583.
Vând douãspreze-
ce (12) taburele
din pal melaminat.
Telefon: 0728/
911.350.
Vând mobilier ma-
gazin din pal mela-
minat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dula-
puri. Telefon: 0748/
599.012.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 1 august 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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:

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. Te-
lefon: 0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimiti-
rul Romaneºti. Tele-
fon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grã-
dina, 4 bare cornier
de 70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Te-
lefon: 0771/558.572.

Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând aparat de
facut pâine elec-
tric Alasca – 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând presã hidra-
ulicã mase plastice,
ladã fibrã, butoi
salcâm - 10 vedre,
cârlige jgheaburi
de apã la casã noi.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând coº fum me-
talic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.55

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 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 cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer 2 camere – par-
ter ultracentral - bi-
rou firmã spate Ciu-
fulici – complet reno-
vat. Telefon: 0722/
381.426.

PIERDERI
Pierdut certificat
constatator nr. 8998/
21.02.2007. Se de-
clarã nul.

PIERDUT carnet de
student eliberat de
UMF Craiova pe nu-
mele Burci Andra Flo-
riana. Se declarã nul.

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

DECESE
Fiicele , ginerii ºi
nepoþii cu durere
în suflet anunþã
decesul  celui ce
a fost tatã, socru
ºi bunic TEMELIE
GHEORGHE. În-
mormântarea are
loc astãzi, 1 au-
gust 2017 la cimi-
tirul Dorobãnþie.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Galeria Universitãþii Craiova a
fost la înãlþime duminicã seara, pe
Arena Naþionalã, circa o mie de
suporteri alb-albaºtrii, veniþi din
Craiova ºi din Bucureºti, încura-
jându-ºi favoriþii pe tot parcursul
jocului. Suporterii se aflã în preaj-
ma celei mai importante deplasãri
pe care au fãcut-o vreodatã pen-
tru ªtiinþa, la returul cu Milan, de
pe San Siro. Din pãcate, mai mulþi
fani ai ªtiinþei din Marea Britanie,
Spania ºi Italia au avut probleme
în a-ºi comanda online biletele pen-
tru meciul de la Milano ºi au apelat
la prieteni aflaþi în þarã pentru a le
cumpãra, urmând sã le primeascã
la faþa locului.

Doar 150 de bilete
vândute în 2 zile

Prin problemele întâmpinate în
vânzarea online se ºi explicã vân-
zarea a numai 150 de bilete în pri-
mele douã zile de cãtre clubul din
Bãnie. În acest condiþii, este greu
de explicat optimismul preºedinte-
lui Marcel Popescu, acesta decla-
rându-se încrezãtor cã se vor epui-
za tichetele rezervate fanilor olteni.

1.000 de fani olteni pe Arena Naþionalã, câþi vor1.000 de fani olteni pe Arena Naþionalã, câþi vor1.000 de fani olteni pe Arena Naþionalã, câþi vor1.000 de fani olteni pe Arena Naþionalã, câþi vor1.000 de fani olteni pe Arena Naþionalã, câþi vor
fi pe San Siro?fi pe San Siro?fi pe San Siro?fi pe San Siro?fi pe San Siro?

Sunt peste 5.500 de bilete puse la vânzare
pentru returul din Europa League, dar se

întâmpinã mari probleme în vânzarea lor online

De asemenea, este condamnabilã
ideea clubului din Bãnie de a mai
adãuga 4 euro la preþul normal al
biletului de intrare. Astfel, pe bilet
costul trecut este 20 de euro, iar
fanii plãtesc pentru el 110 lei, în
condiþiile în care nu existã taxã de
livrare, biletele fiind achiziþionate
de la magazinul clubului, iar pe
online se tipãreºte un voucher.

Nu se vând bilete
în ziua meciului

5.535 de bilete sunt disponibile
pentru suporterii Universitãþii Cra-
iova pentru meciul de pe San Siro,
cu AC Milan, contând pentru man-
ºa a doua a turului 3 preliminar din-
 Europa League, programat joi, de
la ora 21.45, ora României, 20.45,
ora localã. Galeria olteanã va fi pla-
satã la „terzo anello verde” (inelul
3, cel mai de sus de pe Giuseppe
Meazza), iar preþul unui tichet este
de 110 lei. Biletele alocate sunt de
la sectoarele 343 pânã la 360, iar
intrarea se va face pe la porþile 4,
5 ºi 6. Fanii din Craiova îºi pot
cumpãra biletele de la magazinul
mobil al clubului din Bãnie, situat

în Piaþa Mihai Viteazul, în timp ce
fanii din alte localitãþi ºi cei din
strãinãtate pot apela la varianta
online, accesând link-ul: http://
www.eventim.ro/ro/bilete/ac-mi-
lan-universitatea-craiova-milano-
s tadionul -san-s i ro-469666/
event.html. Se primeºte un vou-
cher cu care se merge, în ziua
meciului, la casa de bilete de lângã
sectorul oaspeþilor a stadionului
San Siro, unde voucherul se

schimbã cu bilet de acces. Fieca-
re posesor de voucher care doreºte
schimbarea lui în bilet pentru meci
trebuie sã se prezinte la Stadionul
San Siro cu voucher-ul tipãrit ºi
cu un act de identitate valid pentru
a putea ridica biletul. Joi, în ziua
meciului AC Milan – Universitatea
Craiova nu se vând bilete, aceastã
zi fiind rezervatã preschimbãrii
voucherelor în bilet. Conform le-
gii din Italia, în momentul achiziþi-

onãrii biletului, fiecare persoanã
trebuie sã furnizeze urmãtoarele
date: nume, prenume, sex, data
naºterii, locul naºterii. Este obliga-
toriu ca fanii sã aibã asupra lor un
act de identitate în momentul in-
trãrii pe stadion. Pânã ieri, AC Mi-
lan a anunþat cã vânduse peste
56.000 de bilete fanilor rossoneri,
o asemenea afluenþã nemaifiind
întâlnitã în aceastã perioadã a anu-
lui la meciurile „Diavolilor”.

UEFA a stabilit brigada de arbitri care va condu-
ce manºa secundã a turului al treilea preliminar al
Europa League, AC Milan – Universitatea Craiova,
joc programat joi, 3 august, de la ora 21.45 (20.45

Unul dintre cei mai
promiþãtori juniori ai
Universitãþii Craiova,
Radu Bârzan, a fost
împrumutat pentru un
sezon la divizionara se-
cundã FC Argeº, fosta
SCM Piteºti, câºtigã-
toarea seriei C3 în sta-
giunea trecutã, din care
a fãcut parte ºi satelitul
ªtiinþei. Radu Bârzan
împlineºte 18 ani peste
câteva luni, iar în sezo-
nul trecut a evoluat pen-
tru Universitaatea în
meciurile cu FC Volun-
tari, din Cupa României,
CFR Cluj ºi Viitorul, în
Liga I. Antrenorul Ior-
dan Eftimie i-a dat deja prilejul lui
Bârzan sã debuteze la noul FC
Argeº, în amicalul cu Chindia Târ-
goviºte, câºtigat de alb-violeþi cu

Conducerea SCM Craiova a parafat ieri
transferurile a încã doi jucãtori care vor re-
prezenta echipa de baschet masculin în Liga
Naþionalã în sezonul 2017-2018. Româno-is-
raelianul Maxim Kikos ºi americanul Earl
Watson  sunt cei doi jucãtori care ºi-au dat
acordul sã sub comanda antrenorului Rami
Hadar. Maxim Kikos este un baschetbalist cu
dublã cetãþenie romano-israelianã, în vârstã
de 23 de ani, nãscut în Haifa (Israel) – 1,88
m, evolueazã pe poziþia 2 (shooting guard).
Fost internaþional de tineret al Israelului, e

Alþi doi baschetbaliºti înrolaþi la SCMU Craiova
evoluat la Euro U16 din 2010, cât ºi la Euro
U20 din 2014. ªi-a început cariera profesio-
nistã în 2012–2013, la Galil Gilboa, formaþie
întâlnitã de SCMU Craiova în Balkan League.
Kikos a evoluat apoi în cea de-a doua ligã
israelianã, la Galil Elion, având medii statisti-
ce de: 14.5 puncte, 4.0 recuperãri si 2.0 pase
decisive pe meci.

Earl Watson este un baschetbalist ameri-
can în vârstã de 27 de ani, nãscut în Florida,
de 2,01 metri, activeaza pe pozitiile 4-5 (po-
wer forward – center). A evoluat timp de 2

sezoane în NCAA la formaþia Colegiului Rhode
Island. ªi-a început cariera profesionistã în
Europa, la Kolossos Rhodos, având medii de
5.2 puncte ºi 2.7 recuperãri în 12 minute pe
meci. Înainte de sosirea la Craiova, Watson a
evoluat în Uruguay, pentru Capitol Montevi-
deo, unde a reuºit: 15.7 puncte ºi 16.2 recu-
perãri la o medie de 35 de minute, pe meci.

În prealabil, SCMU Craiova semnase acor-
duri de joc cu estonianul Martin Paasajoa ºi
cu americanul Jamar Samuels. Baltincul joa-
cã tot pe poziþia 2 ºi a venit din þara natalã, de

la Rapla, unde a avut anul trecut mediile: 11.5
puncte, 3.95 recuperãri ºi 2.68 pase decisi-
ve. Jamar Samules, în vârstã de 28 de ani,
2.01 m, evolueazã pe poziþiile 3-4 (small for-
ward–power forward) ºi a jucat 4 ani în
NCAA pentru Kansas State University. În
Europa a jucat la: Magia Huesca din a 2-a liga
spaniolã, la Veroli ºi Novipiu Casale Monfer-
rato, în a doua ligã italianã, apoi în prima ligã
spaniolã, la Manresa. Antrenorul Remi Hadar
îl cunoaºte din campionatul Israelului, unde a
evoluat pentru Bnei Herzliya.

Brigadã bulgarã la Milano,
Colþescu îl fluierã pe Ivan

ora localã). Meciul va fi arbitrat de o  brigadã din
Bulgaria, alcãtuitã din Nikola Popov – Georgi To-
dorov, Martin Venev – Stanislav Todorov. Obser-
vatorii jocului vor fi olandezul Rene Temmnink –

pentru arbitraj, ºi englezul Mark Blackbourne
– pentru joc. Compatriot cu Zlatinski, Dimi-
trov ºi chiar având acelaºi nume cu stoperul
ªtiinþei, Apostol Popov, arbitrul Nikola Popov
s-a nãscut este din Sofia, are 34d e ani ºi se
aflã pe lista FIFA din anul 2012. Nu a mai ar-
bitrat vreun meci al unei echipe româneºti.

Totodatã, arbitrul craiovean Sebastian Col-
þescu a fost delegat la partida retur dintre Lyn-
gby (Danemarca) ºi FC Krasnodar (Rusia) (în
tur 1-2), din turul al treilea preliminar al UEFA
Europa League. La formaþia rusã s-a transfe-
rat în aceastã varã Andrei Ivan. Partida este
programatã tot joi, de la ora 20.45. Arbitrul
român va fi ajutat de conaþionalii Radu Ghin-
guleac ºi Mircea Grigoriu, la tuºe, ºi de al pa-
trulea oficial George Rãdulescu.

Radu Bârzan, împrumutat la FC Argeº

2-1. Totodatã, clubul din Bãnie
cautã sã-l împrumute ºi pe Step-
han Drãghici tot în Liga a II-a, cel
mai probabil la Academica Clinceni.
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Liga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-aLiga I – etapa a 3-a
FC Botoºani – Sepsi 5-1
Au marcat: Miron 1, L. Buº 15, 59, M. Roman I 85, L. Fulop 90

/ P. Petre 89.
Concordia – CSMP Iaºi 0-1
A marcat: Feussi 28 – aut.
Juventus – FC Voluntari 0-0
Gaz Metan – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Culio 28, Nouvier 38, Urko Vera 80.

Viitorul – Dinamo 0-1
A marcat: Costache 81.
FCSB – „U” Craiova 1-1
Au marcat: Gnohere 65 / Bãluþã 28.
Meciul Astra – ACS Poli s-a jucat asearã.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Botoºani 3 2 1 0 7-2 7
2. CFR Cluj 3 2 1 0 6-1 7
3. FCSB 3 2 1 0 4-2 7
4. Dinamo 3 2 0 1 4-1 6
5. Craiova 3 1 2 0 4-2 5
6. Voluntari 3 1 1 1 4-3 4

7. CSMP Iaºi 3 1 1 1 1-2 4
8. Viitorul 3 1 0 2 3-3 3
9. ACS Poli 2 1 0 1 1-1 3
10. Astra 2 1 0 1 2-3 3
11. Sepsi 3 1 0 2 3-7 3
12. Chiajna 3 0 1 2 1-3 1
13. Juventus 3 0 1 2 1-5 1
14. Mediaº 3 0 1 2 0-6 1

A mai trecut un meci fãrã ca Uni-
versitatea sã batã FCSB în deplasa-
re. Frustrant este cã de data aceasta
chiar a avut o mare ºansã sã punã
capãt complexului stelisto-fecese-
bist. Scorul este satisfãcãtor, evolu-
þia din prima reprizã, entuziasmantã,
dar cu atât mai mult a dezamãgit cea
din partea secundã. Trupa lui Becali
era preocupatã mai mult de returul
cu Plzen ºi nu a mizat pe cei mai
buni jucãtori, Alibec ºi Budescu, Tei-
xeira ºi Pintilii au jucat doar o repri-
zã, iar Gnohere, numai pânã în mi-
nutul 70. Universitatea a condus cu
1-0, dupã o primã reprizã în care
putea sã-ºi asigure victoria. În cele
din urmã, a scos numai un punct, al
doilea în faþa roº-albaºtrilor de la re-
venirea în Liga I. Remiza a fost um-
britã sau aproape întunecatã de pre-
staþia din repriza secundã, care re-
teazã sparanþe ºi lasã loc nedumeri-
rii, mai ales dupã ce ªtiinþa fãcuse
legea pe teren la început. Mitriþã i-a
hãrþuit pe dreapta pe Enache ºi com-
pania, care au rãsuflat uºuraþi dupã
impreciza la finalizare a „Piticului”.
Zlatinski a avut ºi el, de la distanþã,
ºansa deschiderii scorului, dar Niþã
a fost mângâiat de ºansã. Bãluþã a
fost cel care concretizat dominarea,
cu al treilea gol în tot atâtea meciuri
ale campionatului. Gustavo a inter-
ceptat pasa lui Ovidiu Popescu ºi a
pasat în profunzime, printre stoperii
gazdelor, iar cãpitanul echipei a stre-
curat mingea pe lângã Niþã. Alb-al-
baºtrii au mai zburdat puþin înainte
de a se închide în carapace, de unde

Dupã o reprizã în care îºi putea asigura
victoria pe terenul FCSB, Universitatea a

fãcut o parte secundã inexplicabil de slabã,
având noroc sã aducã un punct acasã

nu aveau sã mai scoatã capul pânã
la final. Universitatea s-a stins trep-
tat ºi a scãpat norocos cu un punct
de pe Arena Naþionalã, fiindcã repri-
za secundã a fost de-a dreptul ruºi-
noasã. Alb-albaºtrii au trecut rar în
jumãtatea adversã, careul lui Niþã fi-
ind ca un pãmânt interzis pentru ei
în mitanul al doilea. În schimb, la
poarta lui Calancea a fost asalt per-
manent, dar un singur obuz a rãzbã-
tut, trimis de Gnohere. Gol meritat
cu vârf ºi îndesat, ca dominare, dar
înlesnit de arbitru ºi de ºansã. În faza
iniþialã, Kovacs a întors jocul, dic-
tând aiurea un fault pentru gazde,
deºi Spahija a fost cel faultat, fiind
primul la minge, nici vorbã des joc
periculos. Greu de înþeles este re-
tragerea din partea secundã, pusã de
Devis Mangia pe seama oboselii.
Dacã jucãtorii erau obosiþi, de ce nu
a apelat însã la unii mai proaspeþi
precum: Roman, Bãrbuþ, Burlacu
sau Mateiu? Din pãcate, Mangia re-
cunoaºte cã nu a fost capabil sã-i
integreze pe jucãtorii noi în noul sis-
tem, asta în condiþiile unei echipe deja
omogene. Spre deosebire de antre-
norul italian, Dan Petrescu a pus deja
în miºcare locomotiva CFR-ului, dup
ce a schimbat mai mult de o jumãta-
te din echipã în vara aceasta.

Mangia: „Trebuia sã avem
mai multã personalitate”

Dupã meci, Devis Mangia a de-
clarat cã este un rezultat echitabil,
punând pe seama oboselii pasul

înapoi pe care l-a fãcut echipa în
repriza secundã. „E un rezultat
echitabil, am jucat mai bine în pri-
ma reprizã. N-am avut puterea sã
mai înscriem un gol în prima par-
te, iar în cea de-a doua parte Stea-
ua ne-a dominat. Era normal, ei au
avut douã zile mai mult pentru odih-
nã decât noi. Pasul înapoi din par-
tea a doua a fost legatã de aspectul
fizic, nu a fost o decizie tacticã.
Ar fi trebuit sã avem mai multã
personalitate, sã încercãm sã dãm
ºi golul doi ºi sã jucãm la fel ca în
prima reprizã. În momentul de faþã
avem un atacant foarte bun, pe
Roman, dar faptul cã jucãm cu ata-
canþi mai mici de înãlþime face par-
te din strategia noastrã. Trebuie sã
mai aºteptãm ºapte sau opt parti-
de, abia dupã opt meciuri ne pu-
tem da seama unde suntem, care
ne este nivelul. Mai avem mult de
lucrat, sunt jucãtori care încã nu
s-au integrat”.

Nicolae Dicã a evidenþiat cã
echipa sa ar fi meritat sã câºtige:-
 „Consider cã meritam sã câºtigãm,
am avut foarte multe ocazii de a
marca. Pãcat cã am primit un gol
uºor, pe minge pierdutã în zona
centralã. ªtiam cã sunt periculoºi
în faþã. Important e cã am avut
reacþie, am marcat, am dominat
toatã repriza a doua, dar trebuie mai
multã concentrare la finalizare. Am
întâlnit o echipã bunã, a fost o echi-

pã agresivã. La Plzen ne aºteaptã
o echipã agresivã ºi consider cã
ne-a priit jocul cu Craiova” a de-
clarat Dicã.

Bãluþã: „Se simte oboseala,
am avut doar 2 zile

între meciuri”

Chiar dacã echipa Universitatea
a fost egalatã, Alex Bãluþã s-a de-
clarat satisfãcut cu felul în care s-
a încheiat meciul. „Noi am fi pre-
ferat sã câºtigãm, dar asta e. Se
simte oboseala, am jucat ºi în Eu-
ropa ºi am avut doar douã zile în-
tre meciuri. Dar acum vor veni
partidele tari, trebuie sã ne refa-
cem cât mai repede, sã fim pregã-
tiþi. Ne-am obiºnuit cu ideile an-

trenorului, am stat în teren aºa cum
am stat ºi cu AC Milan. Mã bucur
cã n-am pierdut, dar trebuie sã
muncim în continuare. Returul cu
Milan va fi un meci unic pentru noi,
trebuie sã stãm în teren ca la Se-
verin, sã fim atenþi ºi concentraþi
ºi sã jucãm cu plãcere”.

Prezent la ultimele douã me-
ciuri ale ªiinþei, cu AC Milan ºi la
FCSB, selecþionerul României,
Christoph Daum, crede cã Ale-
xandru Bãluþã a reuºit sã-ºi dez-
volte abilitãþile de a marca, pe lân-
gã calitãþile tehnice. „Bãluþã a în-
scris fantastic primul gol, a în-
scris chiar ºi în primele meciuri.
Asta înseamnã cã îºi dezvoltã abi-
litãþile de a înscrie, pe lângã cali-
tãþile tehnice, este un jucãtor bun”
a declarat selecþionerul.

Arbitru: Istvan Kovacs 6.

FCSB – Universitatea Craiova 1-1

Arena Naþionalã, spectatori: 10.000
Au marcat: Gnohere 62 / Bãluþã 28.

FCSB:  Niþã 6 – Enache 6, Bã-
laºa 7, Momcilovic 7, Junior Mo-
rais 7 – Pintilii 6 (Larie 45) 6, Ov.
Popescu 4 – Fl. Tãnase 5, Teixei-
ra 6 (De Amorim 45) 7, Man 6 –
Gnohere 7 (D. Benzar 70) 6.

Antrenor: Nicolae Dicã.

Universitatea: Calancea 6 –
Dimitrov 5, Spahija 6 (Rossi 76)
5, Barthe 6, Tiago Ferreira 6 (Ke-
lic 77), Briceag 6 – Screciu 5, Zla-
tinski 6 – Gustavo 7, Bãluþã 8, Mi-
triþã 7 (Bancu 57) 6.

Antrenor: Devis Mangia.
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