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-  Ce ne-am face, Popescule,
dacã ne-ar pune sã plãtim cãl-
dura de-afarã?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Doljul este, din nou, sub
cod ROªU de caniculã
pânã sâmbãtã, inclusiv, iar
meteorologii nu exclud po-
sibilitatea prelungirii aces-
tuia pentru duminicã ºi
chiar luni, când va fi la fel
de cald în toatã Oltenia.
Temperaturile ajung la va-
lori de 40 – 41 de grade
Celsius ºi se vor resimþi ºi
mai puternic în sudul jude-
þului - la Calafat, Bãileºti,
Bechet, Cãlãraºi ºi Dãbu-
leni, precum ºi în localitãþi-
le din jurul acestora. Auto-
ritãþile sunt în alertã maxi-
mã, fiind instituite mãsuri
speciale pentru a face faþã
acestei perioade. Medicii
recomandã însã, insistent,
sã stãm în case, iar dacã ne
lipseºte aerul condiþionat din
încãperi, sã încercãm sã
consumãm cât mai multe li-
chide pe parcursul zilei!
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Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump serump serump serump serump se
supune Congresului,supune Congresului,supune Congresului,supune Congresului,supune Congresului,
dar are alte punctedar are alte punctedar are alte punctedar are alte punctedar are alte puncte
de vederede vederede vederede vederede vedere

Promiþãtoarea încãlzire a re-
laþiilor între Donald  Trump ºi
Vladimir Putin s-a sublimat re-
pede. ªi miercuri, 2 august a.c.,
preºedintele american a pro-
mulgat noile sancþiuni econo-
mice contra Rusiei, adoptate cu
cvasi-unanimitate de Congres,
pentru a pedepsi Moscova, acu-
zatã de ingerinþe în alegerile
prezidenþiale americane. Noile
sancþiuni, adãugate celor imple-
mentate, dupã anexarea Crime-
ei ºi amestecul în problemele
Ucrainei, lovesc cu precãdere
sectorul energetic rus.
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Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA) in-
formeazã potenþialii beneficiari
cã au fost stabilite mãsuri excep-
þionale cu caracter temporar pen-
tru producãtorii din sectorul fruc-
te, prin Ordinul ministrului agri-
culturii ºi dezvoltãrii rurale -
OMADR nr.243/2017, pentru re-
tragerea de pe piaþã în vederea
distribuirii gratuite. Beneficiarii
mãsurii excepþionale pot fi orga-
nizaþiile de producãtori din sec-
torul fructelor, recunoscute în
conformitate cu art.154 din Re-
gulamentul (UE) nr.1308/2013...
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Preºedintele
Comisiei economice
îi cere Ministrului
Finanþelor sã prezinte
lista celor 31 de bãnci
care nu plãtesc
impozit

Preºedintele Comisiei econo-
mice, industrii ºi servicii,
senatorul PNL Daniel Zamfir i-
a cerut,ieri, ministrului Finan-
þelor, Ionuþ Miºa, sã transmitã
comisiei, pânã la data de 10
august 2017, lista celor 31 de
bãnci care opereazã în România
ºi nu au plãtit în ultimii cinci
ani impozit pe profit. „În urma
afirmaþiei dumneavoastrã din
spaþiul public potrivit cãreia 31
de instituþii bancare care
opereazã pe teritoriul României
nu au plãtit în ultimii cinci ani
impozit pe profit, vã solicit sã
trasmiteþi Comisiei economice,
industrii ºi servicii a Senatului
urmãtoarele informaþii: lista
celor 31 de bãnci la care fãceaþi
referire în afirmaþiile dumnea-
voastrã; situaþia plãþii impozitu-
lui pe profit a instituþiilor
financiare nebancare ºi a
colectorilor de creanþe în ultimii
10 ani”, se aratã în scrisoarea
pe care preºedintele Comisiei
economice, industrii ºi servicii
din Senat, Daniel Zamfir, a
transmis-o ministrul de Finan-
þe. Daniel Zamfir a precizat cã
ar fi „util” Miºa sã transmitã
materialul comisiei pânã la
data de 10 august 2017. Minis-
trul Finanþelor, Ionuþ Miºa, a
declarat, miercuri, la Antena 3,
cã bãncile în proporþie de 70%
nu plãtesc impozit pe profit.
„Bãncile, în proporþie de 70%,
nu plãtesc impozit pe profit.
Anul trecut, din 46 de unitãþi
bancare, 31 au declarat pierderi
însumând 9,8 miliarde de lei.
În ultimii cinci ani, doar 15
bãnci au plãtit impozit pe profit
ºi am inclus aici ºi bãncile care
au plãtit doar într-un singur an
din cei cinci. Suma astfel
colectatã a fost de 1,7 miliarde
de lei”, a declarat Ionuþ Miºa.
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Senatorul PSD Ionel-Daniel
Butunoi, membru al Comisiei de
Apãrare, a susþinut cã Guvernul
Tudose vrea sã aplice “un princi-
piu corect”. “Aºa cum am vãzut
cã a explicat ºi domnul preºedinte
Dragnea ºi domnul prim-ministru
mie mi se pare cã aplicã un prin-
cipiu corect. Nu este vorba de-
spre o scãdere a pensiilor, ci de-
spre a aplica un principiu corect
pentru ca o pensie în platã sã nu
fie mai mare decât salariu pe func-
þia respective a celui care efectiv
munceºte. Eu am vãzut clar cã au
spus cã nu se taie absolut nicio
pensie”, a declarat senatorul PSD
Ionel-Daniel Butunoi, pentru ME-
DIAFAX.

În contextul în care parlamen-
tarii din opoziþie au criticat lipsa
de transparenþã a demersului PSD,
Butunoi a afirmat cã Ordonanþa
de Urgenþã privind pensiile spe-
ciale va intra în vigoare la o lunã

Guvernul a amânat ºedinþa pro-
gramatã pentru joi, pe ordinea de
zi aflându-se acte normative care
nu au primit încã toate avizele ne-
cesare, au declarat pentru Media-
fax surse guvernamentale. ªedin-
þa de ieri care ar fi trebuit sã aibã
loc la ora 13.00, la Palatul Victo-
ria, a fost amânatã pentru vineri.
Motivul ar fi cã o parte din actele
normative ce ar fi urmat sã fie dis-

Preºedintele Franþei, Emmanuel
Macron, va veni într-o vizitã ofi-
cialã în România la finalul lunii au-
gust, în urma unei invitaþii a preºe-
dintelui Klaus Iohannis, au declarat
joi, pentru Mediafax, surse oficia-
le. Preºedintele Klaus Iohannis l-a
invitat pe omologul sãu francez,
Emmanuel Macron, în România, iar
acesta a acceptat, a afirmat, la fina-
lul lunii iunie, ambasadorul Româ-
niei în Franþa, Luca Niculescu.
Klaus Iohannis a avut o întâlnire
bilateralã cu preºedintele Franþei,
Emmanuel Macron, la Bruxelles, iar

“Amatorismul PSD a dus la un exod“Amatorismul PSD a dus la un exod“Amatorismul PSD a dus la un exod“Amatorismul PSD a dus la un exod“Amatorismul PSD a dus la un exod
de personal din MApN ºi MAI”de personal din MApN ºi MAI”de personal din MApN ºi MAI”de personal din MApN ºi MAI”de personal din MApN ºi MAI”

Parlamentarii PNL,USR ºi PMP din Comisiile
de apãrare criticã demersul Guvernului de a

aplica “politica faptului împlinit” pentru a modi-
fica pensiile speciale, care a generat “un exod”
de personal în MAPN ºi MAI,precum ºi regle-
mentarea prin OUG, PSD susþinând cã OUG

criticatã va ajunge în Parlament.

ºi jumãtate dupã ce va fi emisã,
ceea ce înseamnã cã va putea fi
dezbãtutã în Parlament ºi modifi-
catã dacã va fi necesar. Stiu cã
oricum va intra în aplicare la o
lunã ºi jumãtate ceea ce înseam-
nã cã va fi dezbãtutã ºi în Parla-
ment, ca orice Ordonanþã de Ur-
genþã. Ea va fi pusã în aplicare
începând cu data de 15 septem-
brie, de la 1 septembrie Parlamen-
tul oricum va fi în activitate. Deci,
nu va intra în vigoare înainte de a
fi dezbãtutã în Parlament”, a spus
senatorul PSD.

Vicepreºedintele PNL al Comi-
siei de Apãrare, deputatul Ovidiu
Raeþchi, a criticat demersul PSD
de aplica “politica faptului împli-
nit”, fãrã a purta negocieri cu cei
direct vizaþi, susþinând cã social-
democraþii au “triºat” ºi doar
“anumiþi oameni” au fost “averti-
zaþi sã iasã la pensie” înainte de a
fi emisã OUG. “Doar cã, ce sa
vezi, PSD triºeazã. Anumiþi oa-

meni - probabil apropiaþi lor, poa-
te din jurul miniºtrilor - sunt aver-
tizaþi sã iasã repede la pensie, pen-
tru a beneficia de vechiul regim
de pensionare. Informaþia nu mai
poate fi controlatã. Zvonul circu-
la insistent ºi apar brusc sute de
dosare de pensionare care îl con-
firmã. Fenomenul capãtã propor-
þii: sunt aºteptate mii de pensio-
nari. Pentru sãnãtatea Armatei e
un dezastru, fiind pierdut peste
noapte un întreg eºalon de con-
ducere pregãtit ani de zile pentru
o carierã mult mai lungã”, a de-
clarat liberalul, pe Facebook.

Ovidiu Raeþchi a susþinut cã
PSD a transformat Armata Româ-
nã într-o ”þintã de campanie ne-
gative” pentru a ieºi din “încer-
cuire”. “Ca sã iasã din încercuire,
PSD aplicã o diversiune: nu mai e
vorba de pensiile militarilor (care
sunt ocupaþionale), ci de cele spe-
ciale. Soldaþii sunt amestecaþi cu
parlamentarii - desi nu exista nicio
legãturã între ei. Apar statistici cu
sumele mari pe care le câºtigã
magistraþii militari, desi aceºtia be-
neficiazã cumulativ de avantajele
celor din sistemul de Justiþie. Ar-
mata Românã a devenit, pur ºi
simplu, o þintã de campanie nega-

tive”, a spus deputatul PNL.
USR a pus sutele ºi miile de ce-

reri de pensionare depuse de per-
sonalul MAI ºi MAPN pe seama
“panicii” generate de modul în care
PSD a decis sã legifereze pensiile
speciale. Vicepreºedintele Comisiei
de Apãrare deputatul USR Bogdan
Rodeanu a declarat, pentru ME-
DIAFAX, cã felul în care Guver-
nul Tudose procedeazã – “pe re-
pede înainte”, generezã o proble-
mã de siguranþã naþionalã. “Mo-
dificarea legislaþiei printr-o sim-
plã OUG care nu are în spate o
analizã amãnunþitã asupra impac-
tului, implicaþiilor, genereazã
panicã, tensiuni sociale, nimeni
nu stie ce se va întâmpla exact.
În MAI sunt peste 700 de cereri
de pensionare, în sistemul de apã-
rare peste 3200 de cereri”, a de-
clarat vicepreºedintele Comisiei de
Apãrare deputatul USR Bogdan
Rodeanu, pentru MEDIAFAX.

Senatorul PMP Dorin-Valeriu
Bãdulescu, membru al Comisiei
pentru apãrare, ordine publicã ºi
siguranþã naþionalã din Senat, a
susþinut cã perspectiva de a primi
o pensie mai redusã a dus la un
“exod” al militarilor ºi al poliþiºti-
lor din sistem.

Preºedintele Franþei, Emmanuel Macron,
vine luna aceasta la Bucureºti

întrevederea dintre cei doi ºefi de
stat a durat aproximativ 30 de mi-
nute, precedând lucrãrile Consiliu-
lui European. Iohannis spunea
atunci cã întânirea cu preºedintele
Franþei a fost “foarte, foarte bunã”
ºi preciza cã a discutat cu omolo-
gul sãu francez despre directiva eu-
ropeanã privind detaºarea muncito-
rilor. In ceea ce priveºte vizitele bi-
laterale la nivel înalt din acest an ºi
fostul premier Sorin Grindeanu a
fost în vizita de lucru la Paris, în
luna iunie, unde s-a întâlnit cu prim-
ministrul Édouard Philippe.

ªedinþa de guvern, dedicatã OUG
de modificare a pensiilor speciale,

amânatã din cauza lipsei unor avize

cutate nu au primit toate avizele
necesare. Printre acestea s-ar afla
ºi OUG privind pensiile militare.
ªedinþa executivului va avea loc
vineri, în jurul prânzului. La ora
11.00, înainte de ºedinþa de guvern,
la Palatul Victoria este convocatã
o ºedinþã a Consiliului Economic
ºi Social, în cadrul cãreia vor fi
luate în discuþie ordonanþele de
urgenþã cu impact social.
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Începând de astãzi ºi apoi tot
week-end-ul, Doljul fierbe la pro-
priu, fiind aºteptate temperaturi
foarte mari, motiv pentru care au-
toritãþile au instituit cod ROªU de
caniculã, adicã maximum posibil.

Mieta Colan, meteorolog în
cadrul Centrului Meteorologic Ol-
tenia, ne-a precizat, ieri, cã ur-
meazã, într-adevãr, douã zile cri-
tice pentru judeþul nostru – vineri
ºi sâmbãtã – când temperaturile
vor urca foarte mult, ajungându-
se sã fie comparabile cu recordu-
rile înregistrate, adicã acele valori
pe care meteorologii le pãstreazã
în baza de date pentru cercetãri
ºi comparaþii. „Vineri ºi sâmbãtã
valul de cãldurã, care a debutat
încã de luni, 31 iulie, va continua
sã se intensifice, iar disconfortul
termic va deveni deosebit de ac-
centuat. Indicele temperaturã-
umezealã va depãºi, pe arii extin-
se, pragul critic de 80 de unitãþi
ºi se va situa, frecvent, în zonele
joase de relief, între 82 ºi 84 de
unitãþi. Temperaturile minime vor

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Week-end de foc: ne aºteaptã 41 de grade
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Doljul este, din nou, sub cod ROªU de caniculã pânã sâm-

bãtã, inclusiv, iar meteorologii nu exclud posibilitatea pre-
lungirii acestuia pentru duminicã ºi chiar luni, când va fi la
fel de cald în toatã Oltenia. Temperaturile ajung la valori
de 40 – 41 de grade Celsius ºi se vor resimþi ºi mai puternic
în sudul judeþului - la Calafat, Bãileºti, Bechet, Cãlãraºi ºi
Dãbuleni, precum ºi în localitãþile din jurul acestora. Auto-
ritãþile sunt în alertã maximã, fiind instituite mãsuri spe-
ciale pentru a face faþã acestei perioade. Medicii recoman-
dã însã, insistent, sã stãm în case, iar dacã ne lipseºte ae-
rul condiþionat din încãperi, sã încercãm sã consumãm cât
mai multe lichide pe parcursul zilei!

fi cuprinse, în general, între 22 ºi
25 de grade, iar maximele vor fi
extreme, comparabile cu recordu-
rile absolute ale perioadei, care se
vor situa între 39 ºi 42 de grade”,
a precizat meteorologul Mieta
Colan.

Temperaturi-record în Craiova
ºi sudul judeþului

La Craiova, potrivit meteoro-
logilor Centrului Regional Oltenia,
s-au înregistrat, ieri, 37 de grade
Celsius ºi chiar 38 grade, la orele
prânzului, dar cel mai cald va fi,
totuºi, astãzi ºi mâine. Pentru vi-
neri, prognoza spune cã tempera-
turile vor atinge 39 de grade Cel-
sius, urmând ca sâmbãtã sã se
atingã maxima de 42 de grade Cel-
sius, o valoare pe care specialiºtii
o încadreazã deja în tabelul tem-
peraturilor-record.

Existã localitãþi din Dolj unde
arºiþa va fi resimþitã, totuºi, ºi mai
puternic. Specialiºtii vorbesc de
temperaturi care pot sãri de 42 de
grade Celsius, pentru ziua de sâm-

bãtã ºi chiar duminicã, în locali-
tãþile de la Dunãre, începând cu
Bãileºti, Rast, Bechet, Dãbuleni,
Calafat, unde nu se exclud apari-
þia unor temperaturi uºor mai mari
chiar, dupã cum s-a întâmplat la
sfârºitul lunii iunie – începutul lui
iulie, când termometrele localni-
cilor din Dãbuleni au arãtat 43 de
grade Celsius, la umbrã.

Câteva detalii ne pot salva
viaþa

Pentru a evita sã aveþi proble-
me de sãnãtate, specialiºtii reco-
mandã, insistent, ca, în aceste
zile, sã evitaþi deplasãrile, iar dacã
este absolut necesar sunt reco-
mandate în primele ore ale dimi-
neþii sau seara, pe cât posibil prin
zone umbrite, alternând deplasa-
rea cu repausul, în spaþii dotate
cu aer condiþionat (magazine, spa-
tii publice). Trebuie evitate aglo-
meraþiile, expunerea la soare, efor-
tul fizic intens, între orele 11.00-
18.00.

Dacã, totuºi, ieºim afarã, tre-
buie sã fim atenþi ºi cum ne îm-
brãcãm: cu haine lejere, subþiri,
deschise la culoare, pãlãrii ºi oche-
lari de soare ºi sã purtãm cu noi o
sticluþã cu apã! Mai mult ca ori-
când, este indicat un consum de
1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea
reci, sub formã de apã, sucuri
naturale din fructe ºi ceaiuri cãl-
duþe – pentru caniculã fiind reco-
mandate ceaiurile de soc, muºeþel
ºi urzici. Specialiºtii ne îndeamnã
sã mâncãm multe legume ºi fruc-
te – în special pepene ºi prune, sã
consumãm iaurt (echivalentul unui
pahar cu apã). De evitat, sunt bã-
uturile ce conþin cofeinã (cafea,
ceai, cola) sau zahãr (sucurile
carbogazoase) în cantitate mare;
alimentele cu un conþinut sporit
de grãsimi, în special de origine
animalã. Este interzis consumul de
alcool pentru cã deshidrateazã ºi
transformã pe oricine într-o po-
tenþialã victimã a caniculei.

Vehiculele mari, trase pe dreapta între orele 12.00 ºi 20.00
De miercuri, reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au

instituit, între orele 12.00 ºi 20.00, restricþii de circulaþie pentru autovehiculele
cu o masã autorizatã mai mare de 7,5 tone în tot judeþul Dolj. Mai exact,
camioanele ºi TIR-urile sunt trase pe dreapta, în perioada canicularã. „În baza
atenþionãrii meteorologice emise de ANM, se interzice temporar circulaþia
vehiculelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 7,5 tone pe autostrã-
zile ºi drumurile naþionale din judeþele afectate de caniculã, cu excepþia trans-
portului de persoane, transporturilor de animale vii ºi de produse perisabile, a
vehiculelor care participã la intervenþii în caz de forþã majorã, transporturilor
funerare, transporturilor poºtale ºi a celor de apã îmbuteliatã, etc. Pentru a se
pune în aplicare aceste restricþii poliþiºtii rutieri din Dolj, împreunã cu lucrãtori
din cadrul I.S.C.T.R., vor acþiona ºi vor fi prezenþi în trafic, pe sectoarele de
drum pe care au fost instituite restricþiile de circulaþie, dar vor acþiona ºi
pentru evitarea aglomerãrilor ºi asigurarea fluenþei traficului rutier, filtre rutie-
re fiind instituite la intrarea ºi ieºirea din Craiova”, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

ISU Dolj, în gardã
Reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au

anunþat cã, de ieri, a fost activatã Grupa Operativã, la sediul unitãþii, iar cele-
lalte instituþii cu atribuþii în monitorizarea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã
vor asigura permanenþa de la sediul instituþiilor proprii. În plus, pompierii, dar
ºi cadrele medicale, insistã asupra unor mãsuri pe care populaþie trebuie sã le
respecte în perioada canicularã.

Puncte de prim ajutor, în Craiova:
Dacã vã aflaþi în trafic sau în trecere prin Craiova ºi simþiþi cã sunteþi

afectat de cãldurã, este bine sã mergeþi la unul dintre punctele de prim-
ajutor pe care autoritãþile le asigurã tocmai pentru a depãºi cu bine acestã
perioadã extrem de canicularã.

Pentru persoanele care intrã sã se adãposteascã, se asigurã apã potabilã,
scaune ºi se pune la dispoziþie o linie telefonicã pentru anunþarea urgenþelor.
De asemenea, zilnic, în intervalul orar 10.00 – 18.00, existã un medic medical
care acordã ajutor.

Puncte de prim ajutor temporare:
1. Prefectura Dolj – sala video
2. Primãrie – Palace – strada Al.I. Cuza nr. 1
3. Piaþa Centralã – punct sanitar
4. Asistenþã Socialã – Cartier Lãpuº
5. Asistenþã Socialã – Cartier Craioviþa Nouã
Puncte de prim ajutor permanente:
1. Craiova, str. Olteþ nr. 5 – cabinete medici de familie
2. Craiova, str. Vlad Þepeº nr.2 – cabinete medici de familie
3. Craiova, str. Siretului nr.13 – cabinete medici de familie
4. Craiova, str. Cocoº nr.8 – cabinete medici de familie
5. Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 44 – cabinete medici de familie
6. Craiova, str. Prelungirea Horia nr. 2 – cabinete medici de familie
7. Craiova, str. Brazda lui Novac, bl. 56, parter – cabinete medici de familie
8. Craiova, Calea Bucureºti, bl. N1b, parter – cabinete medici de familie
9. Craiova, str. Dr. M. Cãnciulescu, bl. I39, parter – cabinete medici de familie
10. Craiova, str. Lãpuº, bl. F11, parter – cabinete medici de familie
11. Craiova, str. Rovine, bl. G28, parter – cabinete medici de familie
12. Craiova, str. Valea Roºie, bl. 6vechi, parter – cabinete medici de familie
13. Craiova, Craioviþa Nouã, str. Magnoliei, bl. 160G, parter – cabinete medici

de familie
14. Craiova, Micropoliclinicã Craioviþa Nouã – cabinete medici de familie
15. Craiova, Cernele, str. C. Gherghina, nr. 62 – cabinete medici de familie
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Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, vi-
neri, 28 iulie a.c., la ora 09.00,
poliþiºti din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova au fost dirijaþi de
ofiþerul de serviciu pe strada Ca-
lea Dunãrii din municipiu, la un
eveniment rutier. Poliþiºtii l-au
identificat la faþa locului pe Miºu
Mustafa, de 44 de ani, din Cra-
iova, iar din primele cercetãri a
rezultat cã, în timp ce acesta
conducea un autoturism Opel, pe
Calea Dunãrii din municipiu, a
pierdut controlul direcþiei de dep-
lsare ºi a avariat o autoutilitarã
staþionatã. Poliþiºtii rutieri au sta-
bilit ºi faptul cã bãrbatul de 44

Craioveanul arestat pentru infracþiuniCraioveanul arestat pentru infracþiuniCraioveanul arestat pentru infracþiuniCraioveanul arestat pentru infracþiuniCraioveanul arestat pentru infracþiuni
rutiere rãmâne în spatele gratiilorrutiere rãmâne în spatele gratiilorrutiere rãmâne în spatele gratiilorrutiere rãmâne în spatele gratiilorrutiere rãmâne în spatele gratiilor

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Craioveanul în vârstã de 44 de ani
arestat preventiv, în baza mandatului
emis sâmbãtã, 29 iulie a.c., pe numele sãu,
de Judecãtoria Craiova, pentru comite-
rea infracþiunilor de conducere fãrã per-
mis ºi conducere sub influenþa bãuturi-

lor alcoolice, rãmâne în arestul IPJ Dolj.
Tribunalul Dolj a respins, miercuri, 2
august a.c., contestaþia formulatã de bãr-
batul care, bãut ºi fãrã sã aibã permis, a
provocat un accident pe Calea Dunãrii
din municipiu.

de ani nu posedã permis de con-
ducere pentru nicio categorie de
vehicule, iar în urma testãrii cu
aparatul etilotest a rezultat o con-
centraþie de 0,90 mg/l alcool pur
în aerul expirat, fapt pentru care
a fost condus la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova
unde i s-au recoltat probe biolo-
gice în vederea stabilirii alcoole-
miei. În baza probatoriului admi-
nistrat de poliþiºti împreunã cu
procuror din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craio-
va s-a dispus reþinerea suspec-
tului pe o perioada de 24 ore pen-
tru comiterea infracþiunilor de -
,,conducere a unui vehicul fãrã
permis de conducere ºi condu-

cerea unui vehicul sub influenþa
alcoolului”.

Sâmbãtã, 29 iulie a.c., bãrba-
tul a fost prezentat Judecãtoriei
Craiova cu propunerea de ares-
tare preventivã, propunere admi-
sã de instanþã, care a respins ce-
rerea craioveanului de a fi plasat
sub control judiciar ºi a emis pe
numele sãu mandat de arestare
preventivã pentru 30 de zile, fi-
ind încarcerat în Centrul de Re-
þinere ºi Arest Preventiv din ca-
drul IPJ Dolj.

Miºu Mustafa a contestat hotã-
rârea prin care s-a dispus arestarea
sa, însã judecãtorii de la Tribunalul
Dolj i-au respins, miercuri, 2 au-
gust a.c., contestaþia: „Respinge

contestaþia formulatã de inculpa-
tul Mustafa Miºu împotriva înche-
ierii nr. 79 din 29 iulie 2017 pro-
nunþatã de judecãtorul de drepturi
ºi libertãþi din cadrul Judecãtoriei
Craiova. În baza art. 275 alin. 2

cod procedurã penalã Obligã incul-
patul la plata sume ide 50 lei chel-
tuieli judiciare statului. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa din camera
de consiliu, azi 2 august 2017”, se
aratã în hotãrârea instanþei.

Un TIR încãrcat cu paleþi, care
circula pe DE 70, dinspre Bucu-
reºti cãtre Craiova, s-a rãsturnat,
îb afara pãrþii carosabile, miercuri
searã, în jurul orei 19.30, dupã
ce a pierdut controlul direcþiei de
mers într-o curbã la stânga, în
comuna Pieleºti. Echipaje de Pom-
pieri, Descarcerare ºi SMURD
din cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost solicitate la faþa locului, în-

Un bãrbat de 54 de ani din Feteºti, jude-
þul Ialomiþa, ºi-a pierdut viaþa, miercuri sea-
rã, dupã ce s-a rãsturnat cu TIR-ul pe care
îl conducea, pe DE 70, în comuna doljeanã

Pieleºti. Pompierii din cadrul ISU Dolj au
fost nevoiþi sã-l descarcereze pe bãrbat,
care rãmãsese prins între fiarele contorsi-
onate ale cabinei.

trucât ºoferul a rãmas încarcerat.
Pompierii au reuºit sã-l scoatã,
însã, din nefericire, medicii
SMURD nu au avut ce sã mai facã
pentru el, constatând decesul bãr-
batului. Poliþiºtii Serviciului Ru-
tier Dolj ajunºi ºi ei la faþa locului
au demarat verificãrile, stabilind
cã ºoferul este Dumitru Groza, de
54 de ani, din localitatea Feteºti,
judeþul Ialomiþa ºi, cel mai pro-
babil evenimentul rutier s-a petre-

cut din cauza neatenþie în condu-
cere manifestatã de ºofer. Oame-
nii legii au deschis dosar penal
sub aspectul comiterii infracþiu-
nii de ucidere din culpã ºi fac cer-
cetãri pentru a stabili cu exacti-
tate circumstanþele producerii ac-
cidentului. Poliþiºtii au acþionat în
zonã ºi pentru fluidizarea traficu-
lui rutier pânã la finalizarea inter-
venþiei pompierilor, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au avut,
ieri, o zi „de foc”. Mai multe incendii de
vegetaþie au izbucnit pe parcursul zilei, în
judeþ, cel mai grav fiind în localitatea dol-
jeanã Fratoºtiþa, unde intervenþia a durat ore
bune ºi au fost afectate peste 40 hectare de
miriºte ºi vegetaþie uscatã. Potrivit plt. maj.
Tania Vîlceanu, din cadrul Biroului de pre-

Doljean decedat în câmp dupã ce a dat foc miriºtii
sã al ISU Dolj, mai mulþi pompieri de la
Secþia de Pomperi Craiova – Garda Filiaºi,
sprijiniþi de Serviciul Voluntar pentru Situaþii
de Urgenþã Filiaºi, au fost trimiºi, ieri, în
jurul orei 14.00, pentru stingerea unui in-
cendiu de vegetaþie uscatã izbucnit în loca-
litatea doljeanã Fratoºtiþa, în apropiere de
Filiaºi. În timpul intervenþiei, pompierii au
descoperit un bãrbat, de 68 de ani, Emil

Ciontu, din Fratoºtiþa, de-
cedat, cu furca lângã el.
Din primele cercetãri ale
pompierilor ºi poliþiºtilor
chemaþi la faþa locului, se
pare cã bãrbatul a fost cel
care a provocat incendiul,
pentru cã a mers sã dea foc
la miriºte ºi i-a venit rãu. Ca-
davrul nu prezenta urme de
violenþã ºi nici arsuri grave,
fiind dus la morgã pentru
efectuarea necropsiei în ve-
derea stabilirii cu exactitate
a cauzei decesului. Repre-
zentanþii IPJ Dolj au preci-
zat cã a fost deschisã o an-
chetã în acest caz.

Societatea comercialã care asigurã trans-
bordarea mijloacelor de transport cu bac-ul
între România ºi Bulgaria, între porturile
Bechet ºi Oreahovo, a informat Inspectora-
tul Teritorial al Poliþiei de Frontierã Giurgiu,
respectiv Serviciul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, cu privire la faptul
cã s-a reluat trecerea cu bac-ul peste fluviul
Dunãrea, între cele douã state, pe timp de
noapte. Aceastã mãsurã
de reintrare în programul
normal de activitate a fost
luatã în urma tendinþelor
de creºtere a cotei apei
fluviului Dunãrea, fapt ce
permite acostarea în sigu-
ranþã în porturile de pe te-
ritoriile celor douã state.-
 În continuare, Inspecto-
ratul Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Giurgiu reco-
mandã participanþilor la
trafic tranzitarea tuturor
punctelor de frontierã
deschise la graniþa cu Bul-

S-a reluat trecerea cu bac-ul
pe timp de noapte la PTF Bechet

garia ºi consultarea aplicaþiei „Trafic Onli-
ne” disponibilã pe site-ul www.politiadefron-
tiera.ro, care prezintã o medie a timpilor de
aºteptare în punctele rutiere de trecere a
frontierei pentru anumite intervale de timp.
Timpii de aºteptare sunt actualizaþi în timp
real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-ºi reconfi-
gureze traseul cãtre un punct de frontierã
ce înregistreazã valori de trafic scãzute.
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Cu aceastã ocazie, Ion Priotea-
sa, preºedintele CJ Dolj, a subli-
niat faptul cã, în ultimele douã luni,
administraþia judeþeanã a reuºit sã
obþinã, din fonduri europene sau
guvernamentale, peste 70 de mili-
oane de euro pentru realizarea unor
investiþii importante.

„Întâlnirea de astãzi este desti-
natã semnãrii contractului de finan-
þare pentru un obiectiv cultural de-
osebit pentru judeþul Dolj, respec-
tiv restaurarea Culei Izvoranu-Ge-

blescu, din comuna Brabova. Este
un proiect pe care ni l-am dorit, cu
atât mai mult cu cât specialiºtii au
tras numeroase semnale de alarmã,
întrucât clãdirea se aflã într-o stare
avansatã de degradare. În plus, în
judeþul nostru nu au mai rãmas
multe astfel de construcþii civile, de
tip culã, monumente cu o puterni-
cã încãrcãturã istoricã. Trebuie
spus cã astfel de obiective sunt spe-
cifice Balcanilor, regãsindu-se cu
precãdere în Serbia, Albania ºi Bul-
garia, iar în þara noastrã în zona
Olteniei ºi a Munteniei.

Valoarea acestor lucrãri de re-
staurare ºi consolidare a Culei Iz-
voranu-Geblescu se ridicã la pes-
te 500.000 de euro. Vestea bunã
este cã ne pregãtim sã semnãm în
curând ºi contractul de finanþare
pentru restaurarea Culei Cernãteº-
tilor, din comuna Cernãteºti, am-
bele imobile fiind încadrate drept
monumente istorice de categoria
A, deci de interes naþional”, a subli-
niat Ion Prioteasa.

„Consiliul Judeþean îºi face
datoria de a pune în valoare
trecutul nostru îndelungat”

ªeful administraþiei judeþene a
mai vorbt ºi despre Muzeul Ol-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, a semnat, ieri, contractul de finanþare pen-
tru proiectul privind restaurarea, consolidarea ºi pro-
movarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Ge-
blescu, din comuna Brabova, demers cu o valoare to-
talã de peste 500.000 de euro, finanþat în cadrul Pro-
gramului Operaþional Regional 2014 – 2020. La eve-
nimentul semnãrii contractului de finanþare, alãturi
de preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, au mai participat vicepreºedinþii Oana Bicã ºi
Cosmin Vasile, precum ºi administratorul public al
judeþului, Cosmin Durle.

teniei Craiova, unitate din subor-
dinea CJ Dolj care este implicat
în aceste douã proiecte ºi care
va transforma culele în obiecti-
ve care vor putea fi vizitate de
toþi cei interesaþi de tradiþiile ºi
de istoria acestei regiuni. „Con-
siliul Judeþean îºi face astfel da-
toria de a pune în valoare trecu-
tul nostru îndelungat ºi preþuieº-
te ceea ce s-a construit în timp
pe aceste meleaguri. Evenimen-
tul de astãzi ( n.r ieri) este foarte

important pentru CJ Dolj, pen-
tru cã vine sã completeze o pe-
rioadã bogatã, la capãtul cãreia
putem spune cã am semnat con-
tracte cu finanþare europeanã de
peste 40 de milioane de euro.
Acestora li se adaugã ºi banii pe
care judeþul nostru îi primeºte de
la Guvernul României, prin inter-
mediul Programului Naþional de
Dezvoltare Localã - alte aproape
30 de milioane de euro, sumã des-
tinatã unor lucrãri importante, pe
care CJ urmeazã sã le desfãºoare
în urmãtoarele luni. Consiliul Ju-
deþean, prin fondurile nerambur-
sabile atrase, devine astfel unul
dintre cei mai importanþi investi-
tori din Dolj”, a declarat preºe-
dintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

„Am convingerea cã va fi
un obiectiv vizitat, având
în vedere faptul cã distanþa
între Craiova ºi Brabova
nu este mare”

La rândul sãu, Marilena Bo-
gheanu, directorul general al
Agenþiei pentru Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia, a subli-
niat faptul cã traversãm o perioa-
dã intensã în ceea ce priveºte
Programul Operaþional Regional

ºi, pânã în prezent, în judeþul Dolj
au fost semnate 50 de contracte
de finanþare, în valoare totalã de
51 de milioane de euro, suma cea
mai mare fiind obþinutã de cãtre
Consiliul Judeþean Dolj.: „Ne-am
întâlnit frecvent, într-o perioadã
de timp scurtã, pentru a semna
mai multe contracte de finanþa-
re, ceea ce este un lucru foarte
bun. Trebuie sã remarcãm preo-
cuparea constantã a Consiliului
Judeþean Dolj pentru aceste clã-
diri importante de patrimoniu, pe
care este necesar sã le introdu-
cem în circuitul turistic, clãdiri
precum cula din comuna Brabo-
va, care reprezintã o paginã în-
semnatã din istoria regiunii noas-
tre. În zona Olteniei au existat
numeroase cule, însã multe au
fost incendiate în timpul atacuri-
lor otomane ºi ale cetelor de hai-
duci. Cele care au rãmas, puþine
la numãr, trebuie sã fie preþuite
ºi conservate. Ele au fost con-
struite ca fortificaþii militare, dar
au jucat, cu timpul, ºi rolul de
spaþiu de locuit. De aceea, dupã
ce Cula Izvoranu-Geblescu va fi
restauratã, cu grija necesarã pen-
tru a se pãstra elementele auten-
tice, cu valoare istoricã, aici vor

fi prezentate ºi tradiþii din acea
perioadã, vor fi aduse piese de
mobilier ºi obiecte de uz casnic,
vor fi amenajate diorame, dar vor
exista ºi elemente foarte moder-
ne de prezentare, urmând sã fie
digitalizate toate informaþiile pri-
vind istoria acestei clãdiri. Am
convingerea cã va fi un obiectiv
vizitat, având în vedere faptul cã
distanþa între Craiova ºi Brabo-
va nu este mare ºi, practic, în
35 de minute se poate ajunge
acolo.“, a precizat Marilena
Bogheanu, directorul general al
Agenþiei pentru Dezvoltare Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia

„Este un moment deosebit,
atât pentru mine,
cât ºi pentru comunitatea
pe care o reprezint”

Prezent la conferinþa de presã
organizatã cu prilejul semnãrii
contractului de finanþare, prima-
rul comunei Brabova, Vergil Ple-
ºea, a evidenþiat parteneriatul reu-
ºit pe care se bazeazã implemen-
tarea proiectului privind restau-
rarea Culei Izvoranu-Geblescu.
„Este un moment deosebit, atât
pentru mine, cât ºi pentru comu-

nitatea pe care o reprezint. Avem,
pentru acest proiect, o colabo-
rare bunã cu partenerii noºtri,
Consiliul Judeþean Dolj ºi Muzeul
Olteniei Craiova, ºi ne-am impli-
cat sã asigurãm tot ceea ce a fost
necesar, la nivel de localitate –
avize, autorizaþii, documentaþie
cadastralã. Am fãcut tot posibi-
lul pentru a avea aceste docu-
mente în timp util, astfel încât sã
poatã fi înaintate cãtre forurile
competente.  Este o relaþie de
conlucrare pe care o vom conti-
nua cu direcþia de specialitate din
cadrul CJ Dolj, în tot ce va urma,
de la licitaþie la desfãºurarea con-
tractului de execuþie a lucrãrilor,
pentru cã vorbim despre un ob-
iectiv important pentru noi, pen-
tru locuitorii din Brabova“, a de-
clarat Vergil Pleºea, primarul co-
munei Brabova.

Principalele lucrãri incluse
în proiect vizeazã
consolidarea clãdirii

Proiectul „Restaurarea, con-
solidarea ºi promovarea monu-
mentului istoric Cula Izvoranu-
Geblescu“ are o valoare totalã de
520.288,39 euro, din care
462.284,64 euro reprezintã asis-
tenþa financiarã nerambursabilã.
Cula Izvoranu-Geblescu se aflã
în proprietatea comunei Brabova
ºi a fost preluatã în administra-
rea Muzeului Olteniei Craiova,
pentru a fi pusã în valoare. Prin-
cipalele lucrãri incluse în proiect
vizeazã consolidarea clãdirii,
într-o variantã care sã pãstreze
autenticitatea construcþiei, resta-
urarea elementelor din lemn, me-
tal ºi zidãrie, reconstituirea cât
mai fidelã a celor care nu mai pot
fi restaurate, precum ºi executa-
rea finisajelor interioare ºi exte-
rioare, pãstrându-se într-o mã-
surã cât mai mare materialele ori-
ginale. De asemenea, vor fi in-
stalate sisteme de detecþie a in-
cendiilor ºi antiefracþie. Pentru
dotarea culei, vor fi procurate
obiecte tradiþionale, dar ºi echi-
pamente moderne, interactive
(ghid audio, ecrane, panouri in-
formative), asigurându-se astfel
o formulã de prezentare cât mai
atractivã.
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Sunt eligibile urmãtoarele pro-
duse din sectorul fructelor desti-
nate consumului în stare proaspã-
tã: (a) merele clasificate la codul
NC 0808 10; (b) perele clasifica-
te la codul NC 0808 30; (c) pru-
nele clasificate la codul NC 0809
40 05; (d) piersicile ºi nectari-
nele încadrate la codul NC 0809
30; (e) cireºele clasificate la co-
dul NC 0809 29 00.

Beneficiarii sunt precizaþi
Beneficiarii produselor retrase

sunt persoanele cãrora li se asigu-
rã asistenþa specializatã de cãtre
destinatarii prevãzuþi la art. 411
alin.(3) din OMADR nr.694/2008
privind condiþiile de recunoaºtere
a organizaþiilor de producãtori ºi a
grupurilor de producãtori recunos-
cute preliminar în sectorul fructe
ºi legume (...) cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi care be-
neficiazã de aceste cantitãþi supli-
mentar faþã de cantitãþile din aces-
te produse pe care destinatarii le
achiziþioneazã în mod obiºnuit.

Cantitãþile de produse retrase
sunt distribuite gratuit cãtre: a)
asociaþii sau fundaþii care furnizea-
zã servicii sociale pentru diverse
categorii de persoane aflate în risc
de excluziune socialã ºi asigurã
masa beneficiarilor ºi/sau derulea-
zã activitãþi de preparare ºi distri-
buire de hrana ºi ajutoare alimen-
tare; b) unitãþi penitenciare, ºcoli,

Fructe distribuite gratuit pentruFructe distribuite gratuit pentruFructe distribuite gratuit pentruFructe distribuite gratuit pentruFructe distribuite gratuit pentru
cã nu au piaþã de desfacerecã nu au piaþã de desfacerecã nu au piaþã de desfacerecã nu au piaþã de desfacerecã nu au piaþã de desfacere

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã potenþialii beneficiari cã au fost
stabilite mãsuri excepþionale cu caracter temporar

pentru producãtorii din sectorul fructe, prin Ordinul
ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale -

OMADR nr.243/2017, pentru retragerea de pe piaþã în
vederea distribuirii gratuite. Beneficiarii mãsurii
excepþionale pot fi organizaþiile de producãtori din
sectorul fructelor, recunoscute în conformitate cu

art.154 din Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parla-
mentului European ºi al Consiliului (...) cu completã-
rile ulterioare, precum ºi producãtorii de fructe care
nu sunt membri ai acestor organizaþii. Sprijinul ma-
xim pe produs (euro/100 kg) pentru distribuire gra-

tuitã este urmãtorul: mere 16,98; piersici ºi nectarine
26,90; pere 23,85; prune 34,00; cireºe 48,14.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

instituþii publice de educaþie ºi ta-
bere de vacanþã pentru copii, pre-
cum ºi cãtre instituþii/unitãþi/cen-
tre publice de asistenþã socialã, spi-
tale, care beneficiazã de aceste
cantitãþi suplimentar faþã de can-
titãþile pe care le achiziþioneazã în
mod obiºnuit din aceste produse.

Contabilitate separatã
pentru aceste stocuri

Cantitatea eligibilã
pentru sprijinul finan-
ciar excepþional este de
maximum 500g/sãptã-
mânã pentru o persoa-
nã, distribuirea fiind
fãcutã cel puþin o datã
pe sãptâmânã. Desti-
natarii trebuie: sã res-
pecte normele prevã-
zute de Reg. (UE)
nr.1308/2013 al Parla-
mentului European ºi al
Consiliului (...) cu
completãrile ulterioare,
precum ºi pe cele emi-
se în temeiul acestuia;
sã þinã o contabilitate
a stocurilor separatã în
cazul operaþiunilor res-
pective; sã se supunã
controalelor prevãzute

de dreptul Uniunii Europene ºi sã
prezinte documentele justificative
privind destinaþia finalã a fiecãrui
produs în cauzã, sub forma unui
certificat de recepþie sau a unui
document echivalent care sã ates-
te preluarea, de cãtre o terþã par-

te, a produselor retrase, în vede-
rea distribuirii lor gratuite.

Retragerea fructelor, sub
supravegherea APIA

Producãtorii interesaþi depun la
Centrele judeþene APIA o notifica-
re cu privire la intenþia de retrage-
re de la comercializare a unor can-
titãþi de produse. Notificarea este
verificatã la nivelul Centrului jude-
þean în ceea ce priveºte conformi-
tatea, eligibilitatea solicitantului ºi
a produselor, corelaþia cu datele în-
registrate în IACS. Formularistica
este prevãzutã în anexele 1 ºi 2,
ce fac parte integrantã din
OMADR mai sus menþionat. Pro-

ducãtorul este contactat de inspec-
torii APIA pentru a stabili progra-
mul operaþiunilor de retragere de-
oarece acestea trebuie sã se des-
fãºoare sub monitorizarea APIA
pentru a fi eligibile (control de ni-
vel I). În termen de 30 de zile de la
finalizarea operaþiunilor, producã-
torii depun la centrele judeþene
APIA cererea de platã. Se realizea-
zã apoi controalele de nivel II ºi
dosarele de platã sunt trimise la
APIA Central unde are loc verifi-
carea administrativã ºi plata spriji-
nului financiar. Agenþia va moni-
toriza zilnic cantitãþile de produse
care fac obiectul mãsurii retrage-
rii de pe piatã ºi va sista aplicarea

acestei mãsuri la data epuizarii
cantitãþii alocate României. Stabi-
lirea valorii sprijinului financiar se
face pe baza cuantumurilor maxi-
me stabilite prin Anexa II la R.
(CE) 2017/1165.

Câþi bani vor primi fermierii
Sprijinul maxim pe produs

(euro/100 kg) pentru distribuire
gratuitã este urmãtorul: mere
16,98; piersici ºi nectarine 26,90;
pere 23,85; prune 34,00; cireºe
48,14. Distanþa între locul de re-
tragere ºi locul de livrare va fi cu-
natificatã în bani. Costurile cu
transportul (euro/to) sunt urmã-
toarele: mai puþin de 25 km –
18,20 euro/to; între 25 ºi 200 km
– 41,40; între 200 ºi 350 km –
54,30; între 350 ºi 500 km –
72,60; între 500 ºi 750 km –
95,30; 750 km sau mai mult –
108,30. Suplimentar se acordã
pentru transportul refrigerat 8,5
euro/to. Costurile de sortare ºi
ambalare pentru produsele retra-
se de pe piaþã în scopul distribui-
rii gratuite (EUR/tonã) sunt: mere
187,7; pere 159,6; piersici
175,10; nectarine 205,80; alte
produse 201,1. Pentru conversia
în lei se foloseºte cursul de
schimb al BCE din ultima zi a lu-
nii anterioare celei în care a avut
loc operaþiunea de retragere de la
comercializare.
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Vinerea bunã sau Acordul de la
Belfast a fost formulat pe baza pre-
supunerii cã ambele state sunt par-
te a Uniunii Europene”, a declarat
Blair, cu ocazia unei reuniunii a
Partidului Popular European.
“Acest lucru a fost fãcut nu doar
din motive economice, dar ºi din
motive politice, pentru a þine cont
în mod special de aspiraþiile naþio-
naliste”, a completat fostul premier,
care a participat la negocierea
acordului. “O parte din text va tre-
bui modificat din cauza Brexit”, a
precizat Blair, care a adãugat cã
acest lucru ar uºor de realizat dacã
toate pãrþile implicate sunt dornice
sã soluþioneze aceastã chestiune.

Fostul premier a mai explicat cã
este în interesul atât al Marii Brita-
nii, cât ºi al Uniunii Europene sã
ajungã la un consens pentru a evi-
ta o frontierã strictã. Pe de altã

Un sondaj realizat de RED C
Research and Marketing, coman-
dat de Grupul PPE, a constatat cã
78% dintre europeni doresc ca ob-
iectivul principal al negocierilor
de la Brexit sã fie protejarea vii-
torului bun al celor 27 de state
UE27, în loc sã construiascã o
nouã relaþie economicã cu Marea
Britanie. Sondajul a fost efectuat
în Franþa, Germania, Irlanda, Ita-
lia, Olanda, Polonia, România,
Spania ºi Suedia.

O parte a sondajului s-a axat pe
Irlanda în special ºi a constatat cã
93% dintre respondenþii irlandezi
au fost de acord cã, pentru a pro-
teja interesele irlandeze, UE ar tre-
bui sã colaboreze mai strâns, în
timp ce alegãtorii din Fine Gael
sunt cei mai pro-europeni.

Acestea sunt principalele con-
cluzii ale sondajului de opinie pri-
vind Brexit, realizat de institutul de
cercetare Red C Research pentru
Grupul PPE, prezentat de preºe-
dintele Grupului PPE, Manfred
Weber, la reuniunea Biroului Gru-
pului din Wicklow (Irlanda).

Londra, 4 mai 2017

Trei sferturi dintre europeni cred cã viitorul UE este
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Irlanda, 12 mai 2017

Fostul premier britanic Tony Blair a declarat cã
acordul de pace din 1998 privind Irlanda de Nord
va trebui modificat din cauza Brexit, care a fost

formulat pe baza presupunerii cã atât Irlanda, cât
ºi Marea Britanie vor rãmâne membre UE ºi în

viitor, informeazã site-ul postului France 24.

parte, Manfred Weber, liderul Par-
tidului Popular European, a averti-
zat cã, în pofida retoricii de la Lon-
dra, procesul de Brexit “nu poate
fi o situaþie avantajoasã pentru toatã
lumea”. Conflictul nord-irlandez,
între grupuri paramilitare proirlan-
deze ºi miliþii protestante unionis-
te, s-a încheiat în anul 1998, sol-
dându-se cu peste 3.500 de morþi.
Recent, o bombã artizanalã a ex-
plodat în faþa casei unui agent de
poliþie din Irlanda de Nord, inci-
dentul, care nu s-a soldat cu victi-
me, evidenþiind ameninþãrile din ce
în ce mai mari reprezentate de fac-
þiunile desprinse din Armata Repu-
blicanã Irlandezã (IRA).

Majoritatea britanicilor s-au pro-
nunþat la limitã în iunie 2016 în fa-
voarea ieºirii din UE, însã cei mai
mulþi locuitori ai Scoþiei ºi Irlanda
de Nord au votat împotriva Brexit.

“Grupul PPE a precizat întot-
deauna cã prioritatea noastrã în
negocierile cu Brexit cu privire
la Marea Britanie era de a apã-
ra interesele cetãþenilor UE. Re-
zultatele sondajului de opinie
aratã cã o mare majoritate a ce-
tãþenilor UE susþin aceastã abor-
dare. Acest lucru consolideazã
poziþia pe care am luat-o într-un
stadiu incipient. La începutul
anului 2019, Parlamentul Euro-
pean va avea imensa responsa-
bilitate de a spune Da sau Nu
acordului de divorþ cu Marea
Britanie. Suntem singura institu-
þie aleasã direct de cetãþenii eu-
ropeni. Când examinãm condiþii-
le Brexit, prima noastrã priori-
tate va fi întotdeauna sã asigu-
rãm un viitor bun pentru ei “, a
spus Manfred Weber.

Prioritãþile negocierilor pentru
cetãþenii UE ar trebui sã fie urmã-
toarele:

• Pentru a proteja viitoarele eco-
nomii ale celorlalte state membre
ale UE (92% dintre cetãþenii UE au
cerut)

• Pentru a spori pieþele finan-
ciare din celelalte state membre ale
UE 27, pentru a asigura stabilita-
tea financiarã (91%)

• Sã se concentreze mai degra-
bã asupra intereselor pe termen

lung ale celorlalte state UE27 de-
cât asupra câºtigurilor economice
pe termen scurt (89%)

• Pentru a se asigura cã Rega-
tul Unit plãteºte obligaþii financia-
re restante cãtre UE (88%)

• Pentru a se asigura cã nu exis-
tã nicio introducere a cetãþenilor
UE de cea de-a doua clasã (87%)

• Pentru a proteja drepturile ce-
tãþenilor UE care trãiesc în Rega-
tul Unit (86%)
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Consecinþele muncii nedeclara-
te se reflectã negativ ºi în econo-
mie, prin distorsionarea mediului
concurenþial. Astfel, angajatorii care
utilizeazã muncã nedeclaratã au mai
puþine obligaþii financiare, aflându-
se, prin urmare, în concurenþã ne-
loialã cu cei care sunt în legalitate.
Acest fenomen nu se poate mani-
festa decât prin implicarea celor
douã pãrþi – angajator ºi salariat.
Conform analizelor efectuate de-a
lungul timpului, principala cauzã a
perpetuãrii fenomenului îl constituie
avantajul financiar imediat, obþinut
atât de cãtre persoana care prestea-
zã munca, cât ºi de cãtre angajator,
prin sustragerea de la plata impozi-
telor ºi contribuþiilor sociale. Având
în vedere nocivitatea extremã a
acestui fenomen, prin prisma con-
secinþelor sociale ºi economice pe
care le produce, Inspecþia Muncii
contribuie la combaterea muncii
nedeclarate, atât prin organizarea
de acþiuni de control, cât ºi prin

Inspectorii de muncã au declaratInspectorii de muncã au declaratInspectorii de muncã au declaratInspectorii de muncã au declaratInspectorii de muncã au declarat
„rãzboi” muncii nedeclarate„rãzboi” muncii nedeclarate„rãzboi” muncii nedeclarate„rãzboi” muncii nedeclarate„rãzboi” muncii nedeclarate

 Munca nedeclaratã are efecte negati-
ve pe termen scurt, dar mai ales pe ter-
men lung, atât pentru individ, cât ºi pen-
tru societate, precum ºi pentru bugetul
de stat, existând o relaþie interdependen-
tã între plata contribuþiilor sociale ºi
impozitelor ºi accesul la drepturile de

desfãºurarea unor acþiuni de infor-
mare ºi conºtientizare, cu privire la
intrarea în legalitate.

Trend descrescãtor
Inspectoratul Teritorial de Mun-

cã Dolj  desfãºoarã acþiuni intense
de combatere a acestul flagel, ce
au ca menire sã previnã neconfor-
marea ºi sã încurajeze respectarea
legislaþiei din domeniu. Aspectele ce
intrã sub incidenþa muncii subde-
clarate ºi/sau nedeclarate sunt ve-
rificate de cãtre inspectorii de spe-
cialitate. În primul semestru al aces-
tui an , au fost efectuate aproxima-
tiv 900 de cpntroale, ce au vizat
depistarea ºi combaterea muncii „la
negru”, fiind descoperite 111 per-
soane care nu aveau încheiate Con-
tracte colective de muncã (CIM) la
opt angajatori. Dintre cei depistaþi
cã utilizau salariaþi fãrã forme lega-
le de angajare, ºase au fost sancþi-
onaþi cu amenzi în cunatum de
100.000 de lei, iar pentru ceilalþi doi

s-a fãcut propunere de cercetare
penalã, în baza art. 264, alin. 4 din
Codul Muncii. Comparativ cu pe-
rioadele de referinþã din anii trecuþi,
se observã o scãdere importanþã în
ceea ce priveºte cazurile nelegale.
Astfel, pe primul semestru din
2015, au fost depistate 114 persoa-
ne fãrã CIM, iar în 2017 au fost
111. De asemenea, la angajatori , în
urmã cu doi ani au fost depistaþi
19, acum fiind opt. În ceea ce pri-
veºte infracþiunile, în 2015 au fost
înregistrate ºapte, în timp ce, pe
primele ºase luni din anul curent au
fost douã.

Acþiuni þintite
Concomitent cu acþiunile de

control ITM Dolj a organizat ºi
ºase întîlniri de informare, îndru-
mare ºi evaluare, la care au parti-
cipat cca. 60 de reprezentanþi ai
entitãþilor ce desfãºoarã acþiuni, cu
prelevanþã în munca neînregistra-
tã în domenii cum ar fi construc-

þii, alimentaþie publicã, agricultu-
rã, industria textilã, micul comerþ,
etc. , ºi peste 190 de persoane
(elevi, studenþi, cetãþeni cu nivel
de educaþie scãzut). Acþiunile vor
continua, controlul fiind efectuat
împreunã cu specialiºtii Direcþiei
Regionale Antifraudã Tg.Jiu. „Des-
fãºurate sub egida Inspecþiei Mun-
cii ºi Agenþiei Naþionale de Admi-
nistrare Fiscalã – Direcþia Gene-
ralã Antifraudã Fiscalã, colabora-
rea dintre ITM Dolj ºi Direcþia
Regionalã Antifraudã Tg. Jiu se va

concretiza în acþiuni de control þin-
tite, pentru identificarea ºi sancþi-
onarea persoanelor responsabile de
desfãºurarea de activitãþi economi-
ce fãrã respectarea prevederilor le-
gale în materie financiar – fiscalã
ºi de legislaþia muncii, ºi în acþiuni
de informare a angajatorilor ºi an-
gajaþilor, inclusiv asigurarea pre-
zenþei în zonele cu risc fiscal iden-
tificate ºi monitorizarea activitãþi-
lor”, a precizat  Cãtãlin Mohora,
inspector ºef al ITM Dolj.

CRISTI PÃTRU

asigurãri sociale ºi alte mãsuri de pro-
tecþie socialã. Pornind de la cerinþele
legislative, Inspectoratul Teritorial de
Muncã (ITM) Dolj a desfãºurat ºi desfã-
ºoarã acþiuni de combatere a muncii „la
negru”,  în parteneriat cu alte instituþii
ale statului.

Dupã desfãºurarea examenului de titula-
rizare, care s-a încheiat de curând, s-au ocu-
pat posturile din învãþãmântul preºcolar, pri-
mar, o funcþie în ceea ce înseamnã „spe-
cial” ºi mai multe din ceea ce vine pe partea
de „maistru instructor”. „Putem prezenta o
statisticã dupã aceastã sesiune. Astfel, din
cei 11 profesori care au ocupat posturi titu-
larizabile, patru nu au examenul de definiti-

Joi, 3 august, începând cu ora 9.30, Bi-
blioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”
prin American Corner/Mediatecã a organizat
acþiunea de vizionare a filmului documentar
Legende din Regatul bufniþelor.

Difuzarea filmului de animaþie despre pe-
ripeþiile bufniþei Soren, protagonistul hazliu
al lungmetrajului, care, cãlãuzit de curaj ºi
altruism, se lanseazã într-o aventurã înþesa-
tã cu primejdii ºi surprize apãrute la tot pa-
sul, are rolul de a le trezi copiilor interesul
pentru prietenie, idealism ºi determinare. La
fel ca ºi în cazul întâlnirilor anterioare, difu-
zarea filmului se va constitui într-un prilej
de dezbatere ºi reflecþie la care copiii vor fi
invitaþi de bibliotecari.

“Biblioteca Aman dispune de o colecþie
consistentã de materiale audio-video. Fil-
mele documentare, artistice sau de animaþie
au aplicabilitate imediatã pentru proiectele
desfãºurate la American Corner/Mediatecã.
Educaþia prin intermediul filmului are ma-
rele merit de a provoca interes ºi o atenþie
sporitã, cu atât mai mult cu cât publicul este

Posturi în învãþãmânt, pregãtite
de repartizare, la sfârºitul acestei luni

Mobilitatea personalului didactic, pentru anul ºcolar 2017/2018, nu s-a încheiat,
chiar dacã a trecut examenul de titularizare. În urma ºedinþei publice de reparti-

zare, au fost ocupate doar 11 din cele 36 de posturi disponibile. Numãrul catedrelor
titularizabile, dar neocupate, vor fi transformate în posturi pe perioadã determi-
natã. În acest moment, în Dolj, pe perioadã determinatã mai sunt disponibile ºi
peste 800 de norme ºi fracþiuni, care vor fi la dispoziþia atât a titularilor, cât ºi a

suplinitorilor. ªedinþele de repartizare vor avea loc la finele acestei luni.

vat ºi vor avea contract de mun-
cã pe perioadã determinatã, pânã
în momentul în care vor promo-
va concursul („definitivatul”
poate fi dat de trei ori în cinci
ani de la angajarea în învîþã-
mânt). Sunt disponibile 871 de
posturi, catedre sau fracþiuni de
normã, dintre care 296 comple-
te, pentru care pot opta, în pri-
mul rând, cadrele didactice titu-
lare, în perioada 21 – 24 august.
Etapa respectivã este la latitudi-
nea unitãþilor de învãþãmânt,
care, în funcþie de predilecþia
pentru unele catedre disponibi-
le, solicitã  persoanelor pe care
le doresc un acord de detaºare.
Pe 25 august, vom reactualiza
lista, pentru a vedea ce mai rî-
mâne din lista de 871 pentru re-
partizarea din 28 ºi 29 august”,

a precizat prof.  Janina Elena Vaºcu, in-
spector general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Aceasta a mai menþio-
nat cã dupã 1 septembrie vor fi publicate
posturile vacante ºi cã se intenþioneazã or-
ganizarea unor ºedinþe publice, tot luna vii-
toare, pentru posturile care apar dupã înce-
putul anului de învãþãmânt.

CRISTI PÃTRU

format exclusiv din copii. Dacã în cadrul
întâlnirilor anterioare s-au abordat teme din-
tre cele mai diverse, de la stilul de viaþã
sãnãtos ºi pânã la istoria aviaþiei româneºti,
la ultima dintre întâlniri am fãcut cu toþii o
pledoarie pentru prietenie ºi înþelegere. Co-
piii au fost realmente fascinaþi de aventuri-
le bufniþei Soren ºi au înþeles, credem noi,
importanþa fixãrii unui ideal ºi protejarea
acestuia pânã la momentul final al trans-
punerii în realitate”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul pro-
iectului “Fun in Summer”, un program de
îndrumare ºi informare a copiilor din centre-
le sociale din Craiova, care se va desfãºura
pe parcursul vacanþei de varã a anului 2017,
ºi a avut ca scop conºtientizarea copiilor cu
privire la importanþa prieteniei, altruismului ºi
determinãrii ca principii sãnãtoase de viaþã.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman”

Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”Fun in Summer la „Aman”



Actorii TActorii TActorii TActorii TActorii Teatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampã
în mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtate

Actorii TActorii TActorii TActorii TActorii Teatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampã
în mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtateîn mai multe festivaluri din þarã ºi strãinãtate

cuvântul libertãþii / 9culturãculturãculturãculturãculturãvineri, 4 august 2017

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Pentru a treia oarã
la Reuniunea
Teatrelor Naþionale
de la Chiºinãu

Stagiunea artisticã 2017-2018
aduce pentru trupa Naþionalului
craiovean provocãri nu numai la
sediu, prin proiectele propuse,
de teatru ºi dans, ci ºi în þarã ºi

Actorii TActorii TActorii TActorii TActorii Teatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampãeatrului Naþional din Craiova ies la rampã
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Sunt în vacanþã ºi nu prea, pentru cã,
deºi perioada estivalã este prin excelen-
þã un timp al concediilor, ei pregãtesc
evenimentele viitoare – apropiata sta-
giune artisticã 2017-2018 ºi participa-
rea la festivaluri de profil din þarã ºi din
strãinãtate. Este vorba despre actorii Te-
atrului Naþional „Marin Sorescu”, pe
care craiovenii îi vor revedea pe scenã
dupã data de 20 septembrie, iar publi-

cul din þarã îi va putea aplauda la Iaºi,
la Festivalul Internaþional de Teatru pen-
tru Publicul Tânãr (5-12 octombrie), ºi
la Bucureºti, în cadrul Festivalului „Fes-
t(in) pe bulevard” al Teatrului Nottara
(7-18 octombrie) ºi Festivalului Naþio-
nal de Teatru (20-30 octombrie). De ase-
menea, actorii craioveni au primit in-
vitaþii la festivaluri de teatru în Chiºi-
nãu ºi Sarajevo.

peste hotare. Pe 26 ºi 27
septembrie, actorii vor participa,
la Chiºinãu, la Reuniunea
Teatrelor Naþionale – cel mai
mare eveniment teatral al anului
în Republica Moldova. Douã
spectacole vor fi aduse în faþa
publicului: „Elefantul din
camerã sau The Vibrator play”,
de Sarah Ruhl, în regia lui

Dragoº Alexandru Muºoiu – o
comedie neagrã despre intimitate
ºi electricitate, ultima înþeleasã
ca adjuvant al... intimitãþii de
cuplu, a cãrei premierã a avut
loc în martie a.c., ºi „Explo-
ziv”, de Elise Wilk, în regia lui
Andrei Mãjeri ºi scenografia
Alexandrei Panaite, cu premiera
în ianuarie 2016.

Potrivit directorului artistic
Vlad Drãgulescu, Teatrul Naþio-
nal din Craiova a primit invitaþie
ºi la un festival de teatru din
Sarajevo, unde, pe 8 octombrie,
ar trebui sã prezinte spectacolul
„Dacã am gândi cu voce tare”
pe textul autorului bosniac Adnan
Lugonic, montat de Radu Afrim.

„Exploziv” –
pe scenele din Iaºi
ºi Bucureºti

Tot în toamnã, trupa craio-
veanã se pregãteºte sã ridice
cortina la trei festivaluri de gen
din þarã. Unul este Festivalul
Internaþional de Teatru pentru
Publicul Tânãr (FITPTI), de
la Iaºi, care ajunge anul acesta
la a X-a ediþie, bucurându-se de
un prestigiu deosebit. FITPTI
2017 va avea loc între 5 ºi 12
octombrie ºi, potrivit directoru-

lui artistic Oltiþa Cîntec, „va
stabili noi legãturi cu creatori
din cele mai diverse colþuri ale
lumii, oferind publicului sãu
tânãr indiferent de vârstã noi
motive sã fie curios ºi opti-
mist”. Actorii craioveni vor
prezenta pe scena ieºeanã, în
ultima zi de festival, spectacolul
„Exploziv”.

Aceeaºi producþie în regia lui
Andrei Mãjeri este inclusã, pe
14 octombrie, ºi în programul
Festivalului „Fest(in) pe
bulevard” al Teatrului Nottara
(7-18 octombrie). „Între 7 ºi
18 octombrie vã aºteptãm la
Nottara, dar ºi în sãlile teatrelor
partenere din Bucureºti. Spec-
tacolele româneºti, germane,
croate, bulgare, moldoveneºti,
argentiniene ºi coreene sperãm
sã rãspundã tuturor gusturilor
ºi exigenþelor estetice”, este
invitaþia organizatorilor. Ediþia
din acest an a evenimentului se
desfãºoarã pe opt secþiuni:
„Invitaþi speciali”, „Text sau
pretext”, „Criza pubertãþii,
criza adolescenþei”, „Bulevar-
dul comediei”, „Premiere în
Festin”, „Spectacole-lecturã”,
„Colocvii”, „Întâlnirile
AICT.RO”.

În Festivalul
Naþional de Teatru,
cu un spectacol
de Radu Afrim

Montat la Craiova de Radu
Afrim în premierã naþionalã,
spectacolul „Dacã am gândi cu
voce tare”, dupã textul autorului
bosniac Adnan Lugonic, face parte
din selecþia oficialã a celei de-a 27-
a ediþii a Festivalului Naþional de
Teatru (FNT), care se va desfãºu-
ra între 20 ºi 30 octombrie, la
Bucureºti. Reprezentaþia va avea
loc pe data de 29 octombrie ºi îi va
scoate la rampã pe actorii Cãtãlin
Vieru, Iulia Colan, Constantin
Cicort, Tamara Popescu, Marian
Politic, Romaniþa Ionescu, Eugen
Titu, Claudiu Mihail, Alex Calangiu,
Raluca Pãun, George Albert
Costea, Dragoº Mãceºanu,
Costinela Ungureanu, Lili Sîrbu ºi
Cãtãlin Stratonie. FNT este
organizat de Uniunea Teatralã din
România (UNITER), ARCUB ºi
Teatrul Naþional „I.L. Caragiale”
din Bucureºti ºi este finanþat de
Ministerul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale ºi Primãria Municipiului
Bucureºti. Ediþia din acest an este
dedicatã marelui actor Victor
Rebengiuc.

Odatã cu începutul stagiunii 2017-
2018, Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova dã startul unei serii de eveni-
mente ce vor colora ºi mai divers experi-
enþele spectatorilor. Proiectul „11plus1
independent/contemporan” deschide in-
stituþia spre zona de dans contemporan
ºi aduce în lunile ce urmeazã artiºti inde-
pendenþi, exprimãri neconvenþionale ºi
diversitate. Între protagoniºtii evenimen-
telor se vor regãsi coregrafi, dansatori
profesioniºti, actori ºi regizori.

„Dintre condiþiile de participare amin-
tim faptul cã spectacolele nu trebuie sã
aibã în distribuþie actori ai Teatrului Naþio-
nal din Craiova, spectacolele de teatru tre-

Se cautã 6 spectacole de teatru independent
ºi 6 spectacole de dans contemporan!

Pânã pe data de 15 august, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” aºteaptã
propuneri în cadrul proiectului „11plus1 contemporan/independent”, care

se va derula în stagiunea 2017-2018. 6 spectacole de teatru care sã
aparþinã unor companii independente ºi alte 6 spectacole de dans – atât
producþii independente, cât ºi ale unor instituþii publice, urmeazã sã fie
prezentate din octombrie 2017 pânã în mai 2018, pe scena Sãlii „Ion D.

Sîrbu”. Potrivit reprezentanþilor teatrului, pânã în prezent au fost
trimise aplicaþii pentru peste 20 de spectacole de teatru ºi dans.

buie sã aparþinã unor companii indepen-
dente, iar spectacolele de dans pot fi atât
producþii independente, cât ºi ale unor in-
stituþii publice. Fiecare trebuie sã se înca-
dreze într-un buget de 4.500 lei brut (trans-
port, cazare, onorarii)”, precizeazã repre-
zentanþii instituþiei. Programul este deschis
aplicaþiilor, filmãri ºi alte materiale relevante
de la artiºti ºi companii din þarã fiind aº-
teptate pe adresa pr@tnmcs.ro pânã pe
data de 15 august a.c.

Primele douã evenimente vor avea loc
în luna octombrie, iar celelalte spectacole
de teatru independent ºi de dans urmeazã
sã fie prezentate pânã în luna mai a anului
2018, pe scena Sãlii „Ion D. Sîrbu”.
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Tot din Wikipedia, aflam ur-
matoarele: „Deoarece romii sunt,
în general, un popor retras, cu o
culturã bazatã pe istoria oralã, se
ºtiu mai puþine lucruri despre
soarta lor decât despre cea a ori-
cãrui alt grup. Yehuda Bauer-
 scrie cã lipsa de informaþii poa-
te fi atribuitã atât neîncrederii ºi
suspiciunii romilor, cât ºi umili-
rii acestora, deoarece unele din
tabuurile de bazã ale culturii ro-
milor privind igiena ºi contactul
sexual au fost încãlcate la Aus-
chwitz. Bauer scrie cã “majori-
tatea [romilor] nu puteau face
relatãri despre aceste torturi. Ca
urmare, mulþi nu au spus nimic,
ceea ce a amplificat efectele ma-
rii traume suferite.”

Donald Niewyk ºi Frances Ni-
cosia scriu cã numãrul morþilor
a fost de cel puþin 130 000 din
cei aproape un milion de romi din
Europa controlatã de naziºti. Mi-
chael Berenbaum scrie cã estimã-
rile cercetãtorilor se aflã între
90 000 ºi 220 000. Un studiu
detaliat al lui Sybil Milton, fost
istoric senior la USHMM, a cal-
culat un numãr al morþilor de
aproximativ 220 000, poate chiar
aproape de 500 000.Ian Han-
cock, director al Programului de
Studii Romani ºi al Arhivei ºi
Centrului de Documente Romani
de la Universitatea Texas din Aus-
tin, a înaintat o cifrã mai mare,
între 500 000 ºi 1 500 000. Han-

Romi, Holocaust, durere,Romi, Holocaust, durere,Romi, Holocaust, durere,Romi, Holocaust, durere,Romi, Holocaust, durere,
aducere aminte, luare aminte….aducere aminte, luare aminte….aducere aminte, luare aminte….aducere aminte, luare aminte….aducere aminte, luare aminte….

Ascultã, priveºte ºi taci!...
Asculta, sa-nveti sã vorbeºti, 
Priveste, sã-nveþi sã clãdeºti.
ªi taci, sã-nþelegi ce sã faci...
Ascultã, priveºte ºi taci!

Când simþi cã pãcatul te paºte
ªi glasul Sirenei te furã, 
Tu pune-þi lacãt la gurã
ªi-mplora doar sfintele moaºte -
Când simþi ca pãcatul te paºte!...

Când simþi ca duºmanul te-nvinge, 
Smulgându-þi din suflet credinþa, 
Aºteaptã-þi tãcut biruinþa
ªi candela minþii nu-þi stinge -
Când simþi ca duºmanul te-nvinge!

Când bratele-ncep sã te doarã, 
De teama sã nu-mbãtrâneºti, 
Ramâi tot cel care eºti -
Aceeaºi piatra de moarã -
Când bratele-ncep sã te doara!...

Iar când, cu ochii spre cer, 
Te-ntrebi ce-ai putea sa mai faci, 
Asculta, priveste si taci!...
Din brate fa-ti aripi de fier
Si zboara cu ele spre cer!... 

(Ion Minulescu, A XI - porunca)

cock scrie cã, proporþional, nu-
mãrul morþilor a egalat “ºi aproa-
pe sigur l-a depãºit pe cel al
evreilor morþi.”

Izvoarele istorice dau amãnunte,
date, cifre si statistici despre

Holocaust si etnia roma
Revista Historia relateaza: „Pe

16 decembrie 1942, Heinrich
Himmler  a ordonat deportarea
tuturor þiganilor rãmaºi în Germa-
nia, Austria ºi în Protectoratul
Boemiei ºi Moraviei. Pe 29 ianua-
rie 1943 au fost emise noi instruc-
þiuni:deportaþii trebuiau trimiºi la
Auschwitz. Aºa cã în sectorul
BIIe de la Auschwitz II-Birkenau
a fost înfiinþatã /tabãra pentru fa-
milii de þigani/”.

Facand iarasi trimitere la Wiki-
pedia, mai aflam ca: „Data de 2
August este desemnatã Ziua Me-
morialã a Holocaustului Romilor
(numit ºi Holocaustul Uitat-
)[1] pentru cã în noaptea de 2 au-
gust 1944, în lagãrul de concen-
trare de la Auschwitz II-Birkenau,
cei 2,897 de membri de etnie romã
rãmaºi în viaþã - femei, bãtrâni ºi
copii din aºa-numitul “lagãr al þi-
ganilor” au fost exterminaþi în ca-
merele de gazare. N-au existat su-
pravieþuitori romi sau sinti în la-
gãrele de concentrare de la Aus-
chwitz. Josef Mengele a manifes-
tat interes în mod deosebit pen-
tru romi ºi i-a supus unor experi-
mente îngrozitoare.”

02 August 2017. Pentru mulþi
oameni, o zi normalã, oarecare.

A doua zi din ultima lunã de
varã, referindu-ne calendaristic.

Pentru etnia romã, aceastã zi
este scrisã în calendar, începând
cu anul 1944, cu sânge ºi lacrimi.
Au fost exterminaþi þiganii – ar zice
unii. Noi considerãm cã au fost
exterminate suflete nevinovate.
Sau având „vina” de a se fi nãscut
cu o altã culoare a pielii. Purtând
un stigmat al tradiþiilor, al meºte-
sugului, dar ºi al robiei de secole.

Pentru noi, romii, libertatea este
cel mai de preþ lucru de pe Pãmânt.
Ne naºtem liberi, dar mai apoi,
cãdem în robia pãcatelor proprii ºi
în robia semenilor
noºtri, oamenii.

Ziua de 02 august,
pe lângã trista sa sem-
nificaþie comemorativã,

trebuie sã însemne un avertisment,
o pildã, pentru întreaga omenire.
Atunci, la 02 august 1944 au fost
exterminaþi þiganii. Mâine, o altã
etnie poate cãdea pradã atrocitãþi-
lor comise de semeni. Dar, nu. CA-
TEGORIC, NU, niciodatã nu tre-
buie sã se mai întâmple asemenea
orori. Nu exterminarea în masã
este o soluþie. Nici faptul ca pãrin-
þii, bunicii ºi strãbunicii noºtri au
fost victime ale Holocaustului, nu
ne pune în fruntea celorlalþi. Nu
vrem sã ne victimizãm. Vrem doar
sã aratãm ceea ce omul poate face
împotriva omului, dacã drepturile
ºi libertãþile fundamentale nu sunt
respectate, dacã teroarea primea-
zã în faþa raþiunii.

Cei de astãzi, indiferent de et-
nie, nu trebuie sã uite ororile Ho-
locaustului, pentru ca cei de mâi-
ne sã nu mai comitã crime împo-
triva umanitãþii.

Dacã repetãm greºelile trecutu-
lui, în ciclicitatea sa, istoria se în-
toarce sub aceeaºi formã a rãului.

Oamenii trebuie sã se tolereze,
sã se respecte între ei.

Oare, moartea romilor, a adus
vreun progres omenirii, din 1944
ºi pânã astazi? Au dispãrut crimele
de pe planetã, s-au îmbunat cei rãi,
hoþii au dat înapoi ceea ce au fu-
rat, lumea toatã s-a îmbogãþit în
fiecare noapte, de atunci ºi pânã
astãzi?

Cui foloseºte exterminarea în
masã a membrilor unei etnii, ori-
care ar fi aceasta? Þiganii erau
acuzaþi de nomadism, de nestator-
nicie. Dar au fost luaþi de acolo de
unde se stabilisera ºi duºi în lagã-
rele de exterminare. ªi întâmpinaþi
cu moarte. Femei, barbaþi, bãtrâni,
copii. Pentru ce ºi pentru cine?

În numele etniei rome din mu-
nicipiul Craiova, judetul Dolj ºi
Sud-Vestul Olteniei, dar ºi în nume
personal, aduc astãzi un pios oma-
giu memoriei celor care la data de
02 august 1944 cãdeau pradã fu-
riei naziste. 

Niciodatã, atrocitãþile istoriei nu
trebuie sã se mai repete, împotri-
va niciunei etnii. Suntem, suflete,
suntem oameni.

August, 1944 – august,
2017…Timpul curge, dar impla-
cabilitatea sa nu trebuie sa insem-
ne uitare. Pentru ca partea urata a
istoriei sa nu se repete.

Doamne, ocroteºte-i pe cei
ajunºi la tine.

ROMEO TIBERIADE

Preºedintele Partidei Romilor
PRO EUROPA Sucursala Dolj 

Preºedinte al Centrului
Regional Sud-Vest Oltenia al

Partidei Romilor
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MIRCEA CANÞÃR

Promiþãtoarea încãlzire a relaþiilor între
Donald  Trump ºi Vladimir Putin s-a subli-
mat repede. ªi miercuri, 2 august a.c., pre-
ºedintele american a promulgat noile sancþi-
uni economice contra Rusiei, adoptate cu
cvasi-unanimitate de Congres, pentru a pe-
depsi Moscova, acuzatã de ingerinþe în ale-
gerile prezidenþiale americane. Noile sancþi-
uni, adãugate celor implemen-
tate, dupã anexarea Crimeei ºi
amestecul în problemele Ucrai-
nei, lovesc cu precãdere sec-
torul energetic rus. Sancþiuni-
le vizeazã, de asemenea, Ira-
nul ºi Coreea de Nord. Donald
Trump nu s-a prevalat de drep-
tul sãu de „veto”, deºi au fost
antrenate ºi critici din partea
UE, care denunþã o acþiune uni-
lateralã, ce loveºte multe an-
treprize ce au legãturi de afa-
ceri pro-Rusia. Textul legii cere
administraþiei un raport în 180
de file, care sã identifice „personalitãþile po-
litice ºi orligarhii ruºi apropiaþi regimului de
la Moscova”. Guvernului american i se cere
sã cheltuiascã 250 milioane dolari, în exer-
ciþiul bugetar 2018-2019, pentru a contra-
cara propaganda ruseascã în regiune. ªi un
detaliu: Donald Trump a semnat legea, luând
însã distanþã de conþinutul ei, „imperfect”,
susceptibil a anula eforturile pentru amelio-
rarea relaþiilor cu Rusia. Mai mult, preºedin-
tele american ºi-a exprimat temerea, printr-
un comunicat, cã, deºi a promulgat legea, în
numele unitãþii poporului american, existã
riscul unei aproprieri între China, Rusia ºi

Coreea de Nord. De partea cealaltã, ministe-
rul rus de externe a denunþat politica „peri-
culoasã” a Washingtonului, rezervându-ºi
dreptul de a lua mãsuri de retorsiune. Care
nu au întârziat. Fiindcã, nici nu semnase Do-
nald Trump promulgarea legii menþionate, ºi
Moscova a anunþat deja o reducere drasticã
a prezenþei diplomaþilor americani pe terito-

riul sãu. ªi, pânã la 1 septembrie a.c., Wa-
shingtonul va fi obligat sã reducã la 455 de
persoane efectivul diplomatic din ambasadã
ºi consulate. „Relaþiile sunt la cel mai scã-
zut nivel, de la sfârºitul rãzboiului rece,
ºi se pot deteriora în continuare”, a spus,
marþi, Rex Tillerson, el urmând sã se întâl-
neascã, tete-a-tete, cu omologul sãu rus,
Serghei Lavrov, în week-end, în marja unei
reuniuni, gãzduitã de Manila. Donald Trump,
din nefericire, s-a vãzut „prins” într-o situa-
þie aparte, deloc convenabilã ºi, potrivit ulti-
melor informaþii publicate de „Washington
Post”, marþi, 1 august a.c., a fost acuzat cã

ar fi „dictat” fiului sãu, Donald Trump Jr.,
comunicatul – fapt inexact – potrivit cãruia
acesta a fost obligat sã confirme întâlnirea
din 9 iunie 2016, la Trump Tower, cu inter-
mediari ruºi, furnizori de documente com-
promiþãtoare pentru candidata democratã,
Hillary Clinton. S-a admis, ulterior, de pur-
tãtorul de cuvânt de la Casa Albã, Sarah San-

ders, cã termenul „dictat” este im-
propriu ºi, de fapt, preºedintele a
„contribuit” la redactarea acelei
declaraþii, o recunoaºtere care re-
lanseazã bãnuielile întreþinute de
presã ºi l-ar putea conduce pe Do-
nald Trunp la o audiere din partea
procurorului special, Robert Mu-
eller. Moscova a reacþionat în sti-
lul sãu, belicos, consacrat: Wa-
shingtonul sã se debaraseze de ilu-
zii ºi sã înþeleagã cã nici o amenin-
þare ºi nici o tentativã de presiune
nu vor putea schimba politica sau
sacrifica interesul naþional. Se mai

spune cã, la Hamburg, cu prilejul G20, Donald
Trump ar fi avut o discuþie cu omologul rus,
în timpul dineului de galã ºi, potrivit interviului
sãu din New York Times, din 19 iulie a.c, viza-
tã a fost adopþia de copii ruºi de cãtre cetãþeni
americani, un dosar sensibil pe care Kremlinul
îl leagã de chestiunea sancþiunilor. În fine, Do-
nald Trump a anunþat cã lanseazã media alter-
nativã la „real news”: un nou canal de ºtiri,
alternativã fiabilã ºi legitimã la canalele de in-
formaþii ce dominã spaþiul public. Iar pe con-
tul sãu Twitter, a apreciat, ieri, ca „foarte peri-
culoasã” starea relaþiilor cu Rusia, atribuind
vinovãþia ...Congresului.

„Oricum nu livrãm nimic spre
Federaþia Rusã, de mai mulþi ani,
pentru cã avem acest embargo ca
membri ai Uniunii Europene. Ast-
fel de restricþii sunt doar niºte for-
malitãþi care se transmit automat
între state, dar nu au niciun efect
asupra pieþei româneºti”, a decla-
rat Ioan Ladoºi, preºedintele Aso-
ciaþiei Producãtorilor de Carne de
Porc din România.

Nici Gheorghe Caruz, preºedin-
tele Patronatului Cãrnii de Porc,
nu este impresionat de restricþia
Federaþiei Ruse, însã cere Guver-
nului o reacþie mai fermã când se
ivesc astfel de situaþii. „Noi, aso-
ciaþiile din domeniu, nu prea
avem cum sã reacþionãm, nu avem
ºanse de izbândã în astfel de con-
flicte. În general, legislaþia eu-
ropeanã se interpreteazã împotri-

Mai mulþi jurnaliºti au fost rãniþi
în urma unui atentat în oraºul
sirian Raqqa

Mai multe persoane au fost
rãnite în oraºul sirian Raqqa
dupã ce militanþii reþelei teroriste
Stat Islamic au detonat un
vehicul-capcanã în apropierea
unei clãdiri utilizate de jurna-
liºti, a anunþat Observatorul
Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDO) ºi un oficial kurd,
potrivit Associated Press. Yazir
Othman de la postul Arab 24 a
declarat cã mai mulþi jurnaliºti
au fost rãniþi uºor, suferind
leziuni minore în urma exploziei.
Nu este momentan clar dacã Stat
Islamic au vizat în mod specific
jurnaliºtii. Militanþii reþelei au
ucis în trecut un numãr mare de
jurnaliºti ºi activiºti media.
Forþele Siriene Democratice
(SDF) au lansat operaþiunea de
eliberare a oraºului Raqqa în
data de 6 iunie, forþele rebele
controlând în prezent aproxima-
tiv o jumãtate din oraº.

Cinci turiºti, dispãruþi
în Extremul Orient rus

Un grup de cinci turiºti a
dispãrut în taigaua din sud-estul
regiunii Primorsky din Rusia,
specialiºti ai Ministerului rus de
Urgenþã au iniþiat o operaþiune
de cãutare, conform serviciului
de presã al departamentului
ministerial regional, citat de
Tass. Departamentul Ministeru-
lui de Urgenþã din Primorsky a
primit o solicitare din partea
poliþiei de a asista la o operaþiu-
ne de cãutare a cinci turiºti ce
au pãrãsit satul Chistovodnoye.
”Grupul nu a reuºit sã ajungã la
destinaþia finalã, la 1 august”,
potrivit serviciului de presã.
Liderii Administraþiei locale au
trimis echipe de cãutare pentru a
cerceta presupusa rutã a celor
dispãruþi.

Ultima rachetã testatã
de Coreea de Nord a trecut
pe lângã o cursã Air France

O aeronavã a companiei
franceze Air France a survolat
zona de impact a rachetei nord-
coreene la câteva minute dupã
ce proiectilul a lovit solul,
conform unui oficial american,
citat de presa internaþionalã.
Coreea de Nord a perturbat
traficul aerian. Ultima rachetã
lansatã vineri de Phenian s-a
intersectat cu o rutã aerianã ce
survola Asia, zborul 293 al
companiei Air France. La 28
iulie, 332 de persoane se aflau
la bordul avionului ce efectua o
cursã regulatã între Tokyo ºi
Paris. În urma unei verificãri
prin comparaþie, s-a constatat cã
zborul AF293 a trecut lejer pe
lângã estul punctului de impact
al rachetei. În momentul în care
racheta a atins solul, aeronava
nu înaintase nici mãcar 100 km
distanþã. Dacã avionul ar fi
decolat 10 minute mai târziu,
acesta s-ar fi aflat în zona de
impact în acelaºi moment.

Moscova spune NU importului de porci vii din România
ºi tuturor produselor româneºti din carne de porc

Serviciul federal de supraveghere veterinarã ºi fitosanitarã
din Federaþia Rusã (Rosselkhoznadzor) a decis miercuri sã
introducã restricþii temporare privind importul de porci vii ºi
alte produse din porc din România, pe fondul unui focar de

pestã porcinã africanã, relateazã site-ul agenþiei Tass. Româ-
nia nu exportã însã carne de porc în Rusia, astfel cã restricþia
impusã din nu are niciun efect, au declarat, pentru Mediafax,

liderii asociaþiilor profilate pe creºterea porcinelor.

va intereselor României, de ace-
ea Guvernul ar trebui sã fie mai
atent. Vedeþi, cã nu putem expor-
ta porc nici în UE, deºi s-a des-
chis piaþa, ce sã mai vorbim de
Federaþia Rusã? Înainte de Re-
voluþie, plecau zilnic trenuri cu
carne de porc din România cãtre
URSS; acum nu mai livrãm ni-
mic”, a spus Gheorghe Caruz.

Rosselkhoznadzor a decis
miercuri sã introducã restricþii
temporare privind importul de
porci vii ºi alte produse din porc
din România, pe fondul unui fo-
car de pestã porcinã africanã.
Restricþiile anunþate de Rusia se
aplicã tuturor produselor româ-
neºti din carne de porc, cu ex-
cepþia aditivilor pentru furaje ob-
þinuþi prin sinteticã chimicã ºi mi-
crobiologicã, a furajelor prepara-

te dupã tratament termic ºi a
echipamentelor folosite pentru
pãstrarea, sacrificarea ºi tranºa-
rea porcilor.

Produsele care intrã sub inci-
denþa restricþiilor ºi care sunt li-
vrate la punctele de verificare, în-
cepând cu data de 2 august, vor

fi restituite indiferent de docu-
mentele veterinare însoþitoare, au
anunþat autoritãþile de la Mosco-
va. Serviciul federal de suprave-
ghere veterinarã ºi fitosanitarã din
Rusia limiteazã, de asemenea,
tranzitul porcilor vii de pe terito-
riul României pe teritoriul Rusiei.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. PEPITO SRL anunþã publicul in-

teresat asupra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu privind ac-
tivitatea de spãlãtorie auto cod CAEN –
4520- întreþinerea ºi repararea autove-
hiculelor ce se desfãºoarã în Filiaºi, str.
Racoþeanu nr.119A. Informaþiile  privind
potenþialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr.1, zilnic între ore-
le 9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, pânã la data
de 19.08.2017.

DIACONU LAURA, titular al proiec-
tului: Amplasare pe acoperiºul construc-
þiei C1- casã de locuit, de panouri foto-
voltaice (45 bucãþi) anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu se supune evaluãrii adecvate,
în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi / sau de eva-
luare adecvatã, proiect propus a fi am-
plasat în comuna Malu Mare, satul Preaj-
ba, sectorul T9, P1, P1/1, P1/3, str. Aleea
2 Fagului, nr.7, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la se-
diul  autoritãþii competente pentru pro-
tecþia mediului APM Dolj, din Craiova,  str.
Petru Rareº, nr.1, în zilele de luni – joi ,
între orele 8-16,30 ºi vineri între orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet office@apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul deciziei de
încadrare  în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 9.08.2017.

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.

PRIMÃRIA Comunei Coºoveni, cu
sediul în localitatea Coºoveni, str.Prin-
cipalã, nr.5, judeþul Dolj, organizeazã
concurs, conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcþiei publice va-
cante de: Referent de specialitate, gra-
dul asistent, clasa II, în cadrul Com-
partimentului agricol -1 post. Concur-
sul se va desfãºura astfel: -Proba scri-
sã în data de 12.09.2017, ora 10.00; -
Proba interviu: 14.09.2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: -studii superioare de
scurtã duratã, absolvite cu diplomã în
domeniul geodeziei, topografiei, ca-
dastru; -vechime în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice minimum 8 luni; -cunoºtinþe ope-
rare calculator. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Primãriei Comunei Co-
ºoveni. Relaþii suplimentare la sediul
Primãriei Comunei Coºoveni, persoa-
nã de contact: Diaconu Mihaela, tele-
fon: 0784.216.040, fax: 0251.457.186, e-
mail: primarie@cosoveni.ro

PRIMÃRIA Comunei Coºoveni, cu
sediul în localitatea Coºoveni, str.Prin-
cipalã, nr.5, judeþul Dolj, organizeazã
concurs, conform Legii nr.188/1999,
pentru ocuparea funcþiei publice vacan-
te de: Inspector debutant, clasa I, în ca-
drul Compartimentului financiar-conta-
bil, achiziþii publice -1 post. Concursul
se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 05.09.2017, ora 10.00; -Proba in-
terviu: 07.09.2017, ora 10.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
-studii superioare de lungã duratã, ab-
solvite cu diplomã de licenþã, sau echi-
valentã, în domeniul economic; -cunoº-
tinþe operare calculator. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 20 zile de la publica-
rea anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, la sediul Primãriei Comunei
Coºoveni. Relaþii suplimentare la sediul
Primãriei Comunei Coºoveni, persoanã
de contact: Diaconu Mihaela, telefon:
0784.216.040, fax: 0251.457.186, e-mail:
primarie@cosoveni.ro

SPITALUL Clinic Judeþean de Urgen-
þã, cu sediul în localitatea Craiova, str.Ta-
baci, nr.1, judeþul Dolj, anunþã amânarea
concursului conform HG 286 pentru ocu-
parea posturilor contractual vacante de
asistent medical generalist debutant, asis-
tent medical licenþiat generalist debutant,
asistent medical debutant profil radiologie,
asistent medical debutant profil laborator,
asistent social debutant, registrator medi-
cal, organizat iniþial: Proba scrisã în data
de 01.09.2017, ora 09.00, Proba interviu în
data de 07.09.2017, ora 09.00, Proba prac-
ticã în data de 05.09.2017, ora 10.00, ast-
fel: Proba scrisã în data de 04.09.2017, ora
9.00, Proba interviu în data de 06.09.2017,
ora 14.00, Proba practicã în data de
06.09.2017, ora 14.00. Prin acest anunþ ve-
nim în completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a nr.1045/21 iulie
2017, pagina 2, cod 102.735. Restul anun-
þului rãmâne neschimbat.

SPITALUL Clinic Judeþean de Urgen-
þã, cu sediul în localitatea Craiova, str.Ta-
baci, nr.1, judeþul Dolj, anunþã amânarea
concursului conform HG 286 pentru ocu-
parea posturilor contractual vacante de in-
firmierã debutantã, organizat iniþial: Pro-
ba scrisã în data de 08.09.2017, ora 09.00,
Proba interviu în data de 15.09.2017, ora
09.00, Proba practicã în data de 13.09.2017,
ora 10.00, astfel: Proba scrisã în data de
12.09.2017, ora 9.00, Proba interviu în data
de 14.09.2017, ora 14.00, Proba practicã în
data de 14.09.2017, ora 14.00. Prin acest
anunþ venim în completarea celui publicat
în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr.1045/
21 iulie 2017, pagina 2, cod 102.737. Restul
anunþului rãmâne neschimbat.

SPITALUL Clinic Judeþean de Urgen-
þã, cu sediul în localitatea Craiova, str.Ta-
baci, nr.1, judeþul Dolj, anunþã amânarea
concursului conform HG 286 pentru ocu-
parea posturilor contractual vacante de în-
grijitoare, organizat iniþial: Proba scrisã în
data de 18.09.2017, ora 09.00, Proba inter-
viu în data de 21.09.2017, ora 11.00, Proba
practica în data de 20.09.2017, ora 09.00,
astfel: Proba scrisã în data de 18.09.2017,
ora 9.00, Proba interviu în data de
20.09.2017, ora 14.00, Proba practicã în
data de 20.09.2017, ora 14.00. Prin acest
anunþ venim în completarea celui publicat
în Monitorul Oficial, Partea a III-a nr.1045/
21 iulie 2017, pagina 3, cod 102.738. Restul
anunþului rãmâne neschimbat.
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Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Judeþean de Ur-

genþã, cu sediul în localitatea Craio-
va, str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj, anun-
þã amânarea concursului conform HG
286 pentru ocuparea posturilor con-
tractual vacante de referent de specia-
litate debutant, analist debutant, func-
þionar debutant, muncitor calificat,
muncitor necalificat, organizat iniþial:
Proba scrisã în data de 25.09.2017, ora
09.00, Proba interviu în data de
29.09.2017, ora 09.00, Proba practicã
în data de 27.09.2017, ora 10.00, ast-
fel: Proba scrisã în data de 18.09.2017,
ora 9.00, Proba interviu în data de
20.09.2017, ora 14.00, Proba practicã
în data de 20.09.2017, ora 14.00. Prin
acest anunþ venim în completarea ce-
lui publicat în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a nr.1045/21 iulie 2017, pagina
3, cod 102.739. Restul anunþului rãmâ-
ne neschimbat.

Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã, cu sediul în localitatea Craiova,
str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj, anunþã
amânarea concursului conform HG 286
pentru ocuparea posturilor contractual
vacante de asistent medical ºef, orga-
nizat iniþial: Proba scrisã în data de
02.10.2017, ora 09.00, Proba interviu în
data de 04.10.2017, ora 11.00, astfel:
Proba scrisã în data de 02.10.2017, ora
9.00, Proba interviu în data de
04.10.2017, ora 14.00. Prin acest anunþ
venim în completarea celui publicat în
Monitorul Oficial, Partea a III-a nr.1045/
21 iulie 2017, pagina 4, cod 102.740.
Restul anunþului rãmâne neschimbat.

SPITALUL Clinic Judeþean de Ur-
genþã, cu sediul în localitatea Craio-
va, str.Tabaci, nr.1, judeþul Dolj, anun-
þã amânarea concursului conform HG
286 pentru ocuparea posturilor con-
tractual vacante de ºef birou achiziþii
publice, organizat iniþial: Proba scrisã
în data de 02.10.2017, ora 10.00, Pro-
ba interviu în data de 04.10.2017, ora
12.00, astfel: Proba scrisã în data de
02.10.2017, ora 9.00, Proba interviu în
data de 04.10.2017, ora 14.00. Prin
acest anunþ venim în completarea ce-
lui publicat în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a nr.1045/21 iulie 2017, pagina
4, cod 102.740. Restul anunþului rãmâ-
ne neschimbat.

A N U N Þ

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de
naturã contractualã de:

1. Servant pompier în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Documentele necesare candidaþilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt urmãtoarele:
- cerere de înscriere la concurs adresatã Primarului oraºului Dãbuleni;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
- copiile documentelor care atestã nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor

specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice;
- carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în meserie ºi/

sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l

facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;
- adeverinþã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior

derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
- aviz medical ºi aviz psihologic
- curriculum vitae.

Condiþii generale ºi condiþii specifice necesare pentru ocuparea postului  de servant pom-
pier în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat/ ªcoalã Profe-
sionalã Auto

- permis de conducere, categoria B, C, E

Condiþii necesare pentru ocuparea postului:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþi-

nând Spaþiului Economic 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 adeverin-

þei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerin-

þelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului

ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:
- probã practicã ;
- proba scrisã;
- interviu

Calendarul de desfãºurare a concursului:
- dosarele de înscriere se depun începând cu data de 04.08.2017, ora 800 pânã  pe data de 21.08.2017,

ora 16 00, la sediul Primãriei oraºului  Dãbuleni, str. Unirii nr. 15, or. Dãbuleni, jud. Dolj;
- data, ora ºi locul susþinerii probei practice  - 29.08.2017, ora 1000, la sediul Primãriei oraºului

Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;
- data, ora ºi locul susþinerii probei scrise  - 29.08.2017, ora 1400, la sediul Primãriei oraºului

Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;
- data ºi locul susþinerii interviului – 01.09.2017, ora 1000 la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni,

jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.

BIBLIOGRAFIA
pentru postul deservant pompier în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã

- Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare;

- Legea privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãþile ºi instituþiile publice nr.
477/2004 ;

-Ordinul MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanþã privind constituirea, încadra-
rea ºi dotarea serviciilor voluntare ºi a serviciilor private pentru situaþii de urgenþã;

- Legea nr. 481/2004 privind protecþia civilã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulte-

rioare;
- Ordinul MAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfãºura-

re ºi finalizare a activitãþii de prevenire a situaþiilor de urgenþã prestate de serviciile voluntare ºi priva-
te pentru situaþii de urgenþã.
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Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova, instituþie publicã nou-înfiinþatã la data de 01.01.2017,
prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoare-
lor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Managementul Documente, Relaþii Publice ºi Informaticã - 1 post;
- inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Protecþia Copilului, Serviciul Protecþia Copilului ºi Familiei - 1

post;
- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Protecþia Copilului, Serviciul Protecþia Copilului ºi Familiei - 1

post;
- inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Strategii Sociale ºi Parteneriate - 1 post.
Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza, nr. 7 , în data de 11.09.2017, ora 10.00 - proba

scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru funcþia publica de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Managementul Documente,
Relatii Publice ºi Informaticã - 1 post:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;

2. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Protecþia Copilului,
Serviciul Protecþia Copilului ºi Familiei - 1 post:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;

3. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Protecþia Copilului,
Serviciul Protecþia Copilului ºi Familiei - 1 post:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;

4. pentru funcþia publicã de execuþie inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Strategii Sociale ºi Parteneria-
te - 1 post:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcþiei Publice Comunitare de Asistenþã Socialã a Municipiului

Craiova, din str. Eustaþiu Stoenescu, bl.T8, parter, în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-
a, respectiv 04.08.2017, ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/437.617, Serviciul Resurse Umane ºi Juridic.

Comuna Pleni þa  t i tu lar  a l  proiectului
“Extindere reþea de canalizare menajerã  în satul
Pleni þa  din comuna Pleni þa ,  judeþul  Dol j”
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj – Fãrã
evaluarea impactului asupra mediului ºi fãrã
evaluare adecvatã pentru proiectul menþionat,
propus a fi amplasat în comuna Pleniþa, satul
Pleniþa, judeþul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot f i  consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de luni pânã vineri, între orele 9:00 – 14:00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile.

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE angajeazã vân-
zãtor magazin electrice, sani-
tare, vopseluri. Telefon: 0723/
619.469, 0251/533.472.

Angajez recepþioner hotel.
Telefon: 0766/481.842.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
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 spaþios, proaspãt igienizat,
cu vedere trilateralã, 2 bãi, 2
balcoane, decomandat - zona
1 Mai, Târg Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/622.136.

CASE
Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

D+P-6 camere, 2 bãi, 2 ho-
luri, pivniþã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie, pomi, str. Bu-
covãþ. Accept credit prima
casã. Telefon: 0769/
360.741.

Vând casã în Craiova,
Mesteacãnului, Aleea Cor-
neliu Coposu nr. 2, teren 82
mp. 25.000 Euro. Telefon:
0734/155.815.

Vând casã în comuna Ape-
le Vii, judeþul Dolj, din cãrã-
midã (anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bucãtã-
rie; anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de racor-
dare la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, izolatã ter-
mic, încãlzire centralã,
570 mp sau schimb cu
apartament minim 3 ca-
mere. Telefon: 0746/
498.818.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan,cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/ 884.205.

Vând 10 ha pãdure stejar
100-110 ani comuna Bãr-
bãteºti- Gorj. Telefon:
0722/ 943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã.Telefon: 0752/
641.487.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.

 400 mp teren str. Pãuni-
þei. Telefon: 0766/ 531.958.

Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp  -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca  de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/ 641.487.

Vând teren intravilan Piaþa
Chiriac 418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Te-
lefon: 0723/013.004.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj .  Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãi-
le Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GARSONIERÃ
plata pe loc la parter. Tele-
fon: 0761/355.107.

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

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 pendulã ceas, sta-
bilizator tensiune rusesc,
maºinã de cusut Singer,
rochie de mireasã. Tele-
fon: 0771/ 622.574.

Vând plug pentru boi.
Craiova, str. Rândunele
nr.43.

Vând 3 locuri de veci ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/ 506.962; 0768/
437.838.

Urgent!Vând convenabil
maºinã 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 româneascã
bine întreþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 l i tr i  noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  alter-
nator 12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 4 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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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

A  N U N T

Comuna  Urzicuþa cu sediul în Urzicuþa, str. Calea Craiovei nr.
40, anunþã publicul interesat  asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul:

“SISTEM DE CANALIZARE MENAJERÃ IN COMUNA URZICUÞA,
JUDEÞUL DOLJ”.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei de Protecþia  Mediului  Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, ºi
la sediul Comunei Urzicuþa,  Urzicuþa, str. Calea Craiovei nr.40,
în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00.

Observaþiile publicului se primesc  zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr.1.

A N U N Þ

În conformitate cu art. 57 alin. (1) - (5) ºi art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocupa-
rea unei funcþii publice de execuþie vacante de consilier debutant din cadrul Serviciu-
lui Amenajarea Teritoriului – Direcþia Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:

- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul funda-
mental ºtiinþe inginereºti – domeniul de licenta inginerie geodezica - specializarea
masuratori terestre si cadastru.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii, nr.
19, în data de 07.09.2017, ora 10, proba scrisã ºi într-un termen de maximum 5 zile
lucrãtoare de la data susþinerii probei scrise, proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul Consiliului Ju-
deþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1, respectiv pânã pe data
de 23.08.2017.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu documen-
tele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind orga-
nizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Consiliului
Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun.
Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 266.

ANUNÞ

În conformitate cu art. 56 lit. d) ºi art. 57 alin. (1) ºi alin. (6) lit. a) din Legea
nr.188/1999privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recru-
tare pentru ocuparea unei funcþii publice de conducere vacante de ºef serviciu,
gradul II,în cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului – Direcþia Urbanism si
Amenajarea Teritoriului.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:

- condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Sta-
tutul

funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-

oare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã îndome-
niul fundamental ºtiinþe inginereºti– domeniul de licenta inginerie geodezica -
specializarea masuratori terestre si cadastru;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: mi-
nimum 2 ani.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Uni-
rii, nr. 19, în data de 05.09.2017, ora 10, proba scrisã ºi într-un termen de maxi-
mum 5 zile lucrãtoare de la data susþinerii probei scrise,proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul Consi-
liului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1, respectiv
pânã pe data de23.08.2017.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu docu-
mentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor pri-
vind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Consi-
liului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din
mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 266.

Vând mobilier magazin din
pal melaminat în stare bunã,
4 galantare cu geam, 3 eta-
jere cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.

Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Frigider Whirlpool cu 2 uºi
300 litri, pompã Kama de
udat grãdina, 4 bare corni-
er de 70cm lungi de 2,80m.
Telefon: 0770/303.445.

Vând maºinã de scris elec-
tricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi, bocanci,
ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/445.339.

Vând 3 canistre tablã, calo-
rifer electric nou 11 elemenþi,
trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.

Vând saltea aproape nouã
1,20x 2 m. Telefon: 0770/
687.430.

Vând presã hidraulicã mase
plastice, ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârlige
jgheaburi de apã la casã
noi. Telefon: 0767/153.551.

Vând coº fum metalic din
þeavã D 200 mm, menghi-
nã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3 ochiuri.
Telefon: 0767/153.55

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

Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând aparat de facut pâi-
ne electric Alasca – 70 lei.
Telefon: 0770/303.445.

 Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând maºinã de cusut, as-
pirator, fotolii, scaune tapi-
þate, pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa, scoar-
þã. Telefon: 0351/806.512.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer 2 camere – parter ul-
tracentral- birou firmã spate
Ciufulici – complet renovat.
Telefon: 0722/ 381.426.

PIERDERI
S.C. RHEA PROD SRL,
cu sediul în Craiova,
str. Râului, nr.231, Cui:

7100880, J  16/4030/
1994 anunþã pierderea
certificat de înmatricu-
lare societate ºi certi-
ficat constatator se-
diu. Se declarã nule.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU (Milano)
sportsportsportsportsport

Preziua partidei AC Milan –
Universitatea Craiova începe cu
fanii ªtiinþei cântând în avionul
spre Italia ºi în aeroportul din Ber-
gamo, în prima lor deplasare „ofi-
cialã cu Universitatea în afara gra-
niþelor. Interesul pentru meci este
demonstrat la Milano de cele pes-
te 60.000 de bilete vândute, deºi
nimeni nu are emoþii pentru cali-
ficarea „diavolilor”, ci pentru în-
tâlnirea cu noile figuri din lot, atra-
se cu sute de milioane de euro. În
Milano rãzbate la tot pasul ºi ri-
valitatea dintre Milan ºi Inter. Ma-
gazinele oficiale nu sunt departe
unele de celelalte în Milano. Con-
curenþa din oraº se simte ºi în do-
meniul marketingului. Fiecare
club încearcã sã-ºi atragã fani ºi
prin produsele promoþionale, aºa
cum încearcã sã-ºi apropie ºi piaþa
asiaticã sau cea din SUA. Preþu-
rile nu sunt deloc mici. Un tricou
de joc al „diavolilor” costã 120 de
euro, iar cele afiºate cu prepon-
derenþã sunt ale noilor achiziþii,
Bonucci ºi Biglia, dar ºi al lui Don-
narumma. Un simplu breloc cos-
tã 12 euro, iar fularele ºi eºarfele
sunt de la 10 la 50 de euro. ªi to-
tuºi, se vând în draci, fiindcã tot
suntem pe tãrâmul celor porecliþi
astfel. Fostele glorii, Baresi, Mal-
dini sau Savicevic sunt ºi ele „ex-
ploatate” la „oficial store”. O bã-
trânicã îi ia la rost pe suporterii
Craiovei care se fotografiazã cu
fularul alb-albastru al ªtiinþei în
magazin, crezând cã sunt rivalii

de la Inter. Înþelege rapid cã este
vorba de fanii urmãtorului adver-
sar al rossonerilor, dar îi „ame-
ninþã” cã vor fi înfrânþi.

Dincolo, la Inter, preþurile sunt
ceva mai mici, parcã pentru a re-
leva cã nerazurrii sunt mai puþin
prezenþi în mercato decât duºma-
nii. Icardi este contestat de ul-
traºi, dar echipamentul sãu tro-
neazã în vitrina magazinului ofi-
cial, fiind cel mai bine vândut.
Vânzãtorii înþeleg ºi ei cã au de a
face cu adversarii Milanului ºi le
ureazã baftã în disputa din Euro-
pa League. Dau impresia cã ºtiu
cã Internazionale a jucat cu ªtiin-
þa în urmã cu 37 de ani ºi se
mândresc cu eliminarea Craiovei
Maxima, prin dubla lui Altobelli.
Atunci, Interul s-a împiedicat
doar de Real Madrid. La ieºirea
din magazin, un alt interist aratã
cu degentul mijlociu când pro-
nunþã numele lui Milan, Steaua,
Dinamo, Rapid ºi...FC Naþional,
ºi ne aratã „ok” când spune Uni-
versitatea Craiova.

ªi în presã se manifestã rivali-
tatea din vechiul Mediolanum. Gaz-
zetta dello Sport nu dã mare aten-
þie meciului cu Universitatea Cra-
iova, cu numai o zi înaintea dispu-
tei de pe San Siro. Doar o pãrere a
lui Dan Petrescu, antrenorul de la
CFR Cluj, care spune cã oltenii nu
au ºanse cu Milan, este strecuratã
în paginile cotidianului roz. Pe pri-
ma paginã se lanseazã provocarea
cãtre cititori: „Cine e mai puterni-

cã?”, fiind prezentate în detaliu lo-
turile, achiziþiile ºi atuurile celor
douã mari echipe din Milano.

„Maximii”,„Maximii”,„Maximii”,„Maximii”,„Maximii”,
alãturi de Bãluþãalãturi de Bãluþãalãturi de Bãluþãalãturi de Bãluþãalãturi de Bãluþã

ºi companiaºi companiaºi companiaºi companiaºi compania

Capitala modei este invadatã de
turiºti ºi sufocatã de...cãldurã.
Sunt 35 de grade la primele ore ale
dimineþii ºi se sare de 44 de grade
la prânz. Preþurile sunt mari la ori-
ce, fie cã e vorba de bãuturi rãco-
ritoare sau de luxoasele magazine
din preajma Domului. Spre searã
este programatã conferinþa de pre-
sã ºi antrenamentul oficial ale Uni-
versitãþii Craiova. Pe San Siro este
liniºtea dinaintea furtunii, þinând
cont cã se anunþã peste 60.000 de
suporteri la ora meciului. Fanii ol-
teni nu se anunþã nici pe departe la
fel de mulþi cât se preconiza la pu-
nerea în vânzare a biletelor. Unii
dintre ei, veniþi ºi la antrenamentul
oficial, pun acest „absenteism” pe
seama faptului cã în Italia a înce-
put perioada concediilor, iar mulþi
români sunt deja în drum spre

casã. San Siro este grandios, chiar
dacã nu este nici pe departe un sta-
dion nou. Devis Mangia nu este
la prima prezenþã acolo ºi vrea
sã le confere încredere juveþilor
de la discursul premergãtor jo-
cului. „Vrem sã jucãm mai bine
ca la Severin”, anunþã tehnicia-
nul italian, care acum 6 ani pier-
dea cu Palermo în faþa unui Mi-
lan deþinãtor de scudetto, cu Ibra-
himovic, Nesta, Seedorf, Robin-
ho sau Thiago Silva în teren. Nu
cred cã s-ar supãra nici acum pe
un astfel de rezultat, deºi spune
„diavolii” nu sunt la acelaºi nivel
ca atunci, în ciuda investiþiilor
enorme din  vara aceasta.

Ies pe teren jucãtorii ªtiinþei la
antrenamentul oficial. Este inuma-
nã temperatura, chiar dacã este 7
jumãtate seara. Unii dintre alb-al-
baºtrii parcã ezitã sã calce apãsat
pe gazonul întãrit cu fibre sinteti-
ce pentru a rezista mediului de pe
San Siro, parcã încearcã sã nu-l
deranjeze cumva, mai ales cã ara-
tã impecabil. Este evident cã pe
olteni îi apasã presiunea disputei,
chiar dacã mai sunt cam 24 de ore
pânã când Niang ºi restul „diavoli-
lor” le vor sta în faþã. Cãpitanul
Bãluþã este mai relaxat, mai hotã-
rât, la fel ºi unii dintre strãini, în

frunte cu Zlatinski. Mihai Bobonete
încearcã sã destindã atmosfera din
tribunã. Intrã în stadion ºi un sex-
tet de glorii ale ªtiinþei, compus din:
Lung, Ungureanu, Donose, Þiclea-
nu, Cârþu ºi Sãndoi. Primii cinci
au jucat acum 37 de ani pe legen-
dara arenã în acel 0-2 cu Inter
Milano, despre care subiectivii fani
olteni spun cã a fost „un pic furã-
ciune”. Chiar dacã ºi pe „maximi”
îi cuprinde nostalgia, încearcã sã
le transmitã discipolilor un dram
de încredere. „Ne-au dat sfaturi,
dar tot numai de noi depinde totul
joi seara” spunea Bancu la confe-
rinþa de presã, recunoscând cã ºi
pentru el emoþiile sunt foarte mari.
„Sorinaccio” îl tachineazã pe Þi-
cleanu: „Parcã e altceva aici faþã
de Bustuchin!”. „Cine e Bustu-
chin?” întreabã „Chiose”, nedu-
merit de „înþepãtura” colegului de
echipã, cu atingere la noua echi-
pã înfiinþatã de Mititelu. Persona-
jul care, din fericire, nu are cum
sã aibã nimic în comun cu reve-
nirea ªtiinþei în Europa. Seara se
lasã ºi pe Giuseppe Meazza, are-
na în care soarele oricum rãzbate
cu greu, dar care este atât fierbin-
te la propriu, aºa cum avea sã fie
ºi la figurat, la returul dintre Milan
ºi ªtiinþa.
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