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- Ne bucurãm, Popescule, cã
am avut un Decebal, un Þepeº,
un Mihai, un ªtefan ºi ne pare
rãu cã nu-i avem ºi acum.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

În sfârºit, JeanÎn sfârºit, JeanÎn sfârºit, JeanÎn sfârºit, JeanÎn sfârºit, Jean
Claude JunckerClaude JunckerClaude JunckerClaude JunckerClaude Juncker
cu o declaraþiecu o declaraþiecu o declaraþiecu o declaraþiecu o declaraþie
care conteazã!care conteazã!care conteazã!care conteazã!care conteazã!

O mai veche doleanþã a români-
lor – repetat reiteratã – de-a lungul
anilor a primit, ieri, o tonicã atesta-
re, din partea preºedintelui Comi-
siei Europene, Jean Claude Juncker,
în discursul þinut în faþa Parlamen-
tului European. „Sã deschidem spa-
þiul Schengen pentru România ºi
Bulgaria”. Inserarea unei asemenea
idei, în construcþia discursului de-
spre „starea Uniunii Europene”, nu
este deloc întâmplãtoare, ci mai
degrabã exprimã necesitatea mate-
rializãrii – mult tergiversatã – a unui
deziderat, la destui ani dupã înde-
plinirea condiþionalitãþilor tehnice.

BNS trage un semnal de alarmã:

În nicio þarã dinÎn nicio þarã dinÎn nicio þarã dinÎn nicio þarã dinÎn nicio þarã din
Europa finanþareaEuropa finanþareaEuropa finanþareaEuropa finanþareaEuropa finanþarea
sistemului desistemului desistemului desistemului desistemului de
securitate socialãsecuritate socialãsecuritate socialãsecuritate socialãsecuritate socialã
nu se asigurãnu se asigurãnu se asigurãnu se asigurãnu se asigurã
exclusiv de cãtreexclusiv de cãtreexclusiv de cãtreexclusiv de cãtreexclusiv de cãtre
angajatangajatangajatangajatangajat

Conducerea Blocului Naþional
Sindical (BNS) Dolj a organizat,
ieri, o conferinþã de presã, pen-
tru a trage un semnal de alarmã
vizavi de intenþia Guvernului Ro-
mâniei de a transfera contribu-
þiile sociale exclusiv în sarcina
angajatului.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu:

„Avem experienþa„Avem experienþa„Avem experienþa„Avem experienþa„Avem experienþa
a douã maria douã maria douã maria douã maria douã mari
investiþii careinvestiþii careinvestiþii careinvestiþii careinvestiþii care
merg bine”merg bine”merg bine”merg bine”merg bine”
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FestivalulFestivalulFestivalulFestivalulFestivalul
InternaþionalInternaþionalInternaþionalInternaþionalInternaþional
„Elena T„Elena T„Elena T„Elena T„Elena Teodorini”:eodorini”:eodorini”:eodorini”:eodorini”:
cinci sãptãmânicinci sãptãmânicinci sãptãmânicinci sãptãmânicinci sãptãmâni
de sãrbãtoarede sãrbãtoarede sãrbãtoarede sãrbãtoarede sãrbãtoare
a muzicii,a muzicii,a muzicii,a muzicii,a muzicii,
la Craiova!la Craiova!la Craiova!la Craiova!la Craiova!
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Într-un cadru festiv, în prezenþa reprezentanþilor
administraþiei publice locale ºi judeþene ºi având alã-
turi colegi de la celelalte structuri din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, cadrele Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al ju-
deþului Dolj au sãrbãtorit, ieri, Ziua Pompierilor din
România. Au fost prezentate mesaje de felicitãri, s-
a dat citire ordinelor de înaintare în gradul urmã-
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tor, înainte de îndeplinirea stagiului minim, pentru
un ofiþer, un maistru militar ºi ºapte subofiþeri, au
fost premiaþi pompierii care au reprezentat unita-
tea cu rezultate bune ºi foarte bune la competiþii de
profil, iar la final cei interesaþi au putut sã vadã o
parte din tehnica folositã în intervenþii de pompierii
doljeni, întrucât în toate subunitãþile Inspectoratu-
lui s-a organizat Ziua Porþilor Deschise.
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Senatorul PSD Claudiu Manda
îi ia locul lui Adrian Þuþuianu
la conducerea Comisiei SRI

Senatorul PSD Claudiu Manda a
fost votat, ieri, de plenul reunit, cu
309 voturi „pentru” ºi 36 voturi „îm-
potrivã”, în funcþia de preºedinte al
Comisiei SRI, el înlocuindu-l astfel pe
senatorul PSD Adrian Þuþuianu, care
a pierdut sprijinul politic al partidului
pentru acest post. Votul a fost secret,
exprimat prin buletine de vot. Dupã
anunþarea rezultatului votului, Man-
da a depus jurãmântul.

Liderul PSD Liviu Dragnea a anun-
þat, marþi, cã senatorul Adrian Þuþuia-
nu nu va mai fi preºedintele Comisiei
SRI, el fiind înlocuit de senatorul Clau-
diu Manda. Dragnea a precizat, tot
marþi, cã dezvãluirile fostului angajat
al SRI, Daniel Dragomir, trebuie verifi-
cate de Comisia SRI, dupã ce Manda
îºi va prelua mandatul. „Ceea ce a apã-
rut în spaþiul public este foarte grav
dacã este adevãrat. Eu cred cã Comi-
sia SRI, dupã ce mâine (miercuri, n.r.)
vom alege preºedintele, va trebui sã-l
cheme rapid la audieri pe acest domn
Dragomir, pentru cã astfel de afirmaþii
nu pot fi lansate în spaþiul public fãrã
ca o comisie parlamentarã, respectiv
ceea de control SRI, sã nu-l audieze”,
a spus Dragnea.

Claudiu Manda este vicepreºe-
dinte al Senatului ºi face parte din
Comisia de Apãrare a acestui for le-
gislativ. Anterior, a deþinut trei man-
date de deputat. Manda a absolvit în
2011 Colegiul Naþional de Informaþii,
fiind în prezent doctorand în Mana-
gement al Universitãþii de Stat Vala-
hia din Târgoviºte. În 2005 a absol-
vit Colegiului Naþional de Apãrare.
El este licenþiat al Universitãþii din
Craiova, Facultatea de ªtiinþe Eco-
nomice, Secþia Contabilitate ºi Infor-
maticã de Gestiune.

Þuþuianu a demisionat, sãptãmâ-
na trecutã, dupã ce a fost convocat
de urgenþã de premierul Mihai Tudo-
se la Palatul Victoria, pentru explicaþii
legate de un comunicatul dat de
MApN privind plata eºalonatã a sala-
riilor militarilor. ªeful Guvernului i-a
acceptat demisia, iar portofoliul Apã-
rãrii a fost preluat interimar de vice-
premierul Marcel Ciolacu. Ca urmare
a acestei “gafe”, Þuþuianu ºi-a pier-
dut inclusiv susþinerea politicã pen-
tru ºefia Comisiei SRI, PSD declan-
ºând deja procedurile pentru o nouã
nominalizare. Senatorul PSD Adrian
Þuþuianu a fost repartizat, marþi, în
Comisia pentru cercetare a abuzurilor,
combaterea corupþiei ºi petiþii.
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Prima rectificare a bugetului pe
2017 a fost discutatã ieri, în ºedin-
þa de Guvern în condiþiile înregis-
trãrii unei creºteri economice de
5,8% pe primul semestru, ceea ce
a determinat o creºtere a PIB cu
21,9 miliarde lei. Toate instituþiile
publice au asigurate integral fondu-
rile de funcþionare.

”Creºterea economicã de 5,8%
înregistratã pe semestrul I a condus
la revizuirea pozitivã a creºterii eco-
nomice pe anul 2017 de la 5,2%,
avutã în vedere la elaborarea buge-
tului la începutul anul 2017, la 5,6%.
Astfel PIB-ul nominal estimat s-a
majorat cu 21,9 miliarde lei, respec-
tiv de la 815m,2 miliarde lei la 837,1 miliarde
lei. În aceste condiþii, Guvernul realizeazã o
rectificare bugetarã pozitivã, cu încadrarea în
deficitul de 2,96% din PIB. Veniturile bugetu-
lui general consolidat se majoreazã pe sold cu
1060,7 milioane lei, cheltuielile bugetului ge-
neral consolidat se majoreazã pe sold cu 1705,2
milioane lei, iar deficitul bugetar se menþine
astfel la 2,96% din PIB potrivit metodologiei
cash”, a declarat ministrul de Finanþe, Ionuþ
Miºa, la începutul ºedinþei de Guvern.

Potrivit lui Miºa, veniturile bugetului general
consolidat se majoreazã pe sold cu suma de
1060,7 milioane de lei, menþionând cã bugetul
general consolidat se compune, în general, din
bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asigu-
rãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pen-
tru ºomaj, bugetul fondului naþional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul instituþii-

Preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker, a de-
clarat ieri, în cadrul discursului
anual despre starea Uniunii Eu-
ropene, cã România ºi Bulgaria
trebuie acceptate cât mai rapid
în spaþiul de liberã circulaþie
Schengen. “Este timpul sã adu-
cem România ºi Bulgaria în zona
Schengen. ªi Croaþia trebuie
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lor finanþate integral sau parþial din venitul pro-
prii, bugetul CNAIR.

”Trebuie luate în calcul toate aceste bugete.
Veniturile ºi cheltuielile bugetului general con-
solidat se calculeazã prin agregarea acestor
bugete, dupã eliminarea transferurilor dintre
ele, acestea reprezentând procesul de consoli-
dare. În mod similar se determinã ºi determinã
ºi indicatorul de referinþã, respectiv deficitul
bugetului general consolidat. Prin rectificarea
bugetarã veniturile au fost actualizate þinând
cont de încasãrile realizate pe primele ºapte luni
din acest an, precum ºi de mãsurile legislative
aprobate în acest an”, a mai spus Miºa.

El a adãugat cã unele bugete componente ale
bugetului general consolidat au înregistrat di-
minuãri ale veniturilor – bugetul de stat, minus
1326,5 milioane lei, iar alte bugete au înregis-
trat majorãri ale veniturilor - bugetul asigurãri-

lor sociale, plus 663,1 milioane lei,
bugetele locale, plus 1.989 milioane
lei, rezultând pe sold un plus de ve-
nituri de 1060,7 milioane lei, deci ”o
rectificare pozitivã”.

Astfel, prima rectificare a bu-
getului pentru 2017 a fost discu-
tatã ieri, 13 septembrie, în ºedinþa
de Guvern în condiþiile înregistrã-
rii unei creºteri economice de
5,8% pe primul semestru, ceea ce
a determinat o creºtere a PIB cu
21,9 miliarde lei, conform estimã-
rilor Comisiei Naþionale de Pro-
gnozã, de la 815,2 miliarde lei la
837,1 miliarde lei. Veniturile buge-
tului general consolidat se majo-

reazã, pe sold, cu 1.060,7 milioane lei, chel-
tuielile bugetului general consolidat se majo-
reazã, pe sold, cu 1.705,2 milioane lei, iar
deficitul bugetar se menþine la 2,96% din PIB,
potrivit metodologiei cash.

Toate instituþiile publice au asigurate integral
fondurile necesare pentru acoperirea cheltuieli-
lor de funcþionare. De asemenea, prin rectifi-
carea bugetarã se asigurã plata majorãrilor sa-
lariale pentru diferite categorii de personal din
sistemul bugetar aprobate în acest an, extinde-
rea acordãrii bursei studenþilor pe toatã durata
anului universitar, derularea Programului pen-
tru stimularea înfiinþãrii întreprinderilor mici ºi
mijlocii „Start-up Nation-România”, începerea
selecþiei beneficiarilor de ajutor de stat având
ca obiectiv stimularea investiþiilor cu impact
major în economie, plata în avans a fondurilor
de sprijin pentru agricultori.

Jean-Claude Juncker, preºedintele Comisiei Europene:
Este timpul sã aducem România ºi Bulgaria în spaþiul Schengen

Toate þãrile UE trebuie sã adere la zona euro
Toate þãrile Uniunii Europene trebuie sã adere la zona euro, a afirmat

preºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în timp ce comi-
sarul UE pentru Buget ºi Resurse umane, Günther Oettinger, a sugerat
cã Bulgaria ar putea adopta moneda euro în 2018. “Dacã vrem ca euro
sã uneascã mai degrabã decât sã divizeze continentul nostru, atunci tre-
buie sã fie mai mult decât moneda unui grup select de þãri. Euro este
destinatã sã fie moneda unicã a întregii Uniuni Europene. Toate statele
membre UE, cu excepþia a douã, au obligaþia ºi dreptul de a adera la zona
euro atunci când îndeplinesc toate condiþiile”, a declarat Jean-Claude
Juncker în discursul despre starea Uniunii Europene. Dintre cele 28 de
state membre UE, Marea Britanie ºi Danemarca au clauze care le permit
sã nu adopte moneda euro. Marea Britanie ar urma sã iasã din UE în anul
2019. La rândul sãu, Günther Oettinger, comisarul european pentru Bu-
get ºi Resurse umane, a declarat pentru publicaþia germanã Tagesspie-
gel, cã Bulgaria ar putea adera la zona euro în anul 2018. “Pornesc de la
premisa cã premierul bulgar, Boiko Borisov, va anunþa la începutul anului
2018, când þara sa va prelua preºedinþia Consiliului UE, cã Bulgaria vrea
sã adere la zona euro”, a afirmat Günther Oettinger.

adusã în Schengen, dupã ce în-
deplineºte condiþiile tehnice.
Croaþia meritã calitatea de mem-
bru deplin, dacã vrem ca UE sã
ne uneascã continentul, mai de-
grabã decât sã îl împartã. Tre-
buie sã menþinem o perspectivã
credibilã pentru deschidere cã-
tre þãrile din Balcanii de Vest. UE
va avea mai mult de 27 de state

membre”, a spus Juncker.
Preºedintele Comisiei Europe-

ne le-a cerut statelor din Europa,
în special celor din estul conti-
nentului, sã se uneascã, ceea ce
ar putea fi un avertisment direct
cãtre þãri precum Polonia ºi Un-
garia. “Europa se întinde din Spa-
nia cãtre Bulgaria. Europa trebu-
ie sã respire cu ambii plãmâni:
plãmânul estic ºi plãmânul ves-
tic. Altfel, continentul nostru se
va sufoca”, a spus Juncker.

Jean-Claude Juncker a lãudat
zona euro ºi susþine cã o piaþã
unicã puternicã este calea cãtre
o Uniune Europeanã mai puterni-

cã. “Toate statele membre, cu ex-
cepþia a douã, sunt obligate sã
adere la zona euro. Aceste state
membre au nevoie de sprijinul
unui instrument de aderare la zona
euro. Europa trebuie sã poatã lua
decizii mai rapid ºi mai eficient.
Trebuie sã vedem o uniune eco-
nomicã ºi monetarã mai agilã.
Zona euro este mai rezistentã la
ºocuri decât în urmã cu câþiva
ani. Avem nevoie de un minister
european al Economiei ºi al Fi-
nanþelor ... pentru a promova re-
formele structurale în statele
noastre membre”, a mai declarat
Juncker.
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MIRCEA CANÞÃR

O mai veche doleanþã a românilor –
repetat reiteratã – de-a lungul anilor a
primit, ieri, o tonicã atestare, din par-
tea preºedintelui Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, în discursul þinut
în faþa Parlamentului European. „Sã
deschidem spaþiul Schengen pentru Ro-
mânia ºi Bulgaria”. Inserarea unei ase-
menea idei, în construcþia discursului
despre „starea Uniunii Europene”, nu
este deloc întâmplãtoare, ci mai degra-
bã exprimã necesitatea materializãrii –
mult tergiversatã – a unui deziderat, la
destui ani dupã îndeplinirea condiþiona-
litãþilor tehnice. România ºi Bulgaria,
douã þãri vecine, securizeazã de fapt,
împreunã, flancul sudic al UE ºi amâna-
rea sine die a admiterii lor în spaþiul
Schengen, sub cele mai nefericite justi-
ficãri, demonstreazã nu doar o margi-
nalizare, la nivelul „celor 27”, cât ºi o
discriminare. Or, chiar ideii unei Euro-
pe în mai multe viteze, Jean Claude
Juncker îi opune un model care sã evite
clivajele, prin gãsirea unui compromis.
Bineînþeles, preºedintele Comisiei Eu-

ropene ºtie, graþie unei retorici abile, sã
fie o „medianã” înþeleaptã între þãrile
din Estul ºi Vestul Europei. Mai ºtie cã
nu România ºi Sofia deranjeazã, de la o
vreme, Bruxelles-ul, ci, mai nou, Var-
ºovia, Bratislava ºi Budapesta, care nu
recunosc sentinþa Curþii Europene de
Justiþie privitoare la repartizarea cote-
lor de migranþi în toate þãrile UE. Chiar
dacã au dreptate, venind în întâmpina-
rea populaþiilor din þãrile respective, asta
este o altã discuþie. Au fost menajate,
totuºi, în discursul sãu – interesant con-
struit – afirmând doar cu subînþeles cã
„statul de drept nu este o opþiune”. Fi-
indcã ºtie sã fie patetic ºi justiþiar. S-a
dovedit categoric în privinþa Ankarei, ºi
nici nu putea fi altfel, în toiul unor acu-
te divergenþe ale Turciei cu Germania.
Referirile la directiva lucrãtorilor deta-
ºaþi, care urmeazã sã fie modificatã, fãrã
a-l cita pe Emmanuel Macron, au fost
vagi, dar rezonabile, formulate cu pru-
denþã. Nu s-a arãtat de acord nici cu par-
lamentul ºi nici cu bugetul specific pen-
tru zona euro (19 membri), contrar lui

Emmanuel Macron, care promitea aceste
reforme în campania sa electoralã pen-
tru alegerile prezidenþiale. „Parlamen-
tul euro este Parlamentul European”.
Scurt ºi concis. A avansat, în schimb,
sugestia fuzionãrii postului de preºedinte
al Eurogrupului (clubul miniºtrilor de
finanþe din eurozonã) cu cel de vicepre-
ºedinte al Comisiei Europene, care ar
deveni, de asemenea, comisar pentru
economie. Acest „ministru european” al
Finanþelor ºi Economiei ar putea lua con-
ducerea Mecanismului European de Sta-
bilitate (MES) pentru dirijarea reforme-
lor în þãrile cu deficite mari. Schimbãri-
le instituþionale importante avute în
vedere, fãrã a necesita crearea de insti-
tuþii suplimentare sau modificarea de
tratate europene, au un calendar, despre
care se va vorbi la 6 decembrie a.c., ide-
alã fiind adoptarea lor definitivã, în
martie 2019, momentul „Brexit”. Pânã
la data menþionatã se vor desfãºura ºi
alegerile legislative din Germania, 24
septembrie a.c.. În fine, la summitul
european din 28 septembrie a.c. (Tallinn

- Estonia) va fi precizatã foaia de par-
curs. O propunere insolitã: alegerea pre-
ºedintelui unic al UE, de cele 350 de mi-
lioane europeni, fotoliul actual al pre-
ºedintelui Comisiei Europene, pânã în
2019, fuzionând cu cel al preºedintelui
Consiliului European, deþinut de Donald
Tusk. Tratatele europene neinterzicând
aceastã simplificare. Funcþia de preºe-
dinte ales al UE ar avea un plus de vizi-
bilitate ºi autoritate. Ferm, ca de fieca-
re datã, în unitatea „celor 27”, respin-
gând Europa „formatã diferenþiat”, Jean
Claude Juncker a citat România în câ-
teva rânduri. Avantajos. Eurodeputatul
Victor Boºtnaru s-a ºi exprimat: «Avem
la Bruxelles un mai bun „român” în per-
soana lui Jean-Claude Juncker». S-a
vorbit ºi despre summitul special de la
Sibiu, când România va deþine preºedin-
þia Consiliului European, dar pânã atunci
mai este destul timp. Îmbucurãtor este
totuºi faptul cã tergiversarea admiterii
României în spaþiul Schengen a fost re-
cunoscutã. Bineînþeles, ea nu se dato-
reazã, exclusiv, Comisiei Europene.

În luna august, în judeþul Dolj,
au fost efectuate 1.235 de tes-
tãri, opt dintre acestea fiind po-
zitive. Trei din cazuri au fost des-
coperite în urma unor testãri oca-
zionale (în scop diagnostic sau
expuneri accidentale), un caz a
fost diagnosticat la un bolnav de
tuberculozã, iar un altul la o fe-
meie gravidã. Tot pozitive au ie-
ºit ºi testele în cazul a doi doljeni
care a avut contact cu o persoa-
nã infectatã cu virusul HIV, un
alt caz fiind descoperit în urma
unui control la cerere.

Peste 300 de doljeni se aflã în

Opt cazuri de infectare
cu HIV depistate în Dolj

În ultima lunã, opt cazuri de infectare
cu virusul HIV au fost descoperite în
Dolj, în urma testelor care s-au fãcut în
mai multe laboratoare din judeþ. Direc-

þia de Sãnãtate Publicã (DSP) a anunþat
cã virusul a fost depistat la o femeie gra-
vidã, un alt caz înregistrându-se la un
pacient cu tuberculozã.

evidenþele medicale ca fiind pur-
tãtori ai virusului HIV sau bol-
navi de SIDA. ªi chiar dacã în
ultimii 25 de ani s-au fãcut pro-
grese importante în plan medical,
în continuare obiective importan-
te rãmân accesul universal la pre-
venþia HIV, tratament, îngrijiri ºi
suport, dar ºi reducerea numã-
rului persoanelor infectate cu
HIV/SIDA sau informarea ºi edu-
carea populaþiei, mai ales a gru-
purilor cu risc crescut. Pentru a
reduce numãrul cazurilor noi,
specialiºtii atrag atenþia cã este
foarte importantã o mai bunã in-

formare ºi educare în legãturã cu
HIV/SIDA. De asemenea, ar fi
necesarã creºterea numãrului de
persoane, în special din grupele
de risc, care solicitã efectuarea
unui test de depistare a infectãrii
cu HIV ºi creºterea numãrului de
persoane care adoptã un compor-
tament sãnãtos în relaþie cu HIV/
SIDA.

Testarea
este gratuitã

Potrivit medicilor, testarea se
face în orice laborator, fie el pri-
vat sau de stat. Testul este însã

gratuit doar pentru femei-
le însãrcinate, în cadrul
unui program derulat de
Ministerul Sãnãtãþii. În
funcþie de tipul testului,
rezultatul se poate da pe
loc sau este nevoie de 3-5
testãri pe o perioadã mai
îndelungatã.

Dincolo de toate, o pro-
blemã rãmâne lipsa de in-
formaþii cu privire la ce
înseamnã virusul HIV ºi
SIDA. 30.8% din respon-
denþi i  cercetãri i  „Sub
Lupã” cred cã toþi copiii
nãscuþi din mame seropo-
zitive vor fi ºi ei seropo-
zitivi, iar 20% din respon-
denþi cred cã este nevoie
de veselã separatã pentru
a se proteja de infecþia cu
HIV. Totodatã, 69,8% din
respondenþi asociazã per-
soanelor seropozitive cu-

vinte aparþinând registrului ne-
gativ („frustrate”, „labile”, „ne-
fericite”, „depresive”, „izolate”,
„stare de sãnãtate instabilã ºi
contagioasã”, „dependente”,
„iresponsabile”). 24.2% din
respondenþi nu s-ar simþi con-
fortabil sã îmbrãþiºeze o persoa-
nã seropozitivã.

Numãrul deceselor
provocate de SIDA
a scãzut constant
Progresele înregistrate în me-

dicinã au fãcut, totuºi, ca per-
soanele infectate cu HIV sã trã-
iascã mai mult decât, spre exem-
plu, în urmã cu 20 de ani. Se
estimeazã cã peste trei milioane
de vieþi au fost salvate începând
cu anul 1996, când accesul la
tratament a fost permis. Potri-
vit reprezentanþilor Organizaþiei
Naþiunilor Unite, în 2013, la ni-
vel global, s-au înregistrat 1,5
milioane de decese cauzate de
SIDA. Dar numãrul de victime
provocate de SIDA a scãzut net
în  întreaga lume, fiind cu 11,8%
mai mic decât în anul precedent.
Este cea mai puternicã scãdere
de la vârful epidemiei în 2005.
36,9 milioane de persoane au fost
infectate cu HIV în 2014, ºi 2,6

milioane dintre acestea au fost
copii. Aproximativ 150 de mili-
oane de copii ºi adulþi, din 129
de þãri cu venituri mici ºi mijlo-
cii au primit servicii de testare
HIV, 14,9 milioane de persoane
care trãiesc cu HIV au primit
tratament antiretroviral (ART) la
nivel global, dintre care 13,5 mi-
lioane au primit ART în þãrile cu
venituri mici ºi medii. Se esti-
meazã cã aproximativ douã mi-
lioane de persoane au fost recent
infectate cu virusul în 2014, iar
34 de milioane de oameni au
murit din cauze legate de SIDA
pânã în prezent, inclusiv 1,2 mi-
lioane în 2014.

În timp ce numãrul deceselor
legate de SIDA a scãzut constant
cu 100.000 pe an începând din
2005, în 2013 scãderea a fost
de 200.000. Numãrul deceselor
legate de SIDA a scãzut cu 35%
de la vârful înregistrat în 2005.
De asemenea, numãrul cazuri-
lor noi de infestare cu HIV a
scãzut de la 2,2 milioane în
2012, la 2,1 milioane în 2013.
Cazurile noi de contaminare la
copii s-au diminuat de aseme-
nea, de la 270.000 la 240.000.
Din 2005, numãrul cazurilor noi
de îmbolnãvire s-a redus în to-
tal cu 27,6% în întreaga lume.

RADU ILICEANU
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S-au împlinit, ieri, 169 de ani
de la istorica bãtãlie din Dealul
Spirii, de la 13 septembrie 1848,
când pompierii militari, sub co-
manda cãpitanului Pavel Zãgãnes-
cu, au dat dovadã de spirit de sa-
crificiu ºi de un legendar eroism
în lupta cu turcii, datã la care se
sãrbãtoreºte Ziua Pompierilor din
România. Cu acest prilej, la sediul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj
a fost organizatã o festivitate la
care au participat reprezentanþi ai
administraþiei publice locale ºi ju-
deþene, dar ºi ai celorlalte struc-
turi din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne.

Manifestarea a început cu pre-
zentarea mesajelor de felicitare

Magistraþii Tribunalului Dolj au
hotãrât, marþi, 12 septembrie a.c.,
cã poate începe judecarea lui Ion
Popescu, de 54 de ani, din comu-
na Dobreþu, judeþul Olt, acuzat cã
a vrut sã mituiascã doi poliþiºti dol-
jeni cu 800 de lei: „Constatã le-
galitatea sesizãrii instanþei cu re-
chizitoriul nr. 481/P/2017 al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, privind pe inculpatul Popes-
cu Ion, trimis în judecatã în stare
de arest la domiciliu, sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de dare
de mitã, prev. ºi pedepsitã de art.

„Undã verde” pentru procesul olteanului care a vrut
sã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu 800 de lei

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au hotãrât cã poate
începe procesul bãrbatul de 54 de ani, din judeþul Olt, trimis
în judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, la începutul lunii iulie, pentru dare de mitã. Olteanul a
fost prins pe 24 iunie a.c. încercând sã mituiascã doi poliþiºti
doljeni cu 800 de lei pentru a nu i se întocmi dosar penal
întrucât fusese prins cu lemne pentru care nu avea docu-
mente, iar inculpatul a fost menþinut în arest la domiciliu.

290 alin. 1 cp rap. la art. 6 din
Legea nr 78/2000, a administrã-
rii probelor ºi a efectuãrii actelor
de urmãrire penalã. Dispune în-
ceperea judecãþii cauzei privind
pe inculpatul Popescu Ion. Cu
drept de contestaþie în termen de
3 zile de la comunicare. Pronun-
þatã în camera de consiliu, azi,
12.09.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã sâmbãtã, 24 iu-
nie a.c., în jurul orei 11.00, agen-
tul de poliþie Pãtru Constantin-Alin
– ajutor ºef de post la Postul de

Poliþie Gherceºti, ºi agentul prin-
cipal Tîrºa Ionuþ-Marius – ajutor
ºef de post la Postul de Poliþie Bul-
zeºti (ambele din cadrul Secþiei 5
Poliþie Ruralã Pieleºti), aflaþi în pa-
trulã intercomunalã pe raza comu-
nei Gherceºti, în satul Ungureni,
(pe DJ 643 F), au oprit pentru con-

trol autoturismul Fiat Ducato, con-
dus de Ion Popescu, de 54 ani, din
comuna Dobreþu, judeþul Olt, care
transporta ilegal, fãrã documente
de provenienþã, circa 2 metri steri
lemne de foc, acesta oferind di-
verse sume de bani poliþiºtilor pen-
tru a nu lua mãsuri legale împotri-

va sa. Bãrbatul a fost refuzat de
cei doi poliþiºti, dar pentru cã in-
sista, aceºtia ºi-au anunþat superi-
orii, dar ºi pe ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj, care,
împreunã cu procurorul desemnat
de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj au organizat flagrantul.
Ion Popescu a fost prins în timp
ce oferea agenþilor de poliþie suma
de 800 lei, chiar în sediul Postului
de Poliþie Gherceºti.

Bãrbatul fost dus la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost audiat, apoi reþinut pen-
tru 24 de ore pentru dare de mitã,
iar pe 25 iunie Tribunalul Dolj a
luat faþã de el mãsura arestului la
domiciliu pe o perioadã de 30 de
zile. Pe 7 iulie a.c. s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
olteanul a fost trimis în judecatã
pentru comiterea infracþiunii de
dare de mitã, iar acum a ieºit din
camera preliminarã.

Premii, avansãri ºi felicitãri de ZiuaPremii, avansãri ºi felicitãri de ZiuaPremii, avansãri ºi felicitãri de ZiuaPremii, avansãri ºi felicitãri de ZiuaPremii, avansãri ºi felicitãri de Ziua
PompierilorPompierilorPompierilorPompierilorPompierilor, la ISU Dolj, la ISU Dolj, la ISU Dolj, la ISU Dolj, la ISU Dolj

Într-un cadru festiv, în prezenþa reprezen-
tanþilor administraþiei publice locale ºi judeþe-
ne ºi având alãturi colegi de la celelalte struc-
turi din subordinea Ministerului Afacerilor In-
terne, cadrele Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj au sãr-
bãtorit, ieri, Ziua Pompierilor din România. Au
fost prezentate mesaje de felicitãri, s-a dat ci-
tire ordinelor de înaintare în gradul urmãtor,

înainte de îndeplinirea stagiului minim, pentru
un ofiþer, un maistru militar ºi ºapte subofiþeri,
au fost premiaþi pompierii care au reprezentat
unitatea cu rezultate bune ºi foarte bune la
competiþii de profil, iar la final cei interesaþi au
putut sã vadã o parte din tehnica folositã în in-
tervenþii de pompierii doljeni, întrucât în toate
subunitãþile Inspectoratului s-a organizat Ziua
Porþilor Deschise.

adresate tuturor pompierilor de
ministrul Afacerilor Interne, se-
cretarul de stat ºi ªeful Departa-
mentului pentru Situaþii de Urgen-
þã, Raed Arafat, inspectorul gene-
ral al Inspectoratului General pen-
tru Situaþii de Urgenþã, toate subli-
niind devotamentul cu care salva-
torii îºi fac datoria în fiecare zi.
Subprefectul de Dolj, Cristian
ªovãilã, a dat citire ordinelor de
înaintare în gradul urmãtor, îna-
inte de îndeplinirea stagiului mi-
nim, pentru un ofiþer, un maistru
militar ºi ºapte subofiþeri, fiind
apoi evidenþiate cadrele unitãþii
care au reprezentat atât unitatea,
cât ºi þara, cu succes, la compe-
tiþii internaþionale.

Este vorba despre plutonier

major Corina Cucu, care, la cea
mai mare competiþie sportivã des-
tinatã pompierilor ºi poliþiºtilor,
World Police and Fire Games, or-
ganizatã o datã la fiecare doi ani,
desfãºuratã anul acesta în perioa-
da 8-13 august, la West Los An-
geles College, în Statele Unite ale
Americii, a obþinut 4 medalii (1 aur
ºi 3 argint) la atletism, ºi de echi-
pajul de descarcerare al ISU Dolj
care, în perioada 30 august – 3
septembrie a.c., a participat la
Campionatul Mondial de Descar-
cerare ºi de Acordare a Primului
Ajutor Calificat (World Rescue
Challenge - WRC) desfãºurat la
Târgu Mureº.

Echipajul ISU Dolj, format din
plutonier adjutant Laurenþiu Bur-

toiu, plutonier major Ovidiu Ai-
ciu, plutonier major Marius ªer-
ban, plutonier major Mihai Pãun,
plutonier major Florin Chiricã,
plutonier major Paul Chelu ºi ser-
gent major Ionuþ Tãnasie (antre-
nor lot - plutonier major Adrian
Areþu; coordonator lot - cãpitan
George Moghilaº; ºef lot - maior
Marius Radu) a fost înscris în
competiþie la proba descarcerare
din vehicule ºi s-a clasat pe locul
17 la general din 34, fiind primul
între echipajele româneºti partici-
pante la aceastã probã de concurs.
Au fost aplaudaþi ºi premiaþi, apoi
invitaþii au coborât în curte, pen-
tru premierea câºtigãtorilor con-
cursurilor profesionale ale servi-

ciilor voluntare ºi private pentru
situaþii de urgenþã din judeþul Dolj,
desfãºurate în luna iunie.

Astfel, au plecat acasã cu cupe,
reprezentanþii Serviciilor Volunta-
re pentru Situaþii de Urgenþã din
Castranova, Pleniþa ºi Melineºti ºi
ai Serviciilor Private pentru Situa-
þii de Urgenþã de la Electrocentra-
le Craiova II, Ford România ºi
OMV. Invitaþii, dar ºi alþi craio-
veni, mai mici sau mai mari, au
putut sã vadã, la final, o parte din
autospecialele ºi tehnica folosite
de pompieri în intervenþii, întru-
cât atât la sediul din Craiova al ISU
Dolj, cât ºi la celelalte subunitãþi
din teritoriu, a fost organizatã
„Ziua Porþilor Deschise”.
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Ieri, primarul Craiovei, Mihail
Genoiu, a susþinut prima confe-
rinþã de presã de dupã începe-
rea noului an ºcolar. Folosim
aceastã alãturare de evenimente
pentru a înþelege cã munca în
administraþie localã este sub o
presiune uriaºã, cu termene fer-
me. ªi facem aici referire la pro-
misiunea fãcutã de primar cã, în-
cepând cu 11 septembrie a.c.,
centrul Craiovei va fi redeschis
circulaþiei rutiere. Ceea ce s-a ºi
întâmplat. Evident cã anii când
a deþinut funcþia de viceprimar
ºi primar interimar al municipiu-
lui îºi spun cuvântul, în favoa-
rea craiovenilor.

De la bun început s-a intrat
în discutarea chestiunilor strin-
gente ale municipiului. Prima
este cea a Colegiului Naþional
„Carol I”. Aici, aflãm cã licitaþia
a fost amânatã, pentru cã pro-
cedura nu a fost respectatã în
totalitate, iar acum documenta-
þia este reîncãrcatã pe SEAP.
Avantajul este cã toate actele au
fost, deja, verificate de ANAF ºi
nu mai trebuie parcurse etape de
analizã obligatorie, a dat asigu-
rãri primarul Mihail Genoiu.

Un nou lot de strãzi
intrã în reabilitare

Acordul cadrul pentru cele
87 de strãzi a fost prelungit
pentru cã existã o contestaþie pe
rol. Se lucreazã, în prezent, pe
strãzile „Izvorul Rece” ºi „Eli-
za Opran”. „S-au finalizat cele-
lalte strãzi ºi s-a solicitat recep-
þia. S-a realizat ºi un racord al
centurii de nord ce aparþine
CNADR cu municipiul Craiova

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Aºa cum ne-a obiºnuit, primarul Mi-
hail Genoiu îºi respectã promisiunea de
a face o administraþie localã transparen-
tã, comunicând, în fiecare zi de miercuri,
cu populaþia Craiovei, prin intermediul
ziariºtilor. Stadiul actualelor lucrãri in-
vestiþionale, probleme inerente apãrute

în situaþii delicate, proiectele ce vor de-
mara în scurt timp au fost printre teme-
le de discuþie. Alãturi de edil a stat Sorin
Manda, administratorul public al muni-
cipiului, care a punctat achiziþiile RAT
S.A. ºi infuzia de finanþare nerambursa-
bilã pentru confortul edilitar.

pe o porþiune ce rãmãsese ne-
reabilitatã”, a mai punctat pri-
marul Craiovei.

Schimbãrile majore în toate
cartierele craiovene, cu precã-
dere cele rutiere ºi pietonale,

vor continua. „Urmeazã cele 87
de strãzi care vor intra în plin
proces de modernizare, lotul
actual fiind aproape finalizat”,
a mai precizat Mihail Genoiu.
Totodatã sunt foarte multe so-
licitãri pentru anveloparea ter-
micã a blocurilor. Concret, de
la 18 blocuri sunt depuse ce-
reri pentru obþinerea certifica-
tului de urbanism.

Infrastructura
sportivã, abordatã
cu înþelepciune

În privinþa stadionului de atle-
tism s-a hotãrât ca proiectarea
sã fie scoasã separat la licitaþie
ºi, apoi, execuþia. În acest mod,

cei ce vor licita vor fi cumva mai
relaxaþi în a-ºi asuma realizarea
lucrãrii în termenele asumate.

Provocat sã facã o estimare
a costurilor de întreþinere pe
care le-ar genera noul stadion
Central, primarul Craiova a ofe-
rit rãspunsul potrivit. „Cheltu-
ielile vor fi estimate în baza cãr-
þii tehnice datã de constructor.
Va trebui sã ºtim consumul in-
stalaþiei de iluminat, al celei de
climatizare. Toate aceste con-
sumuri trebuie adaptate firesc
la gradul de utilizare a stadio-
nului”. Edilul considerã cã, în
momentul actual, singura auto-
ritate care poate administra sta-
dionul este Primãria Craiova ºi
nu o direcþie din subordinea sa.
A detaliat ºi situaþia de la sta-
dionul Cluj Arena, unde, muni-
cipalitatea de acolo a decis sã
înfiinþeze o societate care avea
ca asociat unic Primãria Cluj-
Napoca, dar care, ulterior, s-a
înglobat în datorii.

Trebuie sã primeze
caracterul
de investiþii publice,
sociale

„Avem experienþa a douã in-
vestiþii mari: parcarea subteranã
ºi Water Park. Acestea nu au
scopul de a face profit, ci de a
face servicii publice. Oricând se
pot ajusta tarifele, dacã este ne-
voie. În baza acestor argumente
fireºti, ºi stadionul trebuie sã se
automenþinã. Acesta are un ca-
racter social, are o utilitate cla-
rã. Nu trebuie sã facã un profit
foarte ridicat. La aceastã orã, în
parcarea subteranã sunt aproxi-
mativ 300 de maºini, din totalul

de peste 600 locuri disponibile.
Stadionul va fi deschis oricãror
evenimente, nu doar meciurilor
de fotbal, care vor fi din douã
în douã sãptãmâni. Dupã ce vom
prelua stadionul Central, vom
crea imediat ºi structura de co-
ordonare a acestei infrastructuri.
Întrucât, spre exemplu, trebuie
sã lucrãm cu specialiºti, inclu-
siv în a proteja gazonul. Totul
trebuie fãcut cu mult discernã-
mânt, ca ºi pânã acum, pentru
cã, iatã, lucrurile sunt bine puse
la punct”, a argumentat prima-
rul Mihail Genoiu.

Vor sosi alte cinci
noi autobuze Solaris

Administratorul public al Cra-
iovei, Sorin Manda, a prezentat
situaþia la zi a achiziþiilor de noi
autobuze pentru transportul pu-
blic. „Pentru cele cinci autobu-
ze Solaris se va semna sãptãmâ-
na viitoare contractul ºi, în ter-
men de 90 de zile, vor trebui
aduse în Craiova. Referitor la li-
citaþia pentru cele douã maºini
de ridicãri de la RAT, vã pot spu-
ne cã au fost cinci societãþi care

au depus oferte. Au rãmas doar
trei, pentru cã douã nu au avut
oferta tehnicã completã. ªi ur-
meazã sã desemnãm câºtigãto-
rul. De asemenea, sãptãmâna
trecutã, la A.D.R., într-o ºedin-
þã cu reprezentanþii celor cinci
primãrii reºedinþã de judeþ din
Oltenia, s-a negociat între Pri-
mãria Craiova ºi Primãria Dro-
beta-Turnu Severin. În final, am
primit 500.000 de euro pentru
zona de transport, de mobilitate
urbanã ºi am dat, la schimb,
500.000 pentru zonele defavo-
rizate, având în vedere cã Ghi-
dul de accesare pe aceastã mã-
surã este foarte complex ºi ne
va fi greu sã gãsim zone de apli-
cabilitate”, a precizat Sorin Man-
da, administratorul public al mu-
nicipiului Craiova.

Utilitatea autobuzelor Solaris,
dotate cu aer condiþionat, s-a vã-
zut ºi în aceastã varã, mai ales
cã, fãrã sã fim acuzaþi de parti-
pris-uri, societatea concurentã
de transport local a înregistrat
un deficit de cãlãtori, chiar din
lipsa asigurãrii confortului ter-
mic pe timpul zilei.
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Gheorghe Frãþicã, vicepreºe-
dintele BNS Dolj, a subliniat fap-
tul cã aceastã intenþie este una
care dovedeºte felul în care gu-
vernanþii ignorã nu doar legisla-
þia europeanã în vigoare, dar ºi
nevoile ºi drepturile cetãþenilor
români, obligaþi sã fie cobai pen-
tru mãsuri ºi politici netestate
nicãieri în lume. „Prin urmare,
considerãm aceastã decizie a ac-
tualului guvern de a transfera in-
tegral în sarcina salariaþilor res-
ponsabilitatea finanþãrii sistemu-
lui de pensii ºi asigurãri de sã-
nãtate – ca fiind o mãsurã inco-
erentã, hazardatã ºi total defa-
vorizantã faþã de cel în slujba
cãruia ar trebui sã fie guvernan-
þii: poporul român. România va
fi de la 1 ianuarie 2018 singurul
stat din Uniunea Europeanã în
care contribuþiile la sistemul de
securitate socialã vor fi asuma-
te integral de angajat”, a preci-
zat Gheorghe Frãþicã. Acesta a
anunþat cã din banii angajaþilor
de la CFR s-a modernizat un
vagon de tren, care circula în
toatã þara pentru a demonstra
guvernanþilor cã se pot amenaja
vagoanele de cãlãtori, pentru a
se circula în condiþii optime.

Super ªoim...
la SC Avioane SA

La nivel mondial, din 119 þãri
care au în implementare un sis-
tem de protecþie socialã ºi a cã-
ror fiscalitate este monitorizatã,
nici mãcar una nu are în între-
gime aceastã sarcinã alocatã ex-
clusiv angajatului. „România va
fi de la 1 ianuarie 2018 singurul
stat din Uniunea Europeanã în
care contribuþiile la sistemul de
securitate socialã vor fi asuma-
te integral de angajat. Prima ac-
þiune pe care BNS o întreprinde
este chiar aceastã conferinþã de
presã. Nu am vrea sã începem
protestele, pentru cã, în acest
moment nu ni s-a prezentat nici-
un draft din al acestei legi ºi
atunci nu ºtim dacã ea va fi bunã
sau rea. Din discuþiile cu minis-
trul Muncii, doamna Lia Olguþa
Vasilescu ne-a dat toate asigu-

BNS trage un semnal de alarmã:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În nicio þarã din Europa finanþarea sistemuluiÎn nicio þarã din Europa finanþarea sistemuluiÎn nicio þarã din Europa finanþarea sistemuluiÎn nicio þarã din Europa finanþarea sistemuluiÎn nicio þarã din Europa finanþarea sistemului
de securitate socialã nu se asigurã exclusiv de cãtre angajatde securitate socialã nu se asigurã exclusiv de cãtre angajatde securitate socialã nu se asigurã exclusiv de cãtre angajatde securitate socialã nu se asigurã exclusiv de cãtre angajatde securitate socialã nu se asigurã exclusiv de cãtre angajat

Conducerea Blocului Naþional Sindical (BNS) Dolj
a organizat, ieri, o conferinþã de presã, pentru a trage

un semnal de alarmã vizavi de intenþia Guvernului
României de a transfera contribuþiile sociale exclusiv
în sarcina angajatului. Sindicaliºtii spun cã în nicio
þarã din Europa finanþarea sistemului de securitate

socialã nu se asigurã exclusiv de cãtre angajat. „Prac-
tica europeanã aratã o asumare împreunã – angajat ºi
angajator – a finanþãrii sistemului de securitate socia-
lã”, susþin liderii de sindicat Victor Peþa – preºedin-
tele BNS Dolj; Gheorghe Frãþicã – vicepreºedintele

BNS Dolj; Cristinel Drãguceanu – vicepreºedinte
BNS Dolj; Ovidiu Cioroianu – lider de sindicat com-

pania Ford; Titi Roman – lider de sindicat Poºta
Românã ºi secretar general al BNS Dolj.

rãrile cã va fi o lege bunã pen-
tru salariaþi, cã vor fi protejaþi
când se vor pensiona. Cã este o
lege care acþioneazã pentru vii-
tor”, a spus Victor Peþa, preºe-
dintele BNS Dolj. Liderul de sin-
dicat de la SC Avioane SA Cra-
iova a fãcut ºi o radiografie a
fabricii de Avioane ºi a spus cã
în acest moment se lucreazã la
o hotãrâre de guvern, prin care
se vor da de lucru în continuare
angajaþilor, adicã, se vor moder-
niza 10 avioane tip Super ªoim.
„Din 2013 nu am mai avut pro-
bleme cu achitarea salariilor, a
fost tot timpul de lucru, aproa-
pe cã am modernizat ºi renovat
toate avioanele de timp IAR 99
din dotarea Armatei Române”, a
mai spus Victor Peþa.

Peste 11,4 milioane
de persoane
plãtesc contribuþii
de asigurãri sociale

Cristinel Drãguceanu, vice-
preºedintele BNS Dolj, a vorbit
despre acest transfer al respon-
sabilitãþii finanþãrii sistemelor de
securitate socialã cãtre angajat.
„Toate riscurile demografice ºi
de sustenabilitate a sistemului de
pensii ºi a celui de sãnãtate vor
fi transferate cãtre salariat, fapt
ce va genera un rãzboi între pre-
siunea fiscalã pe salariat ºi adec-
varea veniturilor pentru benefi-
ciari. Cele 2 sisteme – sistemul
public de pensii ºi cel de asigu-
rãri de sãnãtate - sunt oricum
greu sustenabile, în acest mo-
ment raportul între salariaþi ºi
pensionari  fiind de aproximativ
1:1. În sistemul de asigurãri de
sãnãtate erau la sfârºitul anului
2016 - 17.130.940 persoane asi-
gurate – aproximativ 11,4 mili-
oane plãtesc contribuþii de asi-
gurãri sociale. Pentru aproape 6
milioane de contribuabili (alþii
decât salariaþii), contribuþia la
fondul de sãnãtate este extraor-
dinar de redusã, aproximativ 5
milioane de salariaþi asigurã pes-
te 80% din finanþarea sistemu-
lui de asigurãri de sãnãtate. În

fiecare an, cu unele fluctuaþii
generate de evoluþia salariului
minim, bugetul de stat a trebuit
sã intervinã cu subvenþii pentru
acoperirea deficitului sistemului
public de pensii sau cel al fon-
dului unic de asigurãri de sãnã-
tate. Mai ales în aceste condiþii
decizia de a tãia finanþarea aces-
tor sisteme pare a fi de neexpli-
cat”, a subliniat Drãguceanu.

La privat situaþia
va fi ºi mai
complicatã

Ovidiu Cioroianu, liderul de
sindicat al celui mai important
angajator din judeþul Dolj – com-
pania Ford, a spus cã lucrurile
sunt mai complicate când vine
vorba de mediul privat. „  Azi
angajatul plãteºte contribuþii so-
ciale 16,5% ºi impozit pe salarii
– 16%, de la 1 ianuarie salaria-
tul va plãti contribuþii sociale –
35% ºi impozit pe salariu 10%.
Angajatorul plãteºte azi contri-
buþii sociale – 22,75%, de la 1
ianuarie 2018 va plãti - 0%. Ac-
tualmente Guvernul nu poate
garanta includerea contribuþiilor
angajatorului în câºtigul salarial
brut decât în cazul salariului mi-
nim ºi al salariilor din sectorul
bugetar, iar în acest moment
peste 25% din salariaþii din Ro-
mânia sunt plãtiþi la nivelul sala-
riului minim, aºadar ierarhia sa-
larialã va fi în mod excesiv apla-
tizatã. În fapt, Guvernul poate
garanta pãstrarea salariului mi-
nim net doar pentru cei care la
31 decembrie 2017 erau plãtiþi
la nivelul salariului minim. Pen-
tru salariaþii din sectorul econo-
mic, alþii decât cei încadraþi la
nivelul salariului minim, Guver-

nul se bazeazã în acest proces
pe un singur mecanism – buna
credinþã a angajatorilor sau alt-
fel spus ”mila lui Dumnezeu”. Cel
mai probabil salariaþii din secto-
rul privat vor suporta din sala-
riul net acest transfer, cu unele
ajustãri generate de evoluþia sa-
lariului minim. Chiar dacã toþi
angajatorii din România ar da do-
vadã de bunã credinþã, atât pen-
tru ei cat ºi pentru angajaþi, acest
proces de transfer va fi un coº-
mar. În baza de calcul a contri-
buþiilor sociale sunt incluse com-
ponente ale salariului cum ar fi
sporuri, sau beneficii în bani sau
în naturã - care sunt sau nu per-
manente, drept urmare, ºi dacã
angajatorul ar fi de acord sã in-
cludã în câºtigul salarial contri-
buþiile plãtite anterior de angaja-
tor, acest proces ar fi unul ex-
trem de greoi ºi birocratic. Cel
mai probabil în cazul componen-
telor ce nu sunt permanente,
creºterea cotei de contribuþii va
fi suportatã în întregime de sa-
lariat. De exemplu, la un salariu
brut de 2500 lei, salariatul va
pierde pânã la 297 lei, adicã o
reducere nominalã cu aproxima-
tiv 17% a salariului net”, a mai
spus Ovidiu Cioroianu.

Poºta Românã
este la un pas
de insolvenþã...

O situaþie destul de criticã
este la Compania Naþionalã
„Poºta Românã”. Titi Roman,
secretarul general al BNS Dolj,
a spus cã compania este la un
pas de insolvenþã, iar de fieca-
re datã, problema invocatã a
fost managementul defectuos.
Acesta este motivul pentru care

au pãrãsit compania de-a lun-
gul vremii peste 6000 de anga-
jaþi, iar astãzi sunt localitãþi în
care factorul poºtal este plãtit
doar câte patru ore pe zi, sau
sunt localitãþi fãrã poºtaº. ªi cu
pensiile sunt probleme la CNPR,
susþine Titi Roman. „Am ridi-
cat toate aceste probleme la în-
tâlnirea cu ministrul Telecom-
unicaþiilor, domnul ªova, care
a promis cã va face un Memo-
randum ºi va rezolva aceste as-
pecte extrem de negative. Nici
pensiile celor ce contribuie azi
nu vor fi mai mari în viitor da-
toritã acestei mãsuri, o datã cu
creºterea câºtigului salarial brut
individual creºte cel puþin în
mod similar ºi câºtigul salarial
mediu brut pe economie, ºtiut
fiind faptul cã pensia se calcu-
leazã plecând de la raportul în-
tre câºtigul brut individual bazã
de calcul ºi câºtigul salarial
mediu brut pe þarã aferent fie-
cãrei luni de cotizare. Prin ade-
rarea la Uniunea Europeanã, cei
mai mulþi români au sperat la
justiþie socialã, protecþie socia-
lã ºi condiþii de muncã ºi de via-
þã decente. Protecþia socialã
oferã lucrãtorilor siguranþa unui
venit în perioada de tranziþie
între douã locuri de muncã, în
perioadele de îmbolnãvire, inva-
liditate, maternitate sau pensi-
onare. Dispariþia surselor de fi-
nanþare înseamnã implicit dis-
pariþia prestaþiilor sau preluarea
acestora de cãtre bugetul de
stat. În cazul dispariþiei presta-
þiilor mai sus menþionate, Ro-
mânia îºi încalcã angajamente-
le asumate la nivel european ºi
internaþional....” a explicat Titi
Roman.
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La Galeriile de Artã ale Cercului
Militar Craiova se deschide astãzi,
ora 19.00, în organizarea Fotoclu-
bului „Mihai Dan Cãlinescu”, o ex-
poziþie de artã fotograficã realizatã
de ºase membri ai Fotoclubului „Ba-
natul Montan” din Reºiþa. Nicolea
Vlãdescu, Daniel Puºcãu, Georgian
Malinatescu, Vali Marin, Petre Da-
lea – Art.AAFR ºi Flavian Savescu
– GPU Aphrodite, A.FIAP, F.ICS
prezintã publicului 60 de lucrãri alb-
negru ºi color.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Expoziþie a membrilor Fotoclubului „Banatul Montan”, din Reºiþa

În deschidere: cea mai recentã
premierã a Operei craiovene

«Suntem entuziasmaþi de modul
în care aratã evenimentele artistice
ce vor alcãtui tabloul celei de-a XV-
a ediþii a Festivalului Internaþional
„Elena Teodorini”. Avem satisfac-
þia de a fi construit un veritabil brand
cultural ce duce renumele Operei
Române Craiova peste hotare ºi asta
în condiþii vitrege, pentru cã, pre-
cum bine ºtiþi, sala noastrã se aflã
în renovare. Astfel, dacã în urmã
cu doi ani reuºeam performanþa de
a avea la Craiova, înaintea Operei
din Paris, premiera operei „Proce-
sul” de Philip Glass, chiar în inter-
pretarea Teatrului de Operã din
Magdeburg, din prima clipã în care
am început sã schiþãm aceastã edi-
þie am avut mari emoþii legate de
logistica ºi dificultatea organizãrii
unui eveniment de o asemenea am-

«„Banatul Montan” este un club
foto înfiinþat mai de curând, dar cu
o activitate remarcabilã, datoratã
unor împãtimiþi ai fotografiei. Cole-
gii reºiþeni au o bogatã activitate
expoziþionalã, atât în þarã, cât ºi pes-
te hotare, obþinând deja câteva titluri
naþionale ºi internaþionale. Anul tre-
cut am participat la o activitate or-
ganizatã de ei de o manierã profesi-
onistã, care a presupus o turã foto
cu o platformã de cale feratã, trac-
tatã de o drezinã, pe prima porþiune

de cale feratã româneascã, între lo-
calitãþile Oraviþa – Anina ºi retur.
Zonã superbã, propice pentru ima-
gini fotografice inedite. ªi anul acesta
– chiar a doua zi dupã vernisajul de
la Craiova, vineri dimineaþa – urmea-
zã sã plece împreunã cu ei  12
membri ai fotoclubului nostru, pen-
tru un workshop în zona Reºiþei, or-
ganizat în perioada 15-17 septem-
brie», a precizat col. (r.) Mircea An-
ghel, preºedintele Fotoclubului „Mi-
hai Dan Cãlinescu”.

Opera Românã Craiova va deschide stagiunea
2017-2018 cu ediþia a XV-a a Festivalului Interna-
þional „Elena Teodorini”, ediþie jubiliarã la împli-
nirea a 160 de ani de la naºterea Elenei Teodo-
rini. Evenimentul va fi organizat în perioada 1
octombrie – 12 noiembrie ºi va cuprinde 16 eve-
nimente, prezentate de artiºti din Italia, Repu-
blica Moldova, Serbia ºi, bineînþeles, România –

de la operã ºi operetã la spectacole de balet, jazz
ºi romanþã. „Cinci sãptãmâni de sãrbãtoare a
muzicii, trei companii europene invitate, nume
de referinþã ale artei lirice ºi titluri de operã în
primã audiþie pe scenele de spectacol din Craio-
va!”, anunþã organizatorii. Evenimentele vor avea
loc la Cercul Militar Craiova, Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” ºi Filarmonica „Oltenia”.

ploare în spaþii care nu ne aparþin.
Trebuie sã spun cã am gãsit tot
sprijinul din partea instituþiilor de
profil din Craiova», ne-a declarat
Antoniu Zamfir, managerul Operei
Române Craiova.

Cea mai recentã premierã a
Operei Române Craiova, „Pescui-
torii de perle” – punere în scenã
realizatã de maestrul l’Oiseleur des
Longchamps, pe muzica lui Geor-
ges Bizet – va deschide duminicã,
1 octombrie, ora 19.00, în sala
Cercului Militar Craiova, ediþia a
XV-a a Festivalului Internaþional
„Elena Teodorini”. Reprezentaþia
va aduce în faþa publicului craio-
vean patru soliºti aplaudaþi pe im-
portante scene lirice europene: te-
norul Edoardo Milletti (Italia) – în
rolul Nadir, baritonul Nikola Mi-
jailovic (Serbia), care va interpre-
ta rolul Zurga, ºi soliºtii Operei
craiovene – soprana Renata Vari

(Leila) ºi basul Sorin Drãniceanu
(Nourabad), sub conducerea mu-
zicalã a maestrului Christian San-
du (Cluj-Napoca).

„Classic & Jazz”
ºi „Carmen – Rock Version”,

pe afiºul festivalului
Cu concursul Orchestrei, Co-

rului ºi Baletului Operei Române
Craiova, publicul va putea vedea
în festival opereta „Voievodul þi-
ganilor”, de Johann Strauss-fiul
(5 octombrie, ora 19.00, Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”, condu-
cerea muzicalã: Alexandru Iosub),
„Don Giovanni” – dramma gio-
coso compusã de W.A. Mozart
(22 octombrie, ora 19.00, Cercul
Militar, conducerea muzicalã: Wal-
ter Attanasi – Italia), opereta „Sil-
via” de Emmerich Kalman (26 oc-
tombrie, ora 19.00, Cercul Militar
Craiova, conducerea muzicalã: Ale-
xandru Iosub) ºi „Don Carlo” de
G. Verdi (12 noiembrie, ora 19.00,
Cercul Militar Craiova).

De asemenea, pe afiºul festiva-
lului figureazã spectacolul „Clas-
sic & Jazz”, cu lucrãri de Astor
Piazzolla ºi Nino Rota, susþinut de
Alessandro Quarta Quintet (Italia)
ºi Orchestra de camerã a Operei
Române Craiova, sub conducerea
muzicalã a lui Walter Attanasi (7
octombrie, ora 19.00, Filarmoni-

ca „Oltenia”), spectacolul „Car-
men – Rock Version” prezentat de
Corul ºi Baletul Operei craiovene
ºi de Concertino Accordion Band
– conducerea muzicalã Marius
Hristescu (11 octombrie, ora
19.00, Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”), opera în concert
„Tristan ºi Isolda” (actul al II-lea),
prezentatã de Orchestra Operei
Române Craiova – dirijor Walter
Attanasi (14 octombrie, ora 19.00,
Filarmonica „Oltenia”), precum
ºi un concert al Orchestrei Simfo-
nice a Filarmonicii „Oltenia”, cu
lucrãri de Constantin Silvestri, L.
Van Beethoven ºi W.A. Mozart –
dirijor Theo Wolters, din Olanda
(20 octombrie, ora 19.00).

Spectacol de balet prezentat
de Skaramacay Art Factory,

din Italia
În partea a doua, Festivalul

Internaþional „Elena Teodorini”
va continua cu reprezentaþii invi-
tate din þarã, ca ºi din Republica
Moldova, Italia ºi Serbia. Aºa sunt
spectacolele „Scripcarul pe aco-
periº” de J Stein, susþinut de Tea-
trul „Regina Maria” Oradea (28

octombrie, ora 19.00, Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu”), „Dama
de picã” ºi „Spãrgãtorul de nuci”
de P.I. Ceaikovski, prezentate de
Teatrul Naþional de Operã ºi Balet
„Maria Bieºu” Chiºinãu (29, res-
pectiv 30 octombrie, ora 19.00,
Cercul Militar Craiova).

Pe 5 noiembrie, Centrul Cultu-
ral pentru UNESCO „Cetatea Ro-
manþei” Târgoviºte va susþine
spectacolul „Romanþa ne uneºte”,
iar pe 10 noiembrie va avea loc
spectacolul de balet „Haeretica for
Skaramacay” al Skaramacay Art
Factory (Italia). Îi va urma, pe 9
noiembrie, „Omnibus Opera” –
spectacol prezentat de Teatrul Na-
þional de Operã Novi Sad. Toate
cele trei reprezentaþii vor fi gãz-
duite de sala Cercului Militar Cra-
iova, cu începere de la ora 19.00.

***
Rezervãri pentru bilete la spec-

tacolele din cadrul Festivalului In-
ternaþional „Elena Teodorini” se pot
face la numãrul de telefon
0351.442.471, la adresa de e-mail
agentiadebilete@operacraiova.ro
sau pe site-ul Operei Române Cra-
iova, www.operacraiova.ro.

Antoniu Zamfir, managerul Operei Române Craiova: «Oferta
culturalã a festivalului este una extrem de diversã – de la o premierã
wagnerianã (actul al II-lea din „Tristan ºi Isolda”, „operã în concert” pe
scena Filarmonicii „Oltenia”) la „Haeretica for Skaramacay”, un specta-
col de dans contemporan incendiar semnat de o companie italianã acla-
matã pe marile scene ale lumii. Fiecare din cele 15 spectacole ale acestei
a XV-a ediþii are o aurã aparte ºi ar fi nedrept sã nu vorbesc despre toate,
dar sunt convins cã misterul nu va face decât sã stârneascã interesul
publicului pe care îl invitãm sã urmãreascã afiºele din oraº ºi sã nu rateze
niciun titlu din cele propuse, fiecare având relevanþã artisticã ºi comple-
tând repertoriul nostru – practic, aceasta a fost ideea de bazã: sã aducem
publicului craiovean titluri de operã ce nu existã în stagiunile noastre ºi
spectacole de balet de mare succes».
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„Canto Masterclass” cu soprana Nicoleta Ardelean
În perioada 3-10 noiembrie, în cadrul Festivalului

Internaþional „Elena Teodorini”, soprana Nicoleta
Ardelean va susþine, la Muzeul de Artã Craiova, un
Masterclass de artã vocalã, ce va înlocui Concursul
Internaþional de Canto. „Dificultãþile legate de lipsa sãlii
ne-au îndreptat cãtre aceastã soluþie, care poate pãrea
un compromis, dar sunt convins cã va avea un impact
deosebit asupra tinerilor interpreþi dornici sã-ºi perfec-
þioneze tehnica vocalã. Onorãm, astfel, vocaþia peda-
gogicã a Elenei Teodorini, cea care s-a dedicat carierei
pedagogice, devenind director al Conservatorului Gu-
vernamental din Buenos Aires în 1915”, a subliniat An-
toniu Zamfir, managerul Operei craiovene.

Nicoleta Ardelean este absolventã a Academiei de
Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Facultatea
de Pedagogie Muzicalã – Muzicã religioasaã (1997) ºi

Facultatea de interpretare vocalã (1999). Este laureatã
(Marele Premiu) la Concursul Naþional de Interpretare
vocala „Sabin Drãgoi” din Timiºoara ºi la Concursul
Internaþional de Canto „Hariclea Darclee” (Premiul III)
de la Brãila (1999). În anul 2000 a fost laureatã (Pre-
miul „N. Bretan”) la Concursul Internaþional de Inter-
pretare vocalã din Cluj-Napoca ºi la Concursul Inter-
naþional de Canto din Bilbao, Spania (Premiul II ºi Pre-
miul criticilor muzicali). În urma debutului internaþio-
nal pe scena Operei din Strasbourg, a primit un „Pre-
miu de recunoaºtere a talentului artistic”, din partea
Fundaþiei Europene de Culturã de pe lângã Parlamentul
European (2001). De atunci ºi pânã astãzi cariera sa a
fost construitã pe coordonate internaþionale, având ro-
luri deosebite pe scenele mari ale lumii, de la Scala din
Milano la Opera din Santiago de Chile.
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Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizea-
zã expoziþia de carte intitulatã
“Primul rãzboi mondial”. Expo-
ziþia va putea fi vizitatã în Salo-
nul expoziþional al bibliotecii în-
cepând de joi, 14 septembrie,
pânã la finalul lunii în curs.

Perioada Primului Rãzboi
Mondial, prin problemele com-
plexe pe care le-a ridicat, prin
momentele sale dramatice, prin
eroismul de masã manifestat în
toatã amploarea lui, cât ºi prin

Sâmbãtã, 18 noiembrie, voluntarii vor
reveni pentru completãri de puieþi pe tere-
nuri din toatã þara:Letcani (jud. Iaºi), Peºte-
ra (jud. Constanþa), Urvin (jud. Timiº) ºi
Armãºeºti (jud. Ialomiþa). De asemenea, în
aceeaºi zi vor fi organizate acþiuni de împã-
durire, pe terenuri noi, la Moineºti (jud.Ba-
cãu), Cozieni (jud. Buzãu), Jegãlia (jud. Cã-
lãraºi), Sotanga (jud. Dîmboviþa), Greceºti
(jud. Dolj), ºi Vladimiri (Gorj). Terenurile
pe care vor fi realizate acþiunile de plantare
sunt fãrã vegetaþie forestierã ºi sunt predis-
puse sau afectate de diferite procese de de-

 Au apãrut tot felul de discuþii privind dis-
tribuþia manualelor ºcolare pentru anul de în-
vãþãmânt preuniversitar 2017-2018. S-au fã-
cut tot felul de speculaþii în ceea ce priveºte
procedura de selecþie ºi de transmitere a co-
menzilor de manuale. Ultima vorbire, în spa-
þiul public, a fost fãcutã referitor la cãrþile de
Limbaenglezã, iar faptul este puþin rupt de
realitate, având în vedere metodologia.

«Trebuie respectatã legislaþia.Manualele

Expoziþie de carte – Primul Rãzboi MondialExpoziþie de carte – Primul Rãzboi MondialExpoziþie de carte – Primul Rãzboi MondialExpoziþie de carte – Primul Rãzboi MondialExpoziþie de carte – Primul Rãzboi Mondial
consecinþe, a rãmas adânc înti-
pãritã în memoria colectivã. Is-
torici, scriitori, publiciºti ºi oa-
meni politici, militari sau civili
- mulþi dintre ei contemporani
cu evenimentele desfãºurate
atunci -  au consacrat neconte-
nit acestui interval istoric o bo-
gatã ºi diversã literaturã, de la
istorii oficiale la studii ºi lucrãri
de sintezã, de la colecþii de do-
cumente pânã la articole de pre-
sã, de la memorii pânã la bro-
ºuri de popularizare.

Participarea României la pri-
mul rãzboi mondial a fost orga-
nic integratã în desfãºurãrile po-
litico-militare generale ale rãz-
boiului, contribuþia militarã, po-
liticã ºi economicã fiind pro-
fund reflectate în istoriografia
româneascã ºi strãinã.

Dintre lucrãrile expuse amin-
tim: “România în anii primului
rãzboi mondial”, Bucureºti, Edi-
tura Militarã, 1987 (2 volume),
Rãcilã, E., “Contribuþii privind
lupta românilor pentru apãrarea
patriei în primul rãzboi mondial:
1916-1918: situaþia administrati-
vã, politicã ºi socialã a teritoriu-
lui românesc vremelnic ocupat”,
Iaºi, Editura Tipo Moldova, 2017;
Hitchins, K., “România: 1866-
1947”, Bucureºti, Humanitas,
2013; Boia, L., “Primul rãzboi
mondial: controverse, parado-
xuri, reinterpretãri”, Bucureºti,
Humanitas, 2014; Avram, V., “Ce-
rul în flãcãri: 1914-1918: Aviaþia
beligeranþilor în Primul Rãzboi
Mondial”, Bucureºti, Editura Mi-
litarã, 2014; Iorga, F.,  “Un cân-
tec de lebãdã: vlãstare boiereºti
în Primul Rãzboi Mondial”, Bu-
cureºti, Editura Corint, 2016;
Maria, Regina României, “Jurnal
de rãzboi”, Bucureºti, Humani-
tas, 2014 (3 volume), etc.

“Cãrþile pe care le deþine Bi-
blioteca Aman pe marginea pro-
blematici i  Primului  Rãzboi
Mondial, a Unirilor din anul
1918 ºi a întregului context care
premerge anul de graþie 1918 ºi
care se întinde pânã dupã Tra-
tatele de la Paris reprezintã un
tezaur extraordinar de valoros.
Expoziþia de carte este cu atât
mai utilã cu cât, pe parcursul
lunii în curs, Biblioteca Aman
va gãzdui o serie de ateliere in-
structive cu privire la semnifi-

caþia ºi relevanþa Marelui Rãz-
boi, justificare ºi promisiune
pentru Marea Unire. Îi invitãm
pe toþi cei preocupaþi de memo-
ria anului 1918, pe cei care vor
sã documenteze aceastã clipã as-
tralã ºi pe toþi ceilalþi sã viziteze
expoziþia pe care am organizat-
o”, a declarat Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
“ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

Comuna Greceºt i ,  par teComuna Greceºt i ,  par teComuna Greceºt i ,  par teComuna Greceºt i ,  par teComuna Greceºt i ,  par te
importantã,  la  n ive l  naþ ional ,importantã,  la  n ive l  naþ ional ,importantã,  la  n ive l  naþ ional ,importantã,  la  n ive l  naþ ional ,importantã,  la  n ive l  naþ ional ,

în  programul  de împãdur i r iîn  programul  de împãdur i r iîn  programul  de împãdur i r iîn  programul  de împãdur i r iîn  programul  de împãdur i r i
Pentru al treilea an consecutiv,

iniþiativa naþionalã, bazatã pe volunta-
riat, „Plantãm fapte bune în Româ-
nia” va desfãºura activitãþi de împã-
durire,în mai multe judeþe, în aceeaºi
zi. Din judeþul Dolj, comuna Greceºti
va participa la aceastã campanie.

gradare (eroziune pluvialã, alunecare de te-
ren, poluare sau eroziune eolianã etc.)

Voluntarii participanþi primesc, în urma
activitãþii de plantare sau de organizare, o
diplomã „Green Endoresment”, recunoscu-
tã în „Curricum Vitae” de peste 30 compa-
nii de renume din toatã lumea. Aºa cum am
amintit, din judeþul nostru a fost aleasã co-
muna Greceºti, localitate care are, de câþiva
ani, o activitate intensã de revigorare a fon-
dului forestier. «Avem de mai mult timp, în
colaborare cu Direcþia Silvicã Dolj ºi Aso-
ciaþia „Creºtin”, o activitate de reîmpãduri-
re. Pe fiecare an, am avut cel puþin douã
hectare pe care s-au fãcut plantãri de ar-
bori. ªi în acest proiect, unde am fost cu-
prinºi, vom merge pe linia  revigorãrii fon-
dului forestier. Nu ne este indiferentã soarta
pãdurilor», a precizat Marcel Corîci, pri-
marul comunei Greceºti.

CRISTI PÃTRU

ªi pentru Limba englezã
trebuie respectatã legislaþia

Aºa cum s-a amintit ºi în conferin-
þa de presã susþinutã de conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, în teritoriu nu sunt probleme
cu distribuþia manualelor destinate
elevilor. Cu toate acestea, au apãrut
unele discuþii în ceea ce priveºte
manualele pentru Limba englezã.
Toate speculaþiile sunt demontate,
dupã Nota Telefonicã nr. 462/
12.09.2017, emisã de ISJ Dolj.

ºcolare pentru disciplina Limba modernã 1
– „Limba englezã” –NU se regãsesc pe plat-
forma www.manuale.edu.ro ºi nici în apli-
caþia web – „Selectarea Necesarului de Ma-
nuale ªcolare” (SNMS), la adresa http://
transfer.rocnee.eu/ manuale digitale, deoa-
rece se aflã în perioada de reevaluare, stabi-
litã în conformitate cu decizia Consiliului
Naþional de Soluþionare a contestaþiilor , pri-
ind procedura de licitaþie deschisã. Vor trans-
mite comenzi pentru manualul de „Limba
modernã – 1 – „Limba englezã” – studiu in-
tensiv –NUMAI acele unitãþi ºcolare în
care s-au organizat clase cu program de
studiu intensiv pentru „Limba modernã
1”, cu o alocare de patru ore pe sãptã-
mânã, stabilite în conformitate cu progra-
ma ºcolarãa disciplinei, aprobatã prin OMEN
nr. 3393/28.02.2017», a precizat prof.  Da-
niel Leotescu, inspector de specialitate în
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!
SC CASA NOASTRÃ S.A

anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de catre APM Dolj,
pentru proiectul “Modificare
faþade corp C11 copertinã me-
talicã, realizare închideri peri-
metrale, schimbare de desti-
naþie din copertinã depozitare
în spaþiu de producþie” propus
a fi amplasat în comuna Pie-
leºti, str. Calea Bucureºti, nr.
113, Judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de pe internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data
22.09.2017.

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.

OFERTE DE SERVICIU
SC PAZA CLB SRL
Bãileºti organizeazã
concurs pentru ocu-
parea postului de
contabil. Relaþii la te-
lefon: 0770/605.771.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4 ca-
mere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã 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 (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 Goieºti. Te-
lefon: 0763/675.342.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.

Vând 4200 mp teren in-
travilan,cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
CUMPÃR DOUÃ CA-
MERE PLATA PE LOC.
Telefon: 0761/355.107.
sau 0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND pãmânt umplu-
turã, cantitate 1.000-
10.000 mc. Telefon:
0745/463.294.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
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Domiciliat în ............................................................................
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0722/579.773.
Vând struguri de vin
din zona Vrancea! La
cerere se oferã trans-
port, 0766/859.398 –
Bogdan.
APARATURÃ sudurã,
butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Vând putinã de stejar
si stroºitoare metalicã.
Telefon: 0764/779.702.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atctic,
aragaz cu 4 ochiuri. Te-
lefon: 0770/687.578.
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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºt i-
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchietoa-
re noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600,  alternator
12V nou, pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12 ºi 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.201

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Cra-
ioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Calea
Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884
Schimb apartamennt
3 camere zona 1 Mai
cu garsonierã + dife-
renþa. Telefon: 0741/
467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Primesc fatã în gazdã
-  zona Ciupercã. Te-
lefon: 0351/441.276.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Dan Petrescu

Pro
- A avut performanþe la

aproape toate echipele la care a
fost cu excepþia mandatelor la Ra-
pid ºi la Wisla Cracovia. Rezultate
bune la Sportul, Al Arabi, Jiangsu,
Kuban sau Dinamo Moscova, chiar
ºi la ASA, pe care a antrenat-o un
meci, câºtigând Supercupa Româ-
niei. Apogeul a fost câºtigarea ti-
tlului cu Unirea Urziceni. Chiar ºi
în acest sezon este lider cu CFR
Cluj dupã 9 etape, cu 4 puncte
avans faþã de locul 2.

- Se adapteazã rapid, are
rezultate imediate, nu are nevoie
de timp pentru a suda un grup,
ceea ce este esenþial la o echipã
naþionalã. Are deja mai multe clu-
buri la care a demonstrat acest
lucru ºi a acumulat experienþã.
Chiar ºi când a antrenat afarã a
fost la curent cu tot ce se petre-
ce în fotbalul românesc.

- Fost mare internaþional, are
aproape 100 de selecþii ºi 12 goluri
pentru echipa naþionalã, pe care nu
a avut ºansa sã o antrezene pânã
acum. Face parte din Generaþia de
Aur, pe care ar fi dispus sã o „trã-
deze”, venind lângã Burleanu. Are
ºi o carierã extraordinarã în Pre-
mier League.

Dan Petrescu, Cosmin Contra, Cosmin Olãroiu ºi
Walter Zenga sunt favoriþi sã preia echipa naþionalã

a României

FRF negociazã rezilierea contractului neamþului
Christoph Daum, al cãrui mandat la cârma naþionalei
României a fost dezastruos, ºi urmãtorul selecþioner
va fi ales dintre: Dan Petrescu, Cosmin Contra,
Walter Zenga sau Cosmin Olãroiu, pe listã fiind ºi
Victor Piþurcã sau Gicã Hagi, însã ambii au ºanse
minime de a reveni pe banca tehnicã a tricolorilor.

CSO Filiaºi s-a calificat în tu-
rul 4 al Cupei României, dupã ce
a eliminat formaþia Sporting Ro-
ºiori, scor 2-1 în partida dispu-
tatã pe terenul „Chimia”, de la
Iºalniþa. Niculor Neacºu a des-
chis scorul în minutul 59, cu ca-
pul, ºi tot el i-a pasat lui Dinu
pentru 2-0, zece minute mai târ-
ziu. Cercel, de la oaspeþi, a redus

din handicap cu cinci minute îna-
inte de final. Antrenorul Victor
Naicu a folosit formula: Nedeia-
nu – Calu, Cr. Preda, Tereche,
Cruºoveanu – Cr. Tudor, Bor-
neci, Chivu, Neacºu (71 Borhot)
– I. Badea (76 Papa), C. Dinu (80
Moraru). În turul patru al Cupei
României, CSO Filiaºi va întâlni
o formaþie din Liga a II-a, care

ar putea fi Pandurii sau CS Mio-
veni, dar gândul lui Victor Naicu
este la un duel istoric, cu Uni-
versitatea Craiova, în 16-imi,
meci care s-ar disputa pe noua
arenã a Bãniei. Ar fi un un meci
cu o simbolisticã aparte, þinând
cont cã prima partidã din istoria
ªtiinþei Craiova (U.N.S.R. Cra-
iova pe atunci) s-a disputat cu

CFR Filiaºi, pe 5 septembrie
1948. „Am fãcut un joc bun, l-
am controlat în totalitate, am ra-
tat foarte mult, dar am reuºit sã
ºi înscriem în repriza secundã,
însã finalul l-am trãit periculos,
pentru cã dintr-o neatenþie i-am
bãgat în joc. Sunt mulþumit de ati-
tudinea bãieþilor, de jocul prestat,
chiar dacã a bãtut vântul puter-

nic ºi ne-a mai încurcat. Ne do-
rim sã depãºim performanþa de
anul trecut, când am întâlnit o
echipã din Liga a II-a. Mi-aº dori
sã trecem în faza urmãtoare ºi sã
picãm cu Universitatea Craiova ºi
sã fim noi echipa care inaugurea-
zã noul stadion, pentru cã am
înþeles cã noua arenã va fi inau-
gurat cu un meci de Cupã”.

Filiaºiul þinteºte un duel istoric cu ªtiinþa, pe noul stadionFiliaºiul þinteºte un duel istoric cu ªtiinþa, pe noul stadionFiliaºiul þinteºte un duel istoric cu ªtiinþa, pe noul stadionFiliaºiul þinteºte un duel istoric cu ªtiinþa, pe noul stadionFiliaºiul þinteºte un duel istoric cu ªtiinþa, pe noul stadion
Calificatã în turul urmãtor al Cupei României

Împotrivã
- Are un stil ultradefensiv,

echipele sale joacã urât, enervant,
practic „scopul scuzã mijloacele”.

- Este vulcanic, nu a învãþat
sã se tempereze ºi practic se face
de râs prin scandalul pe care-l face
pe marginea terenului.

- Se bazeazã mai mult pe ju-
cãtori bãtrâni, cu excepþia manda-
tului de la Sportul, club care avea
însã politica de a promova tinerii.
Astfel, nu ar putea clãdi o genera-
þie care sã reziste mai mulþi ani, iar
tinerii ar primi cu greu o ºansã.

- Este legat de CFR Cluj
printr-un contract ferm, fiind cel
mai bine plãtit antrenor din Liga I
ºi a format deja o echipã cu care
se poatre bate la titlu.

Cosmin Contra

Pro
- Rezultatele îl recomandã ºi

pe el, oriunde a lucrat a pierdut
foarte puþine meciuri, la Timiºoa-
ra, Petrolul, cu care a câºtigat Cupa
României ºi Dinamo, iar pe Getafe
a salvat-o de la retrogradare.

- A avut o carierã importan-
tã atât la echipa naþionalã, unde a
strâns peste 70 de selecþii, cât ºi
în Primera.

- Chiar dacã este destul de
tânãr, se impune în faþa jucãtorilor,
indiferent de personalitatea acesto-
ra, fãrã a fi însã un antrenor dur.

- Este dispus sã plece de la
Dinamo, unde nu posedã un buget
necesar pentru lupta la titlu, deºi a
avut rezultate, fiind aproape sã câº-
tige campionatul, dupã ce prelua-
se echipa cu ºanse minime de a
mai prinde play-off-ul.

Împotrivã
- A avut mandate foarte

scurte, în principal din cauza sa ºi
ar putea renunþa brusc ºi la naþio-
nalã dacã i se iveºte o oportunitate
pe care el o considerã mai bunã.

- Este destul de tânãr, 41 de
ani, puþini selecþioneri s-au impus
la aceastã vârstã, neavând prea
multã experienþã.

Walter Zenga

Pro
- Se spune despre el cã este

antrenorul strãin care a schimbat
multe în fotbalul românesc prin me-
todele sale. A avut rezultate la Naþio-
nal, la Steaua, mai puþin la Dinamo.

- Are o carierã bogatã ca an-
trenor, chiar dacã nu are perfor-
manþe mari. A antrenat la: Steaua
Roºie, Gaziantep, Catania, Paler-
mo, Sampdoria ºi mai multe echi-
pe din þãrile arabe.

- Deºi este italian, cunoaºte
foarte bine fotbalul românesc, s-a
adaptat bine aici ºi este un tip des-
chis, volubil.

- Fost mare internaþional ita-
lian, este un nume important în fot-

balul internaþional.
- Nu este sub con-

tract cu vreo echipã, iar
Burleanu a mai negociat
cu el pentru preluarea
naþionalei, înainte de a-
l instala pe Daum.

Împotrivã

- E greu de crezut
cã se va mai apela la un
antrenor strãin dupã
eºecul lui Daum.

- În ultimii ani nu prea a mai
avut rezultate, a schimbat multe
echipe.

Cosmin Olãroiu

Pro
- Are o experienþã destul de

mare la cei 48 de ani ºi a avut re-
zultate, chiar dacã de mai mulþi ani
antreneazã în þãrile arabe.

- Este un antrenor cu mare
personalitate, are ºi foarte mulþi
bani, nu acceptã vreun compro-
mis. Este ºi foarte dedicat, meti-
culos, perfecþionist.

Împotrivã
- Lucreazã de mai mulþi ani

în þãrile arabe ºi nu mai ancorat în
realitãþile fotbalului românesc,
unde nu a mai vrut sã revinã.

- Este un antrenor foarte
scump, e greu de crezut cã va re-
nunþa la milioanele de euro de la
arabi pentru un contract de câteva
sute de mii de euro.

Victor Piþurcã

Pro
- Este selecþionerul care a

calificat naþionala de tineret la Euro
98 ºi naþionala mare la Euro 2000,
2008 ºi a avut mare contribuþie la
calificarea din 2016. I-a dus pe tri-
colori ºi la un baraj cu Grecia pen-
tru Mondiale.

- Are o mare experienþã ca
selecþioner, dintre cei propuºi cu-
noaºte cel mai bine acest job.

- A propulsat mulþi jucãtori
tineri la echipa naþionalã, care apoi
au fost ani de zile oameni de bazã
la lot. A avut rezultate ºi când a
avut generaþii de valoare, dar a fã-
cut ºi „din rahat bici”.

- Nu are angajament ºi a de-
clarat cã în România ar mai antre-
na doar naþionala sau Universita-
tea Craiova.

Împotriva
- Caracter dificil, nu este

agreat nici de cei din FRF, iar Bur-
leanu nu a ºtiut cum sã scape mai
repede de el, nici de mass media.

- Lumea s-a plictisit de el, ar fi al
patrulea mandat la naþionalã ºi nici
stilul de joc nu este agreat, chiar
dacã s-a dovedit cã selecþionerii care
i-au urmat n-au avut nici rezultate,
iar jocul a fost ºi mai modest.

Gicã Hagi
Pro

- Este campion cu Viitorul, o
echipã cu buget mic.

- Îi place sã lucreze cu tine-
rii, sã-i promoveze, poate construi
o naþionalã de viitor.

- ªtie munca de manager, se
ocupã de toate aspectele, fiind ºi
patron ºi preºedinte ºi antrenor la
Viitorul, ceea ce îi poate fi de folos
ºi la naþionalã.

- A mai avut un mandat la
naþionalã, chiar dacã nu tocmai
reuºit, dar se poate spune cã are
experienþã pe acest post.

- Este considerat cel mai
mare jucãtor al României, cuvân-
tul sãu este unul greu atât în ves-
tiar, cât ºi în þarã sau în strãinãta-
te, ar fi o loviturã de imagine pen-
tru naþionalã.

Împotrivã
- Ar fi un conflict de intere-

se dacã ar antrena naþionala, având
în acelaºi timp ºi un club de Liga
I, nu doar o Academie.

- Cu excepþia rezultatelor
excelente de la Viitorul, unde a
avut timp sã lucreze fãrã presiu-
ne, nu a mai confirmat la alte echi-
pe, nici la Galata, nici Bursa, nici
la Timiºoara, nici la Steaua ºi nici
la naþionalã.

Ladislau Boloni

Pro
- Este un antrenor cu mare

experienþã, cu rezultate remarca-
bile, a lucrat în mai multe medii,
din Portugalia ºi Franþa pânã în þã-
rile arabe. A pregãtit echipele: Nan-
cy, Sporting Lisabona, Rennes,
Monaco, Standard, Lens, PAOK,
câteva din þãrile arabe ºi acum este
la Antwerp. A adus ultimul titlu
pentru Sporting, când i-a promo-
vat ºi pe Cristiano Ronaldo sau
Quaresma.

- Un antrenor cu þinutã, im-
pune respect, atât în vestiar, cât ºi
în relaþia cu presa.

- Are experienþã ca selecþi-
oner, chiar pe banca României,
cu rezultate destul de bune, iar
jocul naþionalei era apreciat în
mandatul sãu.

- Lucreazã bine cu tinerii, are
„ochi” ºi promoveazã talentele.

- Fost mare internaþional ro-
mân, are peste 100 de selecþii.

Împotrivã
- A „trãdat” naþionala aflatã

aproape de Mondiale, în 2001,
plecând la Sporting ºi ar putea
recidiva.

- Nu prea mai cunoaºte fot-
balul românesc, nu a antrenat în
Liga I.
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