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- În campania electoralã, spuneau

cã or sã ne ducã pe culmi ºi de-atunci,

Popescule, tot ne duc, tot ne duc...

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

23 august: Arministiþiul –
unica alternativã
a Regelui!

S-a scris mult ºi din perspecti-
ve diferite despre participarea Ro-
mâniei în cel de-al doilea rãzboi
mondial. Cum continuarea rãzbo-
iului, alãturi de Germania, ar fi
fost o catastrofã ºi armistiþiul cu
Rusia Sovieticã nu a fost cu ni-
mic mai bun, aºa cum a fost rea-
lizat, dupã nu puþini istorici. Poa-
te cã s-ar fi putut rezista pe linia
Carpaþilor, o vreme, deºi însuºi
Mareºalul Ion Antonescu, dupã
evaluãrile fãcute pe linia frontu-
lui, nu s-a arãtat deloc încrezãtor,
ºi însãºi armata germanã nu mai
credea cu convingere în victoria
finalã, încã de la sfârºitul lui 1943,
mai exact dupã Stalingrad, lup-
tând mai mult din datorie.

Pneumonia,
principala cauzã
de deces la copiii
sub cinci ani

Statisticile aratã cã pneumo-
nia ucide mai mulþi copii decât
infecþia HIV, malaria ºi rujeola
la un loc, fiind principala cauzã
de deces la copiii sub 5 ani. Pre-
venirea bolilor pneumococice
prin vaccinare reprezintã una
dintre cele mai importante mã-
suri de sãnãtate publicã, în con-
textul în care România ocupã, în
continuare, primul loc în rândul
statelor membre ale Uniunii Eu-
ropene, în ceea ce priveºte mor-
talitatea infantilã.

Craioveanul prins bãut
ºi fãrã permis la volanul
BMW-ului, plasat
în arest la domiciliu
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Sindicatele din învãþãmânt,
dupã întâlnirea cu Tudose:

Salariile nete din Educaþie
cresc în 2018 cu maximum
25%, nu cu 50%
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Pe modelul fuziunii dintre RADET ºi ELCEN, care s-a realizat
la Bucureºti, ºi autoritãþile locale încearcã sã creeze o societate
comunã din care sã facã parte SC Termo Craiova ºi Complexul
Energetic Oltenia. Reprezentanþii municipalitãþii susþin cã, în
noua formulã, craiovenii ar fi avantajaþi întrucât ar beneficia
de investiþii în reþelele de distribuþie cu fonduri europene, in-
vestiþii pe care, în condiþiile actuale, nu le poate face nimeni,
fiind extraordinar de mari pentru oricare dintre pãrþi.
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Premierul Mihai Tudose:
România va depãºi suma
de 5,2 miliarde de euro absorbþie
din fonduri europene

Premierul Mihai Tudose a
scris, ieri, pe contul sãu de
Facebook, cã în 2017 România
va atrage mai mult de 5,2 miliar-
de de euro absorbþie din fonduri
europene, depãºindu-se astfel
aºteptãrile de la începutul anului.
„România va atrage, în 2017, mai
multe fonduri europene decât ne-
am aºteptat la începutul anului.
Cred cã vom depãºi 5,2 miliarde
de euro anul acesta”, a scris pe
Facebook premierul Mihai
Tudose. El a precizat cã aceºti
bani vor intra în þarã ºi vor fi
folosiþi pentru dezvoltarea
României. „Am deblocat toate
fondurile, am autorizat toate
autoritãþile de management ºi
folosim la maximum specialiºtii
pe care îi avem pentru a creºte
nivelul de trai al românilor”, a
adãugat Tudose.

Dragnea: Vom înfiinþa
o Casã românã de comerþ,
în maximum o lunã

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a
anunþat, ieri, la Cãlãraºi, cã a
discutat cu premierul Mihai
Tudose despre înfiinþarea unei
Case române de comerþ, instituþia
urmând a se constitui în maxi-
mum o lunã. “Am vorbit cu
premierul ºi în foarte scurt timp
vom înfiinþa o Casã românã de
comerþ, o companie de stat care sã
înceapã sã se implice în relaþiile
ºi de import-export ºi de preluare
a produselor agricole ºi legumico-
le ºi zootehnice. De exemplu, sunt
foarte multe cereri de miei, de oi
din diverse þãri, din Golf, sunt
solicitãri mari din China, de
cantitãþi uriaºe de carne” a spus
Dragnea. El a arãtat cã este
aproape imposibil ca un trader sã
vinã sã “se plimbe” prin România
ºi sã gãseascã o sutã de mii de
capete sau douã sute de mii de
capete de oi sau de miei. “Aceastã
Casã de comerþ va deveni un actor
important în acest domeniu – unii
se vor supãra – dar interesul
nostru este al producãtorilor
români. Va fi înfiinþatã în
maximum o lunã , sã vedem dacã
e nevoie de HG sau de lege”, a
spus Dragnea.
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FSLI i-a atras atenþia premieru-
lui Mihai Tudose, în cadrul unei
întâlniri avute ieri la Palatul Victo-
ria, cã majorãrile salariale anunþa-
te, adicã 25% începând cu 1 ia-
nuarie 2018 ºi 20% din martie

Preºedintele Franþei Emmanuel
Macron va sosi la Bucureºti mâi-
ne, unde se va întâlni cu preºe-
dintele Klaus Iohannis la Palatul
Cotroceni, apoi cei doi ºefi de
state vor merge împreunã la Mu-
zeul Satului.

Preºedintele francez va sosi la
Palatul Cotroceni la ora 13.00,
unde va fi întâmpinat de preºe-
dintele Klaus Iohannis pe platoul
de ceremonii. Macron va semna
apoi în Cartea de Onoare, în ju-
rul orei 13.20. Urmeazã apoi con-
vorbirile tete-a-tete, ce vor avea
loc în Salonul de Onoare al Pala-
tului Cotroceni. Programul con-

Ministrul Educaþiei, Liviu Pop,
susþine cã în acest moment doar
aproximativ 6.500 de clãdiri ºco-
lare au aviz ºi autorizaþie PSI,
dintr-un total de peste 31.000. Pre-
cizãrile vin în condiþiile în care Pri-
mãria Sectorului 5 a anunþat de-
molarea unor corpuri ale ºcolii
141, unde un tavan s-a prãbuºit.

“Aproape în toate unitãþile în
care nu avem autorizaþie s-a in-
trat pe renovare. Din 31.297 uni-
tãþi de învãþãmânt, 2261 au auto-
rizaþie PSI, iar 4200 au avize PSI.
Faceþi diferenþa sã vedeþi câte nu
au autorizaþie. În maximum doi ani
vrem sã avem toate unitãþile cu
autorizaþie, cã nu este ritmul pe ni-
l dorim. Ce nu s-a fãcut 26 de ani

Procurorul ºef al DNA, Laura Codruþa Ko-
vesi, a transmis o scrisoare Comisiei de an-
chetã a alegerilor din 2009, precizând cã în
exercitarea atribuþiilor sale de serviciu sau în
timpul liber nu a luat la cunoºtinþã de implica-
rea unor instituþii sau persoane care ar fi vi-
ciat rezultatul alegerilor.

„Vã fac cunoscut cã nici în exercitarea atri-
buþiilor mele de serviciu ºi nici în timpul meu
liber nu am luat cunoºtinþã de situaþii sau îm-
prejurãri potrivit cãrora în alegerile preziden-
þiale din decembrie 2009 s-ar implica unele au-
toritãþi publice ºi/sau persoane, altele decât cele
prevãzute de lege, respectiv în derularea pro-
cesului electoral cu consecinþa vicierii rezul-
tatului acestor alegeri”, a susþinut procurorul
ºef al DNA, Laura Codruþa Kovesi, în scri-
soarea transmisã Comisiei parlamentare de
anchetã a alegerilor prezidenþiale din anul 2009.

Procurorul ºef al DNA a fãcut trimitere ºi
la Decizia CCR nr. 924 din 2012 care face
referire la Decizia 45/1994, în care Curtea aratã

Sindicatele din învãþãmânt, dupã întâlnirea cu Tudose:
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2018, pentru educaþie reprezintã,
în realitate, o creºtere netã de 20-
25%, nu 50%.

Potrivit Federaþiei Sindicatelor
Libere din Învãþãmânt (FSLI), “în-
cepând cu 1 ianuarie 2018, urmea-

zã sã se aplice ºi pentru învãþãmânt
prevederile Legii nr 153/2017 pri-
vind salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice. Începând cu
aceeaºi datã, potrivit Ministerului
Finanþelor Publice, angajaþii vor pre-
lua povara contribuþiilor cãtre stat.
Acest lucru înseamnã o creºtere
nesemnificativã de la 1 ianuarie
2018 a veniturilor nete pe care le
vor încasa angajaþii din educaþie”.

Astfel, unui profesor debutant,
care are acum un salariu net de
aproximativ 1.440 de lei, începând
cu 1 ianuarie 2018, când salariul
brut va creºte cu 25%, venitul net
îi va creºte, în mod real cu doar
3,8%, dupã ce vor fi plãtite con-
tribuþiile cãtre stat, susþin sindi-
caliºtii. Asta ar însemna cã un de-
butant va primi, doar 55 de lei în
plus la salariu.

“Un profesor, cu peste 40 de
ani de muncã, are acum un venit
net de 2.770 lei. La data de 1 ia-

nuarie 2018, salariul net va fi de
2.887 lei, ceea ce înseamnã o
creºtere a acestuia cu 117 lei, res-
pectiv, o creºtere realã de 4,2%.
Începând cu data de 1 martie
2018, când ar urma sã se aplice
urmãtoarea majorare de 20%, sa-
lariul net al unui profesor debu-
tant va ajunge la 1.795 lei, cu 24%
mai mare decât cel actual, iar cel
al unui profesor, cu o vechime de
peste 40 de ani, la 3.465 lei net,
ceea ce înseamnã o creºtere de
25% faþã de cel actual, chiar dacã
veniturile brute cresc în martie
2018 cu 50% faþã de cele din luna
decembrie 2017”, se aratã într-un
comunicat de presã al Federaþiei,
remis MEDIAFAX.

FSLI i-a înaintat premierului
Mihai Tudose un memoriu în care
i-a cerut sã remedieze ºi aceastã
problemã. În urma acestei discu-
þii, s-a stabilit o nouã întâlnire, care
va avea loc luni, 28 august 2017.

Din peste 31.000 unitãþi de învãþãmânt,
doar în jur de 6.500 au avize ºi autorizaþii

în România, adicã alocarea de
sume de la bugetul de stat cãtre
primãrii în vederea reabilitãrii ºi
construcþiei de ºcoli, noi am fã-
cut. Acum o lunã de zile, am apro-
bat 2.500 de proiecte pentru rea-
bilitare ºi construcþii noi de clã-
diri. Banii aceºtia sunt în bugete-
le autoritãþilor locale, veniþi de la
Ministerul Dezvoltãrii. Fiecare
primar îºi organizeazã licitaþiile
pentru construcþie ºi dezvoltare.
Ministerul Educaþiei este proprie-
tar pe clãdirile de la palaturi ºi
cluburi. Avem obligaþia ca acele
ºcoli fãrã autorizaþie sã le reabili-
tãm sau sã facem altele noi”, a
declarat Liviu Pop, în cadrul unei
conferinþe de presã.

Iohannis ºi Macron vor avea
o conferinþã de presã comunã
ºi vor merge la Muzeul Satului

tinuã cu sesiunea de convorbiri
oficiale, ce se vor desfãºura în-
cepând cu ora 13.50, în Sala de
Consiliu. La ora 14.30, preºedin-
tele Klaus Iohannis ºi preºedin-
tele francez Emmanuel Macron
vor susþine o conferinþã de presã
comunã.

Spre searã, la ora 17.30, pre-
ºedintele Klaus Iohannis îl va în-
soþi pe Emmanuel Macron într-o
vizitã la Muzeul Naþional al Satu-
lui “Dimitrie Gusti”, iar la ora
19.30, la Palatul Cotroceni va
avea loc o recepþie oferitã de cã-
tre preºedintele României, în
onoarea preºedintelui Franþei.

Kovesi a scris Comisiei de anchetã a alegerilor din 2009: Nu am
informaþii despre implicarea unor autoritãþi în procesul electoral

cã „prevederile regulamentului propriu al fie-
cãrei Camere nu pot stabili drepturi ºi obligaþii
decât pentru deputaþi (sau senatori, dupã caz),
precum ºi pentru autoritãþile, demnitarii ºi
funcþionarii publici, în funcþie de raporturile
constituþionale pe care le au cu Camera”, po-
trivit sursei citate.

Potrivit deciziei citate, „anumiþi demnitari
ºi funcþionari publici nu pot fi controlaþi prin
comisiile de anchetã, deoarece Constituþia, sta-
bilind raporturile juridice dintre autoritãþile pu-
blice, instituie reguli distincte”, de asemenea,
„orice dispoziþie regulamentarã care ar implica
posibilitatea citãrii unui judecãtor în faþa unei
comisii parlamentare de anchetã încalcã even-
tualele dispotiþii constituþionale care se stabi-
lesc (...) separaþia puterilor în stat ºi, desigur,
independenþa judecãtorilor ºi supunerea lor nu-
mai legii”, susþine Kovesi. Ea mai spune cã a
fãcut trimitere la aceastã Decizie a CCR nu
pentru a ignora invitaþia Comisiei de anchetã,
ci pentru cã este „relevantã ºi incidentã”.

Procurorul ºef al DNA aminteºte cã în de-
cembrie 2009 ocupa funcþia de procuror ge-
neral al Parchetului de pe lângã ÎCCJ ºi exer-
cita prerogativele prevãzute de lege, preci-
zând cã funcþia de procuror ºef al DNA o
ocupã din mai 2013. Kovesi susþine cã, aºa
cum a precizat ºi în trecut, nu a rãspuns in-
vitaþiei comisiei de anchetã pentru cã nu a
avut prerogative de verificare a dispoziþiilor
legale cu privire la organizarea ºi desfãºura-
rea alegerilor din decembrie 2009, nu a avut
cunoºtinþe despre implicarea unor persoane
sau instituþii, decât cele prevãzute de lege, în
organizarea ºi desfãºurarea procesului elec-
toral sau despre existenþa unor mecanisme
paralele de influenþare sau de viciere a rezul-
tatului votului, atribuþii sau cunoºtinþe despre
modul în care STS a asigurat serviciile de
telefonie specialã, precum ºi posibile interfe-
renþe nelegitime în procesul electoral, menþi-
onând ºi alte aspecte ale procesului electoral
care nu s-au aflat în competenþa sa.
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MIRCEA CANÞÃR

S-a scris mult ºi din perspective dife-
rite despre participarea României în cel
de-al doilea rãzboi mondial. Cum conti-
nuarea rãzboiului, alãturi de Germania, ar
fi fost o catastrofã ºi armistiþiul cu Rusia
Sovieticã nu a fost cu nimic mai bun, aºa
cum a fost realizat, dupã nu puþini isto-
rici. Poate cã s-ar fi putut rezista pe linia
Carpaþilor, o vreme, deºi însuºi Mareºalul
Ion Antonescu, dupã evaluãrile fãcute pe
linia frontului, nu s-a arãtat deloc încre-
zãtor, ºi însãºi armata germanã nu mai
credea cu convingere în victoria finalã,
încã de la sfârºitul lui 1943, mai exact
dupã Stalingrad, luptând mai mult din da-
torie. În multitudinea de evenimente con-
fuze, este greu de crezut cã nemþii nu
decriptaserã intenþiile Regelui, când zvo-
nul negocierilor ajunsese deja pe front.
Între timp, bombardamentele aviaþiei an-
glo-americane continuau fãrã întrerupe-
re, distrugând oraºe ºi instalaþii industria-
le. Ceea ce nu însemna altceva decât cã
misterioasele negocieri de la Cairo, unde
se aflau Barbu ªtirbei, considerat un ger-
manofil ºi Constantin Viºoianu, bãnuit a fi
sovietofil, ambii aleºi de Iuliu Maniu,
ºchiopãtau. Fiindcã nu se bombardeazã cu
intensitate o þarã, cu care se negociazã
un armistiþiu. Regele Mihai era þinut la

curent cu mersul negocierilor de la Cairo.
Propunerile de armistiþiu ale Rusiei Sovi-
etice, din 12 aprilie 1944, în ºase puncte
(restabilirea graniþei româno-sovietice în
conformitate cu tratatul 1940; achitarea
despãgubirilor aferente; predarea tuturor
prizonierilor sovietici ºi aliaþi; anularea
clauzei cuprinsã în arbitrajul de la Viena),
asumate deopotrivã de americani ºi sovi-
etici, fuseserã examinate cu atenþie de Blo-
cul Opoziþiei Democratice. Care afirma la
10 iunie 1944 cã le acceptã, ca bazã de
negociere. Tratativele au durat cinci luni
(150 de zile) în condiþiile în care pentru a
evita „trezirea Berlinului” ar fi trebuit pur-
tate în maximã grabã. Ce trebuie înþeles?
Cã delegaþii români fãceau jocul ruºilor
sau erau pur ºi simplu dirijaþi de aceºtia.
La 20 iunie, Bucureºtiul trimitea celor trei
puteri aliate un mesaj, cu privire la planul
stabilit pentru încetarea rapidã a ostilitãþi-
lor contra armatei ruse. De rãspunsul pri-
mit depindea intrarea în acþiune a scena-
riului pregãtit pentru rãsturnarea regimu-
lui Antonescu ºi ruperea alianþei cu Ger-
mania. Cel mai neliniºtit era Regele Mihai
care se temea de o reacþie viguroasã a
nemþilor. Pe 29 iulie emisarii români tele-
grafiau, de la Cairo, cu o întârziere sus-
pectã cã reprezentanþii puterilor aliate lua-

serã cunoºtinþã de planul propus la 20 iu-
nie. Trei luni trecuserã de când propune-
rile ruseºti de armistiþiu fuseserã trimise
la Cairo. Au fost negocierile din capitala
Egiptului o farsã? Oricum, Rusia sovieti-
cã îºi atinsese obiectivele: trezise suspi-
ciunea germanilor în privinþa intenþiei Ro-
mâniei de a nu continua rãzboiul. Apoi,
Regele Mihai deconspirase atât situaþia
militarã a României, cât ºi efectivele ger-
mane aflate pe teritoriul þãrii. Berlinul era
informat de fazele tratativelor de la Cairo,
ºi Adolf Hitler însuºi i-ar fi reproºat Ma-
reºalului Ion Antonescu, la Berlin, prezenþa
emisarilor opoziþiei, trimiºi cu asentimen-
tul ºi consimþãmântul lui Mihai Antones-
cu, altminteri în conflict cu germanii. Hi-
tler spera într-o rezistenþã puternicã pe
linia de asalt Iaºi-Podul Iloaiei-Roman
(Nord)-Fãlticeni (Nord). În nicio clipã
opoziþia democratã nu a reuºit sã desci-
freze adevãratele intenþii ale aliaþilor. ªi în
absenþa oricãrui rãspuns de la Cairo – is-
toricii evocã telegramele lui Iuliu Maniu
din 9 ºi 14 iulie, 2 ºi 7 august – s-a intrat
într-o confuzie teribilã, în ajunul eveni-
mentului de la 23 august 1944, când prac-
tic România capitula. Bilanþul înºelãtoriei
de la Cairo a fost dramatic. Regele Mihai
a rãmas convins cã cel puþin condiþiile de

armistiþiu, propuse de Rusia Sovieticã la
12 aprilie 1944, rãmâneau valabile, însã
la 23 august ruºii nu se mai gãseau legaþii
prin niciun angajament scris sau formal,
considerându-se absolviþi de orice obliga-
þii. Conºtienþi de înºelãtoria de la Cairo,
anglo-americani dãduserã mandat alb
sovieticilor. Imediat dupã 23 august 1944,
când Stalin recunoºtea cã deznodãmântul
rãzboiului rãmânea incert, Armata Roºie
intra victorioasã pe teritoriul României.
Dupã joncþiunea militarã, armata românã
va lupta 260 de zile alãturi de trupele so-
vietice, suferind pierderi grele, niciodatã
recunoscute la adevãratele dimensiuni.
Ruºii au furat din România cât au putut.
În martie 1945, dupã anumite surse, pe
teritoriul þãrii se aflau un milion de soldaþi
ruºi. Când condiþiile de la Moscova, unde
s-a semnat armistiþiul, în seara zile 10 sep-
tembrie 1944, nefiind admis niciun amen-
dament, formulat de delegaþia Blocului Na-
þional Democrat (Gheorghe Popp, Lucre-
þiu Pãtrãºcanu, ªtefan Voitec, Ghe. Foti-
no) din partea lui Viaceslav Molotov, au
fost cunoscute la Bucureºti, Iuliu Maniu
ar fi exclamat: „Mai bine nu semnau ni-
mic, rezultatul era acelaºi”. Iar Ion Miha-
lache adãuga: „Mai bine ºi-ar fi tãiat o mânã
decât sã semneze”.

Asocierea dintre SC Termo ºi
Complexul Energetic Oltenia este
cerutã intens de autoritãþile din
Bãnie, care vãd noua societate ca
singura soluþie pentru rentabiliza-
rea distribuþiei de energie termicã
în Craiova. Primarul Mihail Geno-
iu a dat de înþeles cã s-au fãcut
paºi importanþi în aceastã direcþie
ºi cã negocierile cu cei de la CEO
se aflã în desfãºurare, aceºtia din
urmã luând, de aceastã datã, în
considerare acest scenariu. „Sun-
tem într-o fazã destul de avansatã
cu CEO vizavi de crearea unei so-
cietãþi comune. Este o idee pe care
o susþin de ani de zile ºi merg pe
aceastã variantã în continuare, mai
ales cã, la ora aceasta, se pare cã,
la Bucureºti, RADET ºi ELCEN
reprezintã o societate comunã”, a
explicat primarul Craiovei.

Se solicitã sprijin ºi de la Guvern
Autoritãþile locale sunt decise sã

solicite sprijinul Guvernului, în speþã
Ministerul Energiei, în vederea gã-
sirii unei variante de lucru. Formu-
la gãsitã de municipalitatea craio-
veanã este fuziunea prin absorbþie
a RADET-ului – distribuitorul de
energie termicã al capitalei, ºi EL-
CEN – furnizorul de energie, care
s-a perfectat în primãvara acestui

Primãria Craiova a gãsit
o soluþie pentru SC Termo
Pe modelul fuziunii dintre RADET ºi EL-

CEN, care s-a realizat la Bucureºti, ºi auto-
ritãþile locale încearcã sã creeze o societa-
te comunã din care sã facã parte SC Termo
Craiova ºi Complexul Energetic Oltenia.
Reprezentanþii municipalitãþii susþin cã, în

noua formulã, craiovenii ar fi avantajaþi în-
trucât ar beneficia de investiþii în reþelele
de distribuþie cu fonduri europene, investi-
þii pe care, în condiþiile actuale, nu le poate
face nimeni, fiind extraordinar de mari pen-
tru oricare dintre pãrþi.

an, tot dupã un scandal pornit din
cauza datoriilor. „Se pare cã s-a
înþeles, din toate punctele de vede-
re, cã acesta este viitorul ºi încer-
cãm sã avem o discuþie ºi la nivel
de Guvern cu mai multe ministere
implicate, de a lua o decizie finalã
privind viitorul acestei termoficãri.
Oricum, va fi vorba de o transfor-
mare pe termen lung, adicã o trans-
formare a acestei activitãþi de dis-
tribuþie ºi de producþie a energiei
termice într-o afacere rentabilã, o
afacere care sã nu mai producã
pierderi, disconfort – evident, ex-
ceptând situaþiile deosebite”, a ex-
plicat edilul-ºef al Craiovei.

O societate
cu doi parteneri egali

Propunerea concretã pe care
autoritãþile locale au transmis-o cã-
tre CEO este de a intra într-o noua
societate cu procente egale, de
50%, cu avantaje reciproce. Craio-
venii ar avea de câºtigat enorm,
spun autoritãþile, întrucât se pot
accesa fonduri europene ºi reabili-
ta întreaga reþea de distribuþie. În
felul acesta, nu ar mai fi pierderi pe
reþea, iar preþul de facturare al gi-
gacaloriei pentru populaþie ar scã-
dea. În plus, se va veni la pachet ºi
cu varianta de contorizare indivi-

dualã a abonaþilor, astfel cã familii-
le care plãtesc facturile la zi nu vor
mai suferi de pe urma rãu-platnici-
lor care vor fi debranºaþi mai uºor,
direct de la uºa apartamentului.
Autoritãþile spun cã oferta este
bunã ºi pentru CEO, care, în felul
acesta, ar avea producþia asiguratã
pentru centrala CET 2.

O soluþie salvatoare
ºi pentru CET II

Tot legat de centrala CET 2 – prin
care CEO distribuie municipiului
Craiova gigacaloria cu care se pre-
parã apa caldã ºi se cãldura în apar-
tamente – autoritãþile spun cã aso-
cierea ar fi o soluþie optimã întrucât
ea nu poate funcþiona altfel decât
într-o conexiune cu sistemul de dis-
tribuþie craiovean. „Este conceputã
ca o centralã electricã, ci ca o cen-
tralã pe co-generare, pe energie elec-
tricã ºi termicã. Ea nu poate funcþi-
ona de sine stãtãtor ca furnizor de
energie electricã pentru cã nu este
rentabil. ªi atunci singura ei viaþã
este legatã de aceastã Termoficare
Craiova. Deci trebuie sã înþeleagã ºi
CEO ºi CET 2 ºi termoficarea cã
numai împreunã pot sã depãºeascã
acest nivel. Altfel, existã varianta II

în care toatã lumea se debranºeazã,
putem ºi noi sã gãsim soluþii pentru
a subvenþiona centralele termice de
apartament, aºa cum s-au gãsit în
alte oraºe”, declara, luna trecutã,
primarul Craiovei.

Interes crescut din partea CEO
Ca ºi pânã acum, reprezentanþii

Primãriei dau garanþii cã reprezen-
tanþii CEO sunt mai cooperanþi de-
cât prima datã, dorindu-ºi aceastã
formulã de lucru. „Când s-a vorbit
prima datã de aceastã asociere, s-a
renunþat pentru cã colegiul director
al CEO traversa o perioadã destul de
urâtã, cu pierderi foarte mari ºi unul
din acþionari, Fondul Proprietatea, nu
a fost de acord. Ei au considerat cã,
pe lângã pierderile pe care le acu-
mulau cei de la complex, aceastã
asociere le-ar fi adus în continuare
pierderi mari. Dar acum este lobby-
ul pe care cei de la CEO îl fac la
Fondul Proprietatea pentru a obþine
acest acord. ªi noi putem sã inter-
venim ºi sã facem diligenþe pentru a
se obþine aceastã variantã, care sã
fie agreatã ºi de Ministerul Econo-
miei”, a precizat edilul Craiovei, Mi-
hail Genoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj, vineri, 7 iulie
a.c., la ora 3.45, lucrãtori din ca-
drul Secþiei 3 Poliþie Craiova l-au
depistat pe Alin Ionuþ Traºcã, de
26 de ani, din Craiova în timp ce
conducea, pe Calea Bucureºti, în
apropiere de intersecþia cu strada
Sãrarilor un autoturism BMW, deºi
avea permisul de conducere anu-
lat. Tânãrul mirosea ºi a alcool,
astfel cã a fost condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde a refuzat recoltarea de
probe biologice în vederea stabili-
rii alcoolemiei.

 Ulterior, în urma analizãrii do-
sarului împreunã cu procurorul de
caz, în cursul zilei de vineri s-a dis-

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, craiovea-
nul Valentin Ghiþã a reclamat cã
i-a fost sustras un card bancar
de pe care, în perioada 6 fe-

Craioveanul prins bãut ºi fãrã permis la volanulCraioveanul prins bãut ºi fãrã permis la volanulCraioveanul prins bãut ºi fãrã permis la volanulCraioveanul prins bãut ºi fãrã permis la volanulCraioveanul prins bãut ºi fãrã permis la volanul
BMWBMWBMWBMWBMW-ului, plasat în arest la domiciliu-ului, plasat în arest la domiciliu-ului, plasat în arest la domiciliu-ului, plasat în arest la domiciliu-ului, plasat în arest la domiciliu

Mecanicul auto acuzat de operaþiuni financiare
în mod fraudulos, menþinut în arest preventiv

Tânãrul de 26 de ani, din Craiova, prins bãut la volanul
unui BMW ºi cu permisul anulat ºi arestat preventiv în
baza hotãrârii Judecãtoriei Craiova de pe 9 iulie a.c.,
trimis în judecatã pentru sãvârºirea infracþiunilor de refuz
recoltare probe biologice ºi conducere a unui autoturism
pe drumurile publice cu permis anulat, a fost plasat în
arest la domiciliu. Hotãrârea de înlocuire a arestãrii
preventive a rãmas definitivã luni, 21 august a.c., când
Tribunalul Dolj a respins contestaþia Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova.

pus continuarea urmãririi penale ºi
punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale faþã de craioveanul de 26 de
ani pentru sãvârºirea infracþiunilor
conducere a unui autoturism pe
drumurile publice cu permis anu-
lat ºi refuz recoltare probe biologi-
ce. Tânãrul a fost reþinut pentru
24 de ore ºi introdus în arestul IPJ
Dolj, iar sâmbãtã, 8 iulie a.c., a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova,
care i-a emis mandat de arestare
pentru 30 de zile. A contestat ho-
tãrârea, însã Tribunalul Dolj i-a
respins contestaþia.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, a lui Alin Ionuþ Traºcã, pentru

sãvârºirea infracþiunilor de refuz
recoltare probe biologice ºi condu-
cere a unui autoturism pe drumuri-
le publice cu permis anulat, dosarul
înregistrându-se pe rolul Judecãto-
riei Craiova la sfârºitul lunii iulie.
Inculpatul a solicitat instanþei înlo-
cuirea arestãrii preventive cu mã-
sura arestului la domiciliu, iar la
sfârºitul sãptãmânii trecute Judecã-
toria Craiova i-a admis solicitarea:

„Admite cererea de înlocuire a
mãsurii arestãrii preventive cu

mãsura arestului la domiciliu for-
mulatã de inculpatul Traºcã Ionuþ
Alin, prin apãrãtor ales. Dispune
înlocuirea mãsurii arestãrii preven-
tive luate faþã de inculpatul Traº-
cã Ionuþ Alin, prin încheierea cu
numãrul 69/08.07.2017 pronunþa-
tã în dosarul nr. 20278/215/2017,
cu mãsura preventivã a arestului
la domiciliu pentru o duratã de 30
de zile, începând cu data rãmâne-
rii definitive a prezentei încheieri.
Pune în vedere inculpatului disp.

art. 221 alin. 5 ºi alin. 7 Cod pro-
cedurã penalã, privind cazurile ºi
condiþiile în care acesta poate pã-
rãsi imobilul unde executã mãsu-
ra arestului la domiciliu”, se ara-
tã în hotãrârea din 18 august a Ju-
decãtoriei Craiova. Procurorii au
formulat contestaþie, însã luni, 21
august a.c., Tribunalul Dolj a
respins contestaþia Parchetului.
Urmeazã acum ca judecãtorul de
camerã preliminarã sã analizeze
dosarul craioveanului.

Mecanicul auto de 39 de ani, din comuna doljeanã
Pleniþa, angajat la un service din Craiova, trimis în
judecatã pentru operaþiuni financiare în mod fraudu-
los ºi furt, a fost menþinut, luni, 21 august a.c., în arest
preventiv. Bãrbatul, care a sustras cardul unui angajat
de pe un microbuz de transport persoane ºi, prin mai
multe retrageri, l-a „uºurat” de 15.000 lei, a ajuns
dupã gratii în luna mai a.c., iar dosarul în care a fost
trimis în judecatã este acum analizat de judecãtorul de
camerã preliminarã de la Tribunalul Dolj.

bruarie – 24 martie, prin mai
multe retrageri, i-a fost furatã
suma de 15.000 lei. Bãrbatul,
angajat ca ºofer pe un micro-
buz de transport persoane la o
firmã din Craiova, le-a povestit

anchetatorilor cã, în luna fe-
bruarie, ºi-a dus microbuzul
pentru verificãri ºi reparaþii la
un service din Craiova, cu care
firma avea contract. Pentru cã
nu trebuia sã dureze foarte
mult, bãrbatul ºi-a lãsat borse-
ta personalã, în care avea do-
cumente, dar ºi carduri banca-
re, în maºinã. Dupã ce s-a în-
cheiat reparaþia, bãrbatul a ple-
cat, fãrã sã mai verifice dacã
are toate documentele, borseta
fiind la locul ei. Târziu ºi-a dat
seama cã îi lipseºte un card, la
care avea ataºat ºi bileþelul cu
PIN-ul, ºi a reclamat furtul.

A fost deschis un dosar pe-
nal, iar în urma cercetãrilor efec-
tuate, oamenii legii au reuºit sã
stabileascã autorul faptei, res-
pectiv mecanicul auto, Valentin
Nicolae, de 39 de ani, din Pleni-
þa. În cursul zilei de luni, 15 mai
a.c., bãrbatul a fost ridicat, dus
la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj ºi audiat de procuro-
rul de caz, care l-a reþinut ulte-
rior pe o perioadã de 24 de ore
pentru comiterea infracþiunilor
de efectuarea de operaþiuni fi-
nanciare în mod fraudulos ºi
furt, dupã cum ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
procuror Magda Bãdescu. Pe 16
mai a.c., Valentin Nicolae a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu

propunere de arestare preventi-
vã, propunere admisã de instan-
þã care a dispus arestarea sa pen-
tru 30 de zile.

Pe 7 iunie a.c. s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
Valentin Nicolae a fost trimis în
judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru operaþiuni finan-
ciare în mod fraudulos ºi furt,
intrând în camera preliminarã a
instanþei, iar luni 21 august a.c.,
instanþa l-a menþinut pe inculpat
în spatele gratiilor: „Menþine

mãsura arestãrii preventive a in-
culpatului Nicolae Valentin, mã-
surã dispusã prin încheierea nr
142 din 16.05.2017 a judecãto-
rului de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la pronunþare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu,
azi, 21.08.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.
Inculpatul a formulat contesta-
þie, care se va judeca la Curtea
de Apel Craiova.
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 Ministerul Sãnãtãþii a anunþat,
sãptãmâna trecutã, finalizarea pro-
cesului de achiziþie a vaccinului
pneumococic conjugat cu 13 va-
lenþe prin care vor fi prevenite boli
precum pneumoniile, septicemiile,
meningitele pneumococice ºi oti-
tele. În rândul copiilor, bolile pneu-
mocice pot provoca afecþiuni gra-
ve sau chiar decese. Copiii din Ro-
mânia vor beneficia astfel gratuit
de cel mai avansat ºi cel mai utili-
zat la nivel mondial vaccin pneu-
mococic conjugat.

Statisticile aratã cã pneumonia ucide mai
mulþi copii decât infecþia HIV, malaria ºi ru-
jeola la un loc, fiind principala cauzã de deces
la copiii sub 5 ani. Prevenirea bolilor pneu-
mococice prin vaccinare reprezintã una din-

tre cele mai importante mãsuri de sãnãtate
publicã, în contextul în care România ocupã,
în continuare, primul loc în rândul statelor
membre ale Uniunii Europene, în ceea ce pri-
veºte mortalitatea infantilã.

477.000 de doze de vaccin
pneumococic

Vaccinul pneumococic conjugat
cu 13 valenþe oferã, în momentul
de faþã, potrivit specialiºtilor, cea
mai extinsã acoperire a serotipuri-
lor pneumococice dintre vaccinu-
rile pneumococice conjugate ºi
este cel mai utilizat vaccin pneu-
mococic la nivel mondial, fiind
folosit în mod exclusiv în peste
100 de þãri, printre care ºi Marea
Britanie, Franþa, Italia, Ungaria sau

Statele Unite. Vaccinul are un pro-
fil favorabil de siguranþã, fiind dis-
tribuite pânã în prezent peste 700
de milioane de doze la nivel mon-
dial. Vaccinul conjugat cu 13 va-
lenþe a demonstrat eficienþã rapi-
dã ºi semnificativã în prevenþia
bolilor pneumococice invazive, a
pneumoniei ºi a otitei medii acute
la copiii vaccinaþi, dupã introdu-
cerea în programele naþionale de
imunizare la sugari.

Campania de vaccinare anti-
pneumococicã este programatã sã
înceapã în luna septembrie, când
este prevãzutã livrarea unei canti-
tãþi de peste 477.000 de doze de
vaccin pneumococic. Dozele de
vaccin achiziþionate acoperã nece-
sarul pentru campania de imuni-
zare din acest an, precum ºi pen-
tru primele luni din 2018. Ca ºi în
cazul altor vaccinuri din Progra-
mul Naþional de Vaccinare, Minis-
terul Sãnãtãþii a semnat un Acord
Cadru de achiziþie cu producãto-
rul, pentru o perioadã de 4 ani. În
acest mod, vor fi preîntâmpinate
orice dificultãþi legate de disponi-
bilitatea acestui vaccin în viitor.

Vaccinul pneumococic
se administreazã copiilor
în mod gratuit

Vaccinul pneumococic se admi-
nistreazã copiilor în mod gratuit,
conform schemei de vaccinare, în

cabinetul medicului de familie. Vac-
cinul achiziþionat de România, prin
Ministerul Sãnãtãþii, este, potrivit
specialiºtilor MS, sigur, eficient ºi
de calitate. În mod concret, vac-
cinul va ajuta la protecþia împotri-
va celor mai des întâlnite 13 tul-
pini de pneumococ, responsabile
de peste 90% din cazurile de boli
pneumococice invazive în Roma-
nia. Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii a recomandat, încã de acum
zece ani, includerea vaccinurilor
pneumococice conjugate în pro-
gramele de imunizare. Aceastã re-
comandare a fost urmatã de þara
noastrã, iar vaccinul a fost inclus
în Programul Naþional de Vaccina-
re în 2013. Însã, pânã în 2017, nu
au existat fondurile disponibile pen-
tru introducerea efectivã a acestui
vaccin în România.

Odatã cu startul campaniei de
vaccinare antipneumococicã, Mi-
nisterul Sãnãtãþii va demara o cam-

panie publicã de informare, demers
cãruia i se alãturã compania pro-
ducãtoare. Campania se va derula
timp de un an ºi are drept obiectiv
informarea corectã, completã ºi
transparentã a pãrinþilor, de cãtre
profesioniºtii din domeniul medi-
cal, cu privire la toate aspectele
vaccinãrii antipneumococice.

Vaccinarea împotriva bolilor
contagioase ºi periculoase este o
prioritate naþionalã, potrivit auto-
ritãþilor sanitare, care precizeazã cã
imunizarea reprezintã o soluþie si-
gurã, disponibilã ºi eficientã pen-
tru a proteja viaþa ºi sãnãtatea co-
piilor.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtã-
þii aratã cã existã 6 boli responsa-
bile pentru 99% din decesele cau-
zate de bolile infecþioase. Acestea
sunt virusul imuno-deficitar, boli-
le diareice, malaria, rujeola, pneu-
monia ºi tuberculoza

RADU ILICEANU

Ieri, la Colegiul Tehnic Energetic din
Craiova a avut loc inaugurarea Academiei
de fotbal „A.C. Milan”. Se vorbeºte de-
spre un proiect amplu, cu promisiuni din
toate pãrþile, dar care, fiind în stadiul in-
cipient, nu oferã foarte multe date con-
crete. „Este un proiect imens, lucrez la
el de mai mulþi ani, dar de abia acum am
putut sã-l punem în practicã. Din cauza
lipsei infrastructurii, am pierdut trei ani,
dar niciodatã nu este prea târziu. Am gã-
sit înþelegere la Primãria comunei Mis-
chii, aici le mulþumesc atât primarului
Gheorghe Popa, cât ºi Consiliului Local,
pentru sprijinul acordat. Am lucrat ºapte
ani la A.C. Milan ºi am vãzut ceea ce în-
seamnã munca acolo. Mi-am luat ºi licen-
þa la Coverciano, chiar am antrenat la
Milan, ºi am vãzut ceea ce înseamnã spi-
ritul acestui club imens. ªcoala o vom
deschide la Mischii, unde ni s-au pus la

O Academie ºi speranþe
 Într-un oraº ºi o regiune care, ani de zile, au trãit ºi vor sã meargã în

continuare pentru sport, a apãrut un proiect de anvergurã, cel puþin la
început, prin care un club imens de fotbal ºi-a asociat numele cu dez-
voltarea fenomenului sportiv în zonã. Este vorba de inaugurarea, ofi-
ciatã ieri, la sediul Colegiului Tehnic Energetic din Craiova, a „Milan

Academy Scuola Calcio” (Academia de fotbal „A.C. Milan”). Proiectul
pare ambiþios, iar ca partener, printre alþii, este ºi instituþia-gazdã.

Deocamdatã, fiind la început, nu se pot spune foarte multe, rãmânând
sã vedem cum sunt transpuse în practicã promisiunile.

dispoziþie terenurile de sport, unele din-
tre cele mai bune, iar astãzi (n.r. – ieri)
vom semna parteneriatul cu Colegiul Teh-
nic Energetic (CTE) din Craiova, care ne
va pune la dispoziþie baza lor de antrena-
ment”, a precizat  Jean Viorel Nicola,
preºedintele Academiei.

La rândul sãu, directorul CTE, prof.
Ionuþ Bistriceanu, a declarat: „Suntem
onoraþi pentru acest parteneriat. Noi
avem o clasã cu profil sportiv, la liceu,
dar sperãm, acum, sã putem înfiinþa ºi
una de clasa a V-a. Copiii care vor veni
la noi pot primi ºi pregãtire sportivã ºi
teoreticã”. La rândul sãu, prof. Alin
Vancea,inspector de sport în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj, pre-
zent la întâlnire, a menþionat: „Sunt bu-
curos cã asist la aceastã deschidere a
Academiei, iar numele obligã. Este foar-
te bine cã existã ºi o laturã educaþiona-

lã, aceºti copii fiind monitorizaþi perma-
nent, lucruri care sunt încurajate de ISJ
Dolj”.

Promisiuni...
Declaraþii protocolare, dar au venit ºi

întrebãrile. Astfel, s-a solicitat contribu-
þia materialã a lui A.C. Milan. Cel mai bun
rãspuns, dacã poate fi vorba de aºa ceva,
a venit din partea  Laurei ªtefãnescu,
vicepreºedinte al Academiei: „Numele este
foarte mare ºi mergem pe specificul aces-
tui club, care vrea sã le dea copiilor posi-
bilitatea de a creºte frumos prin sport.
Este o filozofie de viaþã pentru noi”. ªi

totuºi, cum va fi acest club? A încercat
sã rãspundã tot Jean Nicola: „Vom face
înscrieri pentru grupele 2004 – 2007, pe
26 august, iar pe 27 august pentru anii
2008 – 2012. Încerc sã aduc mai mulþi
antrenori, va fi ceva complet, iar cu cei
mici voi lucra personal. Vrem sã le ofe-
rim plãcerea de a face sport”. Sigur, nu
au lipsit promisiunile, oferite tot de pre-
ºedinte: «Vom fi monitorizaþi de reprezen-
tanþi ai lui A.C. Milan. Încercãm sã-i du-
cem pe copii ºi pe „SAN SIRO”, sã fie
copii de mingi, iar aceastã experienþã îi
va marca, sunt convins».

CRISTI PÃTRU
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Dr. Petre Datculescu, direc-
torul IRSOP a precizat într-un
comunicat de presã remis redac-
þiei cã înghesuiala locativã e una
dintre problemele cele mai dra-
matice cu care se confruntã ro-
mânii. „Îi implicã în mod spe-
cial pe cei care locuiesc „la
bloc”, cum se spune, ºi familiile
numeroase cu membri care nu

„Existã cazuri în care într-un apartament de 2„Existã cazuri în care într-un apartament de 2„Existã cazuri în care într-un apartament de 2„Existã cazuri în care într-un apartament de 2„Existã cazuri în care într-un apartament de 2
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Un studiu IRSOP demonstreazã clar
cã, acolo unde sunt mai mulþi locatari
adulþi decât camere de locuit, neînþe-
legerile ºi certurile sunt mai frecven-
te. Cercetarea fãcutã de IRSOP a fost

efectuatã pe un eºantion de 1.040 de
clienþi ai celor douã bãnci de economi-
sire-creditare care au economisit timp
de 5 ani, dar nu au apelat pânã în pre-
zent la un credit.

Demarate în exerciþiul buge-
tar 2007-2013, ambele proiecte
au beneficiat pânã acum de co-
finanþare, prin Fondul de coe-
ziune,  de 76,2 milioane de
euro - sistemul de apã din ju-
deþul Arad - ºi, respectiv, 10,6

CFR Cãlãtori a comunicat, la
începutul acestei sãptãmâni, un
profit de 64 de milioane de lei,
în primele ºapte luni din 2017.
Asta dupã ce premierul Mihai
Tudose a criticat compania pen-
tru pierderea financiarã, în ºedin-
þa de guvern. Numai cã lucruri-
le nu par sã stea chiar aºa. Re-
zultatele financiare pentru primul
semestru al anului sunt în creº-
tere comparativ cu aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut, potrivit
informaþiilor publicate pe pagi-
na de socializare a CFR Cãlãtori.
Operatorul de transport a avut o

se pot separa pentru cã nu au
venituri disponibile. Oamenii
care trãiesc la înghesuialã sunt
mai nefericiþi. Avem date care
aratã cã acolo unde sunt mai
mulþi locatari adulþi decât came-
re de locuit, neînþelegerile ºi cer-
turile sunt mai frecvente, iar oa-
menii sunt mai nervoºi ºi mai
deprimaþi, probabil ºi datoritã

lipsei de intimitate. Cum se odih-
nesc aceºti oameni? Cum mã-
nâncã? Unde se pregãtesc pen-
tru ºcoalã sau pentru muncã?
Cum gestioneazã preferinþele di-
vergente? Cum e atmosfera ge-
neralã? Putem spune cã tema
densitãþii excesive în locuinþele
româneºti lipseºte cu desãvârºire
de pe agenda publicã. Studiile
noastre aratã cã familiile sãra-
ce, cu un venit sub media naþio-
nalã a venitului pe gospodãrie,
au în proporþie mai mare pro-
bleme locative, decât familiile cu
venit peste medie. Deci, locuiesc
mai rãu ºi au ºi resurse mai pu-
þine de a-ºi îmbunãtãþi calitatea
locuirii“, a declarat dr. Petre
Datculescu, Directorul IRSOP.

„Se observã
o densitate

mai mare în rândul
clienþilor tineri”

Recent, cu sprijinul BCR Ban-
ca Pentru Locuinþe (BCR BpL),
a fost lansat Ghidul Condiþiilor
de Confort, document ce are ca

unic scop îmbunãtãþirea calitãþii
locuirii în România ºi unde con-
fortul este definit ca starea de
bunã dispoziþie fizicã ºi menta-
lã, datoratã factorilor externi,
care pot fi de multiple naturi,
însã satisfacþia în legãturã cu
mediul interior este o noþiune
subiectivã, ce depinde de fizio-
logia fiecãrei persoane. Se în-
tâlnesc frecvent clãdiri defici-
tare din punct de vedere al unu-
ia sau mai multor categorii de
confort: confortul termic, cali-
tatea aerului, confortul acustic,
confortul vizual, în multe cazuri
fiind vorba chiar de Sindromul

Clãdirilor Bolnave. „În blocurile
de locuinþe, unul din 4 clienþi
trãieºte în locuinþe unde numã-
rul persoanelor este mai mare
decât numãrul camerelor de lo-
cuit. Conform unei cercetãri IR-
SOP fãcute pentru Asociaþia
Bãncilor pentru Domeniul Loca-
tiv din România (ABDLR), se
observã o densitate mai mare în
rândul clienþilor tineri (18 – 34
ani). Existã cazuri în care, într-
un apartament de 2 sau 3 came-
re trãiesc împreunã trei genera-
þii”, a declarat Lucian Anghel,
preºedintele BCR Banca pentru
Locuinþe.

Peste 66 de milioane de euro vor fi investite
în douã mari proiecte de infrastructurã a apei

Aproximativ 66,5 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi inves-
tite în douã mari proiecte de infrastructurã a apei în România. Cofinan-
þarea pentru faza a doua a proiectelor este asiguratã prin acest Fond, în

cadrul actualei perioade de programare (2014-2020).

milioane de euro - sistemul de
apã din judeþul Mehedinþi. “Fie-
care euro investit în statele mem-
bre, prin politica de coeziune,
conteazã; iar aceste douã pro-
iecte reprezintã un nou exemplu
concret al unei Europe cãreia îi

pasã de bunãstarea cetãþenilor
ei. Sper ca lucrãrile sã fie fina-
lizate în termenele prevãzute,
pentru cã astfel de investiþii co-
finanþate cu bani europeni  vi-
zeazã atât îmbunãtãþirea condi-
þiilor de viaþã a multor români,
cât ºi protejarea mediului încon-
jurãtor”, a declarat comisarul
european Corina Creþu.

În judeþul Mehedinþi, 39 de
milioane de euro vor fi inves-
tite în faza a doua a proiectului
“Extinderea ºi modernizarea sis-
temului de apã ºi canalizare”.
Astfel, vor putea fi finalizate lu-
crãrile la sistemele de distribu-
þie ºi tratare a apei, cu accent
pe reabilitarea a 7 izvoare de
apã potabilã, construirea a 8 re-
zervoare de depozitare ºi mo-
dernizarea reþelei de apã pota-
bilã ºi canalizare în lungime de
peste 200 de km. Proiectul ur-
meazã sã fie finalizat pânã la
sfârºitul anului 2019, asigurân-
du-se astfel servicii publice de
apã ºi canalizare de calitate pen-
tru aproximativ 140.000 de lo-
cuitori din judeþ.

cifrã de afaceri de 931,8 milioa-
ne de lei, în primele ºase luni din
2017, în creºtere faþã de perioa-
da similarã de anul trecut, când
raporta o cifrã de afaceri de
816,9 milioane de lei. Veniturile
proprii ale companiei au crescut
la 499 milioane de lei, în primul
semestru, de la 430,6 milioane
de lei, în aceeaºi perioadã de
anul trecut. Numãrul pasageri-
lor transportaþi s-a majorat de la
26,28 milioane, la finalul primu-
lui semestru din 2016, la 27,49
milioane, în primul semestru de
anul asta.

CFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profitCFR Cãlãtori, pe profit



Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”
cuvântul libertãþii / 7miercuri, 23 august 2017 culturãculturãculturãculturãculturã

Un nou modul al proiectului cultural-
educativ „Matineu muzeal de vacanþã”
este organizat de Muzeul Olteniei începând
de astãzi, în sala de conferinþe a Secþiei
de Istorie-Arheologie (strada „Madona
Dudu” nr. 14). Publicul este invitat sã vi-
zioneze filme istorice, filme pentru copii,
poveºti ºi scenete într-un cadru atractiv,
creat de specialiºtii instituþiei.

Potrivit unui comunicat de presã al mu-
zeului, programul  a fost conceput „por-
nind de la ideea de a transmite copiilor in-
formaþii despre personaje istorice remar-
cabile, evenimente diplomatice   impor-

„Matineul muzeal de vacanþã”,
azi, la Muzeul Olteniei

tante ºi de a le face cunoscute spaþii em-
blematice pentru istoria României într-un
mod inedit, diferit de metoda clasicã ºco-
larã, dar completând-o ºi îmbogãþind-o pe
aceasta”. Iniþiatorii proiectului propun,
astfel, celor interesaþi o întoarcere în timp
pentru a descoperi crâmpeie din istoria
poporului român.

Debutând cu documentare istorice pre-
cum „Epoca de piatrã”, „Burebista, re-
gele geto-dacilor”, „Columna”, proiec-
tul va marca cronologic momente istori-
ce redate în pelicule artistice precum
„Mircea cel Bãtrân”, „ªtefan cel Mare”

sau „Vlad Þepeº”. Astãzi, de la ora 10.00,
cei mici, însoþiþi de pãrinþi ºi bunici, vor
viziona  filmul artistic „Heidi – fetiþa
munþilor” ºi vor afla întâmplãrile minu-
nate trãite de  personajul principal de la
plecarea sa din veselul sat Mayenfeld, aflat
la poalele munþilor, iar începând cu ora
10.30 va rula celebrul film „Aventurile lui
Tom Sawyer”. De la ora 12.00, publicul
intrã în vremea istoricã a lui „Mircea cel
Bãtrân” pentru a afla date inedite despre
cel care a fost  unul dintre cei mai impor-
tanþi voievozi ai Þãrii Româneºti. 

MAGDA BRATU

Din timpuri imemoriale, oame-
nii, indiferent de condiþie, au vã-
zut în oratorie o armã redutabilã
folositã în spaþiul public. Apanaj al
oamenilor erudiþi, oratoria a pro-
vocat sentimente amestecate: in-
vidie ºi groazã, respect ºi teamã în
legãturã directã cu intenþia ºi nuanþa
pe care i le imprima emiþãtorul.
Folositã pentru informare sau ac-
þiuni de convingere, pentru ame-
ninþãri sau ademeniri ca ºi pentru
un spectru infinit de alte întrebuin-
þãri ºi scopuri, capacitatea de a
vorbi în public reprezintã una din-
tre facultãþile indispensabile unui
lider. Retorica, persuasiunea, repe-
tiþia ºi, mai ales, exerciþiul perma-
nent, au fost încã de la începuturi
principalele ingrediente în mãsurã
sã furnizeze o comunicare eficien-
tã în faþa audienþei.

Discursurile, intervenþiile de
efect ºi exemplele de strãlucitã
oratorie lãsate posteritãþii de dife-
rite personaje istorice, laice sau
religioase, reprezintã, pãstrând
proporþiile, o bornã a activitãþilor
ºi nãzuinþelor diferitelor epoci pe
care le-a parcurs umanitatea pânã
în contemporaneitate. La fel de
adevãrat, o antologie a celor mai
cunoscute discursuri rostite de-a
lungul timpului, fãrã excepþie me-
morabile, are ºansa de a juca ro-
lul unui manual care capabil sã pre-
ocupe simultan publicul interesat

Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”Public Speaking la „Aman”
de forþa ºi ideile care rãzbat din
diversele materiale, dar ºi publi-
cul interesat de formare ºi dez-
voltare personalã, de leadership ºi
eficienþã în transmiterea corectã
a unui mesaj.

Cunoscut în timpurile moder-
ne sub denumirea genericã de
Public Speaking, activitatea con-
ºtientã de antrenare ºi pregãtire a
unor subiecþi în arta vorbitului
public, persuasiv, disciplinarea ºi
modelarea limbajului verbal a luat
un avânt fãrã precedent în ulti-
mele decenii. Dinamica societãþii,
apariþia unor noi domenii lucrati-
ve ºi dispariþia altora, înclinaþia
oamenilor spre putere ºi capaci-
tate de convingere, dar ºi nevoia,
resimþitã în cele mai multe dintre
statele civilizate, de dezvoltare
personalã, de însuºire a unor com-
petenþe ºi abilitãþi în mãsurã sã
faciliteze comunicarea, indiferent
de direcþie ºi scopuri, explicã, în
bunã parte, valul de popularitate
care înconjoarã în prezent dome-
niul Public Speaking-ului.

Desfãºurat de Biblioteca Jude-
þeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”
în cadrul proiectului Biblioteca din
Vacanþã pentru a treia ediþie con-
secutivã, atelierul de Public Spea-
king se adreseazã elevilor din ci-
clurile gimnazial ºi primar din Cra-
iova. Coordonat de Simona Miha-
ela Mocanu, voluntar al bibliote-

cii, activitãþile derulate în cadrul
cursului de Public Speaking trimit
cãtre principiul statornic al unui
“un antrenament pe termen lung.
Îi ajutã pe copii sã înteleagã fap-
tul cã temerile sunt constructive
atunci cand le dozezi. […] Este
nevoie de multa lecturã, dicþie,

curaj, pasiune, încredere ºi disci-
plinã”, dupã cum a declarat Mi-
haela Mocanu.

La fel de importante sunt ºi spe-
ranþele cu care pleacã la drum par-
ticianþii, elevi la ºcolile Craiovei, ºi
asta pentru multe dintre ele se îm-
plinesc pe parcursul întâlnirilor sta-
bilite în proiect. Pentru cã expima-
rea liberã, voioasã ºi lipsitã de in-
hibiþii este un obiectiv viabil, copiii
sunt încurajaþi ºi asistaþi în proce-
sul de învãþare. Participanþii “în-
vaþã sã fie disciplinaþi, sã facã
totul cu bucurie ºi pasiune, sã aibã
curaj sã comunice, sã citeascã
foarte mult, sã îºi asume rolul de
comunicatori, sã fie deschiºi, sã
se instruiascã in permanenþã ºi sã
facã sport. Noi suntem un tot, trup,
minte, suflet, aici toate sunt ar-
monizate”, a mai declarat volun-
tarul Bibliotecii Aman.

“Cursul de Public Speaking
este unul dintre punctele forte ale
Bibliotecii din Vacanþã. Desfãºu-
rat gratuit, pentru o categorie
ineditã de public, elevii de ºcoa-
lã generalã, activitãþile de ora-
torie prezintã pentru toþi cei în-
scriºi un mare avantaj. Sunt di-
namice, electrizante ºi, la final,
vindecã frica de exprimare în pu-

blic. E de notorietate teama care
copleºeºte ºi dezechilibreazã chiar
ºi cele mai autorizate persoane în
momentul rostirii unui discurs.
Tocmai de aceea, ne propunem sã-
i instruim pe copii, sã-i ajutãm sã
dobândeascã încredere ºi coeren-
þã, forþã ºi claritate în exprima-
rea liberã. Cum vorbitul în public
nu mai este un lux, apanaj al oa-
menilor din pãtura superioarã a
societãþii, activitatea în sine este
privitã cu un interes mereu mai
mare. Fapt explicabil, evident,
dacã avem în vedere transparen-
þa ºi fluxul permanent de infor-
mare pe care, cu mici excepþii, le
angajazã fiecare îndeletnicire pu-
blicã sau nu. Fie cã sunt intere-
saþi de dezvoltarea personalã sau
de întãrirea stimei de sine, fie cã
avem de-a face cu simpli curioºi
sau cu elevi dornici sã se depã-
ºeascã pe sine, Public Speaking-
ul reprezintã arena în care cuvin-
tele ºi nu armele tranºeazã fieca-
re confruntare”, a declarat Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”.

Birou Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!
Geantã Cristian Gelu anunþã publi-

cul interesat asupra deciziei etapei de în-
cadrare emisã de APM Dolj PUZ- pentru
„CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2+4+5R+6R
+ M CU DESTINAÞIA DE LOCUINÞE CO-
LECTIVE CU SPAÞII COMERCIALE LA
PARTER ( PARÞIAL) ªI PARCARE LA
DEMISOL „ în Craiova, str. Dr. Nicolae Io-
nescu Siseºti, nr.1A, judeþul Dolj- planul
nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se
supune procedurii de evaluare adecvatã,
urmând a fi supus procedurii de adopta-
re fãrã aviz de mediu. Documentaþia care
a stat la baza luãrii deciziei etapei de înca-
drare poate fi consultatã în zilele de luni-
joi între orele 8.00- 16,30 ºi vineri între ore-
le 8.00- 14.00 la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
Craiova sau pe site-ul APM Dolj http:// ap-
mdj.anpm.ro. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj ( Fax: 0251/
419.035, e-mail office@apmdj.anpm.ro, în
termen de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass- media.

ªCOALA Gimnazialã Seaca de
Câmp, cu sediul în localitatea Seaca de
Câmp, str.Ion Florescu, nr.78, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de: -îngri-
jitoare grãdiniþã (Grãdiniþa Piscu Nou): ½
normã, conform HG 286/23.03.2011. Con-
cursul se va desfãºura astfel: -Proba
scrisã în data de 14.09.2017, ora 14.00; -
Proba interviu în data de 15.09.2017, ora
14.00; -Proba practicã în data de
15.09.2017, ora 16.00. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii generale; -fãrã vechime. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul: ªcoala
Gimnazialã Seaca de Câmp, Structura
Piscu Nou. Relaþii suplimentare la sediul:
ªcoala Gimnazialã Seaca de Câmp,
Structura Piscu Nou, persoanã de con-
tact: Dan Eugenia Adriana, telefon:
0766.354.126, fax: 0251.320.097, e-mail:
danadriana1982@gmail.com.

Anunþul tãu!
CONVOCATOR Consiliul de Admi-

nistraþie al COREAL SA., întrunitã în
data de 18.08.2017, a hotãrât convoca-
rea Adunãrii Generale Extaordinare a
Acþionarilor în data de 29.09.2017, ore-
le 10, în str. Mihai Viteazul, nr.16A, mun.
Craiova. La adunare vor avea dreptul
de a participa ºi vota acþionarii înregis-
traþi la data de referinþã de 08.09.2017.
Acþionarii pot participa la Adunare fie
direct fie prin alte persoane pe bazã de
procurã specialã. Formularele de pro-
curi speciale se gãsesc la secretariatul
societãþii ºi vor fi depuse pana în data
de 27.09.2017. Punctele înscrise pe or-
dinea de zi: -Aprobarea vânzãrii cãtre
WA HOTELS SRL a imobilului  înscris
în CF 206515 UAT Craiova, nr. cadas-
tral 17699. -Diverse. In cazul în care
AGEA nu este statutarã, aceasta va
avea loc a doua zi (30.09.2017), la ace-
eaºi orã ºi în acelaºi loc.

S.C. FEROPLAST SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire halã par-
ter pentru debitare, fasonare ºi sigilare
geamuri”, propus a fi amplasat în co-
muna Cârcea, str. Aeroportului, nr. 195,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14 ºi la
sediul titularului din Comuna Cârcea,
str. Aeroportului, nr.199D. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
unui post de funcþionar administrativ,
pe o perioadã determinatã, în cadrul
Serviciului Corp Control. Dosarele de
concurs se depun la sediul societãþii,
la Compartimentul Resurse Umane,
pânã la data de 01.09.2017, ora 12.00.
Informaþii suplimentare se pot obþine
la telefon 0251/412.628, interior 119.

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii

Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jie-
þului nr.19, primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2017- 2018 în perioada 21
august – 1 septembrie 2017, la urmã-
toarele discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), dans clasic (balet),
actorie, picturã, graficã, artã cinemato-
graficã. Examenul de admitere, în   anul
I, se va desfãºura în perioada 4-7 sep-
tembrie 2017. Relaþii la telefon 0251/
413.371; luni – vineri între orele 09.00-
15.00, în perioada înscrierilor.

Casa Corpului Didactic Dolj, cu se-
diul în Str. Ion Maiorescu, Nr. 6, Craio-
va, organizeazã concurs pentru ocupa-
rea postului de informatician 1/1 nor-
mã, studii superioare, grad profesional
I, perioadã nedeterminatã. Concursul se
organizeazã la sediul Casei Corpului
Didactic Dolj conform calendarului: -
Probã scrisã – 18.09.2017, ora 11.00 -
Proba practicã – 18.09.2017, ora 14.00 -
Interviu – 22.09.2017, ora 9.00. Dosare-
le de înscriere la concurs se depun la
sediul Casei Corpului Didactic Dolj, str.
Ion Maiorescu, Nr. 6, pânã la data de
07.09.2017, ora 16.30, birou 401, persoa-
nã de contact Bãlan Camelia, tel.
0251595174, 0251421159. Condiþiile ge-
nerale de participare sunt cele prevã-
zute de art. 3 din Anexa I a H.G. nr. 286/
2011(modificatã  prin HG. 1027/2014).
De asemenea, candidaþii trebuie sã aibã
studii superioare în specialitatea postu-
lui ºi minimum  5 ani vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei. Detalii suplimentare privind
condiþiile specifice de participare la con-
curs, conþinutul dosarului de înscriere,
tematica ºi bibliografia se gãsesc afi-
ºate pe site-ul instituþiei www.ccddj.ro
ºi la avizierul instituþiei. Conþinutul do-
sarului de înscriere conþine documen-
te conform H.G. nr. 286/2011, art. 6,
modificatã prin HG  nr. 1027/2014.

Pierdut Certificat de Înregistrare
Fiscalã seria A nr. 126157 din 19.10.2007,
CIF: 22599130, pe numele IVÃNESCU
G. MARIAN – VALENTIN - PERSOANÃ
FIZICÃ. Se declarã nul.
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ADMINISTRATOR PUBLIC
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

ANUNÞ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant co-
respunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat
prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã la sediul
din Calea Unirii nr.19 concurs în data de 18.09.2017, ora 10,00 (proba scrisã), pen-
tru ocuparea unui post vacant de conducere în regim contractual pe perioadã
nedeterminatã de Director grad profesional II al Centrului Judeþean pentru
Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 18.09.2017, ora 10,oo;
- data si ora susþinerii probei de interviu se  afiºeazã odatã cu rezultatele probei

scrise.
In vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sã îndeplineasca condiþiile ge-

nerale prevãzute de art. 3 din Hotarãrea nr. 286/2011 si totodatã urmãtoarele condiþii
specifice:

- studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în domeniul fundamental Matematicã ºi ªtiinþe ale naturii, domeniul de licentã Inginerie
chimicã - specializarea Ingineria substanþelor anorganice ºi protecþia mediului, ºi do-
meniul de licenþã ªtiinþa mediului - specializarea Chimia mediului; Ecologie ºi protecþia
mediului; Geografia mediului; Fizica mediului; ªtiinþa mediului;

- studii de master sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice, ori in
domeniul studiilor superioare absolvite;

- vechime in specialitatea studiilor absolvite, necesare exercitãrii funcþiei - minim 5 ani.
      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 06.09.2017,

ora 16,00, la sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19.
      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Resurse Uma-

ne, camera1, telefon: 0251/408. 224.

RAADPFL Craiova anunþã concesionarii sau moºtenitorii acestora ale
cãror locuri de veci au termenul de concesiune expirat sã se prezinte la
sediul RAADPFL Craiova, în vederea prelungirii sau reconcesionãrii.

Conform HCL nr. 364/2013, dupa 90 de zile de la data expirãrii concesiunii,
este pierdut dreptul de concesiune, iar locul de veci intrã în circuitul locurilor
libere.

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA CONCESIUNII
· cerere;
· referat de la Administratia Cimitirului;
· CI concesionar – original ºi copie;
· chitanþa concesiune.

ACTE NECESARE PENTRU RECONCESIONAREA LOCURILOR DE VECI
· cerere (din partea tuturor moºtenitorilor);
· adeverinþã obþinutaã de la RAADPFL sau referat de la Administratia

Cimitirului;
· chitanþa de concesiune, act de concesiune;
· CI moºtenitori – original ºi copie;
act notarial în care sã fie precizat locul de veci(certificat de moºtenitor, cer-

tificat legatar, partaj voluntar etc) – copie.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.
Fac menaj bãtrâni.
Telefon: 0767/323.821.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igieni-
zat, cu vedere trilate-
ralã, 2 bãi, 2 balcoa-
ne, decomandat -
zona 1 Mai, Târg
Pelendava – Kau-
fland. Telefon: 0762/
622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/675.342.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,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 co-
muna Bãrbãteºti- Gorj.
Telefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Mag-
nolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

CUMPÃR DOUÃ
CAMERE PLATA
PE LOC. Telefon:
0761/355.107. sau
0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând putinã de ste-
jar si stroºitoare me-
talicã. Telefon:0764/
779.702
Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
Vând vin de þarã
100 litri 100% natu-
ral. Telefon: 0772/
091.370.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 23 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:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

PRIMÃRIA COMUNEI
CETATE, ANUNÞÃ

CÃ A DEPUS DOCU-
MENTAÞIA LA

ADMINISTRAÞIA
BAZINALÃ DE APÃ
JIU, ÎN VEDEREA

OBÞINERII AVIZULUI
PENTRU „SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÃ

ÎN SATUL MORENI,
COMUNA CETATE,

JUDEÞUL DOLJ”

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã ste-
jar 100-120 l, pre-
mergãtor.Telefon:
0745/602.001.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de
cusut Singer, rochie
de mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneu-
maticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Tele-
fon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0 7 6 3 / 5 0 6 . 9 6 2 ;
0768/437.838.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi chiu-
vetã fontã. Telefon:
0728/011.731.

Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.

Frigider Whirlpool cu
2 uºi 300 litri, pompã
Kama de udat grãdi-
na, 4 bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã,
piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi, fri-
gider. Telefon: 0735/
445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez apartament
2 camere Craioviþa
Nouã (Racheta). Te-
lefon: 0351/447.627;
0724/363.569.
Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.

DIVERSE

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

CONDOLEANÞE
Simona Bãlan ºi
Gabriel Nicolae
sunt alãturi de co-
legul Cãtãlin Ghi-
nea la greaua dure-
re pricinuitã de tre-
cerea în nefiinþã a
mamei sale. Dum-
nezeu sã o odih-
neascã în pace!
Europarlamentarul
Marian Jean Mari-
nescu este alãturi
de Cãtãlin Ghinea
în aceste momen-
te de grea încerca-
re pricinuite de de-
cesul mamei ºi
transmite condo-
leanþe familiei îndu-
rerate! Dumnezeu
sã o ierte!
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1. CFR Cluj 7 6 1 0 13-1 19
2. Botoºani 7 5 1 1 13-5 16
3. Craiova 7 4 3 0 9-3 15
4. FCSB 7 4 3 0 10-6 15
5. Dinamo 7 4 0 3 9-5 12
6. Astra 7 3 3 1 8-5 12
7. ACS Poli 7 3 1 3 5-6 10
8. CSMP Iaºi 7 2 3 2 4-6 9
9. Voluntari 7 2 2 3 7-9 8
10. Sepsi 7 2 0 5 5-12 6
11. Viitorul 7 1 2 4 3-6 5
12. Mediaº 7 1 1 5 4-14 4
13. Chiajna 7 0 2 5 4-9 2
14. Juventus 7 0 2 5 4-11 2

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a VIII-a
Astra – Juventus, vineri, ora 18.30

„U” Craiova – Gaz Metan, vineri, ora 21
ACS Poli – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18.30
FC Voluntari – Dinamo, sâmbãtã, ora 21
Chiajna – Viitorul, duminicã, ora 18.30
FCSB – FC Botoºani, duminicã, ora 21

CSMP Iaºi – Sepsi, luni, ora 21

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Liga I - etapa a VII-a
Astra – CSMP Iaºi 0-0

Gaz Metan – ACS Poli 0-2
Au marcat: Vaºvari 18, 25.

Juventus – FCSB 1-2
Au marcat: Artur Jorge 1 – autogol / R. Benzar 22, Man 38.

Viitorul – “U” Craiova 0-2
A marcat: Mitriþã 28, 71.

CFR Cluj – FC Voluntari 2-0
Au marcat: Omrani 5, Urko Vera 37.

FC Botoºani – Chiajna 2-1
Au marcat: L. Buº 53, M. Roman I 55 / Batin 27.

Dinamo – Sepsi 1-0
A marcat: Hanca 68 – pen.

VVVVVerde la iarbã pentru „Ion Oblemenco”!erde la iarbã pentru „Ion Oblemenco”!erde la iarbã pentru „Ion Oblemenco”!erde la iarbã pentru „Ion Oblemenco”!erde la iarbã pentru „Ion Oblemenco”!
Sãptãmâna aceasta va fi amplasatã suprafaþa

de joc pe noua arenã din Bãnie, una mai
performantã decât cea de pe Arena Naþionalã

Gazonul de pe noul „Ion Oble-
menco” va fi amplasat sãptãmâ-
na aceasta. O firmã din strãinã-
tate se ocupã de aceastã opera-
þiune, care va dura 3 zile, iar cos-
turile vor fi suportate de Com-
pania Naþionalã de Investiþii, cea
care a asigurat în proporþie de
90 % construcþia arenei din Bã-
nie. Suprafaþa de joc trebuia in-
stalatã de sãptãmâna trecutã, dar
din cauza condiþiilor meteo, res-
pectiv a codului galben de cani-
culã, lucrãrile au fost amânate
pentru sãptãmâna aceasta, în
care prognoza meteo este favo-
rabilã. O delegaþie formatã din
reprezentanþi ai CNI, FRF ºi ai
Jandarmeriei Dolj a efectuat o
vizitã de lucru pe stadion, anun-
þând cã acesta este pregãtit pen-
tru montarea suprafeþei de joc.
Cei care se ocupã de implemen-
tarea rulourilor de iarbã spun cã
este vorba de o suprafaþã mult
mai performantã decât cea de pe
Arena Naþionalã. „Am efectuat
o vizitã de lucru în Craiova, la
stadionul Ion Oblemenco, îm-
preunã cu membrii Jandarmeriei
Dolj ºi cu reprezentanþii Federa-

þiei Române de Fotbal.
Vizita a avut drept scop
stabilirea unor aspecte
tehnice cu privire la
organizarea recepþiei
lucrãrilor, care va pu-
tea fi demaratã în pe-
rioada imediat urmã-
toare. În plus, în ca-
drul vizitei de lucru am
clarificat ºi aspecte cu
privire la omologarea
arenei sportive. De alt-
fel, cu aceastã ocazie,
constructorul vine cu
veºti bune pentru su-
porterii olteni, decla-
rând cã prognoza me-
teo pentru aceastã sãp-
tãmânã permite dema-
rarea procesului de
montare al gazonului.
Menþionãm faptul cã procesul de
montare a gazonului a fost puþin
întârziat din cauza condiþiilor
meteo nefavorabile (cod galben
de caniculã)”, se aratã într-un
comunicat al CNI.

Conform proiectului, terenul
de joc trebuie acoperit cu ga-
zon natural ºi prevãzut cu sis-

tem de drenaj subteran în va-
cuum, cu sistem automat de iri-
gare cu sprinklere, cu sistem de
încãlzire a gazonului pe timp de
iarnã ºi cu sistem de fotosinte-
zã artificialã, cu suprafaþã îni-
erbatã de 124 m lungime x 78
m lãþime ºi cu suprafaþa totalã
a incintei de joc de 129 m lun-

gime x 85 m lãþime, prevãzut cu
mobilier sportiv demontabil spe-
cific pentru meciuri de fotbal ºi
rugbi. Stadionul va putea gãz-
dui meciuri de Campionat Mon-

Niciun craiovean la lotul
de tineret al României

Selecþionerul Daniel Isãilã a
anunþat lotul de jucãtori pentru
partidele programate la începu-
tul lunii septembrie, când trico-
lorii vor întâlni Bosnia-Herþego-
vina, în deplasare, pe 1 septem-
brie, la Zenica, ºi Elveþia, la Ovi-
diu, pe 5 septembrie. Printre tri-
colorii tineri nu se aflã niciun
jucãtor al Universitãþii Craiova,
deºi Andrei Burlacu ºi Vladimir
Screciu au evoluat constant la
prima echipã, în timp ce mulþi
dintre cei chemaþi de slecþione-

rul Isãilã nu au meciuri dispu-
tate la echipele de unde provin.
Lotul îi conþine pe: Portari: Io-
nuþ Radu (Avellino), Relu Sto-
ian (Juventus Bucureºti), Cãtã-
lin Cabuz (Hermannstadt); Fun-
daºi: Cristian Manea (CFR Cluj),
Ionuþ Nedelcearu (Dinamo), Ale-
xandru Paºcanu (Leicester), Vir-
gil Ghiþã (Viitorul), Vlad Oltea-
nu (FC Voluntari), Andrei Radu -
(Aris Limassol); Mijlocaºi: Dra-
goº Nedelcu (FCSB), Dennis
Man (FCSB), Marius Chela-

ru (CSM Poli Iaºi), Marco Dul-
ca (Swansea), Andrei Ciobanu -
(Viitorul), Mihai Dobre (Bour-
nemouth), Valentin Costache -
(Dinamo), Ianis Hagi (Fiorenti-
na), Olimpiu Moruþan (FC Bo-
toºani), Alexandru Cicâldãu (Vi-
itorul); Atacanþi: Adrian Petre -
(Esbjerg), George Puºcaº (Be-
nevento Calcio), Florinel Co-
man (FCSB). Listã adiþionalã:-
 Denis Ciobotariu (Chindia),
Doru Dumitrescu (Viitorul), Sil-
viu Balaure (Astra).

Dumitru DragomirDumitru DragomirDumitru DragomirDumitru DragomirDumitru Dragomir,  tr imis în judecatã,  tr imis în judecatã,  tr imis în judecatã,  tr imis în judecatã,  tr imis în judecatã
în „dosarul  RCS&RDS”în „dosarul  RCS&RDS”în „dosarul  RCS&RDS”în „dosarul  RCS&RDS”în „dosarul  RCS&RDS”

Fostul preºedinte al Ligii Pro-
fesioniste de Fotbal Dumitru Dra-
gomir, alãturi de societatea
RCS&RDS ºi alte ºase persoa-
ne, a fost trimis în judecatã de
procurorii Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie într-un dosar în care
este acuzat de luare de mitã ºi
complicitate la spãlare de bani.
„Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie — Secþia
de combatere a infracþiunilor asi-
milate infracþiunilor de corupþie
au dispus trimiterea în judecatã,
sub control judiciar, a lui Dumi-
tru Dragomir, la data faptelor pre-
ºedinte al Ligii Profesioniste de
Fotbal, pentru luare de mitã ºi

complicitate la spãlare de bani, ºi
a lui Ioan Bendei, la data faptelor
administrator al SC RCS & RDS
SA, pentru dare de mitã ºi com-
plicitate la spãlare de bani”, se
aratã într-un comunicat al DNA.
În acelaºi dosar au fost trimiºi în
judecatã ºi Florin Bogdan Bãdiþã,
la data faptelor administrator al
SC Bodu SRL, pentru complici-
tate la luare de mitã ºi spãlare de
bani, Bogdan Dumitru Dragomir,
fiul lui Dumitru Dragomir, la data
faptelor asociat unic al SC Bodu
SRL, pentru complicitate la lua-
re de mitã ºi complicitate la spã-
lare de bani, Alexandru Oprea, la
data faptei directorul general ºi

preºedintele consiliului de admi-
nistraþie al RCS&RDS, pentru
complicitate la dare de mitã, Mi-
hai Dinei, la data faptelor coor-
donatorul activitãþii juridice a
RCS&RDS, pentru complicitate
la dare de mitã ºi complicitate la
spãlare de bani, ºi Serghei Bul-
gac, la data faptei director gene-
ral al RCS&RDS, pentru spãlare
de bani. De asemenea, procuro-
rii au decis sã trimitã în judecatã
ºi societãþile RCS&RDS, pentru
dare de mitã ºi spãlare de bani,
Bodu SRL, pentru complicitate la
luare de mitã ºi spãlare de bani,
ºi Integrasoft SRL, pentru com-
plicitate la spãlare de bani.

d ia l ,  Campionat  European,
Champions League, dar ºi me-
ciuri de rugby, în varianta Rug-
by League, cât ºi în varianta
Rugby Union.
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