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- Dacã  mereu,  strângem cureaua,
mã întreb Popescule, ce-o sã mai strângem
când nu vom mai avea nici pantaloni.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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DespreDespreDespreDespreDespre
interviurile luiinterviurile luiinterviurile luiinterviurile luiinterviurile lui
Liviu Ponta!Liviu Ponta!Liviu Ponta!Liviu Ponta!Liviu Ponta!

De când nu mai este social-
democrat, dacã a fost vreoda-
tã, fostul prim-ministru ºi lider
al PSD, Victor Ponta, a devenit
un contestatar îndârjit al lui Li-
viu Dragnea, cu care are ceva
de împãrþit, ºi nimeni nu înþe-
lege ce, ºi, pe cale de conse-
cinþã, ºi al partidului aflat la
guvernare, cu Mihai Tudose
premier. Astãzi, de la ora 11:00,
site-ul DCNews anunþã „un
interviu exploziv” cu Victor
Ponta, despre PRO România,
noul partid apãrut pe scena po-
liticã, trãdãrile din PSD, dar ºi
despre actuala guvernare.
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“T“T“T“T“Trebuie sã nerebuie sã nerebuie sã nerebuie sã nerebuie sã ne
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Ieri, un desant formida-
bil al social-democraþilor
doljeni, dar ºi din Mehe-
dinþi ºi Gorj, a ajuns în
Craiova. În fruntea echi-
pei, Liviu Dragnea, preºe-
dintele PSD. Alãturi de
acesta, executivul local
condus de primarul Mi-
hail Genoiu; deputaþi ºi
senatori de Dolj, minis-
trul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, pe al cãrei
mandat de primar au
pornit lucrãrile de trans-
formare a scheletului de
beton într-un spital ultra-
modern, au trecut în
revistã investiþia spitali-
ceascã. Impactul primelor
impresii a fost pe mãsura
realizãrilor constructoru-
lui Recon, fapt evidenþiat
de Liviu Dragnea, încã de
la primele referiri asupra
standardelor celor patru
corpuri de clãdire.

Ieri, au fost fãcute cunos-
cute rezultatele finale la exa-
menul de Bacalaureat, sesiu-
nea de toamnã. Dupã depune-
rea constestaþiilor, procenta-
jul de promovabilitate a cres-
cut de la 28,17  la 31, un plus
de aproape trei puncte faþã de
anul 2016. Au fost depuse 227
de contestaþii , în plus fiind ad-
mise 116, iar în minus 76. „Pe
unitãþile de învãþãmânt avem
creºteri, dupã soluþionarea con-
testaþiilor avem 15 instituþii unde
a crescut procentajul de admite-
re. La absolvenþii cursurilor de
zi, avem peste 31% rata de pro-
movabilitate, la seral 15,38%, iar
la frecvenþã redusã – 20%. Sun-

tem aproape de media naþionalã,
dar sunt convinsã cã este loc de
mai bine, astfel cã vor fi analiza-
te, cu fiecare ºcoalã în parte, toa-
te situaþiile ºi, în funcþie de re-
zultatele evaluãrii, vor fi dispuse
mãsurile de rigoare”, a precizat
prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.
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MApN: Achiziþia sistemului
HIMARS de cãtre România,
aprobatã de Congresul SUA

Ambasada SUA a înºtiinþat,
ieri, MApN, cã solicitarea
României privind achiziþiona-
rea de sisteme tip lansator
multiplu de rachete cu bãtaie
mare (HIMARS) a primit
aprobarea Congresului SUA,
potrivit unui comunicat remis
MEDIAFAX de ministerul
Apãrãrii. „Ministerul Apãrãrii
Naþionale a fost înºtiinþat
miercuri, 6 septembrie, de
cãtre Ambasada SUA în Româ-
nia, cu privire la faptul cã
solicitarea þãrii noastre privind
disponibilitatea achiziþionãrii
de sisteme tip Lansator Multi-
plu de Rachete cu Bãtaie Mare
(High Mobility Artillery Rocket
Systems - HIMARS) a primit
aprobarea Congresului SUA,
conform procedurilor standard
americane”, se menþioneazã în
comunicat. În cadrul progra-
mului de înzestrare cu siste-
mul HIMARS, România a
solicitat SUA achiziþia a 54 de
instalaþii de lansare ºi elemen-
te auxiliare pentru dotarea a
trei batalioane luptãtoare.
MApN precizeazã cã programul
se aflã într-o etapã intermedia-
rã, dupã aprobarea Congresu-
lui SUA urmând a fi desfãºura-
te discuþii ºi negocieri de
naturã tehnicã pentru stabili-
rea configuraþiei finale a
achiziþiei, dar ºi opþiunile de
transfer tehnologic ºi implica-
rea industriei naþionale de
apãrare în furnizarea de
echipamente necesare produc-
þiei ºi mentenanþei. Opþiunea
pentru înzestrarea Armatei
României cu sistemul HIMARS
derivã din necesitatea asigurãrii
unor echipamente de artilerie
moderne, care sã contribuie la
întãrirea capacitãþii de apãrare
a teritoriului naþional ºi la
creºterea gradului de interope-
rabilitate cu armatele aliate,
prin furnizarea unei capabilitãþi
de descurajare credibile,
precizeazã MAPN.

În raport, sunt menþionate o
serie de deficienþe în desfãºura-
rea procesului electoral la alege-
rile prezidenþiale, deficienþe care
trebuie corectate pentru ca ele sã
nu repete ºi alte scrutinuri. În
consecinþã, comisia considerã cã

De când nu mai este social-democrat,
dacã a fost vreodatã, fostul prim-ministru ºi
lider al PSD, Victor Ponta, a devenit un con-
testatar îndârjit al lui Liviu Dragnea, cu care
are ceva de împãrþit, ºi nimeni nu înþelege
ce, ºi, pe cale de consecinþã, ºi al partidului
aflat la guvernare, cu Mihai Tudose premier.
Astãzi, de la ora 11:00, site-ul DCNews
anunþã „un interviu exploziv” cu Victor
Ponta, despre PRO România, noul partid
apãrut pe scena politicã, trãdãrile din PSD,
dar ºi despre actuala guvernare. Cu numai
douã zile înainte deschisese sezonul dezvã-
luirilor, cu un alt interviu fluviu, pentru un
site, în care Liviu Dragnea era comparat cu
...Escobar. Furios de-a dreptul, în postura
de intervievat, Victor Ponta a fãcut multe
comentarii acide, unele cu noimã, altele fãrã,
dar ºi câteva confuzii supãrãtoare, pentru
pretinsa sa altitudine politicã, sã-i spunem
aºa. Meciul sãu personal cu Liviu Dragnea
dominã orice discuþie, deºi nu are mare rele-
vanþã, în afara faptului cã, vorba româneas-
cã, îºi spalã rufele în public. Fãrã a fi uºã de
bisericã, Liviu Dragnea deocamdatã tace, îºi
înfoaie mustaþa la întrebãrile jurnaliºtilor pe
acest subiect, ceea ce lasã loc interpretãri-
lor. Deocamdatã nu toarnã gaz pe foc ºi se
ascunde cu abilitate în spatele unui paravan,
zic unii, de înþelepciune. Despre actuala gu-
vernare Victor Ponta spune tranºant cã e
proastã, adãugând imediat cã „îi pare rãu

Despre interviurile lui VDespre interviurile lui VDespre interviurile lui VDespre interviurile lui VDespre interviurile lui Victor Ponta!ictor Ponta!ictor Ponta!ictor Ponta!ictor Ponta!
MIRCEA CANÞÃR

sã spunã chestia asta”. ªi „e proastã” pen-
tru politicile economice promovate „în care
noi suntem doar cu pensionarii”. ªi, poate,
pe alocuri, Victor Ponta are dreptate. Fie ea
ºi parþialã. Funcþiile la stat au devenit mai
bine plãtite decât cele la privat. E de comen-
tat acest aspect. Nu spune nimic despre
majorarea pensiilor la toate categoriile sociale.
ªi e regretabil. Posibilã dreptate are ºi când
reproºeazã centralismul democratic excesiv,
din partid, în sensul cã nu sunt admise ºi
alte puncte de vedere, în afara celor ale ac-
tualului lider Liviu Dragnea. Cine miºcã... nu
mai miºcã! Unde derapeazã, de-a dreptul,
Victor Ponta este, însã, când afirmã cã prin
venirea lui Mihai Tudose în locul lui Liviu
Dragnea, partidul nu va mai putea fi dus „la
centru”. De ce neapãrat la centru, pe scena
politicã, nu precizeazã. Dar aminteºte de
Tony Blair, care a creat, cu ani în urmã, un
curent european, timid luat în seamã. Fostul
premier britanic a fost unul de succes o vre-
me. Dar „a treia cale”, provãduitã de el ºi de
Bill Clinton, s-a dus. Actualul lider laburist
Jeremy Corbyn, dupã alegerile legislative an-
ticipate organizate de Theresa May se aflã
în graþiile tinerilor ºi mult spre...stânga. ac-
tualemnte se vorbºte de „corbyn-manie”. Mai
mult, nu se aratã deloc continuatorul lui Tony
Blair. A primit aproape 13 milioane de vo-
turi. Pentru cã a abordat convingãtor pro-
bleme legate de sãrãcie, justiþie ºi inegalitãþi

sociale. ªi e vorba de Marea Britanie. Dar
sã-l lãsãm pe Tony Blair, cã doar nu e în
vogã europeanã filosofia lui. PRO România
va fi un partid social-liberal. Aºa s-a spus.
ªi probabil de ideologia partidului se va ocu-
pa „înþeleptul” Daniel Constantin. Asta nu s-
a mai spus. Sfãtuitor, dar ºi critic al guver-
nului Mihai Tudose. Ce poate face Victor
Ponta? În primul rând, mai poate atrage din-
tre parlamentarii social-democraþi nemulþu-
miþi sau marginalizaþi, generând instabilita-
tea guvernului actual. Complicând lucrurile,
adicã. În al doilea rând, întreþine o stare de
iritare în rândul partidului pãrãsit. Unii îi dau
dreptate, alþii, nu. Destule vorbe spuse la su-
pãrare pot fi regretate ulterior. Cum e sigur
cã ºi Liviu Dragnea va pleca într-o zi din frun-
tea partidului, Victor Ponta vrea sã grãbeascã
acea zi. Se aflã într-o poziþie ingratã, fiindcã
a contribuit la construcþia actualui PSD. Pen-
tru a deveni, acum, un contestatar mai aprig
decât actuala opoziþie. Chiar dacã Liviu Drag-
nea este un ipocrit, pentru cã degeaba s-a arã-
tat dezamãgit de plecarea lui „Victoraº” din
partid, în realitate s-a bucurat, ceea ce se spu-
ne, acum, cu nãduf este cam târziu. Altele
sunt problemele arzãtoare ale guvernãrii, ale
þãrii, nu facila chibiþãrealã politicã, în care se
complace un om tânãr, cu multe calitãþi de
bun comunicator, dar ºi multe defecte. Chiar
îngrijorãtor de multe, care nu-l pot ajuta în
proiectul politic adoptat.
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Jean Uncheºelu, care au anchetat modul în care s-a
adoptat OUG 13 vor fi judecaþi de Secþia de procu-
rori a CSM dupã ce Inspecþia Judiciarã a constatat
cã ºi-au exercitat profesia cu “gravã neglijenþã”.

Inspectorii judiciari verificã
dacã cei trei procurori anticorup-
þie ºi-au exercitat cu rea credinþã
sau cu gravã neglijenþã funcþia.
Inspecþia Judiciarã va trimite sec-
þiei pentru procurori din Consiliu
Superior al Magistraturii (CSM)
raportul întocmit în cazul celor trei
procurori. Ulterior, CSM va stabili
ce mãsuri se impun în acest caz.

Dosarul privind adoptarea OUG
13 a fost instrumentat de Jean
Uncheºelu, înainte ca acesta sã fie
trimis la Parchetul general, unde,
cele mai multe acuzaþii s-au cla-

sat. În ceea ce priveºte infracþiu-
nea de favorizarea infractorului,
cauza a fost retrimisã la DNA.
“Prin conduita adoptatã de procu-
rorul ºef secþie ºi procurorul ºef
adjunct secþie, în ceea ce priveºte
înregistrarea denunþului formulat la
31 ianuarie 2017 ºi constituirea do-
sarului cunoscut opiniei publice
drept „Ordonanþa 13”, anterior
completãrii denunþului cu elemen-
te noi de naturã sã atragã compe-
tenþa DNA au fost nesocotite dis-
poziþiile art. 294 alin. 1 ºi 3 din
Codul de procedurã penalã („CPP),

art. 58 alin. 1 ºi 2 din CPP, dispo-
ziþiile procedurale din Legea nr. 78/
2000 ºi din Legea nr. 115/1999 la
care fac trimitere prevederile art.

3 alin. 1 lit. a, art. 13 ºi art. 24 din
O.U.G. nr. 43/2002, cu modificã-
rile ulterioare”, precizeazã Inspec-
þia Judiciarã.

Serie de propuneri de modificare a organizãrii alegerilorSerie de propuneri de modificare a organizãrii alegerilorSerie de propuneri de modificare a organizãrii alegerilorSerie de propuneri de modificare a organizãrii alegerilorSerie de propuneri de modificare a organizãrii alegerilor

este necesarã modificarea legis-
laþiei electorale ºi propune o se-
rie de schimbãri faþã de prevede-
rile legale actuale.

Printre acestea, se aflã judeca-
rea cu rapiditate a contestaþiilor
depuse împotriva actelor birouri-

lor electorale în termene, înainte
de încetarea activitãþii acestor bi-
rouri ºi completarea Registrului
electoral cu intenþia alegãtorilor de
a se prezenta la un anume scrutin
astfel încât sã se facã o estimare
corectã a numãrului de secþii de
votare necesare ºi a suportului
material de care au nevoie.

O altã propunere este ”îmbu-
nãtãþirea parametrilor softului de
date utilizat de cãtre Biroul Elec-
toral Central în cadrul desfãºu-
rãrii procesului electoral privind

alegerea Preºedintelui României
atât la nivel naþional cât ºi în dia-
spora, astfel încât acesta sã eli-
mine posibilitatea exercitãrii vo-
tului multiplu, printr-un program
de scanare a oricãrui document
necesar în exercitarea dreptului
la vot, în toate secþiile de votare
din þarã ºi strãinãtate”. În para-
lel, se cere renunþarea la telefoa-
nele mobile ºi la terminalele puse
la dispoziþie de cãtre Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale în pro-
cesul electoral.

Raportul Comisiei  parlamentare de anchetã a
alegerilor prezidenþiale din 2009 recomandã modi-
f icarea legis laþ iei  e lectorale,  printre propuneri
fi ind ºi  renunþarea la telefoanele ºi  terminalele de
verificare a actelor de indentitate,  puse la dispozi-
þ ie  de cãtre Serviciul  de Telecomunicaþi i  Speciale .
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Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici
ºi Mijlocii SA – IFN este o institu-
þie financiarã nebancarã, având ca
unic actioner statul, reprezentat de
Ministerul Finanþelor Publice. Fon-
dul acordã garanþii în numele ºi
contul statului ºi garanþii din surse
proprii pentru credite ºi alte anga-
jamente financiare contractate de
IMM de la bãnci ºi IFN. Fostul
ministru al Economiei ºi Mediului
de Afaceri Alexandru Petrescu a
preluat conducerea Fondului din
data de 17 iulie 2017. Acesta s-a
hotãrât sã participe la mai multe
conferinþe de presã organizate în
teritoriu, iar Craiova a fost prima
destinaþie, unde conducerea
FNGCIMM a stat de vorbã cu în-
treprinzãtorii locali, dar ºi cu mass-
media. “Am început cu Craiova
pentru cã este unul dintre perfor-
merii acestui Fond. Astãzi (n.r ieri)
vã voi prezenta o fotografie la zi,
care spune multe despre ceea ce
se întâmplã cu acest Fond. Pro-
vocãrile principale ale IMM-urilor
sunt : finanþarea; birocraþia, con-
troalele excesive ºi concurenþa ne-
loialã…”, a subliniat directorul
FNGCIMM.

Au început înscrierile pentru examenul de medic specialistAu început înscrierile pentru examenul de medic specialistAu început înscrierile pentru examenul de medic specialistAu început înscrierile pentru examenul de medic specialistAu început înscrierile pentru examenul de medic specialist

“T“T“T“T“Trebuie sã ne întoarcem cu faþarebuie sã ne întoarcem cu faþarebuie sã ne întoarcem cu faþarebuie sã ne întoarcem cu faþarebuie sã ne întoarcem cu faþa
cãtre IMM-uri”cãtre IMM-uri”cãtre IMM-uri”cãtre IMM-uri”cãtre IMM-uri”

Cea mai mare parte a veniturilor Fondului Naþional de Garantare a Credite-
lor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii (FNGCIMM) provin din programul
“Prima casã”, respectiv 70%, ºi doar 10-12% din zona IMM-urilor, a afirmat,
ieri, directorul general al FNGCIMM, Alexandru Petrescu, în cadrul unei
conferinþe de presã ce a avut loc la Hotel Ramada din Craiova. Tema principa-
lã de discuþii a fost “Rolul ºi importanþa FNGCIMM în accesarea fondurilor
europene ºi în susþinerea programelor de finanþare guvernamentale”.

70% din veniturile Fondului
vin din “Prima Casã”

Fondul preia parþial riscul credi-
telor contractate de IMM, garan-
tând maxim 80% din valoarea cre-
ditului acordat, fãrã a depãºi suma
de 2,5 milioane de euro per IMM.
Garanþia se emite la solicitarea fi-
nanþatorilor pentru credite aporbat,
pe baza analizei documentelor pre-
zentate de cãtre instituþia financia-
rã. Datoritã standardizãrii analizei,
timpul de porcesare ºi comisioane-
lor de garantare sunt reduse. “În
momentul de faþã, 70% din venitu-
rile Fondului vin din “Prima Casã”’,
circa 17-18% vin dintr-un program
ce þine de fonduri europene derulat
în parteneriat cu Ministerul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale ºi doar 10-
12% vine din zona IMM-urilor.
Deci, ceea ce noi trebuie sã facem,
în special în perspectiva planului
Ministerului de Finanþe care duce
programul “Prima Casã”  într-o
decelerare, într-o reducere în ur-
mãtorii trei ani ºi automat acest ve-
nit trebuie substituit, el trebuie substi-
tuit ºi din nou trebuie sã ne întoar-
cem cu faþa cãtre IMM-uri”, a spus
Petrescu. Potrivit acestuia, se are în

vedere regândirea
portofoliului de pro-
duse de garantare.

300 de milioane
de lei, garanþii

acordate în
primul semestru

Alexandru Pe-
trescu a afirmat
cã, la sfârºitul pri-
mului semestru,
FNGCIMM avea acordate garanþii
în valoare de 300 de milioane de lei,
faþã de 258 de milioane anul trecut.
Fondul garanteazã finanþãri pentru
start-up-uri; finanþãri pentru credi-
te de investiþii necesare pentru mo-
dernizarea sau realizarea de noi ca-
pacitate de producþie, achiziþia de
utilaje, clãdiri; finanþãri pentru acti-
vitatea curentã, de tipul – credite
globale de exploatare, credite pen-
tru finanþarea cheltuielilor ºi stocu-
rilor, credite pentru prefinanþarea
exporturilor, linii de credit pentru
asigurarea capitalului de lucru ºi nu
în ultimul rând, scrisori de garanþie
bancarã pentru partciparea la licita-
þii, alte tipuri de SGB emise de fi-
nanþatori. “În momentul în care te-

ai gândit cã ai nevoie de un credit, e
bine sã ºti cã noi ( FNGCIMM)
venim în completarea bãncii care
oferã creditul”, a mai spus directo-
rul general al Fondului.

În Oltenia s-au acordat 10.754
de garanþii

La nivelul Olteniei, Fondul Naþi-
onal de Garantare a Creditelor a
acordat pânã în acest moment
10.754 de garanþii, ponderea în ca-
drul celor cinci judeþe deþinând-o
judeþul Dolj – 49%, atât numeric cât
ºi valoric. Gheorghe Lãpãdat, direc-
torul general al Fondului Local de
Garantare Craiova a precizat cã ju-
deþul Dolj este urmat de Vâlcea, Olt,
Mehedinþi ºi Gorj. “În Dolj finanþa-

rea medie este de 39.888 euro, iar
în Mehedinþi – 27.716 euro. Pe re-
giunea Olteniei, finanþarea medie
este de 35 616 euro, comparative
cu media naþionalã de 44.645 euro.
Existã diferenþe de la un judeþ la al-
tul, fiind vorba ºi de indicatorii eco-
nomico-financiari. 66% dintre cei
care au apelat la acest Fond, sunt
persoanele cuprinse între 26 ºi 35
de ani. Cei peste 35 de ani sunt cam
în proporþie de 18% iar sub 26 de
ani, undeva la 16%. Cele mai cãu-
tate sunt apartamentele cu douã ca-
mera, ponderea fiind de peste 52%”,
a subliniat reprezentantul Fondului
Local de Garantare Craiova, filiala
FNGCIMM IFN SA.

MARGA BULUGEAN

Ministerul Sãnãtãþii organizeazã în perioada 18 octom-
brie-24 noiembrie a.c. sesiune de examen pentru obþine-
rea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiºti ºi
farmaciºtii care finalizeazã pregãtirea în specialitate pânã la
data de 31 decembrie a.c. Excepþie de la data de începere
a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie ºi terapie
intensivã, pentru care examenul se organizeazã la data de
16 septembrie a.c, simultan cu examenul EDA. Pentru
celelate discipline înscrierile au început la data de 4 sep-
tembrie ºi se vor încheia pe 18 septembrie.

 La acest examen se pot prezenta
medicii, medicii dentiºti ºi farma-
ciºtii rezidenþi, inclusiv cadrele di-
dactice ºi de cercetare ºtiinþificã
medicalã, confirmate în rezidenþiat,
care la data de 31 decembrie a.c.
încheie stagiul de pregãtire (inclu-
siv audierea cursurilor-conferinþã),
conform curriculumurilor aprobate
pentru fiecare specialitate.

Se pot înscrie ºi medicii, medi-
cii dentiºti ºi farmaciºtii re-
zidenþi, inclusiv cadrele di-
dactice ºi de cercetare
ºtiinþificã medicalã, confir-
mate în rezidenþiat, care au
încheiat stagiul de pregãti-
re ºi nu au susþinut acest
examen sau nu l-au promo-
vat în sesiunile anterioare.
De asemenea, pot partici-
pa medicii, medicii dentiºti
ºi farmaciºtii specialiºti sau
primari care au efectuat cu
aprobarea Ministerului Sã-
nãtãþii pregãtire în vederea
obþinerii celei de-a doua
specialitãþi ºi care, la data
de 31 decembrie 2017, în-
cheie stagiul de pregãtire în
noua specialitate; Medicii,
medicii dentiºti ºi farmaciº-
tii, care au efectuat specia-

lizare prin Ministerul Educaþiei Na-
þionale care finalizeazã pregãtirea
pânã la data de 31 decembrie a.c;

Derogare pentru cei care
încheie pregãtirea între

1 ianuarie-18 aprilie 2018

La acest examen se mai pot pre-
zenta prin derogare de vechime ºi
candidaþii care încheie stagiul de
pregãtire în perioada cuprinsã în-
tre 1 ianuarie 2018 ºi pânã la 18
aprilie 2018, inclusiv. Dosarele de-
puse pentru aprobarea derogãrilor
de vechime, vor include ºi reco-
mandarea coordonatorului în rezi-
denþiat, respectiv de pregãtire în a
doua specialitate, document care
trebuie sã poarte semnãtura ºi pa-
rafa coordonatorului de pregãtire
în aceastã specialitate.

 Pentru aceastã categorie de
candidaþi, confirmarea ca medic
specialist/medic dentist specialist/
farmacist specialist, se va face cu
data de întâi a lunii urmãtoare fi-
nalizãrii stagiului de pregãtire, pe
baza adeverinþei eliberatã de unita-
tea angajatoare pentru rezidenþi,
respectiv de coordonatorul de sta-
giu pentru cei aflaþi la pregãtire în
cea de a doua specialitate în regim

cu taxã, din care sã rezulte efec-
tuarea integralã a pregãtirii de spe-
cialitate. Aceste documente trebu-
ie sã poarte antetul unitãþii sanitare
emitente, numãr ºi datã de elibera-
re, semnãtura managereului ºi
ºtampila rotundã a unitãþii.

Unde se desfãºoarã examenul
Examenul se va desfãºura în

centrele universitare medicale care
asigurã pregãtirea pentru toate
modulele teoretice precum ºi ba-
remul de manopere, proceduri, teh-
nici diagnostice ºi terapeutice din
curriculumul de pregãtire, cu ex-
cepþia specialitãþii Medicina de ur-
genþã, pentru care examenul se va
desfãºura numai în centrele uni-
versitare Bucureºti ºi Târgu Mureº.

 Pentru susþinerea examenului
de specialist candidaþii pot opta
numai pentru unul din centrele
universitare în care au efectuat
pregãtirea. Tematicile dupã care
se vor desfãºura examenele în
aceastã sesiune au fost publica-
te în sãptãmânalul “Viaþa Medi-
calã”, ºi sunt postate pe pagina
web a Ministerului Sãnãtãþii
www.ms.ro, la rubrica „Exame-
ne ºi concursuri naþionale”.

 RADU ILICEANU
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Reamintim cã, reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj anunþau cã, pe 8 februa-
rie a.c., în jurul orei 05.00, poliþiºtii
au fost sesizaþi prin apelul unic de
urgenþã 112 cu privire la faptul cã o
femeie în vârstã de 65 de ani, din
localitatea Rojiºte, a fost victima
infracþiunii de viol. În temeiul sesi-
zãrii, la faþa locului a fost diri-
jatã o echipã de cercetare din
cadrul Biroului de Investigaþii
Criminale Craiova ºi Secþiei 4
Poliþie Ruralã Coºoveni. Din
primele verificãri s-a stabilit cã,
în noaptea de 7 spre 8 februa-
rie, un bãrbat necunoscut a
pãtruns, prin forþarea uºii de
acces, în imobilul victimei
unde, prin ameninþare cu o
armã albã, a obligat-o pe aceas-
ta sã întreþinã raporturi sexua-
le. Mai mult, înainte de pãrãsi
locul faptei, bãrbatul i-a sustras

Reamintim cã, potrivit rechizito-
riului întocmit în cauzã de procu-
rorul de caz de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, pe 14 martie
a.c., Inspectoratul de Poliþie al Ju-
deþului Dolj a sesizat Serviciul Ju-
deþean Anticorupþie Dolj cu privire
la faptul cã unui echipaj format din
trei lucrãtori de poliþie din cadrul
Biroului Rutier al Poliþiei Municipiului
Craiova i s-a promis, în mod repe-
tat, o sumã de bani, apoi direct 500
de lei de cãtre Vecea Gãman, de 44
de ani, din Craiova, pentru a nu fi
luate faþã de mãsurile legale ce se
impuneau. Mai exact, pe 14 martie
a.c., seara, în jurul orei 21.00, con-
ducãtorul auto fusese oprit în tra-
fic, iar cu ocazia controlului, poli-
þiºtii au stabilit cã autoutilitara în-
matriculatã în Suedia cu care cir-
cula nu avea asigurare de rãspun-
dere pentru daune produse terþilor
prin accidente de circulaþie tip RCA

Un doljean, în vârstã de 32 de ani, din
comuna Rojiºte, a fost condamnat la 6 ani
ºi 4 luni închisoare cu executare pentru -
comiterea infracþiunilor de viol ºi violare
de domiciliu. Poliþiºtii de investigaþii cri-
minale au stabilit cã acesta, în noaptea
de 7 spre 8 februarie a.c., a intrat peste o

femeie de 65 de ani din localitate, a ame-
ninþat-o, a violat-o, iar la plecare i-a sus-
tras din locuinþã 800 de euro, 300 de lei
ºi un telefon mobil. Bãrbatul a fost con-
damnat marþi, de Judecãtoria Craiova,
hotãrârea putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

victimei, dintr-un portofel, 800 euro,
300 lei, precum ºi un telefon mobil.
La câteva ore distanþã, în urma ac-
tivitãþilor specifice desfãºurate de
poliþiºtii Biroului de Investigaþii Cri-
minale, cu sprijinul lucrãtorilor Sec-
þiei 4 Poliþie Ruralã Coºoveni, a fost
identificat ºi ridicat pentru audieri
Petriºor ªain, de 32 de ani, din co-

muna Rojiºte, judeþul Dolj. În ba-
za probatoriului administrat, faþã de
suspectul de 32 de ani s-a dispus
efectuarea în continuare a urmãririi
penale pentru comiterea infracþiu-
nilor de viol ºi tâlhãrie. Pe numele
doljeanului, procurorul de caz de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova a emis ordonanþã de reþi-

nere pentru 24 de ore,
acesta fiind încarcerat în
Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv Dolj. La
audiere, bãrbatul a recu-
noscut cã ºtia faptul cã
femeia locuieºte singurã ºi
cã abia se întorsese din
Germania, de la fiul ei,
astfel cã se aºtepta sã aibã
ºi ceva bani prin casã. Pe
9 februarie bãrbatul a fost
prezentat Judecãtoriei
Craiova cu propunere de
arestare preventivã pentru

o perioadã de 30 de zile, propunere
admisã de instanþã, iar de atunci este
în spatele gratiilor.

Nu are voie sã se apropie
de victimã sau de locuinþa ei
Pe 6 februarie a.c. s-a înregis-

trat la Judecãtoria Craiova dosarul
în care Petriºor ªain a fost trimis
în judecatã, iar marþi, 5 septembrie
a.c., instanþa a pronunþat sentinþa.
Inculpatul a recunoscut totul ºi a
cerut sã beneficieze de prevederile
vizând reducerea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã, fiind condam-
nat la o pedeapsã totalã de 6 ani ºi 4
luni închisoare cu executare: „con-
damnã inculpatul ªain Petriºor, la
pedeapsa de 6 ani închisoare pen-
tru sãvârºirea infractiunii de viol.
(...)condamnã inculpatul ªain Pe-
triºor la pedeapsa de 1 an închi-
soare pentru sãvârºirea infracþiu-

nii de violare de domiciliu. Conto-
peºte cele douã pedepse de câte 6
ani ºi 1 an închisoare aplicate, în
pedeapsa cea mai grea, de 6 ani
închisoare, la care adaugã sporul
de 1/3 din cealaltã pedeapsã, res-
pectiv de 4 luni închisoare, urmând
ca inculpatul ªain Petriºor sã exe-
cute pedeapsa rezultantã de 6 ani
ºi 4 luni închisoare”, dupã cum se
aratã în hotãrârea instanþei. Jude-
cãtorii au mai stabilit cã inculpatul
nu are voie sã se apropie de locuin-
þa persoanei vãtãmate la o distanþã
mai micã de 50 m, pe o perioadã de
3 ani, dupã executarea pedepsei în-
chisorii ºi trebuie sã-i plãteascã fe-
meii 20.000 lei cu titlu de daune mo-
rale, 178 lei daune materiale ºi
806,80 lei reprezentând cheltuieli de
spitalizare. Hotãrârea nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

Face puºcãrie dupã ce a vrut sã mituiascã
trei poliþiºti craioveni

Craioveanul de 44 de ani care a vrut sã mituiascã trei
poliþiºti ai Biroului Rutier Craiova cu 500 de lei a fost
condamnat definitiv la la 1 an ºi 4 luni de închisoare cu
executare. Curtea de Apel Craiova i-a respins, luni, ca
nefondat, apelul declarat împotriva sentinþei Tribunalului
Dolj prin care a primit aceastã pedeapsã, inculpatul fiind în
acest moment în penitenciar. El a fost prins în luna martie
cu mai multe nereguli la maºina cu care circula ºi a vrut sã
scape de amenda de 2.000 de lei mituindu-i pe poliþiºti.

ºi inspecþia tehnicã periodicã (ITP)
era expiratã, motiv pentru care i-au
adus la cunoºtinþã contravenientu-
lui cã urmeazã sã i se reþinã plãcu-
þele cu numerele de înmatriculare

ºi sã-i fie aplicatã o sancþiune con-
travenþionalã în cuantum de 2.000
lei. Craioveanul ar fi preferat sã sca-
pe mult mai ieftin, astfel cã a in-
sistat ca oamenii legii sã primeascã
ºpagã ºi sã nu-l sancþioneze. Poli-
þiºtii însã, au refuzat categoric oferta
ºi, întrucât persoana depistatã in-
sista în oferirea sumei de bani, ofi-
þeri de poliþie judiciarã ai Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj din cadrul DGA, sub coordo-
narea procurorului desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au organizat prinde-
rea în flagrant a craioveanului în
timp ce oferea suma de 500 lei

celor trei agenþi. Inculpatul a fost
dus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost audiat, apoi
reþinut pe o perioadã de 24 ore de
procurorul de caz, iar o zi mai târ-
ziu, pe 15 martie, Tribunalului Dolj
a dispus arestarea preventivã a
acestuia pe o perioadã de 30 zile.

Dosarul în care Vecea Gãman a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, pentru dare de mitã,
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj pe
28 martie a.c., a fost analizat în
camera preliminarã unde s-a con-
statat legalitatea probelor ºi a re-
chizitoriului, iar procesul pe fond
s-a încheiat repede, întrucât ºofe-
rul a recunoscut comiterea fapte-
lor ºi a cerut sã beneficieze de re-
ducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Astfel, pe 23 mai a.c.,
magistraþii Tribunalului Dolj au pro-

nunþat sentinþa, craioveanul Vecea
Gãman fiind condamnat la 1 an ºi
4 luni închisoare cu executare, din
care se va scãdea perioada petre-
cutã în arest. În plus, instanþa l-a
menþinut pe inculpat dupã gratii ºi
a confiscat cei 500 de lei cu care
voia sã-i mituiascã pe poliþiºti. In-
culpatul a declarat apel, însã luni,
4 septembrie a.c., Curtea de Apel
Craiova i-a respins apelul ca ne-
fondat: „respinge apelul declarat
de apelantul inculpat Gãman Ve-
cea împotriva s.p. nr. 309/2017 a
Tribunalului Dolj, ca nefondat.
Deduce în continuare mãsura ares-
tãrii preventive de la 23.05.2017
la zi. Obligã apelantul la plata
sumei de 200 lei cu titlu de cheltu-
ieli judiciare efectuate de stat în
apel. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi, 04.09.2017”. 
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În jurul prânzului, ieri, o dele-
gaþie impresionantã a social-demo-
craþilor doljeni aleºi în funcþii de
demnitate publicã a ajuns la Craio-
va. ªi nu singurã, ci chiar însoþitã
de preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea. Deloc rare astfel de vizite, mai
ales cã municipiul nostru are cu ce
se lãuda. O schimbare aproape
completã a infrastructurii medica-
le aflatã în subordinea municipiu-
lui Craiova este o realitate de ne-
contestat. Ultima piatrã preþioasã
aºezatã pe coroana asistenþei me-
dicale craiovene este noul spital
municipal, ce face corp comun,
acum, cu Spitalul de Boli Infecþioa-
se „Victor Babeº”.

Va fi dotat ºi cu computer
tomograf

„Când m-a adus Olguþa prima
datã aici, era un schelet vechi di-

Liviu Dragnea, încântat de calitatea investiþiilor

Noul Spital Municipal ºi stadionul Central,Noul Spital Municipal ºi stadionul Central,Noul Spital Municipal ºi stadionul Central,Noul Spital Municipal ºi stadionul Central,Noul Spital Municipal ºi stadionul Central,
lucrãri edilitare de excepþielucrãri edilitare de excepþielucrãri edilitare de excepþielucrãri edilitare de excepþielucrãri edilitare de excepþie

Ieri, un desant formidabil al social-democraþi-
lor doljeni, dar ºi din Mehedinþi ºi Gorj, a ajuns
în Craiova. În fruntea echipei, Liviu Dragnea,
preºedintele PSD. Alãturi de acesta, executivul
local condus de primarul Mihail Genoiu; depu-
taþi ºi senatori de Dolj, ministrul Muncii, Lia Ol-
guþa Vasilescu, pe al cãrei mandat de primar au
pornit lucrãrile de transformare a scheletului de
beton într-un spital ultramodern, au trecut în re-
vistã investiþia spitaliceascã. Impactul primelor

impresii a fost pe mãsura realizãrilor constructo-
rului Recon, fapt evidenþiat de Liviu Dragnea,
încã de la primele referiri asupra standardelor
celor patru corpuri de clãdire. A urmat ºi o vizitã
la stadionul Central, unde satisfacþia invitaþilor a
fost la fel de mare. Pãºind pe gazon, Dragnea
aºteaptã invitaþia la primul meci, aici, pe noul sta-
dion, aflat acum foarte aproape de inaugurare.
Aºadar, cu adevãrat, toamna se numãrã ...marile
investiþii craiovene!

nainte de Revoluþie. Era o dorinþã
foarte mare din partea locuitori-
lor din Craiova sã se facã spitale.
Am fost ºi în alte câteva locuri
atunci. Atunci i-am spus Olguþei
sã aibã curaj, cã va fi sprijinitã ºi
pentru acest spital ºi, dacã ea reu-
ºeºte cã gãseascã resurse finan-
ciare în bugetul local pentru con-
strucþie, sigur Guvernul va gãsi
resurse pentru dotare ºi aparatu-
rã medicalã ºi aºa s-a întâmplat.
Am vorbit atunci ºi despre spita-
lul regional. Am anunþat cã se va
face ºi cu toate discuþiile ºi cu
toate piedicile din ultimul an, se
va face”, a precizat Liviu Drag-
nea, vãdit impresionat de dotãrile
ºi calitatea lucrãrilor de la aceastã
nou unitate spitaliceascã.

Mai mult, preºedintele PSD a
dat asigurãri cã investiþiile din Sã-
nãtate nu se vor opri aici. Mai cu

seamã cã va fi nevoie de o core-
lare permanentã a dotãrilor medi-
cale cu nivelul tot mai performat
de a face medicinã. „Construcþia
este de o calitate foarte bunã, do-
tãrile foarte bune ºi este un con-
cept foarte bun. Existã un nivel
de confort destul de ridicat pen-
tru pacienþi, sunt trei secþii de
medicalã aici, plus fizioterapie, am
vãzut ºi aceastã zonã foarte mo-
dernã. Este foarte curat, am în-
trebat ºi despre hranã, este un sis-
tem foarte bun. Spunea doamna
manager cã îºi doreºte ºi este fi-
resc sã-ºi doreascã ºi un compu-
ter tomograf. Au spaþiu disponibil
ºi eu sper ca Ministerul Sãnãtãþii
sã fie pozitiv cu aceastã solicita-
re, întrucât chiar ar fi necesar un
computer tomograf aici”, a mai
declarat Dragnea.

Precum o veritabilã clinicã
austriacã!

Toate cele patru corpuri de clã-
dire sunt legate între ele. Curãþe-
nia, iluminatul, liftul alimentar, sis-
temul de alertare sonor prin care
cadrele medicale sunt informate în
timp real unde sunt trebuie sã in-
tervinã; dotãrile de specialitate, sa-
lonul de gimnasticã pentru efectua-
rea procedurilor de fizioterapie sunt
doar câteva din realitãþile acestui
spital, care fac cinste Craiovei.

Este, poate, ºi motivul pentru
care mulþi dintre invitaþii de ieri se
întrebau retoric, dacã trecut gra-
niþa României!? Evident, directo-
rul medical al unitãþii va avea o res-
ponsabilitate uriaºã în a þine cât mai
sus standardele de igienã ºi calita-
te a actului medical. „Aºteptãm
avizul de la ISU, care va veni în
zilele urmãtoare. Sper cã luni vom
putea deschide porþile spitalului
pentru pacienþi. Sistemul de moni-
torizare este funcþional ºi ne vom
preocupa sã þinem la actualul sta-
diu de calitate a spitalului”, a pre-
cizat dr. Lorena Dijmãrescu, di-
rector medical al Spitalului Muni-
cipal „Filantropia”.

Craiova este în „cãrþile”
dezvoltãrii durabile

„Despre spitalul regional vreau
sã spun cã lucrurile se apropie de
final. Din câte ºtiu, ieri au fost aici
reprezentanþi ai ministerelor Sãnã-
tãþii ºi Apãrãrii ºi ai autoritãþilor lo-
cale. Pânã la urmã s-a luat o deci-
zie bunã în ceea ce priveºte am-
plasamentul, este vorba despre o
suprafaþã mai mare decât cele 9

hectare iniþiale, între 18 ºi 23 de
hectare. Locul este foarte bun, din
punct de vedere al traficului, este
pe centura Craiovei. Fiind un spi-
tal regional, era important ca ac-
cesul din celelalte judeþe sã fie fa-
cil. Este exact punctul zero de unde
va începe drumul expres Craiova-
Piteºti”, a afirmat Liviu Dragnea.

Stadionul Central, aproape
gata pentru primul meci

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a mai vizitat alãturi de colegii

sãi din Parlament, dar ºi de auto-
ritãþile locale craiovene, stadionul
Central. O toamnã a marilor inau-
gurãri, cum bine a afirmat vice-
primarul Adrian Cosman. Despre
stadion ce ar mai putea fi spus în
aceste zile, decât cã e gata de pri-
mul meci. Cã, aºa cum apreciam
ºi noi în rândurile acestui cotidian,
marile lucrãri de interes public
sunt supuse, inevitabil, unor mari

provocãri de proiectare ºi realiza-
re. Dar, cu rãbdare ºi profesiona-
lism, se rezolvã orice neconfor-
mitate apãrutã. Ceea ce s-a ºi în-
tâmplat în cazul stadionului.
„Construcþia se poate recepþiona
fãrã nicio problemã. Ca la orice
construcþie dificilã ºi mare au mai
existat mici neconformitãþi. Dar
le-am rezolvat. Nu este nimic de
care sã ne temem. Construcþia
este sigurã ºi fãrã niciun fel de pro-
blemã”, a dat asigurãri construc-
torul stadionului.

Despre mari jucãtori din seg-
mentul constructorilor ar fi de
spus cã, în prezent, potrivit spu-
selor preºedintelui Consiliului Ju-
deþean Mehedinþi, lipsa forþei de
munca a ajuns o provocare, cã-
reia nu este clar cum i se va putea
face faþã. Din fericire, SC Recon
este în topul naþional al societãþi-
lor de profil, iar anii de experienþã
îºi spun cuvântul.
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Proiectul respectiv se numeºte
„Tineri în... centru” ºi are ca scop
implicarea adolescenþilor în viaþa
comunitãþii. La Craiova, timp de
cinci zile (5 – 10 septembrie) au avut
ºi vor avea loc diseminãri pe tema
înfiinþãrii unor centre în care copiii
cu personalitate pot sã-ºi arate dis-
ponibilitatea în ceea ce priveºte apor-
tul la binele comunitãþilor.

«Este un program amplu, desti-
nat tinerilor, cuprins în agenda de
dezvoltare prin fonduri europene. Se
urmãreºte implicarea adolescenþilor
în actul de decizie la nivelul comuni-
tãþilor. Sunt ºase localitãþi cuprinse
în proiect – Eºelniþa (jud. Mehedinþi),
Novaci (jud. Gorj), Horezu (jud.
Vâlcea), Giurgiþa ºi Dãbuleni (am-
bele din Dolj), plus Craiova, unde s-
a desfãºurat ºi un studiu sociologic,
pentru a vedea cum stãm în ceea ce
priveºte disponibilitatea responsabi-
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Deschiderea noi stagiuni artistice, 2017-2018, a Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu” va avea loc vineri, 22 septembrie, ora 19.00,
cu premiera spectacolului „Gaiþele”, de Al. Kiriþescu, una dintre
valoroasele comedii ale dramaturgiei naþionale, în regia lui Ale-
xandru Boureanu ºi scenografia Andreei Negrilã ºi cu o distribuþie
formatã în majoritate din tineri actori craioveni. Impactul eveni-
mentului se aºteptã sã fie unul cu atât mai mare cu cât piesa, se
presupune, are ca loc al desfãºurãrii acþiunii chiar Craiova, însuºi
autorul declarând cã împrejurãri familiale l-au determinat sã lo-
cuiascã, un timp, aici. Premiera cu „Gaiþele” va fi precedatã, pe
data de 20 septembrie (ora 20.00), de recitalul „Ovidiu – Tristele ºi
Ponticele” susþinut de actorul Emil Boroghinã, iar pe 21 septem-
brie (ora 18.00), de vernisajul expoziþiei „Intrigue”, în foaierul TNC.

Regizorul Alexandru Bourea-
nu, totodatã manager al Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”, afirmã
cã principalul motiv pentru care a

ales sã monteze la Craiova specta-
colul cu piesa „Gaiþele” este

solicitarea publicului. «La un
moment dat, instituþia noastrã a
distribuit un chestionar referitor

inclusiv la genul spectacolelor
preferate de public ºi interesul

acestuia pentru anumite titluri. Iar
„Gaiþele” a fost una dintre cele mai
solicitate piese, fiind ºi un specta-

col foarte legat de oraºul Craiova»,
a precizat Boureanu. „Faptul cã

este un text care are directã
legãturã cu vechea clasã burghezã

a Craiovei, o lume autenticã, cu
felul ei de a fi ºi de a vorbi, a fost
un alt motiv pentru care am dorit
revenirea lui în repertoriul institu-

þiei”, a adãugat regizorul.

„Gaiþele” va avea dublã premierã pe scena Teatrului Naþional „Marin So-
rescu”: vineri, 22 septembrie, ora 19.00, ºi sâmbãtã, 23 septembrie, ora
19.00. Biletele s-au pus în vânzare la Agenþia Teatralã (tel. 0251.413.677) ºi
online. Costã 30 lei la prima reprezentaþie, iar la cea de a doua zi – 30, 25 ºi 20
lei, în funcþie de categoria locului, ºi 15 lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari.

Ca producþie a Naþionalului
craiovean, spectacolul „Gaiþele” a
mai vãzut luminile rampei ºi în
stagiunea 1996-1997, în regia
Danielei Peleanu, avându-i în
distribuþie, între alþii, pe Nataºa
Raab ºi Valer Dellakeza. De neuitat
rãmâne ºi montarea regizorului
Mircea Corniºteanu, cu premiera la
15 septembrie 1978, având-o în
rolul Anetei Duduleanu pe Iosefina
Stoia. Spectacolul îi aducea în
scenã pe Leni Pinþea-Homeag
(Margareta Aldea), Valeriu Dogaru
(Mircea Aldea), Ileana Sandu
(Wanda Serafim), Smaragda
Olteanu (Colette Duduleanu), Nae
Gil Mazilu (Georges Dulãmea) º.a.

Naþionalul craiovean repune în
scenã una dintre cele mai valoroa-
se comedii de moravuri din dra-
maturgia româneascã: „Gaiþele”
(1932), care închide trilogia bur-
ghezã a scriitorului Alexandru Ki-
riþescu, din care mai fac parte pie-
sele „Marcel ºi Marcel” (sau „Ani-
ºoara ºi ispita”) (1923) ºi „Flo-
rentina” (1925). „Gaiþele” reflec-
tã cel mai clar atitudinea criticã a
scriitorului faþã de societatea vre-
mii sale. Aici dramaturgul creionea-
zã portretul moral al micii burghe-
zii, convingând cã satira „e în sta-
re sã îmbrãþiºeze în totalitatea sa
fenomenul vital social, moral”.

„Cuibul de viespi”, cum s-a in-

titulat iniþial comedia „Gaiþele”, a
fost jucatã pentru prima datã la Cra-
iova (care se presupune cã este ºi
locul desfãºurãrii acþiunii), de tru-
pa „Bulandra”. Iatã cum rãspundea
în 1953 însuºi autorul la întrebarea
„Cum am ajuns sã scriu aceastã
piesã?”: «Împrejurãri familiale mã
determinaserã sã locuiesc, câtva
timp, la Craiova. Pe acea vreme,
Oltenia aparþinea la vreo nouã sau
zece familii de mari moºieri, pe ale
cãror pãmânturi þãranii pãlmaºi erau
exploataþi cu sãlbãticie. (...) Am avut
prilejul sã cunosc îndeaproape pe
aceºti moºieri ºi zarafi, din care se
recrutau conducãtorii þãrii. Am cu-
noscut lãcomia, avariþia, trufia ºi
cinismul lor, lipsa din sufletele lor a
oricãrui simþãmânt uman, bestiali-
tatea lor. ªi atunci, încercând sã

urmez pilda strãlucitã a marilor îna-
intaºi realiºti ai scenei, am luat ca-
lea satirei sociale ºi am scris Gaiþe-
le, piesã în care m-am, strãduit cu
adevãr ºi mânie, sã demasc lumea
putredã ce mi se dezvãluise în toatã
hâda ei goliciune. Aºa s-a nãscut pie-
sa de faþã. Premiera a provocat stu-
poare. S-a râs, dar cu inima strânsã,
ºi, la ieºire, spectatorul burghez sim-
þea ceva amar pe cerul gurii».

De-a lungul timpului, spectaco-
lul s-a jucat în multe variante, pe
mai toate scenele þãrii, cu un suc-
ces enorm. Acþiunea se petrece
„cam prin vara anului 1930”, în casa
Anetei Duduleanu, vãduva marelui
moºier Tasse Duduleanu (stãpân a
9 moºii, plus alte 12 pe care le þinea
în arendã), în care bãtrâna locuieº-
te împreunã cu fiica cea micã, Mar-

gareta, ºi soþul acesteia, Mircea Al-
dea, ºi în care dominã urletele, mes-
chinãriile, egoismul ºi ironia dusã la
extrem.

În cea mai recentã premierã a
Teatrului Naþional din Craiova, ro-
lul Anetei Duduleanu este interpre-
tat de Tamara Popescu, Margareta
Aldea este Petronela Zurba, iar Mir-
cea Aldea este Cãtãlin Vieru. În dis-
tribuþie îi mai regãsim pe Costinela
Ungureanu (Wanda Serafim), Alina
Mangra (Colette Duduleanu), Ro-
maniþa Ionescu (Fraulein), Geni
Macsim (Lena), Raluca Pãun
(Zoia), Ioana Andone (Zamfira),
Alex Calangiu (Georges Dudulea-
nu), Nicolae Vicol (Ianache Nico-
lae), Cãtãlin Miculeasa (Un tânãr),
Ioana ºi Romana Vicol (Fetiþele).

MAGDA BRATU

TTTTTinerii vor sã ia parte la factorul decizional al comunitãþilorinerii vor sã ia parte la factorul decizional al comunitãþilorinerii vor sã ia parte la factorul decizional al comunitãþilorinerii vor sã ia parte la factorul decizional al comunitãþilorinerii vor sã ia parte la factorul decizional al comunitãþilor
Ieri, în sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Dolj a avut loc o

conferinþã de presã în care s-a prezentat proiectul dezvoltat de
cãtre Asociaþia pentru tineri „Streets”, în parteneriat cu Ministe-
rul Tineretului ºi Sportului, Direcþiile Judeþene de Sport ºi Tineret
din judeþele Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinþi, Consiliul Judeþean
Dolj, Prefectura Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean  Dolj. S-a
vorbit, aceasta fiind ºi tema principalã, de rolul voluntariatului
tinerilor în societate ºi de implicarea lor în comunitate, prin idei
care pot fi dezbãtute ºi aprobate prin concursul autoritãþilor locale.

lilor din comunitate la adoptarea unor
mãsuri venite din partea tinerilor. Este
nevoie de aportul lor, asta ºi încura-
jãm, ºi avem nevoie de sprijin. Zilele
acestea, tema seminarului este „Ti-
nerii – vector al schimbãrii”. Dar, de-
spre rezultatele sondajului vã poate
spune mai multe o colegã, volunta-
rã», a precizat  Dorina Gruia, co-
ordonator proiect.

Cea care a vorbit a fost  Alia Al –
Hourani: „Am fost, când eram ele-
vã, vicepreºedinte al Consiliului Ju-
deþean al Elevilor ºi am fãcut volun-
tariat. S-a vorbit despre acest son-
daj ºi vã pot prezenta câteva rezulta-
te. Din respondenþii noºtri, care au
luat legãtura cu autoritãþile locale,
receptivitatea acestora din urmã este
de 50% favorabilã, iar restul este
reticentã. Credem cã este nevoie de
o implicare în procesul educaþional
al tinerilor ºi cerem sprijinul autori-

tãþilor. Suntem bucuroºi cã avem lân-
gã noi atâtea ONG-uri”. Un repre-
zentant al acestora,  Cristina Cata-
nã – Bucã,  a menþionat: „Am fãcut
voluntariat încã din anii de gimna-
ziu. De acolo am învãþat multe ºi sunt
convinsã cã prin implicarea tinerilor
în luarea unor decizii pot fi foarte
multe lucruri rezolvate”.

Autoritãþile promit sprijin
Practic, prin cele spuse, se cere

ajutorul celor care au prerogative
în domeniu, iar rãspunsul acestora
nu s-a lãsat aºteptat.„Am fost ca
voi implicat în voluntariat. Dar,
vreau sã vã spun cã autoritãþile as-
cultã tinerii, însã ºi aceºtia trebuie
sã vinã în întâmpinare. Pentru voi,
este important sã nu mai staþi în faþa
calculatoarelor, ci sã veniþi cu pã-
reri concrete, cu simþ de rãspunde-
re, nu principale. Este cel mai im-
portant sã spuneþi lucrurilor pe
nume, aºa cum le vedeþi ºi le do-
riþi”, s-a adresat auditoriului  Ionuþ
Dumitrache, director al Casei de
Culturã a Studenþilor din Craiova.

La rândul sãu, prof. Valeria Ghi-
vercea, coordonator al Consiliului
Judeþean al Elevilor Dolj, a declarat:
„Toþi împãrtãºiþi idei cãtre colegii
voºtri. Trebuie sã acþionaþi la nivel

mental ºi transmiteþi un mesaj. Stã
în puterea voastrã sã participaþi la
schimbare”. Nu în ultimul rând,
Cosmin Vasile, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj, a precizat:
„Vom susþine tot timpul iniþiativele
tinerilor ºi ne vom implica în susþi-

nerea lor. Dupã cum ºtiþi, participãm
de ani de zile la premierea celor mai
merituoºi dintre ei. În ceea ce pri-
veºte seminarul de astãzi, le vom
pune la dispoziþie sãli ºi, instituþio-
nal, vom cãuta cãi de rezolvare”.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
Comitetul Director al Asociatiei

Compania Industriala Pentru
Transporturi  Craiova cu sediul in
Craiova str. Caracal nr.146, avand
nr. de inregistrare  31/15.03.1995
convoaca Adunarea Generala Or-
dinara a asociatilor in data de
22.09.2017 ora 12 la sediul Asocia-
tiei. In cazul in care nu se intruneste
cvorumul Adunarea se reprogra-
meaza la data de25.09.2017, ora 12,
in acelasi loc, cu aceeasi ordine de
zi. Ordinea de zi a AGOA este ur-
matoarea: 1. Distribuirea actiunilor
detinute de Asociatie catre mem-
brii  sai  conform Statutului Asocia-
tiei. 2. Dizolvarea Asociatiei Com-
pania Industriala pentru Transpor-
turi Craiova conform Art.57 din
Ordonanta 26/2000, urmata de lichi-
dare si radiere. 3. Desemnarea lichi-
datorului: VENDOR SPRL, cu sediul
in Craiova, str. Nicolaescu Plopsor,
bl. 49, sc. C, ap.1. 4. Descarcarea de
gestiune a Comitetului Director.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DE-
CIZIA ETAPEI DE INCADRARE CO-
MUNA CARPEN:COMUNA CAR-
PEN ANUNTA PUBLICUL INTERE-
SAT ASUPRA DEPUNERII SOLICI-
TARII DE EMITERE A ACORDULUI
DE MEDIU PENTRU PROIECTUL
,,CONSTRUIRE POD PESTE RAUL
DESNATUI, DC 61, SAT CARPEN,
COMUNA CARPEN, JUDETUL
DOLJ”.INFORMATIILE PRIVIND
PROIECTUL PROPUS POT FI CON-
SULTATE LA SEDIUL ABA JIU ,
BLD. NICOLAE ROMANESCU  NR
.54, SI LA SEDIUL PRIMARIEI CAR-
PEN DIN COMUNA CARPEN, STR.
TARNAVEI, NR. 1, IN ZILELE DE L –
V, INTRE ORELE 9 – 14 .OBSER-
VATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC
ZILNIC LA SEDIUL ABA JIU, BLD.
NICOLAE ROMANESCU  NR. 54 .

Anunþul tãu!
Cristea Octavian si Cristea

Adriana, cu domiciliul in mun. Cra-
iova, str. Renasterii, nr. 8, jud. Dolj,
titular al proiectului “Construire
imobil P+3 cu destinatia de locuin-
te colective si refacere imprejmui-
re teren “ anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agentia pentru
Protectia Mediului Dolj: proiectul
nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, în cadrul  pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi/sau de evalua-
re adecvatã, proiect propus a fi am-
plasat in mun. Craiova, str. Renas-
terii, nr. 8, jud. Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
în zilele luni-joi intre orele 800-1630

si vineri orele 800-1400, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet of-
fice@apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 12.09.2017.

SC „FMB LEV COMPANY”
SRL , în faliment, J16/1381/2011,
c.i.f. 28929122, vinde prin licitaþie
publicã în 07.09.2017, ora 15,00,
Spaþiu Comercial situat în Craio-
va, str. Dezrobirii, nr. 31, format din
teren în suprafaþã de 145 mp ºi
imobil S+P+1E cu suprafaþa utilã
de 206,35 mp. Preþ de pornire lici-
taþie 915.700 lei (preþ de evaluare).
În caz de neadjudecare licitaþia se
va repeta în fiecare zi de joi, la ora
15,00. Relaþii suplimentare la tele-
fon: 0744/491.291.

Anunþul tãu!
ANUNT PUBLIC PRIVIND

DECIZIA ETAPEI DE INCADRA-
RE COMUNA CARPEN :COMU-
NA CARPEN ANUNTA PUBLI-
CUL INTERESAT ASUPRA DE-
PUNERII SOLICITARII DE EMITE-
RE A ACORDULUI DE MEDIU
PENTRU PROIECTUL ,,CON-
STRUIRE POD PESTE PARAUL
TERPEZITA, STRADA PRIMA-
RIEI, SAT CARPEN, COMUNA
CARPEN, JUDETUL DOLJ”.IN-
FORMATIILE PRIVIND PROIEC-
TUL PROPUS POT FI CONSUL-
TATE LA SEDIUL ABA JIU , BLD.
NICOLAE ROMANESCU  NR. 54,
SI LA SEDIUL PRIMARIEI CAR-
PEN DIN COMUNA CARPEN,
STR. TARNAVEI, NR. 1, IN ZILE-
LE DE L – V, INTRE ORELE 9 –
14. OBSERVATIILE PUBLICULUI
SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL
ABA JIU, BLD. NICOLAE ROMA-
NESCU  NR .54 .

ANUNT PUBLIC PRIVIND DE-
CIZIA ETAPEI DE INCADRARE
COMUNA CARPEN : COMUNA
CARPEN ANUNTA PUBLICUL IN-
TERESAT ASUPRA DEPUNERII
SOLICITARII DE EMITERE A
ACORDULUI DE MEDIU PENTRU
PROIECTUL ,,CONSTRUIRE POD
PESTE RAUL DESNATUI, DC 61,
SAT CARPEN, COMUNA CAR-
PEN, JUDETUL DOLJ.INFORMA-
TIILE PRIVIND PROIECTUL PRO-
PUS POT FI CONSULTATE LA
SEDIUL APM DOLJ , STR. PETRU
RARES, NR.1, SI LA SEDIUL PRI-
MARIEI CARPEN DIN COMUNA
CARPEN, STR. TARNAVEI, NR. 1,
IN ZILELE DE L – V, INTRE ORE-
LE 9 – 14 . OBSERVATIILE PUBLI-
CULUI SE PRIMESC ZILNIC LA
SEDIUL APM DOLJ , STR. PETRU
RARES, NR.1.
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Anunþul tãu!
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECI-

ZIA ETAPEI DE INCADRARE COMU-
NA CARPEN: COMUNA CARPEN
ANUNTA PUBLICUL INTERESAT
ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII
DE EMITERE A ACORDULUI DE ME-
DIU PENTRU PROIECTUL ,,CON-
STRUIRE POD PESTE PARAUL
TERPEZITA, STRADA PRIMARIEI,
SAT CARPEN, COMUNA CARPEN,
JUDETUL DOLJ”. INFORMATIILE
PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT
FI CONSULTATE LA SEDIUL APM
DOLJ, STR. PETRU RARES, NR. 1,
SI LA SEDIUL PRIMARIEI CARPEN
DIN COMUNA CARPEN, STR. TAR-
NAVEI, NR. 1, IN ZILELE DE L – V, IN-
TRE ORELE 9 – 14. OBSERVATIILE
PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC
LA SEDIUL APM DOLJ, STR. PETRU
RARES, NR. 1.

OFERTE DE SERVICIU
SC Megaconstruct
S.A angajeazã Ingi-
ner exploatare cu
experienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cunoº-
tinþe de exploatare
reþea de distribuþie
gaze naturale. Sala-
riu atractiv. CV-urile
se depun la adresa
de email: office@me-
gaconstruct.ro.
Postul este disponi-
bil pentru Comuna
Pieleºti - Jud. Dolj.
FIRMA Express Ku-
rier Europa, din Aus-
tria, cautã colabora-
tori, firme de transport
cu sprinter cu capa-
citate de la 4 europa-
leþi, pentru transport
marfã în UE. Tel.
004.3662.8797.7218,
tub.at@exs.de,
www.exs.de.

Îngrijesc bâtrâni 5 ore
/ zi. Telefon: 0767/
655.690.

Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment în Craiova, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 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.

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
– Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

GARSONIERE

VÂND garsonierã. Te-
lefon: 0745/463.294.

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ 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 neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând casã Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, izo-
latã termic, încãlzire
centralã, 570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 came-
re. Telefon: 0746/
498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL DOLJ

a n u n þ ã:

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pentru ocupareafunc-
þiei publice de execuþie vacante:

1. inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Planifi-
care, Infrastructurã ºi Nomenclaturã stradalã (ID post 403670);

Probele stabilite pentru concurs sunt urmãtoarele:
1. probã scrisã
2. probã interviu
Condiþii de desfãºurare a concursului:
- dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial, respectiv, 09.09.2017 (ora 0800) – 28.09.2017

(ora 1600 ).
- data ºi locul susþinerii probei scrise – 09.10.2017, ora 1000, la
sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15 ;
- data ºi locul susþinerii probei interviu – 12.10.2017, ora 1000, la
sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15 .
Actele necesare depunerii dosarului de concurs:
- formularul de înscriere prevãzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 61/2008, cu modifi-

cãrile ºi completãrile ulterioare;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor

specializãri;
- copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea

în muncã ºi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice;
- cazierul judiciar;
- adeverinþa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare postului, eliberatã

cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candida-
tului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;

- declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a desfãºu-
rat activitãþi de poliþie politicã.

Condiþii de participare la concurs:
I. pentru postul de inspector principal din cadrul
Compartimentului Planificare, Infrastructurã ºi Nomenclaturã stradalã:
- studii superioare respectiv,  studii superioare de lungã duratã absolvite cu

diplomã de licenþã.
- Minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Informaþii ºi relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Instituþiei – Compartiment
Resurse Umane ºi Personal.

Admitere la licenþã ºi master
la Universitatea din Craiova

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova orga-
nizeazã, în perioada 04.09 – 27.09.2017, admiterea pentru anul universitar 2017 – 2019 la
licenþã ºi master. Universitatea din Craiova pune la dispoziþie studenþilor o infrastructurã de
pregãtire ºi cercetare de ultimã generaþie, precum ºi parteneriate extrem de solide cu mediul
socio-economic ºi cu cel academic internaþional – Universitatea din Craiova este partener
academic strategic pentru mai bine de 200 de universitãþi din lume.

Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 55 domenii de licenþã, iar la nivel
de master, oferã pregãtire în 42 de domenii.

FACULTATEA DE AGRONOMIE
FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE  ªI  ELECTRONICÃ
FACULTATEA DE DREPT
FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFACERILOR
FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
FACULTATEA DE HORTICULTURÃ
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ
FACULTATEA DE LITERE
FACULTATEA DE MECANICÃ
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ
FACULTATEA DE ªTIINÞE
FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE

BURSE PENTRU STUDENÞII NOªTRI
Bursele de performanþã 
Bursa de merit
Bursa socialã
Bursã de ajutor social ocazional

Bursele speciale instituite doar la Universitatea din Craiova:
Bursa FORUMUL CARIEREI se acordã susþinerii studenþilor cu rezultate deosebite în

activitatea organizatoricã, ºtiinþificã, cultural-artisticã sau sportivã, în activitãþile-suport din
universitate/facultate.

Bursa INCESA se acordã pentru activitãþi de cercetare aplicativã desfãºurate de studenþi.

CAZARE
Universitatea din Craiova oferã aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cãmine

studenþeºti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:
Campus Agronomie
Campus Mecanicã 
Campus Electrotehnicã
Campus Educaþie Fizicã ºi Sport
Gãsiþi toate informaþiile pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/Uni-

versitateCraiova ºi pe site-urile facultãþilor.

TERENURI
Vând 4200 mp te-
ren intravilan,ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garsoni-
erã plus diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara
Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/943.220.

Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea
lângã Complex
Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de
termopane Q Fort.
Telefon: 0752/
641.487.

Vând teren 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, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã 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 loc de veci,
Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0722/
579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea!
La cerere se oferã
transport, 0766/
859.398 – Bogdan.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând putinã de ste-
jar si stroºitoare me-
talicã. Telefon: 0764/
779.702.

Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Ladã frigorificã cu
3 sertare, frigider
Atctic, aragaz cu
4 ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor co-
lor cu telecoman-
dã D 70 cm în sta-
re bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu
5 lei/kg, covor per-
san 2.20/2 – 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând T i t lu  de
proprietate – pã-
dure 2,6 ha co-
muna Brãdeºti-
Dol j .  Te le fon:
0770/245.289.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoa-
re), diverse scule aº-
chietoare noi. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 7 septembrie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

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 Ame-

najarea 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 com-
pletãrile 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 Financiar-
Contabil -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re 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 Ame-
najarea 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.

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

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare  gaze sobã
D 600,  alternator
12V nou, pickup Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese
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 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 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 tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

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

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere, et. 1, îm-
bunãtãþit, vis-a-vis de
Craioviþa Kaufland –
Penny - lângã piaþã,
cu similar Brazdã,
Calea Bucureºti,
Centru. Telefon:
0723/692.884
OFERTE ÎNCHIRIERI

Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.
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Grupa A: 7 octombrie: Sue-
dia – Luxemburg, Belarus –
Olanda, Bulgaria – Franþa.

10 octombrie: Franþa – Be-
larus, Luxemburg – Bulgaria,
Olanda – Suedia.

Clasament: 1. Franþa 17p, 2.
Suedia 16p, 3. Olanda 13p, 4.
Bulgaria 12p, 5. Belarus 5p, 6.
Luxemburg 5p.

Grupa B: 7 octombrie: Feroe
– Letonia, Andorra – Portuga-
lia, Elveþia – Ungaria.

10 octombrie: Portugalia –
Elveþia, Letonia – Andorra, Un-
garia – Feroe.

Clasament: 1. Elveþia 24p, 2.
Portugalia 21p, 3. Ungaria 10p,
4. Insulele Feroe 8p, 5. Andor-
ra 4p, 6. Letonia 3p.

Grupa C: 5 octombrie: Azer-
bai jan – Cehia,  I r landa De
Nord – Germania, San Marino
– Norvegia.

8 octombrie: Cehia – San
Marino, Germania – Azerbai-
djan, Norvegia – Irl. de Nord.

Clasament: 1. Germania 24p,
2. Irlanda de Nord 19p, 3. Azer-
baidjan 10p, 4. Cehia 9p, 5.
Norvegia 7p, 6. San Marino 0p.

Meciuri cruciale pentru MondialeMeciuri cruciale pentru MondialeMeciuri cruciale pentru MondialeMeciuri cruciale pentru MondialeMeciuri cruciale pentru Mondiale
O singurã echipã din Europa s-a calificat la turneul

final cu douã etape înainte de încheierea preliminarii-
lor, lupta cea mai aprigã fiind în grupa cu: Croaþia,

Islanda, Turcia ºi Ucraina

Alãturi de Rusia, organizatoarea
Mondialului de anul viitor, la tur-
neul final s-au mai calificat: Brazi-
lia, Belgia, Iran, Coreea de Sud,
Japonia, Arabia Sauditã ºi Mexic.

În Grupa A din Europa, Franþa
este favoritã, având meciuri cu
echipe care nu mai sperã la califi-
care, iar Suedia ºi Olanda îºi vor
disputa locul de baraj în meciul di-
rect, din ultima etapã. Aceeaºi si-
tuaþie este în Grupa B, dar pentru
locul 1, pentru care Elveþia ºi
Portugalia se vor duela în runda
finalã, naþionala helvetã având ne-
voie de un egal, ca ºi suedezii în
cazul grupei A. În Grupa C, Ger-
mania are maximum de puncte ºi
se poate considera calificatã, iar
Irlanda de Nord are asigurat locul
de baraj. În Grupa D, Serbia mai

Tricolorii under 21
au remizat cu Elveþia

Selecþionata de tineret a Ro-
mâniei a terminat la egalitate cu
echipa similarã a Elveþiei, 1-1  la
Ovidiu, într-un meci din Grupa
a 8-a a preliminariilor Campio-
natului European de fotbal Un-
der-21 din 2019.  Oaspeþii au
deschis scorul  prin Dimitri
Oberlin (19), iar România a ega-
lat prin George Puºcaº (22). Tri-
colorii mici veneau dupã douã

victorii, cu Liechtenstein ºi Bos-
nia. România ocupã primul loc
în clasament, cu 7 puncte (3 jo-
curi), urmatã de Elveþia, 4 punc-
te (3 j), Þara Galilor, 3 p (2 j),
Bosnia, 3 p (3 j), Portugalia, 3 p
(1 j), Liechtenstein, 0 p (2 j).
Daniel Isãilã a folosit formula:
Ionuþ Radu - Manea, Nedelcea-
ru,  Paºcanu, Andrei Radu (Fl.
ªtefan 77) -  Nedelcu, Cicâldãu

- Costache (A. Ciobanu 46),
 Hagi (Man 82),  Fl. Coman -
Puºcaº. Urmãtorul meci al tri-
colorilor va avea loc pe 6 oc-
tombrie, în deplasare, cu Elve-
þia. Se califica direct la turneul
final câºtigãtoarele celor nouã
grupe, în timp ce patru ocupan-
te ale locurilor secunde cu cel
mai bun punctaj vor disputa un
play-off.

Preliminariile CM Rusia 2018 – zona Europa

are nevoie de un succes pentru a-
ºi asigura prezenþa la Mondiale,
iar Þara Galilor ºi Irlanda îºi vor
disputa în meci direct, în ultima
etapã, locul de baraj. În Grupa E,
cea a României, Polonia este fa-
voritã la calificare, iar Muntene-
gru ºi Danemarca mai sperã la
primul loc, dar cel mai probabil
se vor lupta pentru poziþia secun-
dã, muntenegrenii având cel mai
greu program. În Grupa F, Anglia
îºi poate rezerva deja cantonamen-
tul în Rusia, dar lupta pentru ba-
raj este încinsã, Slovacia, Slove-
nia ºi Scoþia având ºanse aproape
egale la locul 2. În Grupa G, si-
tuaþia este aproape similarã celei
din Grupa B, cu Spania ºi Italia
desprinse, dar între ele nu mai
existã meci direct, aºa cã ibericii

se pot considera calificaþi, iar squa-
dra azzurra trebuie sã se pregãteas-
cã de baraj. Din Grupa H vine sin-
gura echipã care are locul asigurat
la Mondiale, Belgia, în timp ce Bos-
nia ºi Grecia, între care s-au con-
sumat jocurile directe, luptã pen-
tru poziþia secundã. Grupa I este
indiscutabil cea mai echilibratã din
actualele preliminarii europene, 4
echipe luptând umãr la umãr pen-
tru primele douã locuri. Turcia lui
Lucescu a revenit în luptã dupã
victoria cu Croaþia ºi joacã un meci
direct cu Islanda pe teren propriu,
apoiare  deplasare în Finlanda, echi-
pã ieºitã din cursã.

Remarcãm din nou împãrþirea
preferenþialã a locurilor pentru
Mondiale, cel mai dezavantajat
continent fiind Africa, iar favori-
zate sunt Asia, dar mai ales Ame-
rica de Nord ºi Concacaf. Astfel,
Arabia Sauditã s-a calificat deja la
Mondiale, iar echipe precum
Panama, Costa Rica sau Siria sunt

aproape de a ajunge în Rusia, în
timp ce þãrile africane se luptã
pentru doar 5 locuri de calificare,
iar formaþii precum: Camerun,
Senegal, Ghana, Africa de Sud,
Maroc ºi Algeria vor rãmâne pro-
babil acasã, ca sã nu mai aducem

în discuþie lupta din America de
Sud, unde câºtigãtoarea Copei
America, naþionala Chile, nu este
nici mãcar pe loc de baraj, iar Ar-
gentina ar putea ajunge la turneul
final doar fiindcã în baraj ar avea
o dublã facilã cu Noua Zeelandã.

Grupa D: 6 octombrie: Geor-
gia – Þara Galilor, Austria –
Serbia, Irlanda – Moldova.

9  oc tombr ie :  Moldova  –
Austria, Serbia – Georgia, Þara
Galilor – Irlanda.

Clasament: 1. Serbia 18p, 2.
Þara Galilor 14p, 3. Irlanda
13p, 4. Austria 9p, 5. Georgia
5p, 6. Moldova 2p.

Grupa E: 5 octombrie: Arme-
nia – Polonia, Muntenegru –
Danemarca, România – Kazah-
stan.

8 octombrie: Danemarca –
România, Kazahstan – Armenia,
Polonia – Muntenegru.

Clasament 1. Polonia 19p, 2.
Muntenegru 16p, 3. Danemar-
ca 16p, 4. România 9p, 5. Ar-
menia 6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa F: 5 octombrie: An-
glia – Slovenia, Malta – Litua-
nia, Scoþia – Slovacia.

8 octombrie: Lituania – An-
glia, Slovacia – Malta, Slove-
nia – Scoþia.

Clasament: 1. Anglia 20p, 2.
Slovacia 15p, 3. Slovenia 14p,
4. Scoþia 14p, 5. Lituania 5p,
6. Malta 0p.

Grupa G: 6 octombrie: Italia
– Macedonia, Liechtenstein –
Israel, Spania – Albania.

9 octombrie: Albania – Ita-
lia, Macedonia – Liechtenstein,
Israel – Spania.

Clasament: 1. Spania 22p, 2.
Italia 19p,  3. Albania 13p, 4.
Israel 9p, 5. Macedonia 7p, 6.
Liechtenstein 0p.

Grupa H: 7 octombrie: Bos-
nia – Belgia, Gibraltar – Esto-
nia, Cipru – Grecia.

10 octombrie: Belgia – Ci-
pru, Estonia – Bosnia, Grecia
– Gibraltar.

Clasament: 1. Belgia 22p, 2.
Bosnia 14p, 3. Grecia 13p, 4.
Cipru 10p, 5. Estonia 8p, 6. Gi-
braltar 0p.

Grupa I: 6 octombrie: Croa-
þia – Finlanda, Turcia – Islan-
da, Kosovo – Ucraina.

9 octombrie: Finlanda – Tur-
cia, Ucraina – Croaþia, Islanda
– Kosovo.

Clasament: 1. Croaþia 16p, 2.
Islanda 16p, 3. Ucraina 14p, 4.
Turcia 11p, 5. Finlanda 4p, 6.
Kosovo 1p.

Zona AmSud

Bolivia – Chile, Columbia – Brazilia, Ecuador – Peru, Ar-
gentina – Venezuela, Paraguay – Uruguay s-au jucat asearã.
Clasament: 1. Brazilia 37p, 2. Uruguay 27p, 3. Columbia 26p,
4. Peru 24p, 5. Argentina 24p, 6. Chile 23p, 7. Paraguay 21p, 8.
Ecuador 20p, 9. Bolivia 13p, 10. Venezuela 8p. Primele patru
echipe se calificã direct, iar ocupanta locului 5 va susþine un
baraj intercontinental cu Noua Zeelandã.

Zona Asia
Play-off, 5 ºi 8 octombrie: Siria – Australia. Câºtigãtoarea

va disputa un baraj cu locul 4 din zona AmNord ºi Concacaf.

Zona Africa

Grupa A: 1. Tunisia 10p, 2. DR Congo 7p, 3. Guinea 3p, 4. Libia 3p.
Grupa B: 1. Nigeria 10p, 2. Zambia 7p, 3. Camerun 3p, 4. Algeria 1p.
Grupa C: 1. Coasta de Fildeº 7p, 2. Maroc 6p, 3. Gabon 5p, 4. Mali 2p.
Grupa D: 1. Burkina Faso 6p, 2. Capul Verde 6p, 3. Senegal 5p, 4.

Africa de Sud 4p.
Grupa E: 1. Egipt 9p, 2. Uganda 7p, 3. Ghana 5p, 4. Congo 1p.
Câºtigãtoarele grupelor se calificã la Mondiale.

Zona AmNord ºi Concacaf

Clasament: 1. Mexic 19p, 2. Costa Rica 15p, 3. Panama
10p, 4. SUA 9p, 5. Honduras 9p, 6. Trinidad Tobago 3p.

Prrimele 3 clasate se calificã la Mondiale, iar locul 4 dã
baraj cu câºtigãtoarea play-off-ului din Asia.
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