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SC Termo vrea sã scumpeascã gigacaloria

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Anul ãsta a fost un blestem
Popescule. Am avut secetã ºi a plouat
cu decizii ºi hotãrâri.

educaþie / 5
„Rãbdarea de a
asculta o poveste La Facultatea
de Mecanicã...
s-a pierdut”
Sub genericul „Arta trasului
de sfori”, eveniment circumscris Festivalului Puppets Occupy Street, organizatorii au mediat o întâlnire a publicului cu
criticul de teatru Claudiu Groza. Temele de dialog au fost teatrul de animaþie, statutul companiilor private ºi artiºtilor independenþi din aceastã ramurã teatralã. Concluziile desprinse
sunt cã teatrul românesc este,
prin excelenþã, un teatru vizual
ºi cã, teatrul pentru copii a rãmas tributar unor canoane educaþionale ce nu mai þin pasul cu
schimãrile din prezent…
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„Amfiteatrul
studenþiei”

Augustin Lazãr
Lazãr,, despre
modificãrile legilor justiþiei:
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Cel mai probabil, în aceastã
iarnã, craiovenii
vor plãti facturi
mai mari pentru
încãlzirea locuinþei, indiferent
dacã primesc
agentul termic de
la centrale sau de
la unul din punctele termice. SC
Termo se pregãteºte sã aplice o
majorare de 7%
a preþului de
facturare a
gigacaloriei
consumate de
agenþii economici,
dar ºi de populaþie, începând cu
sezonul rece care
urmeazã. Societatea de termoficare vine cu o
expunere de
motive, dar ºi cu
avizul de la
ANRSC.
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Nu putem lãsa sã treacã
prin faþa noastrã o provocare
la inteligenþa magistraturii
Procurorul general al României,
a declarat, ieri, dupã ºedinþa cu ºefii
de parchete, cã procurorii considerã propunerile de modificare a
legilor justiþiei, prezentate de Tudorel Toader, sunt “o provocare la inteligenþa magistraturii”, menþionând
cã e prima datã când comentezã un
Power Point. “… Chiar dacã n-am
avut la îndemânã un proiect de act
normativ, noi trebuia sã luãm atitudine. Nu puteam sã lãsãm sã treacã prin faþa noastrã o provocare la
inteligenþa magistraturii”, a spus
procurorul general.
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Fugarul
Genicã Boericã
a fost prins
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MAE, despre
racheta lansatã
de Coreea de
Nord: O acþiune
provocatoare /
România,
solidarã cu
Japonia
Ministerul român de
Externe condamnã lansarea
rachetei nord-coreene care a
survolat teritoriul japonez,
gest pe care îl considerã drept
”o acþiune provocatoare”, ºi
exprimã solidaritatea României faþã de Japonia, partener
special pentru þara noastrã
”Ministerul Afacerilor Externe
condamnã ferm lansarea de
cãtre Republica Popularã
Democratã Coreeanã, la 29
august 2017, a unei rachete
balistice care a survolat
Japonia. Aceastã acþiune
reprezintã o escaladare foarte
gravã a tensiunilor din Peninsula Coreeanã. Ministerul
Afacerilor Externe reitereazã
apelul cãtre autoritãþile de la
Phenian de a respecta pe
deplin normele internaþionale
ºi rezoluþiile Consiliului de
Securitate al ONU în vigoare”,
se aratã într-un comunicat
MAE. România îºi exprimã
totdatã susþinerea faþã de
Japonia, în calitatea acesteia
de ”partener special” pentru
þara noastrã. ”Noua acþiune
provocatoare nord-coreeanã
constituie ºi o ameninþare fãrã
precedent la adresa Japoniei.
România îºi exprimã întreaga
solidaritate cu Japonia, stat
democratic ºi, totodatã,
partener special al þãrii
noastre”, preiczeazã sursa
citatã. Autoritãþile sudcoreene ºi nipone au anunþat,
marþi, cã regimul de la Phenian a lansat o rachetã balisticã care a zburat deasupra
nordului Japoniei ºi s-a
prãbuºit în Oceanul Pacific,
informeazã site-ul agenþiei de
ºtiri The Associated Press.
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Augustin Lazãr, despre modificãrile legilor justiþiei:

Nu putem lãsa sã treacã prin faþa noastrã
o provocare la inteligenþa magistraturii
Procurorul general al României, a declarat, ieri,
dupã ºedinþa cu ºefii de parchete, cã procurorii considerã propunerile de modificare a legilor justiþiei,
prezentate de Tudorel Toader, sunt “o provocare la
inteligenþa magistraturii”, menþionând cã e prima datã
când comentezã un Power Point.
“Sunt evident niºte idei, principii, oferte. Chiar dacã n-am avut
la îndemânã un proiect de act normativ, noi trebuia sã luãm atitudine. Nu puteam sã lãsãm sã treacã
prin faþa noastrã o provocare la
inteligenþa magistraturii”, a spus
procurorul general.
Augustin Lazãr a precizat cã,
în unanimitate, procurorii nu au
agreat crearea unei direcþii specializate pentru cercetarea magistraþilor, susþinând cã existã bãnuialã
cã propunerea este fãcutã pentru
a lua atribuþiile DNA. “Nu a mai
auzit nimeni de acum 20-30 de ani
când în România era un birou de
anchete speciale la Procuratura
Generalã nereformatã. (..) Lucrurile au evoluat. România, ca þarã
europeanã, ºi-a fãcut structuri specializate pe categorii de infracþiuni,
nu pe categorii de persoane. (..)
Bãnuiesc cã aceastã propunere e
fãcutã de cineva care nu aparþine
sistemului nostru, ci este din exterior ºi doreºte sã-i ia DNA-ului,
care tocmai are un birou specializat, care face o muncã cu rezultate, ºi sã o dea unei iluzorii sã facã
un experiment oarecare. Nu este

în regulã. (..) DNA rãmâne
fãrã obiectul activitãþii sale
ºi se înfiinþeazã o aºa-zisã
direcþie contra magistraþilor
care nu se ºtie ce va face
acolo”, a declarat procurorul general al României.
În ceea ce priveºte rãspunerea magistraþilor, Lazãr
susþine cã magistraþii au remarcat cã deja existã o reglementare, însã noile modificãri ar trebui
sã fie foarte clare. “Noi reglementãri ar trebui fãcute în condiþii foarte clar ºi precise, sã nu se lase impresia cã este o revanºã contra magistraþilor care si-au fãcut datoria,
fiindcã atunci nu va fi bine. Va înseamna cã discutãm în alte coordonate culturale decât cele europene”, a precizat procurorul ºef.
Procurorii susþin cã trecerea
Inspecþiei Judiciare în subordinea Ministerului Justiþiei ar asigura controlul politic deplin asupra magistraþilor, ceea ce ar duce
la o situaþie anterioarã anului
2004. În ceea ce priveºte numirea ºefilor de parchete de cãtre
CSM la propunerea ministrului
Justiþiei, magistraþii considerã cã

“limiteazã posibilitatea consiliului
de a selecta din candidaþii propuºi de ministrul Justiþiei”, a precizat procurorul general.

Daniel Horodniceanu,
procurorul-ºef DIICOT:
Diavolul se ascunde în amãnunte
Procurorul-ºef DIICOT, Daniel
Horodniceanu, a declarat, ieri, dupã
întâlnirea cu ºefii de parchete din
þarã, cã instituþia pe care o conduce va exprima un punct de vedere
atunci când va vedea proiectele
scrise pentru cã “diavolul se ascunde în amãnunte”. “S-a discutat la nivel principial. Cred cã am
învãþat sã apreciem doar atât când
avem ceva scris. Procurorii DIICOT ºi-au exprimat opinia. Când

vom vedea proiectele scrise pentru cã ºtiþi cã diavolul se ascunde
în amãnunte. Trebuie sã vedem
nuanþele. Dacã aceste principii fac
parte din legile justiþiei, considerãm
cã nu sunt binevenite”, a declarat,
marþi, procurorul ºef DIICOT,
Daniel Horodniceanu.
Procurorul general al României,
Augustin Lazãr, a convocat, marþi,
Consiliul procurorilor generali, astfel cã toþii ºefii de parchete din þarã,
inclusiv Laura Codruþa Kovesi ºi
Daniel Horodniceanu, au participat
în Capitalã, la ºedinþã, pentru a discuta despre proiectul privind modificãrile aduse legilor justiþiei. Procurorii au transmis ulterior cã nu
sunt de acord cu cele mai multe
dintre propunerile fãcute de ministrul Justiþiei.

Schimbãri majore înainte de începerea anului ºcolar
Ministerul Educaþiei Naþionale doreºte ca, din 2018,
lucrãrile de la evaluãrile naþionale, dar ºi de la examenele
de definitivat ºi titularizare sã fie corectate online, iar
cadrele didactice pot face acest lucru chiar ºi de acasã, în
schimb asociaþiile de pãrinþi se opun acestei iniþiative.
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Lucrãrile, aratã ministerul, ar
urma sã fie criptate cu ajutorul
STS. „Se schimbã absolut tot ce
înseamnã concursuri, cã e vorba
despre evaluãrile naþionale, ca este
concurs de directori sau examen
de definitivat ºi titularizare, propunerea ºi hotãrârea ministerului a fost
ca sã se implementeze o evaluare
online prin care toate evaluãrile sã
fie scanate, iar corectare se va face
de evaluatori aleatori. Metodologia
spune cã aceastã evaluare se poate face ºi de acasã. Noi, ca reprezentanþi ai pãrinþilor, nu suntem de

acord cu aceastã evaluare deoarece nu existã un cadru instituþional
în care se poate face aceastã evaluare”, a explicat vicepreºedintele
Federaþiei Asociaþiilor de Pãrinþi,
Eugen Ilea.
Noua schimbare nu îi bucurã
nici pe elevi, aceºtia fãcându-ºi
griji pentru securitatea lucrãrilor
de la evaluãrile naþionale. „Ministrul a lansat în Comisia de Dialog
Social aceastã propunere interesantã prin care lucrãrile sã fie corectate printr-o aplicaþie online,
care sã fie fãcutã cu ajutorul STS.

Elevul va primi un cod de bare
care îi va secretiza lucrarea. Doresc sã cer asigurãri cã orice mãsurã de acest gen va fi fãcutã doar
dacã se vor oferi asigurãri tuturor candidaþilor de la examenele
naþionale cã vor exista condiþii
maxime de securitate ºi cã nu va
fi periclitatã obiectivitatea ºi echitatea evaluãrii”, a declarat preºedintele Asociaþiei Elevilor din Constanþa, Alexandru Manda.
Decizia a fost anunþatã în cadrul întâlnirii Comisiei de Dialog
Social, la Ministerul Educaþiei.
Pânã în acest moment, niciun reprezentant ai ministerului Educaþiei nu a fãcut nicio declaraþie pe
acest subiect, urmând sã fie transmis un comunicat de presã în
acest sens.
Probele orale din cadrul examenului de bacalaureat ar putea fi
susþinute în luna februarie Ministerul Educaþiei ar putea muta, la
iniþiativa reprezentanþilor elevilor,
pentru Bacalaureatul anului 2018,
probele orale în luna februarie,
astfel evitându-se perioda canicu-

larã din timpul verii, iar candidaþii
se vor putea pregãti mai bine pentru probele scrise. „Iniþiativa vine
în urma sesizãrilor primite din
cauza caniculei la care au fost
supuºi candidaþii, care au dat în
acest an examenul de bacalaureat
din sesiunea iunie-iulie. Noi am
solicitat, iar ministerul a þinut cont
ca probele de competenþe sã fie
susþinute în timpul anului ºcolar,
iar în anul 2018, acestea sã fie
susþinute în luna februarie, urmând ca în varã sã fie organizate
probele scrise. Am cerut, de asemenea, ca probele scrise sã fie
susþinute în perioada 18-22 iunie,
deci cu o sãptãmânã mai devreme decât ºi-a propus ministerul.
Aceastã propunere a survenit
multiplelor sesizãri pe care le-am
primit cu privire la condiþiile la
care au fost supuºi candidaþii,
condiþii grele pentru niºte elevi,
care, pe 35 de grade, au fost nevoiþi sã susþinã un exemen care le
decide soarta”, a declarat preºedintele Asociaþiei Elevilor din Constanþa, Alexandru Manda.
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SC Termo vrea sã scumpeascã
gigacaloria
Cel mai probabil, în aceastã iarnã, craiovenii vor plãti
facturi mai mari pentru încãlzirea locuinþei, indiferent
dacã primesc agentul termic de la centrale sau de la unul
din punctele termice. SC Termo se pregãteºte sã aplice o
majorare de 7% a preþului de facturare a gigacaloriei
consumate de agenþii economici, dar ºi de populaþie,
începând cu sezonul rece care urmeazã. Societatea de
termoficare vine cu o expunere de motive, dar ºi cu avizul
de la ANRSC.
Proiectul de hotãrâre privind
majorarea preþului la gigacalorie se aflã pe ordinea de zi a
ºedinþei de joi, fiind propus votului consilierilor municipali.
Reprezentanþii SC Termo solicitã municipalitãþii o majorare
cu 7,42% a preþului gigacaloriei,
începând din aceastã iarnã, majorare pentru care a solicitat ºi a
obþinut avizul ANRSC (Autoritatea Naþionalã de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare).
Concret, din luna noiembrie, în-

cãlzirea populaþiei ar urma sã fie
facturatã la un preþ nou de
236,86 lei pe gigacalorie, faþã de
220,50 lei pe gigacalorie, cât este
în prezent. Majorarea cu 16,36
de lei ar urma sã se reflecte în
absolut toate facturile, atât la
craiovenii care primesc cãldurã
prin puncte termice, cât ºi la cei
care sunt alimentaþi de la centralele termice.

CEO a scumpit primul

Conducerea Termo susþine

cã preþul gigacaloriei cãtre populaþie trebuie sã fie majorat cu
câteva procente, ca urmare a
faptului cã, de la 1 ianuarie
2017, Complexul
Energetic Oltenia a
crescut preþul de
livrare cãtre oraº.
În expunerea de
motive înaintatã de
SC Termo se aratã
cã, de la începutul
acestui an, CEO a
livrat apa fierbinte
cu care se produce gigacaloria din
punctele termice
deja cu un preþ
mãrit, de 123,83 lei
pe gigacalorie, fãrã
T VA , f a þ ã d e
120,83 lei, inclusiv
TVA, la cât livrase
în anul 2016. De
notat faptul cã, în
2016, la o negociere purtatã între SC
Termo ºi CEO, cel
din urmã a acceptat sã ajute operatorul local ºi a oferit o reducere cu
aproape 10 lei a
preþului de livrare a
gigacaloriei.
Totodatã, în calculul preþului final al
gigacaloriei, cei de

Urmãrit internaþional
prins la PTF Calafat
Luni, 28 august a.c., în jurul
orei 04.00, Poliþia municipiului
Calafat a fost sesizatã de poliþiºtii de frontierã de la Serviciul
Poliþiei de Frontierã Calafat cu
privire la faptul cã, în Punctul
de Trecere a Frontierei (PTF)
Calafat a fost depistat ªtefan S.,
de 26 de ani, din comuna Grãdi-

nari, judeþul Olt,urmãrit internaþional în baza unui mandat european de arestare din 6 iulie 2017,
respectiv un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea,
emis de cãtre Judecãtoria Drãgaºani în data de 21.06.2017,
persoana în cauzã fiind condamnatã la 1 an închisoare pentru

sãvârºirea de infracþiuni la regimul circulaþiei rutiere. Bãrbatul
a fost preluat de lucrãtorii Poliþiei Municipiului Calafat ºi încarcerat în Penitenciarul Craiova,
dupã cum au precizat reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj.
CARMEN ZUICAN

la SC Termo au inclus ºi pierderile tehnologice, care sunt cauzate de vechimea conductelor ºi
care sunt suportate, dintotdeauna, tot de cetãþeni. Ultima datã,
valorile acestor pierderi au fost
oficializate printr-o hotãrâre de
consiliu, datã în 2016 ºi care reglementeazã pierderi de 21,05%
la energia termicã distribuitã prin
centralele termice ºi de 19,31%
la energia termicã livratã populaþiei prin punctele termice.

Plãtim pierderile pe reþea
ºi cotizãm la SACET

Începând cu sfârºitul lui
2016, mai existã ºi a treia componentã, ce se adaugã la preþul
final pe care-l plãtesc craiovenii
pentru fiecare gigacalorie consumatã. Este vorba de cotã SACET, de 5% din tariful de producere ºi distribuþie a energiei
termice. Cota de dezvoltare a
sistemului de alimentare centralizatã cu energie a fost introdusã de municipalitate anul trecut,
dupã ce un control al Camerei
de Conturi a recomandat societãþii sã-ºi constituie un cont special, în conformitate cu legea,
din care sã se achite modernizãrile de reþele. Autoritãþile ºi-au
propus ca, din cota SACET, sã
înlocuiascã un numãr de minim
1.090 contori de energie termicã, în decursul anilor 2016-

2017, care necesitã o sumã de
2,94 milioane de lei, bani care
se colecteazã de la populaþie prin
aceastã cotã.

Primãria suportã o subvenþie
lunarã, dar nu ºi aceastã
mãrire

Chiar ºi aºa, preþul gigacaloriei plãtite de craioveni ar fi mult
mai mare, dacã municipalitatea
nu ar suporta, la rândul sãu, o
parte din costurile de producere
a cãldurii în tot oraºul. În realitate, gigacaloria se produce mult
mai scump. Dupã ce CEO aplicã preþul sãu de producere, iar
SC Termo pe al sãu de distribuþie, rezultã un cost final de
262,71 lei pe gigacalorie. Ca sã
ajungã la craioveni la preþul de
220,50 lei pe gigacalorie, cât era
pânã acum, municipalitatea achita cãtre Termo, în fiecare lunã,
diferenþa de bani de la bugetul
local, acest lucru însemnând o
subvenþie care se acordã tuturor craiovenilor care primesc
cãldurã din sistemul centralizat.
De menþionat ºi cã, la 1 ianuarie
2015, CEO a venit cu o majorare de tarif de 6%, dar atunci municipalitatea a considerat cã poatã sã acopere, tot de la buget, ºi
aceastã sumã, fãrã ca sã se reflecte în facturile craiovenilor,
ceea ce nu se mai poate acum.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Dupã mai bine de trei ani,

Fugarul Genicã Boericã a fost prins
Omul de afaceri craiovean Genicã Boericã, dat în
urmãrire internaþionalã prin Interpol ºi cãutat mai bine de
trei ani, a fost prins la Milano, fiind adus în þarã în noaptea de luni spre marþi. El a fost depistat în Italia, în luna
iunie, iar acum, Curtea de Apel din Milano a decis extrãdarea sa. Genicã Boericã a fost preluat de o escortã din
Milano, fiind încarcerat în Penitenciarul Rahova. Afaceristul craiovean Genicã Boericã se sustrãgea de la executarea unei pedepse de 10 ani ºi 3 luni închisoare primitã
pentru rambursãri ilegale de TVA de peste 4,5 milioane
de euro. Acesta a fost condamnat, în total, în patru dosare
penale, pedepsele primite fiind contopite, printr-o hotãrâre
rãmasã definitivã luna trecutã la Curtea de Apel Craiova,
în cea mai grea, de 10 ani ºi 3 luni închisoare.
Afaceristul craiovean Genicã
Boericã, de 56 de ani, dat în urmãrire internaþionalã prin Interpol, dupã ce a fugit din þarã înainte de a fi condamnat la 10 ani
ºi 3 luni de închisoare (în ianuarie 2014) a fost prins în
Milano, Italia, ºi adus în þarã în
noaptea de luni spre marþi, fiind încarcerat în Penitenciarul
Rahova, dupã cum au anunþat
reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj: „în
noaptea de 28 spre 29 august
a.c., o escortã a Poliþiei Române formatã din poliþiºti din cadrul IPJ Dolj- Servicul de Investigaþii Criminale, împreunã
cu poliþiºti din cadrul Centrului de Cooperare Poliþieneascã
Internaþionalã a preluat din Italia ºi adus în þarã un bãrbat de
56 de ani, din municipiul Craiova, urmãrit la nivel internaþional de autoritãþile judiciare
române întrucât este condamnat
la o pedeapsã cu închisoarea de
10 ani ºi 3 luni pentru infracþiuni de naturã economicã. Acesta a fost localizat ºi depistat,
în urma schimbului de informaþii efectuat prin intermediul Biroului SIRENE, în Italia, la
data de 22 iunie 2017, iar la
data de 16 august 2017, Curtea de Apel din Milano a decis
predarea cãtre România. Persoana în cauzã a fost încarceratã în Penitenciarul Rahova”.

Patru condamnãri pentru
Genicã Boericã
„Specializat” în infracþiuni de
naturã economicã, Genicã Boericã a fost condamnat definitiv în
patru dosare penale, douã dintre ele
vizând rambursãri ilegale de TVA.
Prima condamnare vine în noiembrie 2013, când Genicã Boericã a
primit 1 an de închisoare cu suspendare într-un dosar în care a fost
acuzat de vãtãmare corporalã din
culpã, dupã ce a accidentat un bãrbat care traversa strada pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut
loc pe 26 mai 2011, la intersecþia
dintre Calea Dorobanþi ºi strada
Muzeul Zambaccian din Bucureºti.
Oamenii legii au stabilit atunci cã
Iulian Crãciun, de 33 de ani, care
traversa strada pe trecerea de pietoni într-un cãrucior cu rotile, a
fost lovit de un Porsche Cayenne
negru. Dupã producerea accidentului, ºoferul maºinii a fugit, însã a
fost identificat mai târziu ca fiind
Genicã Boericã.
Pe 28 ianuarie 2014, magistraþii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie lau condamnat definitiv la zece ani
ºi trei luni de închisoare pe omul
de afaceri craiovean Genicã Boericã, într-un dosar în care au fost
inculpate, în total, 12 persoane,
vizând obþinerea unor returnãri ilegale de TVA în valoare de peste 4,5
milioane de euro. Dupã ce au primit mandatul de executare a pe-

depsei emis pe numele lui Boericã,
poliþiºtii craioveni l-au cãutat, însã
n-au reuºit sã dea de urma lui, bãrbatul fiind dat în urmãrire la nivel
naþional, apoi internaþional, prin
Interpol. Boericã ºi ceilalþi 11 inculpaþi din acest dosar au fost obligaþi sã înapoieze statului peste 11
milioane de lei, sumã la care se
adaugã dobânzile ºi penalitãþile legale pânã la data achitãrii prejudiciului.
În aprilie 2014, afaceristul craiovean era condamnat pentru a treia oarã, la Curtea de Apel Craiova
(sentinþã pronunþatã în lipsa inculpatului), la 6 ani de închisoare întrun alt dosar vizând tot rambursãri
ilegale de TVA. Genicã Boericã ºi
trei dintre apropiaþii sãi, respectiv
Radu Constantin Drãgan, Aurel
Dorian Prie ºi Florentin ªargarod-

schi, au fost trimiºi în judecatã în
acest dosar în februarie 2008 de
procurorii DIICOT. Cei patru au
fost acuzaþi de comiterea infracþiunilor de constituire a unui grup
infracþional organizat în scopul
obþinerii ilegale de rambursãri TVA
în cuantum de peste 2,65 milioane
de lei de la Direcþia Generalã a Finanþelor Publice (DGFP) Dolj.
Aurel Dorian Prie a primit o pedeapsã de trei ani de închisoare,
iar Drãgan ºi Florentin ªargarodschi, câte doi ani de închisoare cu
executare. În plus, instanþa a dispus confiscarea de la Boericã a
sumei de 706.892 de lei, de la Aurel Dorian Prie a sumei de 8.021
de lei, iar de la Drãgan a sumei de
503.106 lei.
În noiembrie 2016, Genicã Boericã a fost condamnat definitiv,

tot în lipsã, la 4 ani ºi 6 luni închisoare cu executare, într-un dosar
în care a fost acuzat de complicitate la înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave. Anchetatorii au
reþinut cã omul de afaceri a participat la înºelarea mai multor firme
de leasing, prejudiciul total fiind de
9.830.065 de euro.
Pe 14 februarie, anul acesta,
Genicã Boericã a obþinut contopirea pedepselor, magistraþii Tribunalului Dolj stabilind ca Genicã
Boericã sã execute pedeapsa cea
mai grea, cea de 10 ani ºi 3 luni
închisoare, din care se scade perioada în care inculpatul a fost reþinut ºi arestat preventiv (16 iunie
2007-18 iunie 2007, 6 iulie 2007 –
17 octombrie 2007). Hotãrârea a
rãmas definitivã pe 12 iulie a.c., la
Curtea de Apel Craiova.

Ofiþerul PMS Craiova acuzat de trei infracþiuni
de trafic de influenþã rãmâne dupã gratii
Curtea de Apel Craiova a
respins, ieri, ca nefondatã, contestaþia comisarului-ºef de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã (PMS) Craiova, Marian ªerban, împotriva hotãrârii prin care
Tribunalul Dolj a menþinut, pe 25
august a.c., mãsura arestãrii preventive faþã de el: „Respinge, ca
nefondatã, contestaþia formulatã de inculpatul ªerban Marian
împotriva încheierii de ºedinþã
din 25.08.2017 pronunþatã de
Tribunalul Dolj. În baza art. 275
alin. 2 C.p.p., obligã pe inculpatul-contestator la 100 lei cu

titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat. Definitivã. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi,
29.08.2017”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.
Reamintim cã, ofiþerul PMS
Craiova a fost prins în flagrant,
la începutul lunii iulie a.c., de ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Dolj ºi procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în parcarea centrului comercial Auchan,
în timp ce primea 1.000 de euro
(a patra tranºã) din cei 5.000 de
euro pe care îi ceruse unui bãr-

bat pentru a-i facilita angajarea
pe un post de conducãtor auto
în cadrul unitãþii de detenþie. În
urma extinderii cercetãrilor, anchetatorii au reþinut în sarcina
ofiþerului PMS Craiova trei infracþiuni de trafic de influenþã
ºi una de înºelãciune. Sãptãmâna trecutã, comisarul ºef Marian ªerban a fost trimis în judecatã pentru cele patru infracþiuni, în stare de arest preventiv,
dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj, unde urmeazã sã fie
analizat de judecãtorul de camerã preliminarã.
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educaþie
La Facultatea de Mecanicã...

„Amfiteatrul studenþiei”
Facultatea de Mecanicã a Universitãþii din
Craiova desfãºoarã, în perioada 27 august
2017 – 10 septembrie 2017, ªcoala de varã
„Amfiteatrul studenþiei”, unul dintre cele
ºapte proiecte câºtigate de Universitatea din

Craiova în cadrul ROSE. Acesta este un
proiect care îºi propune sã contribuie la reducerea abandonului în învãþãmântul secundar ºi terþiar ºi la creºterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
domeniul ingineriei mecanice”, a
subliniat managerul de proiect, ºef
lucrãri Dragoº Tutunea.
Proiectul AmFIteatrul STUDudenþiei (A FI STUD) contribuie la
realizarea obiectivului general al
programului ROSE prin facilitarea
accesului elevilor din zona Olteniei
la învãþãmântul terþiar în domeniile de studiu ale Facultãþii de Mecanicã (Universitatea din Craiova).

ROSE, finanþat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro

Proiectul ROSE, finanþat
printr-un împrumut de 200 de

La ªcoala de varã din acest an
participã elevi ai liceelor „George
Þãrnea” (Bãbeni), „Gheroghe Surdu” (Brezoi), ai Liceului Tehnologic „Brãtianu” Drãgãºani, ai Colegiului Energetic Râmnicu Vâlcea.
Mai mult, timp de douã sãptãmâni
elevii vor avea parte de ateliere de
lucru pe teme din ingineria mecanicã, precum: prototipare virtualã,
mecatronicã, motoare pentru vehicule, mecanisme, organe de maºini, proiectare asistatã de calculator, trafic rutier, termotehnicã, ana-

milioane de euro acordat de Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, va fi implementat de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice pe o perioadã de 7 ani, între 2015 ºi 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învãþãmânt secundar) dintre România ºi
Banca Internaþionalã pentru Re-

lizã cu elemente finite, calculul ºi
construcþia autovehiculelor, managementul producþiei, rezistenþa
materialelor ºi a structurilor spaþiale, construcþii industriale ºi civile
(cu accent pe domeniile de specializare din cadrul Facultãþii de Mecanicã). „Vor avea ocazia sã
lucreze cu echipamente de ultima
generaþie, sã realizeze experimente tehnice, sã înregistreze date experimentale ºi sã le interpreteze în
scopul dezvoltãrii cunoºtinþelor tehnice ºi orientãrii spre o carierã în

construcþie ºi Dezvoltare, semnat
la Washington la 17 aprilie 2015,
a fost aprobat prin Legea nr. 234/
08.10.2015 de ratificare, publicatã
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice (MENCS),
prin Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanþare Externã
(UMPFE).
Proiectul este structurat în trei
componente, primele douã fiind
concepute pentru a aborda aspecte de naturã academicã ºi socialã
care conduc la performanþa scãzutã a elevilor în învãþãmântul secundar superior, precum ºi în primii ani din învãþãmântul terþiar. A
treia componentã include atât managementul de proiect, monitorizarea ºi evaluarea impactului acestuia, cât ºi activitatea de evaluare
a intervenþiilor existente, care
abordeazã constrângerile financiare ale elevilor din învãþãmântul
secundar superior provenind din
grupuri dezavantajate.
MARGA BULUGEAN

Copiii vor fi primiþi la ºcoalã sau la grãdiniþã
chiar dacã nu sunt vaccinaþi
Pentru cã în mai puþin de douã sãptãmâni începe ºcoala,
autoritãþile au decis ca anul acesta copiii sã fie primiþi în
unitãþile de învãþãmânt, chiar dacã nu sunt vaccinaþi.
Pãrinþii vor avea însã obligaþia sã recupereze schemã de
imunizare în 18 luni, în caz contrar riscând sã fie amendaþi
sau chiar sã ajungã în faþã instanþei. Excepþie o fac doar
copiii care au recomandãri medicale sã nu fie imunizaþi.
Între timp, continuã campania de
vaccinare, pânã acum fiind imunizaþi aproape 70 de mii de copii.
Dacã îºi asumã în scris refuzul vaccinãrii cazul va ajunge la Comisia de Vaccinare, care îl va
chema pe pãrinte la consiliere
o datã la 3 luni. Prima absenþa
de la aceste ºedinþe va fi sancþionatã cu avertisment, dar
pentru urmãtoarele amendã
este între 1.000 ºi 2.500 de lei.
Copiii vor fi primiþi însã la
cursuri ºi vor fi trimiºi acasã,
doar dacã izbucneºte o epidemie, pentru propria protecþie.
Amendã poate ajunge chiar ºi la
10 mii de lei. Dacã la 18 luni dupã
ce a intrat în colectivitate copilul
nu a recuperat schemã de vaccinare, cazul va fi prezentat Direcþiei de Protecþie a Copilului, iar pã-

rintele poate fi acuzat de neglijare
medicalã. Asta înseamnã cã nu a
luat toate mãsurile care sã i asigure celui mic o stare bunã de sãnã-

tate ºi va rãspunde în faþã instanþei. În astfel de situaþii legea prevede amenzi de pânã la 10 mii de
lei, dar se poate ajunge ºi la decãderea din drepturile pãrinteºti. Singurã excepþie o reprezenta pãrinþii

ai cãror copii au recomandare medicalã de a nu fi vaccinaþi.

Ce vaccinãri sunt obligatorii

Categoriile de vaccinãri obligatorii sunt: vaccinãrile cuprinse în
calendarul naþional de vaccinare
pentru copii; vaccinãrile impuse de
situaþii epidemiologice care implicã
vaccinarea ca mãsurã de intervenþie în vederea limitãrii bolilor care
pot fi prevenite prin vaccinare; vaccinãrile pentru personalul medicosanitar din unitãþile sanitare
publice ºi private ºi vaccinãrile
pentru alt personal din unitãþile
publice ºi private care prin natura atribuþiilor sunt expuse suplimentar la boli infecþioase sau
pot reprezenta surse de infecþie care ar putea pune în pericol sãnãtatea publicã, stabilite
prin hotãrâre de guvern. Rãspunderea privind prezentarea
copilului la vaccinare le revine
pãrinþilor, reprezentantului legal sau,
dupã caz, persoanei care se ocupã
de creºterea ºi îngrijirea unui copil
în baza unei mãsuri de protecþie
specialã. În cazul vaccinãrii obligatorii, consimþãmântul pentru vac-

cinare se prezumã ca fiind dat, iar
refuzul de vaccinare a copilului se
face în scris.

Stoc de rezervã pentru vaccinuri

La data înscrierii într-o colectivitate, instituþia are obligaþia de a
solicita prezentarea unei adeverinþe, emisã de cãtre medicul de familie care are în evidenþa sa persoana
respectivã, care sã ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinãrilor obligatorii. Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei
convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Proiectul legii vaccinãrii stabileºte constituirea unui stoc de rezervã
de vaccinuri ºi consumabile, cel
puþin egal cu necesarul anual, cu
termen de valabilitate minim 18 luni.
Acest stoc urmeazã sã fie folosit în
situaþii epidemiologice speciale sau
în cazul înregistrãrii unor discontinuitãþi de aprovizionare la nivelul
producãtorilor. Statul român, prin
Ministerul Sãnãtãþii, este cel care îºi
asumã asigurarea condiþiilor pentru
diagnosticul ºi tratamentul optim al
oricãror reacþii adverse ale vaccinãrii, precum ºi compensarea oricãror efecte de duratã, dacã sunt
dovedite relaþiile de cauzalitate.
RADU ILICEANU
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„Rãbdarea de a asculta o poveste s-a pierdut”
Sub genericul „Arta trasului de sfori”,
eveniment circumscris Festivalului Puppets Occupy Street, organizatorii au
mediat o întâlnire a publicului cu criticul de teatru Claudiu Groza. Temele de
dialog au fost teatrul de animaþie, statutul companiilor private ºi artiºtilor independenþi din aceastã ramurã teatralã. Concluziile desprinse sunt cã teatrul
românesc este, prin excelenþã, un teatru vizual ºi cã, teatrul pentru copii a
rãmas tributar unor canoane educaþionale ce nu mai þin pasul cu schimãrile

din prezent, mai ales cele din industria
gadgeturilor. Totodatã, vorbind ºi în
calitate de manager, Claudiu Groza a
mãrturisit cã, adesea, este nevoit sã
facã rabat de la actul de creaþie teatralã ºi sã aloce timp însemnat unor activitãþi administrative curente, cu repercusiuni clare asupra calitãþii muncii regizorale. O reaºezare a legislaþie în materie este invocatã drept premisa de la
care se poate pleca, de îndatã, spre o
normalitatea în lumea teatrului pentru
copii ºi a teatrul în general.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Claudiu Groza e teatrolog, critic literar ºi jurnalist, actualmente redactor la revista Tribuna. E
un critic de teatru care, în peste
douã decenii, a vãzut mii de spectacole în þarã ºi în afara þãrii, un
critic ce poate emite, astfel, o
opinie pertinentã în ceea ce pri-

veºte teatrul actual. Un clujean
cu aplomb, cu argumente puternice ce pot explica actuala stare
de lucruri din lumea teatrului românesc, cu precãdere cea a teatrului pentru copii, Claudiu Groza s-a dovedit a fi, ieri, în timpul
dezbaterii sub genericul “Arta trasului de sfori” un fin cunoscãtor
al anacronismului din instituþiile
teatrale.

“Teatrul de copii trebuie
sã þinã pasul cu prezentul”

Plãcut impresionat de Festivalul Puppets Occupy Street, or-

ganizat de Teatrul Colibri, finanþat de Primãria ºi Consiliul Local
Municipal Craiova, criticul de
teatru a mãrturisit cã, acest domeniul cultural – teatrul – indiferent de formele sale de manifestare, se confruntã cu provocãri majore. “Datoritã unei regi-

zoare, Mona Marian, decedatã în
septembrie 2013, care a fost director al Teatrului de Pãpuºi
„Puck” ºi regizor la Teatrul Naþional Cluj-Napoca, am avut prilejul de a fi lângã aceastã formã
de teatru. Teatrul românesc este,
prin excelenþã, un teatru vizual.
În Franþa este un teatru textocentric. Stã cineva pe un scaun ºi
îºi expune rolul timp de douã ore.
Or, la noi, aºa ceva nu prinde.
Elementele foarte diverse conteazã la fel de mult ca ºi textul: miºcarea de scenã, eclerajul, muzica, coregrafia”, a precizat regi-

zorul Claudiu Groza.
Vorbind despre cât
de bine sunt ancorate la
provocãrile prezentului
spectacolele de teatru
pentru copii, Claudiu
Groza aduce argumente prin care
aratã cã aceste forme salutare de
culturã au rãmas în
urmã din cauza “canonului ºcolar”. Altfel
spus, teatrul pentru
copii a rãmas în urma
vremurilor, a conchis
criticul de teatru. “Pentru elevii din ºcoala primarã am rãmas la nivel de «Scufiþa Roºie»!
Or, aceºti copii, încã
de la 3 ani ºtiu sã mânuiascã gadgeturile
mai bine decât o face
un adult!? Din fericire,
existã profesioniºti în
teatrul actual, care vor
sã recupereze din acest
decalaj. Rãbdarea de a
asculta o poveste s-a
pierdut. Acum lucrãm
cu informaþii pulsatile.
Copiii consumã multã
informaþie ºi de aceea
teatrul de copii trebuie
sã þinã pasul cu prezentul”, a afirmat Claudiu
Groza.

sau carenþele financiare de la un
moment dat.
Vorbind despre finanþarea publicã, critical de teatru aratã cã
alte state est-europene au inclus
Cultura pe primele trei locuri ca
importanþã în strategia de dezvoltare. ªi a dat exemplul Cracoviei.
Aici, polonezii au bugetat infrastructurã, ca fiind pe primul loc
în planul multianual de dezvoltare, iar pe locul secund au trecut
Cultura. “Au început aceastã
strategie în 1998. Au aºteptat 20
de ani ºi, iatã, acum culeg roadele. În România fiecare vrea sã
fie ctitor. Nimeni nu duce pe mai
departe un proiect început. Nu
avem gândire strategicã”, a menþionat Claudiu Groza.

Artiºtii externi ne evitã
din cauza legislaþiei

nu pare dispus sã alerge dupã iluzii. Mai ales cã, “am primit pentru un festival la Arad oferte de
contractare cu parteneri externi,
peste 4 ani! Or, eu nu am buget
prevãzut pentru acel interval de
timp. În sfârºit, AFCN (n.r. -Administraþia Fondului Cultural Naþional) face o selecþie de festivaluri multianuale. La nivelul administraþiei publice nu s-au iniþiat
anticipãri bugetare multianuale.
Nu este de vinã administraþia localã. Aici, Parlamentul ar trebui
sã repare aceste lacune din legislaþia ce ne priveºte”, a mai precizat regizorul clujean.

Arta va rezista,
în pofida tehnologiei

Ca în majoritatea domeniilor
de activitate, nici teatrul de copii

Profund impresionat de calitatea Festivalului Puppets Occupy Street, Claudiu Groza a
apreciat cã “festivalului de la Craiova aratã cã e o artã ce nu va fi

nu face excepþie de la procesul
tot mai intens al colaborãrilor dincolo de graniþe. Este ºi firesc.
Numai cã, întrucât legislaþia româneascã nu îngãduie bugetarea
multianualã, din bani publici, a
unor festivaluri de teatru, artiºtii
ºi trupele din alte state nu-ºi permit sã bifeze ca ºi contractatã
prezenþa la o datã ulterioarã, certã, la un festival românesc. Pentru simplul motiv cã nimeni din
România nu garanteazã pentru
acea datã. Or, cum timpul înseamnã bani, evident cã nimeni

ucisã de tehnologie. În pofida
avântului tehnologic, arta aceasta va rezista. Se vede în interesul pe care copiii l-au arãtat. Sa realizat ceea ce aºteptam cu
toþii, convenþia între actori ºi
copii. Sã nu uitãm cã esteticul
este bine format în mintea copiiilor, graþie unei experienþe tot
mai solide de viaþã. Teatrul de
pãpuºi se adreseazã tocmai acelor copii care înþeleg convenþia
ºi se raporteazã la diferenþele
dintre realitate ºi ficþiune”, a
concluzionat criticul de teatru.

Corvoada administrativã ºi munca
de creaþie,
greu de îmbinat
Vorbind ºi în calitate
de selecþioner al Festivalului Internaþional de
Teatru Nou de la Arad,
Claudiu Groza a reliefat
existenþa
a
douã mari zone
de cãutãri în lumea teatrala
actualã. Una
este cea administrativã, care
presupune o gestionare
riguroasã a resurselor financiare, mai mult sau
mai puþin suficiente, dar
mai cu seamã puþin predictibile pe termene multianuale. Cea de a doua
este problematica profesionalã ºi reputaþionalã,
pe care orice teatru este
chemat sã o rezolve cât
mai bine cu putinþã. Pentru cã arta trebuie dusã
pe mai departe, indiferent de hãþiºul legislativ
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr.19, primeºte înscrieri pentru anul ºcolar 2017- 2018 în perioada 21 august – 1 septembrie 2017, la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de suflat
(saxofon), dans clasic (balet),
actorie, picturã, graficã, artã cinematograficã. Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în
perioada 4-7 septembrie 2017.
Relaþii la telefon 0251/413.371;
luni – vineri între orele 09.0015.00, în perioada înscrierilor.
Subsemnaþii PÃDEANU SORIN ªI PÃDEANU ªTEFANIA,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “AMPLASARE CONSTRUCÞIE
PROVIZORIE CU DESTINAÞIA DE
SPALATORIE AUTO CU DURATÃ DE AMPLASARE DE 10 ANI ªI
REALIZARE PUÞ FORAT” propus
a fi amplasat în judeþul Dolj, municipiul Craiova, str. BUCURA, nr.
84A. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul: PÃDEANU SORIN ªI PÃDEANU ªTEFANIA, cu
domiciliul în judetul Dolj, municipiul Craiova, str. BUCURA, nr. 84A,
în zilele de luni pânã joi, între orele
8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,0014,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mdiului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax:
0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Subsemnatul Dobre Marian
Sorin, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “SCHIMBARE DE DESTINAÞIE IMOBIL PARTER DIN BRUTÃRIE IN SALÃ EVENIMENTE, CU
MODIFICÃRI STRUCTURALE ªI
NESTRUCTURALE” propus a fi
amplasat în jud. Dolj, com. Poiana
Mare, str. 1 Decembrie, nr. 10A. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul: Dobre Marian Sorin, cu domiciliul în jud. Dolj, mun. Calafat, str.
Teilor, nr. 4A, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mdiului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate
la licitaþie publicã în vederea închirierii urmãtoarele spaþii situate în
Craiova: -Lapuº, Bl. T7, parter profil activitate : Spaþii de depozitare în cadrul blocurilor, suprafaþã
37,00 mp; -str. Fraþii Buzeºti, nr. 4A,
etaj, profil activitate: Prestãri Servicii, suprafaþã 20,00mp; - str. Fraþii Buzeºti,nr. 24, profil activitate:
Prestãri Servicii, suprafaþã
46,61mp; Licitaþia va avea loc la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat în str. Brestei nr. 129, CUI: RO
7403230, în data de15.09.2017,
data limitã de depunere a ofertelor fiind data de 14.09.2017. Preþul
documentaþiei de atribuire este de
176 lei, se poatea achiziþiona de la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte. Relaþii suplimentare la telefon: 0251.411.214;

Badea Constantin ºi Badea
Elena, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire locuinþe
colective P+3 cu garaje la parter”
propus a fi amplasat în jud. Dolj,
str. Brazda lui Novac, nr.44, Craiova. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul: Badea Constantin ºi Badea Elena, cu domiciliul în
Craiova, str.Nicolae Iorga, nr.20, bl.
A53, sc.2, ap.3, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mdiului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419 035, email: office@apmdj.anpm.ro
Fac menaj bãtrâni.
Asociaþia Nr. 30 Telefon: 0767/
Eroilor din Craiova 323.821.
angajeazã adminis- VÂNZÃRI
trator. Relaþii la tele- APARTAMENTE
fon: 0773/710.265. Vând apartament 4
PRESTÃRI SERVICII camere, foarte spaFotografiez, filmez þios, proaspãt igieniFull HD la diverse zat, cu vedere trilaevenimente: nunþi, teralã, 2 bãi, 2 balbotez, majorat. Re- coane, decomanlaþii la telefon: 0767/ dat - zona 1 Mai,
674.328.
Târg Pelendava –
Filmãri foto video Kaufland. Telefon:
de calitate superi- 0762/622.136.
oarã la preþuri
CASE
avantajoase. Tele- Proprietar vând tefon: 0766/359.513. ren 3000 cartier
Efectuãm transport Bordei strada Carmãrfuri, 3,5 tone. penului cu gard ºi
Relaþii la telefon: cabanã. Telefon:
0752/641.487.
0763/869.332.
OFERTE DE SERVICIU
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U.A.T. Comuna Moþãþei, judeþul Dolj, cu sediul în sat Moþãþei, com.
Moþãþei, str. Calea Unirii, nr. 138, organizeazã la data de 20.09.2017, concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei
contractuale de execuþie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Moþãþei, de muncitor calificat II M;G., în cadrul Serviciului public de alimentare cu apã, gospodãrire comunalã, deservire.
Data desfasurarii concursului:
20 septembrie 2017, ora 10,00 – proba scrisã;
22 septembrie 2017, ora 16,00 - interviul.
Concursul va avea loc la sediul instituþiei, din sat Moþãþei, com.
Moþãþei, str. Calea Unirii, nr. 138.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituþiei, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului pentru ocuparea postului vacant.
Condiþii de participare:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
- Conditiile specifice: absolvent de studii medii sau profesionale, profil tehnic; posesor atestat conducator auto transport persoane.
Relatii suplimentare privind conditiile de participare, desfasurare, altele, pot fi obtinute la sediul institutiei, din str. Calea Unirii, nr. 138, sat
Moþãþei, com. Moþãþei, tel; 0251326211, mail: comunamotatei@gmail.com.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor+anexe,apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp teren satul Ghizdãveºti - Celaru, cadastru, carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã neterminatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izolatã termic, încãlzire centralã, 570 mp
sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã (anul construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe
de teracotã, parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã în curte ºi posibilitate de racordare la reþeaua publicã de alimentare
cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI

Vând4200mpteren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren agricol Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/ 548.870.
Vând 10 ha pãdure stejar 100-110
ani comuna Bãrbãteºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lângãComplexMagnolia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabrica de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând teren intravilan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

Vând 3 locuri de
veci cimitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Vând putinã de
stejar si stroºitoare
metalicã. Telefon:
0764/779.702.
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând Titlu de proprietate – pãdure
2,6 ha comuna Brãdeºti- Dolj. Telefon:
0770/245.289.

Vând televizor color cu telecomandã
D 70 cm în stare
bunã- 100 lei, sãpun de casã cu 5
lei/kg, covor persan 2.20/2 – 80 lei .
Telefon: 0770/
303.445.
Vând centralã lemne ºi cãrbuni Viadrus U22, 25 Kw, 5
elemente, echipatã
cu vas de expansiune ºi pompã de recirculare Grundfos,
preþ 1800 lei negociabil. Telefon:
0723/984.309.
Vând vin de þarã
100 litri 100% natural. Telefon:
0772/091.370.
Vând prosoape ºi
batiste cusute manual vechi 60-80
ani (artizanat de
valoare), diverse
scule aºchietoare
noi. Telefon: 0351/
809.908.

Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând 50 l vin negru
natural, butoi stejar
300-400 l, putinã
stejar 100-120 l,
premergãtor.Telefon: 0745/602.001.
Vând pendulã
ceas, stabilizator
tensiune rusesc,
maºinã de cusut
Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând barcã pneumaticã din camerã
auto, cântar pentru
diabet - 10 lei. Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª cu
hotã electricã ºi
chiuvetã fontã. Telefon: 0728/011.731.

10 / cuvântul libertãþii

Vând maºinã de
cusut electricã pentru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã româneascã bine întreþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã
D600, alternator12V
nou, pickup Tesla cu
boxeºidozãderezervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:0251/427.583.
Vând mobilier magazin din pal melaminat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri. Telefon: 0748/
599.012.
Vând saltea aproape nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã de
scris electricã, transformator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fontã, piese Dacia noi,
pantofi, bocanci,
ghete militare noi,
frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând 3 canistre tablã, calorifer electric nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei bucata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã 100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
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Primãria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocuparea a trei funcþii publice
de execþie vacante, pe perioadã nedeterminatã:
-Inspector , grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
· 02.10.2017, ora 10, proba scrisã
· 03.10.2017 soluþionare contestaþii
· 04.10.2017, ora 10, proba interviu .
Condiþii de participare la concurs
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-Inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe economice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
-Inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului FinanciarContabil -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe
economice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an
-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul
amenajãrii teritoriului, urbanismului ºi autorizãrii construcþiilor,
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunþului in
Monitorul Oficial al României, partea a III- a la sediul Primãriei Carcea, str. Aeroportului, nr.45.
Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi consultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul
www.primariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în
gazdã. Telefon:
0723/623.717.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

DIVERSE

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

Pierdut certificat
constatator sediu
I.I.NICOLA VIOLETA RAMONA. Se
declarã nul.

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Stadionul Craiovei are cel mai bun gazon,
dar ºi cel mai pretenþios
Managerul firmei care se ocupã de întreþinerea
suprafeþei de joc oferã detalii despre aceasta ºi modul
cum va fi efectuatã mentenanþa
Mircea Crãciun, managerul Eco
Garden Construct, firma care se
va ocupa în urmãtoarea jumãtate
de an de îngrijirea gazonului de pe
„Ion Oblemenco”, spune cã arena
din Craiova posedã cea mai bunã
suprafaþã de joc din România. În
acest timp, oameni din club ºi din
Craiova vor fi special antrenaþi sã
înþeleagã preþioasa suprafaþã de
joc ºi sã o trateze cum se cuvine.
Din estimãrile constructorilor,
Craiova poate efectua primul antrenament pe noul gazon în circa
4-5 sãptãmâni de la montarea acestuia. ”Aveþi cel mai bun gazon din
þarã, dar cu aceastã calitate vine
ºi o mare responsabilitate. Vorbim
despre un tip de gazon foarte pretenþios, iar mentenanþa trebuie fãcutã foarte bine. Dacã sistemele
de avertizare îþi spun cã astãzi ai
o problemã la gazon, atunci ea trebuie tratatã chiar în acea zi. Amânarea poate duce la creºterea

enormã a costurilor de tratament
sau chiar la moartea gazonului. De
aceea este bine sã existe permanent un buget de mentenanþã gata
aprobat, pentru a nu se pierde timp
ulterior cu aceste proceduri, cum
s-a întâmplat pe mai multe arene
din þarã” spune Mircea Crãciun.
Accesul altor persoane pe gazon
în afara fotbaliºtilor, arbitrilor ºi
oamenilor care se ocupã cu mentenanþa trebuie interzis.

Schimbarea gazonului ar costa
200.000 de euro
Terenul de pe arena Craiovei are
cele mai moderne echipamente de
întreþinere din lume, de la aceastã
orã: ºase aparate de luminã artificialã, tehnologie apãrutã acum circa 10 ani. Acest sistem de lumini
este combinat cu 19 aspersoare
aduse din America, tehnologie
2016, dar ºi cu sisteme de aerisire

artificialã la fel de noi. La toate
acestea, pentru simularea perfectã
a condiþiilor naturale optime, se
adaugã 30 de kilometri de þeavã de
încãlzire, care ºerpuieºte pe dedesubtul ierbii. Toate aceste utilaje
sunt omologate ºi recomandate de
UEFA. Cele mai moderne sunt cele
douã analizoare speciale, niºte softuri care stau pe suprafaþa de joc
permanent, mai puþin la meciuri,
ºi care oferã informaþii în timp real
despre umiditatea terenului, temperatura acestuia, intensitatea luminii ºi nivelul de oxigen din sol.
Cu ajutorul lor, cei care vor avea
acces la program pot folosi un sistem de supraveghere video care
poate focaliza imaginea pânã la cele
mai mici detalii ale ierbii, ceea ce
permite accesul la aceste informaþii administratorilor sistemului, oriunde s-ar afla aceºtia. Stadionul nu
are doar cel mai bun, ci ºi cel mai
întins gazon dintre echipele din
România. La o suprafaþã totalã de
9600 mp, acesta permite o distanþã de circa 5,5 metri de la liniile de
margine la capãtul suprafeþei cu
iarbã, pentru un plus de siguranþã

pentru ca PH-ul ei sã fie compatibil cu cel al ierbii ºi aceasta sã se
prindã perfect. Înlocuirea unui astfel de gazon, la care constructorii
dau asigurãri cã nu se va ajunge,
dacã mentenanþa este fãcutã ”dupã
manual” ar costa 200.000 de euro.
Gazonul propriu-zis este produs de
Euro Green, societate nemþeascã,
unul dintre cei trei coloºi care produc gazon pentru terenuri de sport,
la nivel mondial. Constructorul recomandã evitarea folosirilor maºinilor grele de tuns ºi sã se apeleze
la maºini mici, „de mânã”.

ºi esteticã. UEFA impune doar 2,5
metri. Zona din faþa porþilor este o
combinaþie de gazon natural ºi gazon sintetic (50/50), pentru un plus
de rezistenþã, deoarece este o zonã
foarte folositã ºi care de obicei se
toceºte mult mai mult. Pentru partea de instalaþii ºi sisteme, firma
constructoare oferã 5 ani de garanþie. Sub iarba propriu-zisã gãsim 50 cm de balast, 20 cm de strat
soft unde sunt montate þevile sistemului de încãlzire ºi, la suprafaþã, 25 cm de nisip amestecat cu
turbã specialã, adusã din Lituania,

Alb-albaºtrii sub lupã
Calancea – N-a avut ce apãra
cu Gaz Metan ºi a ajuns la 4 meciuri consecutive fãrã gol primit.
Screciu – A jucat practic pentru cã a intrat Bãluþã ºi Burlacu a
ieºit din primul 11, fiind astfel nevoie de un junior. Nu a avut mari
probleme, doar câteva ezitãri, inclusiv cea în care trebuia sã taie
contraatacul oaspeþilor pe finalul
primei reprize, prin deposedare sau
fault. Inexplicabil, a fost înlocuit
pe final. Probabil Mangia are sueprstiþia de a schimba mãcar un
fundaº în fiecare meci, altfel nu se
explicã pãstrarea pe bancã a lui
Roman sau Bãrbuþ ºi introducerea
lui Barthe.
Spahija – A luat destul de
repede galben ºi va fi suspendat la Cluj, iar apoi a avut câteva intrãri care au dat emoþii
bãncii tehnice.
Tiago Ferreira – Ezitant în
prima reprizã, deºi a stat bine
pe picioare la singura acþiune
a oaspeþilor, înainte de pauzã,
când scãpase Olaru în careu,
talonându-l perfect. A fost mai
exact în partea a doua, i-au mai
„intrat” ºi pasele în adâncime,
cea mai bunã fiind cãtre Bãluþã, la prima ratare din al doilea
mitan, amintind de serviciul pentru Mitriþã, de la Ovidiu.
Dimitrov – A fost cel mai bun
de pe teren. Ca de obicei a „arat”
banda, dar de aceastã datã i-au ieºit mult mai bine pasele, a oferit ºi
assist-ul pentru golul al doilea, dupã
o preluare perfectã ºi un serviciu
pe 6 metri, între portar ºi stoperul
advers. Ar fi rãmas cu poarta goa-

lã ºi probabil ar fi marcat dacã
Gustavo i-ar fi pasat la ocazia din
repriza secundã. A mai avut o ocazie, dar ºutul sãu din centrul careului a fost blocat de Pleºca.
Mateiu – Nu a excelat, nici nu
a comis greºeli, s-a remarcat mai
mult prin reacþia de nemulþumire
în momentul schimbãrii.
Zlatinski – Unul dintre jocurile
în care nu s-a evidenþiat, s-a implicat mai mult în faza defensivã.
Bancu – Meci foarte bun, a creat singura ocazie a Craiovei din
prima reprizã, când a pãtruns pe
stânga ºi l-a servit perfect pe Gustavo. ªi în partea a doua a avut
multe incursiuni în bandã ºi a re-

cuperat câteva mingi atunci când
oaspeþii încercau sã plece pe contraatac. A finalizat o datã,, cu dreptul, peste poartã, dupã ce Gustavo
ratase din poziþie mai bunã.
Gustavo – A ratat ocazia din
prima reprizã, a apãrut excelent la
prima barã pentru dechiderea scorului, apoi a ratat o ocazie imensã,
singur cu portarul, când trebuia sã

marcheze sau sã-i paseze lui Dimitrov, rãmas singur cu poarta
goalã în dreapta. Al treilea gol al
brazilianului, care în acest sezon
confirmã încrederea lui Mangia.
Mitriþã – A fãcut o primã reprizã
slabã, nu i-a ieºit nimic, nici acþiuni, nici pase. În partea a doua a
fost mult mai inspirat. L-a lansat pe
Bãluþã la faza primului gol, apoi pe
Gustavo la ratarea imensã a acestuia. A exagerat cu altruismul, la faza
în care a scãpat singur ºi putea
marca, dar a întors mingea în centrul careului. A fost faultat când scãpase singur cãtre poarta adversã,
în debutul reprizei secunde.
Bãluþã – Revenit dupã 3 meciuri în care a lipsit, nu a mai
fost în prim plan, dar tot a
oferit un assist, cu stângul
chiar, pentru Gustavo, care a
simþit ideal pasa „la scurt”.
Burlacu – Nu intrase foarte bine în joc, dar a reuºit sã
marcheze primul sãu gol pentru ªtiinþa, apãrând bine pe 6
metri la centrarea lui Dimitrov.
Fãcuse meciuri mult mai bune
anterior ºi nu ar fi meritat sã
fie scos din primul 11.
Rossi – Nu a intrat prea
bine, a fost defazat în multe
momente, pe defensivã e absent, a
avut noroc sã s-a dictat fault când
a protejat o minge cu faþa spre
poarta sa. S-a „scos” cu pasa pentru Dimitrov la golul al doilea.
Barthe – A intrat doar pentru a mai
bifa o prezenþã, pe final. Dezinteresul
sãu pentru fotbal este enervant, când
nu se dã accidentat, face gafe, nu
parcurge deloc în sezon bun.

Liga I - etapa a VIII-a
Astra – Juventus 2-0
Au marcat: Belu 44, Le Tallec 87.
„U” Craiova – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Gustavo 56, Burlacu 86.
ACS Poli – CFR Cluj 4-3
Au marcat: Al. Muntean 2, 60, Cânu 33, Drãghici 55 /
Balde 74, 77, Cânu 81 – aut.
FC Voluntari – Dinamo 1-3
Au marcat: Voduþ 54 – pen. / Anton 7 – pen., Nascimento
56, Salomao 60.
Chiajna – Viitorul 1-2
Au marcat: Þâru 49 – pen./ Eric 36, Þucudean 70.
FCSB – FC Botoºani 2-0
Au marcat: Budescu 18, Tãnase 41.
CSMP Iaºi – Sepsi 0-2
A marcat: Cl. Herea 33, 86.
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1. CFR Cluj
2. Craiova
3. FCSB
4. Botoºani
5. Dinamo
6. Astra
7. ACS Poli
8. CSMP Iaºi
9. Sepsi
10. Viitorul
11. Voluntari
12. Mediaº
13. Chiajna
14. Juventus

8
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
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8
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6
5
5
5
5
4
4
2
3
2
2
1
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1
3
3
1
0
3
1
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2
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1
2
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1
0
0
2
3
1
3
3
5
4
4
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6

16-5
11-3
12-6
13-7
12-6
10-5
9-9
4-8
7-12
5-7
8-12
4-16
5-11
4-13

P
19
18
18
16
15
15
13
9
9
8
8
4
2
2
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