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- Dacã o þinem tot aºa, o s-ajun-
gem, Popescule, sã ne-ncãlþãm iar
cu opinci.

- ªi pe-alea cu ce bani le cumpãrãm?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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primarul careprimarul careprimarul careprimarul careprimarul care
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Alegerea ca primar a lui Iuli-
cã Bãloi, din partea liberalilor
doljeni, în urmã cu un an ºi ceva,
a pãrut multora, în analizele fã-
cute, o frumoasã surprizã. Fos-
tul voleibalist de calitate al Cra-
iovei, fiu al comunei Seaca de
Câmp, ºi-a lãsat prietenii prinºi
cu rosturile lor, gãsind de cu-
viinþã sã punã umãrul, la urni-
rea din loc a unor lucruri, la el
acasã, unde nu se mai întâmpla
nimic, de mai multã vreme. ªi
i-a convins pe „ai lui”.

Mai multeMai multeMai multeMai multeMai multe
„de ce”-uri stau„de ce”-uri stau„de ce”-uri stau„de ce”-uri stau„de ce”-uri stau
agãþate de Podulagãþate de Podulagãþate de Podulagãþate de Podulagãþate de Podul
suspendatsuspendatsuspendatsuspendatsuspendat

Reabilitarea Parcului „Nicolae
Romanescu” a costat 10 milioane
de euro ºi a presupus intervenþii
la aproape toate obiectivele din in-
cintã, mai puþin la structura Po-
dului suspendat. Supuºi unui tir
de întrebãri venite din partea zia-
riºtilor, edilii au explicat de ce nu
a fost prins ºi podul cel mare în
acel proiect ºi de ce costã aºa de
mult acum – 1,4 milioane de euro
– pentru o reabilitare ºi restaura-
re. Marele „de ce” va fi reluat, cu
siguranþã, ºi în ºedinþa de azi a
CLM Craiova, când trebuie sã se
voteze expertiza.

Astãzi în ºedinþele ordinare,
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Într-un cadru festiv, în
prezenþa reprezentanþilor
administraþiei publice lo-
cale ºi judeþene, dar ºi a
colegilor de la celelalte
structuri din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne,
jandarmii Grupãrii de
Jandarmi Mobile “Fraþii
Buzeºti” Craiova au sãr-
bãtorit, ieri, 19 ani de la
înfiinþare. Comandantul
GJMb Craiova a prezen-
tat, succint, transformãri-
le prin care a trecut uni-
tatea de la înfiinþare, a în-
mânat plachete omagiale
foºtilor comandanþi pre-
zenþi la manifestare, apoi,
pentru invitaþi, a fost pre-
gãtit un exerciþiu demon-
strativ cu împuºcãturi ºi
coborâri în rapel, care a
stârnit ropote de aplauze.
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Dragnea:

“PSD nu înseamnã

numai unul.

Mai suntem doi-trei

pe aici”
Liderul PSD Liviu Drag-

nea a comentat,ieri, avizarea
negativã, de cãtre Comisia
de Buget-Finanþe din Senat,
a ordonanþei de Guvern prin
care au fost majorate accize-
le la carburanþi, el precizând
: “PSD nu înseamnã numai
unul. Mai suntem doi-trei pe
aici”. “PSD nu înseamnã
numai unul. Mai suntem
doi-trei pe aici”, a spus
Dragnea, miercuri, la ieºirea
din sala de plen, întrebat
despre votul dat de Comisia
de Buget-Finanþe din Senat,
el evitând sã facã declaraþii
suplimentare. Comisia de
Buget-Finanþe din Senat,
întrunitã marþi, a avizat
negativ ordonanþa de Guvern
prin care au fost majorate
accizele la carburanþi,
urmând ca Guvernul sã
opreascã efectele acesteia în
piaþã, a declarat preºedintele
Comisiei, senatorul PSD
Eugen Teodorovici. „În
legãturã cu efectele acestei
respingeri, va trebui sã
aºteptãm ºi votul plenului, ºi
apoi votul Camerei Deputaþi-
lor - s-ar putea ca ordonanþa
sã treacã, totuºi. În eventua-
litatea cã nu va trece, îi
revine Guvernului sarcina de
a atenua efectele Ordonan-
þei”, a spus Teodorovici.Or-
donanþa guvernamentalã a
majorat accizele cu 0,16 lei
pe litru de la 15 septembrie,
pentru data de 1 octombrie
fiind prevãzutã o nouã
majorare, tot cu 0,16 lei pe
litru.
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MIRCEA CANÞÃR

Alegerea ca primar a lui Iulicã Bãloi, din
partea liberalilor doljeni, în urmã cu un an ºi
ceva, a pãrut multora, în analizele fãcute, o
frumoasã surprizã. Fostul voleibalist de ca-
litate al Craiovei, fiu al comunei Seaca de
Câmp, ºi-a lãsat prietenii prinºi cu rosturile
lor, gãsind de cuviinþã sã punã umãrul, la
urnirea din loc a unor lucruri, la el acasã,
unde nu se mai întâmpla nimic, de mai mul-
tã vreme. ªi i-a convins pe „ai lui”. Jovial,
plãcut în orice discuþie, ambiþios, Iulicã Bã-
loi spune cã, deºi ascunsã, comunã fiind
aºezatã asimetric faþã de DN 55A – Negoi-
Rast-Ghidici-Piscu Vechi-Poiana Mare
º.a.m.d. – va deveni cât de curând mult mai
interesantã, graþie proiectelor pe care le are.
Nu a aruncat vorbe „aºa ºi aºa”, adicã ne-
potrivite, cum se mai întâmplã, despre pre-
decesorul sãu, „Fane” Rogojinã, zicând cã
n-are timp de discuþii ieftine. Aºezarea pãrea
obositã, cu lume împuþinatã, ceea ce îl în-
grijoreazã, mãrturisit. ªi a purces la treabã.
Sediul primãriei vrea sã-l eficientizeze ener-

„În condiþiile în care, în luna aprilie 2009
expira contractul comercial privind închi-
rierea de licenþe Microsoft nr. 0115RO/
15.04.2004, inculpatul Sandu Gabriel, în
calitate de ministru al Comunicaþiilor ºi So-
cietãþii Informaþionale, cu încãlcarea dis-
poziþiilor legale ºi la instigarea inculpaþilor
Floricã Claudiu Ionuþ ºi Pescariu Dinu Mi-
hail, a depus diligenþele necesare pentru
încheierea unui nou contract de închiriere

getic, adicã sã scoatã igrasia din subsolul
clãdirii. Cu fonduri din partea Grupului de
Acþiune Localã (GAL Calafat) – Seaca de
Câmp este parte alãturi de alte 18 localitãþi
rurale – se amenajeazã o piaþã agrico-alimen-
tarã pe suprafaþa de 600 de mp. Proiectul
pentru modernizarea ºi extinderea ºcolii ge-
nerale, prin fonduri PNDL II, este avizat ºi
cel mai târziu în luna noiembrie se va proce-
da la organizarea licitaþiei. Spune cã are o
ºcoalã bunã, adicã ºi cu mulþi copii, dar ºi
cu cadre didactice devotate, nu puþine din
localitate. Tot cu fonduri europene intenþio-
neazã modernizarea unor drumuri pe lungi-
mea de 14 km. ªi apoi va veni rândul reabi-
litãrii Cãminului Cultural. Face o adevãratã
pledoarie la conservarea obiceiurilor tradiþi-
onale. ªi ºtie ce spune. Sau spune ce ºtie.
Dacã mult lustruitul termen „se zbate”, mai
poate fi invocat, Iulicã Bãloi asta ºi face. ªi
nu abandoneazã. Crede în cãutarea timpului
pierdut. În zonã, printre primarii hârºiþi, „Ta-
che” de la Ghidici sau Vintilã de la Poiana

Mare, Iulicã Bãloi era privit ca novice, dar
când l-au vãzut la treabã – animat de ambiþie
ºi vorbind în cunoºtinþã de cauzã – prima
datã la deszãpezirile de iarna trecutã, i s-a
schimbat „calificativul”. Nu pregetã în nici-
un demers temerar. O primãrie dotatã cu
buldo-excavator, greder, vidanjã, tractor cu
lamã, tractor cu frezã de zãpadã, este capa-
bilã sã-ºi deszãpezeascã singurã toate dru-
murile de acces ºi sã dea o mânã de ajutor ºi
altora. Prevãzãtor, Iulicã Bãloi se gândeºte
de acum... la ce o sã fie. Dar mai e pânã
atunci. Comunã veche, înfiinþatã pe la 1912,
cu numai douã sate, dar cu pãmânt „ca un-
tul”, bun pentru toate culturile agricole, Sea-
ca de Câmp are primarul de care avea nevo-
ie. Harnic ºi tenace, prudent ºi ambiþios. Nu
va întoarce comuna, dupã soare. ªtie asta,
dar va lãsa cu siguranþã semne durabile în
urma lui, ceea ce nu e puþin lucru. Nu are
pariuri, decât cu sine însuºi. ªi dacã oame-
nii comunei îl vãd zilnic pe ºantierele în lu-
cru, cu siguranþã îl apreciazã. Deocamdatã.

“Cuantumul indemnizaþiei pentru
limitã de vârstã se acordã în limita
a trei mandate ºi se calculeazã ca
produs al numãrului de mandate cu
0,55% din indemnizaþia lunarã brutã
aflatã în platã. Cuantumul net al in-
demnizaþiei pentru limitã de vârstã
nu poate fi mai mare decât venitul
net corespunzãtor unei indemnizaþii
brute lunare a unui deputat sau se-
nator aflat în exerciþiul mandatului”,
potrivit propunerii legislative de mo-
dificare a Legii nr. 96/2006 privind
Statutul deputaþilor ºi Senatorilor,

Parlamentul a adoptat plafonarea pensiilor
speciale pe care le primesc deputaþii ºi senatorii

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat,  ieri, plafona-
rea indemnizaþiilor speciale pentru limitã de vârstã pe
care le primesc aleºii, cuantumul net al indemnizaþiei

neputând fi mai mare decât venitul net corespunzãtor unei
indemnizaþii brute lunare a unui deputat sau senator.

aprobatã cu majoritate de voturi în
plenul reunit al Parlamentului.

Indemnizaþia pentru limitã de
vârstã va fi actualizatã anual, „din
oficiu”, cu rata medie anualã a in-
flaþiei, de la 1 ianuarie a fiecãrui an”,
potrivit sursei citate. “Dacã în urma
actualizãrii rezultã o indemnizaþie
pentru limitã de vârstã mai micã,
se menþine pensia aflatã în platã.
Indemnizaþia pentru limitã de vâr-
stã reprezintã venit din altã sursã,
în înþelesul legii Codului Fiscal”,
prevede proiectul de lege.

DNA trimite în judecatã Dosarul Microsoft III
Fostul ministru Gabriel Sandu, fostul ºef al Microsoft

România Cãlin Tatomir ºi oamenii de afaceri Claudiu Floricã
ºi Dinu Pescariu au fost trimiºi în judecatã, miercuri, ei fiind

acuzaþi cã au prejudiciat statul cu peste 51 de milioane de
euro, anunþã Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA).

software”, conform DNA.
Acest lucru nu se putea realiza

decât prin organizarea unei licitaþii
publice în condiþiile OUG 34/2006
privind achiziþiile publice, precizea-
zã procurorii. În acest context, Pes-
cariu ºi Floricã, în calitate de repre-

zentanþi în fapt/drept ai societãþii D.Con.Net
AG, pentru a fi favorizaþi în câºtigarea lici-
taþiei publice, prin intermediul unui om de
afaceri, au luat legãtura cu ministrul de la
acea vreme, Gabriel Sandu, cãruia i-au ºi
plãtit în acest scop suma de 2.196.035 euro
(pentru aceste fapte, prin Sentinþa nr. 258/
24.03.2016 pronunþatã de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie - Secþia Penalã, în dosarul
nr. 1191/1/2015, au fost condamnaþi Cocoº

Dorin ºi Sandu Gabriel pentru trafic de in-
fluenþã).

„În urma înþelegerii avute de Pescariu Dinu
Mihail ºi Floricã Claudiu Ionuþ cu ministrul
Sandu Gabriel, acesta din urmã a aprobat
documentaþia de atribuire aferentã procedurii
de licitaþie deschisã, iniþiatã pentru „Achizi-
þionarea dreptului de utilizare de produse
software prin închiriere cu opþiune de cum-
pãrare”. Documentaþia care a stat la baza
licitaþiei (referat de necesitate ºi caiet de
sarcini) conþinea condiþii restrictive nejusti-
ficate de participare la licitaþia organizatã de
cãtre MCSI, fiind favorizatã în acest mod
D.Con-Net AG, în calitate de lider al unei
asocieri din pare fãcea parte ºi firma Dim
Soft SRL”, precizeazã sursa menþionatã.
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Jurnaliºtii au vrut sã ºtie, în pri-
mul rând, de unde a reieºit valoa-
rea de 1,4 milioane de euro, ne-
cesarã pentru reabilitarea obiecti-
vului, în condiþiile în care exper-
tiza spune cã nu este nevoie de
consolidare, ci doar de lucrãri de
reabilitare ºi restaurare decorati-
vã a Podului suspendat. Admiþând
cã este vorba de niºte costuri ri-
dicate, Primãria Craiova a dat vina
pe minister „ªtiþi bine cã noi am
avut discuþii foarte aprinse vizavi
de reabilitarea parcului cu Minis-
terul Culturii. Procedura care a
fost pusã în aplicare la Podul sus-
pendat este urmãtoarea: s-a soli-
citat o expertizã ºi un Studiu de
fezabilitate care sã aibã ºi avizul
Ministerului Culturii. Expertiza a
fost înaintatã Ministerului Cultu-
rii, care a stabilit anumite criterii
ºi reguli ce trebuie respectate la
pod, dupã care societatea câºti-
gãtoare a licitaþiei respective a în-
tocmit studiul de fezabilitate, pe
baza observaþiilor date de Minis-
terul Culturii. Costurile ridicate,
care reies din acest studiu, sunt
tocmai datoritã condiþiilor propu-
se de Ministerul Culturii”, a argu-

Reabilitarea Parcului „Nicolae Romanescu” a
costat 10 milioane de euro ºi a presupus inter-
venþii la aproape toate obiectivele din incintã,
mai puþin la structura Podului suspendat. Su-
puºi unui tir de întrebãri venite din partea zia-

riºtilor, edilii au explicat de ce nu a fost prins ºi
podul cel mare în acel proiect ºi de ce costã aºa
de mult acum – 1,4 milioane de euro – pentru o
reabilitare ºi restaurare. Marele „de ce” va fi

reluat, cu siguranþã, ºi în ºedinþa de azi a CLM
Craiova, când trebuie sã se voteze expertiza.

SC Termo a început, încã de
luni, de pe data de 25 septembrie,
sã efectueze problele la rece în
tot oraºul. Potrivit reprezentan-
tului SC Termo, Sorin Iordache,
pânã pe data de 4 octombrie,
când se încheie aceastã procedu-
rã, vor fi verificate toate instala-
þii de încãlzire din incinta asocia-
þiilor de proprietari pentru a se
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mentat primarul Mihail Genoiu, în
conferinþa de presã de ieri.

Condiþii speciale, impuse
de Ministerul Culturii, extrem

de costisitoare
Potrivit primarului, dupã discu-

þiile aprinse purtate pe marginea pro-
iectului iniþial de reabilitare a parcu-
lui, reprezentanþii Ministerului Cul-
turii au venit cu niºte condiþii spe-
ciale pentru reabilitarea Podului sus-
pendat, considerat ºi el monument
istoric, ca parte integrantã a incin-
tei parcului. Expertul a trebuit sã le
prindã ca atare în documentaþia, pe
marginea cãruia ministerul trebuia
sã-ºi dea apoi avizul. Ori aceste
condiþii sunt cele care au ridicat, la
final, valoarea generalã a lucrãrii.
„Vã dau un simplu exemplu pe care
l-am vãzut: schela pe care se va lu-
cra la pod va trebuie sã fie una spe-
cialã, din lemn”, a înaintat o primã
explicaþie Genoiu. Întrebat din ce
esenþã de lemn trebuie sã fie con-
fecþionatã schela, pentru a se putea
încadra la categoria condiþii specia-
le, edilul-ºef al Bãniei a spus: „Nu
ºtiu, nu mã pricep ºi nici nu pot sã

intru eu în amãnuntele date de Mi-
nisterul Culturii. Sunt anumite teh-
nologii, normate de acest minister,
pe care proiectantul le-a respectat
ºi le-a prins în SF”.

Deschiderea accesului
pentru public, o oportunitate
Întrebat apoi dacã reabilitarea

Podului suspendat este o priorita-
te în faþa modernizãrilor de strãzi,
primarul Craiovei a replicat: „Dum-
neavoastrã ºtiþi cã, la ora aceasta,
podul este închis? Cã nimeni nu
are puterea sã dea o dispoziþie sã
se treacã pe pod, în condiþiile în
care SF-ul ºi expertiza tehnicã care
s-a fãcut stabilesc cã trebuie in-
tervenit asupra structurii? În mo-
mentul acesta, cine îºi dã semnã-
tura sã se treacã pe pod, cine rãs-
punde dacã, Doamne fereºte, se
întâmplã un accident?”. Era o ur-
genþã podul?, au continuat între-
bãrile adresate autoritãþilor, pe
aceastã linie. „Nu vã supãraþi, tot

anul acesta ºi tot anul trecut, am
fost bombardat de ce nu se reabi-
liteazã podul. Aceasta este opinia
cetãþenilor din Craiova, inclusiv
presa a solicitat, în permanenþã, sã
i se spunã ce se întâmplã cu po-
dul. Deci oportunitatea reabilitãrii
acestui pod, care are o vechime
de 100 ºi ceva de ani, într-un mo-
nument istoric cum este Parcul
Romanescu, unic în Europa, eu
cred cã este o prioritate”, ºi-a ieºit
din pepeni edilul-ºef al Craiovei.

Valoarea finalã ar putea fi
mai micã

În cele din urmã, primarul a re-
cunoscut cã valoarea finalã a lu-
crãrilor de reabilitare a Podului
suspendat va fi datã de proiectul
tehnic al investiþiei, aici fiind vor-
ba doar de o expertizã asupra con-
strucþiei. „Cã valoarea este mai
mare sau mai micã vor stabili cei
care vor face proiectul. De asta am
ºi zis sã fie separatã proiectarea de

execuþie, pentru cã studiul de fe-
zabilitate traseazã niºte linii gene-
rale, dar proiectul este cel care sta-
bileºte exact valoarea execuþiei.
Dupã acest SF, se va face o licita-
þie de proiectare. Din proiectare va
rezulta exact care este valoarea ºi
dacã acest SF a apreciat corect
valoarea de execuþie”, a subliniat
Genoiu. Acesta a menþionat cã
modernizarea podului nu a fost in-
clusã ºi ea în proiectul mai larg,
cu fonduri europene, deoarece, la
momentul iniþierii lui, nu se scur-
sese o  perioadã mai mare de 5 ani
de la ultima intervenþie asupra po-
dului, perioadã despre care autori-
tãþile spun cã trebuie sã se þinã cont
laproiectele cu fonduri europene.

Cert este cã, astãzi, meciul pe
acest subiect se va lua de la capãt,
de aceastã datã în sala de plen, con-
silierii opoziþiei fiind pregãtiþi sã cea-
rã ºi ei explicaþii pe marginea aces-
tei expertize, consideratã supradi-
mensionatã la capitolul cheltuieli.

SC Termo a început
probele la rece

vedea dacã rezistã la presiunea
agentului termic. Ca urmare, în
funcþie de orarul care a fost sta-
bilit de comun acord cu locata-
rii, în caloriferele craiovenilor va
fi introdus un volum de apã rece,
recirculabil. Odatã încheiate aces-
te verificãri obligatorii, SC Ter-
mo considerã cã este pregãtitã sã
înceapã furnizarea cãldurii.
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Mr. Cosmin Mirea, împuterni-
cit la comanda Grupãrii de Jan-
darmi Mobile „Fraþii Buzeºti” Cra-
iova a mulþumit tuturor – reprezen-
tanþi ai administraþiei publice loca-
le ºi judeþene, dar ºi colegi de la
celelalte structuri din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne –
pentru prezenþã ºi a început festi-
vitatea cu o prezentare a principa-
lelor transformãri prin care a tre-
cut unitatea, de la înfiinþare, 25
septembrie 1998, ºi pânã acum.
Astfel, în baza Ordinului ministru-
lui de interne din data de
25.09.1998, se înfiinþeazã Batalio-
nul 88 Mobil de Jandarmi Craiova,
unitate destinatã sã organizeze sau
sã conducã ºi sã execute misiuni
specifice, ce revin jandarmilor în

Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj,
joi, 21 septembrie a.c., la ora 3.50, poliþiºtii
Secþiei 5 Poliþie Pieleºti au fost sesizaþi de un
bãrbat din localitate despre faptul cã un auto-
turism a ieºit de pe ºosea ºi i-a lovit maºina
care era în faþa porþii. La adresa indicatã a fost
trimis un echipaj de poliþiºti, aceºtia stabilind
cã un autoturism BMW înmatriculat în Fran-
þa, condus pe DN 65 de Adrian Iliuþã Grigorie,
a derapat ºi a lovit un autoturism ºi mai multe
utilaje agricole ce se aflau în afara pãrþii caro-
sabile. ªoferul a fost testat cu aparatul etilo-
test rezultând o concentraþie de 0,87 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, ºi pentru cã, atât el,
cât ºi pasagerul, Cãtãlin ªerban, de 24 ani, din
oraºul Balº, Olt, se manifestau violent, au fost
imobilizaþi ºi, în timp ce se deplasau cãtre se-
diul secþiei, Grigorie Adrian l-a lovit cu capul
în zona feþei pe agentul principal Sorin Ce-
poi, provocându-i leziuni serioase. Cei doi
tineri au fost duºi la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova, fiind audiaþi pe tot par-
cursul zilei de joi, mai ales cã, înainte de a
ajunge în Dolj, comiseserã o tâlhãrie la o
salã de jocuri de noroc din Balº, în aceeaºi
noapte. Grigorie a fost reþinut pentru 24
de ore ºi introdus în arestul IPJ Dolj, vi-
neri, 22 septembrie fiind arestat pentru 30
de zile, iar Cãtãlin ªerban a fost predat po-
liþiºtilor IPJ Olt pentru continuarea cerce-
tãrilor în dosarul tâlhãriei. Procurorii

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au ad-
mis, ieri, propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj ºi au prelungit, cu încã
30 de zile, arestarea preventivã a crimina-
lului din Brazda lui Novac, Florentin Popa:
„Admite propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj privind prelungirea mã-
surii arestãrii preventive. Dispune prelun-
girea mãsurii arestãrii preventive a incul-
patului Popa Florentin, dispusã prin în-
cheierea nr. 221/03.09.2017 a Tribunalu-
lui Dolj, pe o duratã de 30 de zile, cu
începere de la 03.10.2017 pânã la data
de 01.11.2017, inclusiv. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 ore de la comuni-
care. Pronunþatã în ºedinþa Camerei de
Consiliu din data de 27.09.2017”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã fapta s-a petrecut în
noaptea de 2 spre 3 septembrie, în jurul
orei 3.00, în faþa magazinului non-stop
„La Robert” din cartierul craiovean Braz-
da lui Novac. Potrivit procurorilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în cauzã, au re-
þinut cã Felix Cristian Bîscã, zis Bimby,
de 27 de ani, din Craiova, a fost înjun-
ghiat de craioveanul Florentin Popa, de
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Într-un cadru festiv, în prezenþa reprezen-
tanþilor administraþiei publice locale ºi jude-
þene, dar ºi a colegilor de la celelalte struc-
turi din cadrul Ministerului Afacerilor Inter-
ne, jandarmii Grupãrii de Jandarmi Mobile
“Fraþii Buzeºti” Craiova au sãrbãtorit, ieri,
19 ani de la înfiinþare. Comandantul GJMb

Craiova a prezentat, succint, transformãrile
prin care a trecut unitatea de la înfiinþare, a
înmânat plachete aniversare foºtilor coman-
danþi prezenþi la manifestare, apoi, pentru in-
vitaþi, a fost pregãtit un exerciþiu demonstra-
tiv cu împuºcãturi ºi coborâri în rapel, care
a stârnit destule aplauze.

zona de responsabilitate corespun-
zãtoare Comandamentului de Jan-
darmi Teritorial Craiova, respectiv
judeþele: Dolj, Olt, Gorj, Mehedinþi,
Vâlcea, Argeº ºi Teleorman. Înce-
pând cu anul 1999, Batalionului 88

Mobil de Jandarmi Craiova i s-a
adus modificãri structurale, fiind
încadraþi numai ofiþeri, subofiþeri
ºi jandarmi angajaþi pe bazã de con-
tract. Unitatea funcþiona cu 5 De-
taºamente de Jandarmi Mobile,

atribuþiile ºi misiunile diversificân-
du-se ºi perfecþionându-se conti-
nuu. Începând cu luna decembrie
2001, efectivele batalionului au în-
ceput sã acþioneze în zona de com-
petenþã cu noi elemente de dispo-
zitiv: patrule mobile auto de ordine
publicã pe traseele din mediul ru-
ral, într-un sistem independent,
complementar celui realizat de cã-
tre poliþie. S-a pus accent pe asi-
gurarea unui climat de ordine, de
respectare a normelor de convie-
þuire între cetãþeni, prevenirea fur-
tului de material lemnos, a actelor
de braconaj ºi a furturilor de pro-
duse agricole ºi animale. De la 1
iulie 2003, Batalionul 88 Mobil de
Jandarmi Craiova s-a transformat
în Gruparea de Jandarmi Mobilã

Craiova. „Am reuºit sã fim prezenþi
în toatã zona de competenþã, de câte
ori a fost nevoie ºi Gruparea de
Jandarmi Mobilã Craiova îºi va
asuma ºi pe viitor rolul pe care ce-
tãþenii ni-l cer, acela de garant al
siguranþei publice ºi al aplicãrii
corecte a legii”, a spus mr. Cos-
min Mirea, în încheiere. A înmânat,
apoi, plachete aniversare foºtilor
comandanþi ai GJMb Craiova pre-
zenþi în salã, respectiv generalii de
brigadã în rezervã Constantin Ion
ºi Marin Andreana, dar ºi col. (r.)
Ion Dina, apoi toþi invitaþii au cobo-
rât în curtea unitãþii, pentru un exer-
ciþiu demonstrativ. Este primul an
în care reprezentanþii GJMB Craio-
va îºi serbeazã aniversarea, dar
spun cã nu va fi ºi ultimul.
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au furat 4.500 lei de la un cazinou din Balºau furat 4.500 lei de la un cazinou din Balºau furat 4.500 lei de la un cazinou din Balºau furat 4.500 lei de la un cazinou din Balºau furat 4.500 lei de la un cazinou din Balº
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au respins, marþi, 26 septembrie a.c., contestaþia

formulatã de Adrian Iliuþã Grigorie, tânãrul de 25 de ani, din Balº care a lovit cu
capul în faþã un poliþist doljean, împotriva hotãrârii Judecãtoriei Craiova prin care a

fost arestat preventiv, astfel cã rãmâne dupã gratii pânã la expirarea celor 30 de
zile. Între timp, procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Balº au stabilit cã

Grigorie ºi tânãrul care îl însoþea în maºinã, au sustras prin ameninþare ºi acte de
violenþã, 4.500 lei din incinta unui cazinou din Balº. Complicele lui Grigorie, Cãtãlin
ªerban, de 24 de ani, tot din Balº, a fost arestat ºi el, fiind acum în arestul IPJ Olt,

pentru tâlhãrie calificatã ºi port sau folosire fãrã drept de obiecte periculoase.

Parchetului de pe lângã Judecãtoria Balº au
anunþat cã: „Probatoriul administrat în cau-
zã, pânã la acest moment, a relevat faptul cã
în noaptea de 20/21.09.2017 inculpatul ªer-
ban Cãtãlin împreunã cu un alt inculpat major
(n.r. Adrian Iliuþã Grigorie) au sustras prin
ameninþare ºi acte de violenþã, folosindu-se
de un dispozitiv care genera ºocuri electrice,
suma de 4500 lei din incinta cazinoului SC
INTERGALACTIC JAKPOT SRL. Prin în-
cheierea din data de 22.09.2017 a Judecãto-
riei Balº s-a admis propunerea Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Balº ºi s-a dispus
arestarea preventivã a inculpatului pe o du-
ratã de 30 de zile, începând cu data de
22.09.2017. În cauzã, urmãrirea penalã con-
tinuã în vederea lãmuririi împrejurãrilor de
fapt, adoptãrii mãsurilor legale ºi stabilirii
rãspunderii judiciare”.

Încã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentruÎncã 30 de zile dupã gratii pentru
criminalul din Brazda lui Novaccriminalul din Brazda lui Novaccriminalul din Brazda lui Novaccriminalul din Brazda lui Novaccriminalul din Brazda lui Novac

Magistraþii Tribunalului
Dolj au prelungit, ieri,
cu 30 de zile, arestarea
preventivã a lui Florentin
Popa, de 31 de ani, din
Craiova, cel care, la
începutul acestei luni,
l-a înjunghiat mortal pe
Felix Cristian Bîscã zis
Bimby, de 27 de ani, în
faþa magazinului non-stop
„La Robert”, din cartie-
rul Brazda lui Novac.

31 de ani, în urma unui conflict spontan:
„În noaptea de 2 spre 3 septembrie, în
timp ce se aflau în faþa magazinului non-
stop situat lângã staþia de autobuz de la
Complexul Baba Novac din cartierul
Brazda lui Novac, între victima Bîscã
Felix Cristian ºi Popa Florentin s-a is-
cat un conflict spontan, pe fondul con-
sumului de alcool ºi a unor neînþelegeri
mai vechi. Conflictul verbal a degene-
rat, în ciuda faptului cã martorii prezenþi
au încercat sã-l aplaneze, astfel cã in-
culpatul Popa Florentin a reuºit sã în-
junghie victima în zona precordialã, peste
umãrul unui martor, cu ajutorul unui cu-
þit tip baionetã, cu lungimea lamei de 31
de centimetri. Ca urmare a loviturii apli-
cate, victima s-a prãbuºit la sol, dece-
dând la scurt timp, astfel cã, la sosirea
ambulanþei, echipajul medical a consta-
tat decesul“. Medicii legiºti au constatat
cã moartea tânãrului de 27 de ani a fost
violentã ºi a fost cauzatã de hemoragie
internã ºi externã, consecinþa unei plãgi
tãiate toracice, cu interesare cardiacã ºi
pulmonarã, iar autorul a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, iar pe 3 septembrie a.c. a
fost arestat preventiv.
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“Existã un acest caz celebru în care
Dragnea s-a împroprietãrit, ºi-a însuºit un
braþ al Dunãrii, prin niºte tertipuri de natu-
rã legislativã. Existã o anchetã în curs, dar
decizia PSD – ALDE a fost sã-i susþinã în
continuare în funcþii pe cei doi miniºtri im-
plicaþi în dosar. PNL a solicitat demisiile de
onoare ºi solicitãm pe aceastã cale premie-
rului Tudose sã-i demitã pe cei doi miniºtri
vizaþi de ancheta penalã a DNA. De ase-
menea, mai avem un ministru, de data asta
de la ALDE, care este ºi el suspect de fap-
te de corupþie, ºi anume de angajãri pe bazã
de concurs trucat ºi de data asta este blo-
catã de ancheta penalã. Într-un stat de
drept ar trebui ca persoanele vizate sã de-
misioneze ºi sã se apere în faþa unui com-
plet de judecatã, dar nu blocând acest pro-
cess în Parlamentul României”, a subliniat
ªtefan Stoica, preºedintele PNL Dolj.

La neprevãzute
sunt prea mulþi bani…

Consilierii liberali au luat punct cu
punct toate proiectele aflate pe ordinile

Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene (CJUE) cuprinde douã
instanþe: Curtea de Justiþie ºi Tri-
bunalul. Curtea de Justiþie este
compusã din 28 de judecãtori,
asistaþi de 11 avocaþi generali. În
prezent, Tribunalul este format
din 45 de judecãtori, acest nu-
mãr urmând sã creascã la 56
pânã în 2019. În 2017, partea
din bugetul UE alocatã CJUE
este de aproximativ 400 de mili-
oane de euro.

În conformitate cu mandatul
sãu privind examinarea perfor-
manþei instituþiilor UE, Curtea de
Conturi Europeanã (denumitã în
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Liberalii doljeni  au anunþat cu 24 de ore înainte, în cadrul
unei conferinþe de presã,  cum vor vota astãzi, la ºedinþa de
Consiliu Local, respectiv, la ºedinþa ordinarã a Consiliului

Judeþean Dolj, pe anumite proiecte ºi au încercat sã-ºi explice
poziþiile.  Pe lângã aceste subiecte de ordin local, au fost enun-

þate ºi anumite poziþii  faþã de subiectele  mediatizate, de la nivel
naþional, cu precãdere, un punct de vedere pe cazul “Belina”.

de zi ale celor douã ºedinþe, care se vor
desfãºura astãzi ºi s-au pus de acord, ce
sã voteze ºi ce sã blocheze. “Aº vrea sã
încep cu proiectul vizând reabilitarea po-
dului suspendat din Parcul Nicolae Ro-
manescu, parc care ar fi trebuit reabilitat
din fonduri europene. Dar din pãcate, rea-
bilitarea s-a fãcut din fonduri de la buge-
tul local, dar nu mai vrem sã discutãm
despre subiect, pentru cã e târziu. Ac-
tuala administraþie vine cu o propunere
foarte interesantã ºi anume, cu un pro-
iect de peste 1.300.000 de euro destinat
reabilitãrii acestui pod. Am discutat cu
specialist ºi au semnat urmãtoarele : cu
toate cã existã o expertizã tehnicã, de fapt
acestã expertizã se aflã pe ordinea de zi,
cheltuielile neprevãzute sunt estimate un-
deva la 21% - 222.349 euro. Se ºtie aºa-
dar în ce stadiu se aflã acest pod, dar cu
toate acestea se vine cu 21%, deºi maxi-
mum acceptat este de 10% pentru diver-
se ºi neprevãzute. La capitolul proiectare
se vine cu o propunere de 49.000 euro,
echivalentul a 8%, deºi standardele de cost

prevãd clar cã nu mai mult de 3% se poa-
te prevede pentru proiectare. ªi la con-
sultanþã se vine cu un procent mai mare
de 4%, deºi nu ai voie mai mult de 2,5%.
Nu am gãsit niciun studiu legat de riscul
seismic...”, a explicat ªtefan Stoica,
motivând de ce aleºii liberali nu vor vota
acest proiect.

Alãturi de preºedintele PNL Dolj, la
conferinþa de presã au mai fost prezenþi:

Doru Câplea, consilier local; Laurenþiu
Ivanovici, consilier judeþean; Flavius Si-
rop, consilier local ºi Marinel Florescu,
consilier local. S-au mai abordat ºi alte
subiecte, cum ar fi investiþiile din sãnã-
tate ºi salarizarea angajaþilor din acest
domeniu, modul în care sunt distribuiþi
banii în educaþie, dar ºi despre proiectele
de la Muzeul de Artã ºi alte instituþii de
culturã din judeþul Dolj.

Potrivit unui nou raport de examinare
a performanþei publicat de Curtea de
Conturi Europeanã, Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene a luat în ultimii ani o

serie de mãsuri importante pentru a-ºi
ameliora procedurile de administrare a
cauzelor, dar situaþia ar putea fi ºi mai
mult îmbunãtãþitã.

continuare„Curtea”) a evaluat
dacã procedurile existente la
CJUE sprijineau administrarea
eficientã a cauzelor ºi, în spe-
cial, dacã era posibilã o soluþio-
nare a cauzelor într-un termen
mai scurt. Curtea a trebuit sã îºi
realizeze evaluarea fãrã sã aibã
acces la anumite informaþii pe
care CJUE le-a considerat ca fi-
ind acoperite de secretul delibe-
rãrilor.

Sistemele informatice
sunt complexe

CJUE a întreprins o serie de
acþiuni importante, de naturã

organizatoricã ºi proceduralã,
pentru a-ºi consolida procesul
de administrare a cauzelor ºi de
raportare, aratã Curtea. A intro-
dus termene indicative pentru
etapele principale din ciclul de
viaþã al unei cauze ºi a dezvol-
tat în mod progresiv instrumen-
te ºi rapoarte de monitorizare
pentru a pune un accent mai
puternic pe respectarea terme-
nelor. Aceste mãsuri au contri-
buit la reducerea duratei medii
necesare pentru pronunþarea
unei hotãrâri atât la Curtea de
Justiþie, cât ºi la Tribunal. Cur-
tea a constatat cã, pânã la sfâr-
ºitul anului 2016, se înregistra-
serã progrese ºi în ceea ce pri-
veºte reducerea stocului sem-
nificativ de cauze care se acu-
mulase la Tribunal. Acest lucru
a fost realizat înainte ca refor-
ma Tribunalului – în urma cã-
reia numãrul de judecãtori va
creºte în mod semnificativ – sã
aibã vreun impact. În prezent,
termenele indicative stabilite
pentru anumite tipuri de cauze
servesc doar ca obiectiv global
care trebuie atins în medie.
Aceastã abordare a condus,

fãrã îndoialã, la îmbunãtãþiri,
însã durata medie necesarã pen-
tru finalizarea anumitor tipuri de
cauze sau de proceduri nu poa-
te fi echivalatã cu noþiunea de
duratã rezonabilã necesarã pen-
tru administrarea unei cauze.
De asemenea, sistemele infor-
matice sunt complexe ºi sunt
susþinute de o bazã de date cen-
tralã veche, cãreia i s-au adãu-
gat de-a lungul timpului un nu-
mãr important de subsisteme,
fãrã sã existe un sistem integrat
care sã susþinã procesul de ad-
ministrare a cauzelor.

Informaþii care ar
putea fi utilizate

în procesul de luare
a deciziilor

Obiectivul pe termen mai
lung al CJUE este sã dezvolte o
abordare mai integratã în dome-
niul informatic, cu scopul de a
îmbunãtãþi eficienþa. Curtea a
observat totodatã cã s-a luat
deja în considerare, în cadrul
CJUE, realizarea unei analize
costuri-beneficii cu privire la
posibilitatea extinderii limbii de

deliberare la alte limbi decât
franceza la Tribunal. Aceastã
analizã ar putea fi utilã pentru
evaluarea situaþiei ºi ar putea
furniza informaþiile care sã stea
la baza unei eventuale decizii în
acest sens. „Hotãrârile CJUE au
consecinþe importante pentru
persoanele fizice, persoanele ju-
ridice, statele membre ºi Uniu-
nea în ansamblul sãu. Dacã ele
nu sunt pronunþate într-un ter-
men rezonabil, aceasta poate
conduce la costuri semnificati-
ve pentru cei implicaþi. CJUE ar
trebui sã ia în considerare tre-
cerea la o abordare individualã
ºi mai activã în materie de ad-
ministrare a cauzelor ºi de mã-
surare a performanþei. Aceasta
ar furniza informaþii care ar
putea fi utilizate în procesul de
luare a deciziilor cu scopul de
a se obþine un plus de eficienþã
ºi de a se consolida rãspunde-
rea de gestiune a CJUE prin ra-
portarea mai detaliatã cu privi-
re la performanþã”, a precizat
Kevin Cardiff, membrul Curþii
de Conturi Europene responsa-
bil de raport.
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Primele subvenþii din Campania 2017 vor
fi plãtite începând cu 16 octombrie, a anun-
þat însuºi ministrul Agriculturii, Petre Daea.
„Avem data de 16 octombrie. Toþi fermierii
o aºteaptã, pentru cã va fi prima zi, când
vor începe sã aparã subvenþiile pentru anul
agricol 2017-2018 (…). În aceastã iarnã în-
cepem sã dãm subvenþiile ºi pentru zooteh-
nie. Este un efort formidabil pentru þarã,
pentru cã acest efort se comensureazã într-
o sumã de 2,7 miliarde euro, pe care trebuie
sã-i dea întâi þara ºi apoi sã-i ia de la Uniunea
Europeanã. Toþi aceºti bani, pentru subven-
þiile din aceastã toamnã, pentru continuarea
subvenþiilor regulare sunt în bugetul Minis-
terului Agriculturii, prin decizia Guvernului”,
a declarat ministrul Agriculturii.

Octombrie va fi luna în care MADR, prin instituþiile sale care coordoneazã
fluxurile financiare cuvenite agricultorilor, APIA în principal, va da startul la
plata celor 2,7 miliarde de lei. Încercând sã restabileascã o legãturã fireascã

între sectorul cerealier, care a dat în aceastã varã randamente foarte bune, cu
cel zootehnic, la care avem un mare dezechilibru comercial extern, ministerul

Agriculturii doreºte sã readucã producþia zootehnicã la indicatori de perfor-
manþã, cât mai rezonabili. Dar este greu. ªi discuþia e lungã. Totuºi, persistã o

serie de semne de întrebare, cum ar fi: dacã avem o producþie de grâu re-
cord, comparativ cu anii precedenþi, de ce-l importãm masiv în continuare?

Dacã e slab calitativ, ºi firmele de panificaþie nu-l preferã, de ce nu se reglea-
zã lucrurile sub acest aspect? Se alocã de la bugetul de stat miliarde de euro

în agriculturã, dar se importã zilnic aluat congelat ºi, sub suava expresie –
„Proaspãt copt” – sporim profitul unor firme din afarã! Mai nou, din partea
Asociaþiei Consumatorilor – Infocons aflãm cã 40% dintre produsele semi-

preparate din carne puse în vânzare pe piaþa din România sunt false! ªi de ar
fi numai asta. În absenþa unei strategii coerente, unele rezultate, fie ele

notabile, pe sectoare de activitate, rãmân trecãtoare. La toate speciile de
pãsãri ºi animale suntem considerabil în urma statelor membre UE. ªi, în
context, nu suntem consideraþi decât o... piaþã de desfacere. Încã bunã.

 Acþiunea face parte din „Pro-
gramul cadru de acþiuni al Inspec-
toratului Teritorial de Muncã (ITM)
Dolj, pe anul 2017” ºi s-a desfã-
ºurat în trei etape – una de infor-
mare, alta de control ºi cea de ve-
rificare a mãsurilor dispuse. Gru-
pul þintã este format din angajato-
rii doljeni care fac parte din pro-
gramul „Fabricarea altor produse
din minerale nemetalice”.  Sunt mai
multe riscuri pentru sãnãtatea lu-
crãtorilor din domeniu ,  principa-

Sectorul zootehnic,
susþinut prin trei scheme de platã

S-au aprobat plafoanele aferente plãþilor
pentru ajutoarele naþionale tranzitorii în sec-
torul zootehnic, care se acordã pentru anul
de cerere 2017, astfel: a) 24.081,014 mii euro
pentru schema decuplata de producþie, spe-
cia bovine, în sectorul lapte; b) 101.200,897
mii euro pentru schema decuplatã de produc-
þie, specia bovine, în sectorul carne; c)
50.783,642 mii euro pentru schema cuplatã
de producþie, speciile ovine/caprine.

Cuantumul ajutoarelor nationale tranzito-
rii prevazute la art.4 se calculeaza astfel: a)
prin raportarea sumei prevazute la art. 3 lit.
a) la cantitatile de lapte livrate si/sau vandu-

te direct eligibile; b) prin raportarea sumei
prevazute la art. 3 lit. b) la efectivele de bo-
vine eligibile; c) prin raportarea sumei pre-
vazute la art. 3 lit. c) la efectivele de femele
ovine/caprine eligibile. Totodatã se aprobã
plafonul de 48.500 mii euro, aferent plãþii
directe pentru schema de sprijin cuplat pen-
tru speciile ovine/caprine, care se acordã
pentru anul 2017.

Reducerea accizei la motorinã,
din ce în ce mai micã

Aflãm de la APIA Dolj cã plata ajutorului
de stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizatã în agriculturã, aferentã cantitãþilor de
motorinã utilizate în perioada 1 aprilie 2017 –
30 iunie 2017 (trimestrul II 2017) este în des-

fãºurare, conturile bancare fermierilor fiind
în aceste zile alimentate cu bani. Valoarea
nominalã a ajutorului de stat pentru reduce-
rea accizei la motorinã pentru anul 2017 este
de 1,4185 lei/litru. De remarcat cã, pentru
primul trimestru din 2016, valoarea era de
1,7975 lei/litru; ceea ce înseamnã o reduce-
re, în prezent, cu peste un sfert din cuantu-
mul anului trecut. Dacã mai adãugãm cã pre-
þul motorinei la pompã a urcat de 5,00 lei/litru
nu putea spera decât la o binecuvântare a
naturii, de care mulþi dintre agricultori depind.

Pentru agricultorii ale cãror suprafeþe au
fost cuprinse în eºantionul de control din
acest an, plata subvenþiilor va începe tot de
la mijlocul lunii viitoare.

VALENTIN CEAUªESCU

Inspectorii de muncã, în controale la unitãþile
economice care lucreazã cu nemetale

 În luna octombrie, va avea loc ultima eta-
pã a acþiunii de conºtientizare ºi control, cu
privire la utilizarea corectã a produselor cu
conþinut de siliciu, mineral care are factori de
risc maxim în mai multe industrii (fabricarea

sticlei, construcþii din argilã, pregãtirea ºi fa-
sonarea pietrei, etc.) . Inspectoratul Terito-
rial de Muncã Dolj face parte din acest pro-
iect ºi desfãºoarã acþiuni conform legislaþiei
în vigoare.

lul pericol fiind la plãmâni, mai ales
când expunerea la praful specific
este de lungã duratã. „În prima eta-
pã, (luna mai a acestui an), au fost
organizate acþiuni de informare la
care au participat angajatori dol-
jeni din domeniile tematice. Acþiu-
nile de informare organizate în ca-
drul acestei etape au urmãrit creº-
terea gradului de conºtientizare al
angajatorilor ºi al lucrãtorilor din
unitãþi, în ceea ce priveºte necesi-
tatea respectãrii prevederilor lega-

le referitoare la securitatea ºi sã-
nãtatea în muncã, pentru preve-
nirea îmbolnãvirilor profesionale
generale de expunerea lucrãtorilor
la „silicea cristalinã ” , dar ºi mo-
nitorizarea punerii în aplicare a pre-
vederilor legale europene privind
asigurarea securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã a lucrãtorilor expuºi la
acest material”, a precizat  Cãtã-
lin Mohora, inspector ºef al ITM
Dolj.

Controale ºi amenzi
Silicea cristalinã este, conform

specialiºtilor,  al doilea cel mai co-
mun element în scoarþa terestrã,
dar care are mai multe proprietãþi
ce pot pune în pericol sãnãtatea
oamenilor, dacã este folosit neco-
respunzãtor. Este motivul pentru
care Inspecþia Muncii, prin In-
spectoratele Teritoriale de Muncã,
aplicã programul aminitit. Pentru
angajatori sunt mai multe puncte,
cu titlu obligatoriu, cuprinse în
proiect: luarea în considerare a
capacitãþilor lucrãtorilor  în ceea
ce priveºte securitatea ºi sãnãta-
tea în muncã, atunci când se în-

credinþeazã sarcini; consultarea
lucrãtorilor la introducerea de noi
tehnologii; desemnarea angajaþilor
care se ocupã de activitãþile de pre-
venire ºi protecþie, în vederea asi-
gurãrii mãsurilor necesare pentru
acordarea primului ajutor în caz de
evenimente cu grad ridicat de pe-
ricol, etc. „A doua etapã a acþiunii
s-a desfãºurat în perioada iunie –
iulie 2017, când inspectorii de
muncã au efectuat acþiuni de veri-
ficare a modului în care unitãþi
doljene ce desfãºoarã activitãþi
economice de fabricare a produ-
selor din minerale nemetalice acþi-
oneazã pentru protecþia lucrãtori-
lor expuºi la aceºti produºi. Au fost
verificate ºase unitãþi , în cadrul
cãrora îºi desfãºoarã activitatea
166 de lucrãtori, fiind identificate
11 deficienþe: neefectuarea deter-
minãrii de noxe profesionale; lipsa

informaþiilor adresate angajaþilor în
ceea ce priveºte datele cuprinse în
Fiºa de SSM; nu se verificã utili-
zarea de cãtre salariaþi a echipa-
mentului individual de protecþie;
etc. Pentru deficienþele constatate
au fostb trasate mãsuri de remedi-
ere ºi au fost aplicate nouã sancþi-
uni contravenþionale (opt avertis-
mente ºi o amendã), în cuantum
de 10.000 de lei”, a mai spus Cã-
tãlin Mohora. În cea de-a treia eta-
pã, care va avea loc în octombrie,
se va verifica modul de realizare a
mãsurilor dispuse prin procesele –
verbale întocmite în iunie – iulie.
În cadrul acestei sesiuni, inspec-
torii de muncã vor acorda o aten-
þie deosebitã gradului de exigenþã
în activitatea de control, proporþi-
onal cu gradul de pericol social al
neconformitãþilor constatate.
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În cadrul celor opt ediþii ante-
rioare ale programului, MOL Ro-
mânia a finanþat cu peste 2,4 mili-
oane de lei 146 de proiecte, inclu-
zând aproape 10.000 de beneficiari
în activitãþile lor.

Anul acesta, suma maximã care
poate fi obþinutã de un ONG a fost
ridicatã de la 20.000 la 25.000 de
lei. Acest program oferã sprijin fi-
nanciar organizaþiilor non-guver-
namentale care deruleazã proiecte
de terapie prin artã sau terapie

400.000 de lei pentru ONG-urile
care se ocupã de sãnãtatea copiilor
MOL România a anunþat majorarea la

400.000 de lei a fondului alocat ONG-uri-
lor în cadrul celei de-a 9-a ediþii a Progra-
mului MOL pentru sãnãtatea copiilor. Fi-
nanþarea proiectelor de terapie prin artã

ºi terapie emoþionalã creºte cu 100.000 de
lei faþã de ediþia trecutã, ajungând la un
fond total de 400.000 de lei în 2017. Ter-
menul înscrierilor în concursul de proiec-
te este 26 octombrie a.c.

emoþionalã pentru copiii cu nevoi
speciale.

870 de copii cu nevoi speciale
au fost sprijiniþi

Timp de 9 luni, peste 870 de
copii cu nevoi speciale au avut
parte de terapii prin artã, terapii
corporale (prin miºcare ºi dans),
drama terapie, terapii ocupaþiona-
le utilizând tehnici de art-terapie,
de modelare a lutului ºi a altor
materiale organice. De asemenea,

prin intermediul programelor sus-
þinute, s-au realizat terapii asistate
de animale, acvaterapie, terapii
emoþionale – prin basm, povestiri
sociale, joacã, teatru de pãpuºi.

Terapiile aplicate au contribuit
la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii co-
piilor, precum ºi a familiilor aces-
tora. Câºtigãtorul Premiului MOL
pentru sãnãtatea copiilor va bene-
ficia la ediþia din acest an de finan-
þarea maximã disponibilã pentru un
proiect, 25.000 lei, fãrã a se în-

scrie la concursul de proiecte, ºi
va desemna un specialist al orga-
nizaþiei pentru a fi membru al ju-
riului programului.

Programul MOL pentru sãnãta-
tea copiilor este organizat de Fun-
daþia pentru Comunitate din fon-

durile puse la dispoziþie de com-
pania MOL România. Anunþul pro-
gramului precum ºi formularul de
înscriere pot fi descãrcate de pe
site-urile www.pentrucomunitate.-
ro ºi www.molromania.ro.

RADU ILICEANU

Conferinþa Naþionalã „Olte-
nia. Interferenþe culturale”, or-
ganizatã în perioada 27-29 sep-
tembrie, este un cadru apreciat,
la nivel naþional, de prezentare a
ultimelor rezultate ale activitãþii de
cercetare în istorie, arheologie,
numismaticã, etnografie ºi etno-
logie. „Aceastã manifestare im-
portantã a devenit tradiþionalã în
Cetatea Bãniei ºi sperãm, ca de
fiecare datã, sã aveþi de câºtigat
în urma ei, din punctul de vedere
al cunoºtinþelor dobândite. Sunt
convins cã aveþi multe sã ne spu-
neþi din experienþele profesionale
ale ultimului an. Ca noutate, aceas-
tã ediþie aduce organizarea a noi
secþiuni – pe lângã arheologie ºi
numismaticã, am extins domeniul
comunicãrilor ºi la istorie ºi etno-
grafie”, le-a spus invitaþilor arheo-
log dr. Florin Ridiche, manage-
rul Muzeului Olteniei. Ieri, la des-
chiderea oficialã a conferinþei,
aceºtia au primit ºi salutul vice-
preºedintelui Consiliului Judeþean
Dolj, Oana Bicã.

Etnolog dr. Doina Iºfãnoni:
„Muzeul Olteniei este

un puls al cetãþii”
Efortul ºi profesionalismul re-

prezentanþilor Muzeului Olteniei
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la Muzeul Oltenieila Muzeul Oltenieila Muzeul Oltenieila Muzeul Oltenieila Muzeul Olteniei

de a se constitui periodic într-un
centru care susþine cercetarea ºi
promoveazã rezultatele acesteia
de la nivel naþional, prin organi-
zarea Conferinþei „Oltenia. Inter-
ferenþe culturale”, au fost apre-
ciate de etnolog dr. Doina Iºfã-
noni, cercetãtor în cadrul Mu-
zeului Naþional al Satului „Dimi-
trie Gusti” din Bucureºti. „Aceastã
instituþie devine, din punctul meu
de vedere, pe zi ce trece, un fel
de puls al cetãþii. Încet-încet, dar
sigur, muzeul a pãºit pe aceastã
cale a transformãrii în reper de
suflet, dar ºi de conºtiinþã, nu
numai pentru locuitorii Craiovei ºi
cei care lucreazã în diverse do-
menii ale ºtiinþelor umaniste, ci
realmente vã afirmaþi ca o insti-
tuþie de prestigiu naþional ºi inter-
naþional, ridicând stacheta în toa-
te domeniile. Aþi reuºit în câþiva
ani sã arãtaþi cã o tânãrã genera-
þie este în stare de transformãri
în ceea ce priveºte expunerea, þi-
nuta lucrãrilor, în ceea ce priveº-
te patrimoniul cultural al nostru,
dar care este un etalon pentru ceea
ce înseamnã patrimoniul umani-
tãþii. (…) Aici, la Craiova, prin
toate aceste activitãþi pe care le
realizaþi, prin patrimoniul pe care
îl deþineþi, reuºiþi sã demonstraþi

cã, de fapt, ne aflãm într-un colþ
de lume în care valorile ce s-au
plãmãdit nu pot fi ignorate”, a spus
Doina Iºfãnoni.

Aproximativ 80 de
lucrãri vor fi susþinute

pe parcursul
acestor zile

„Principalele rezultate ale cer-
cetãrilor frontierelor romane în
carul Programului Naþional LI-
MES – sectorul sudic – 2016”,
„Neo-eneoliticul de la Vãdastra –
noi repere cronologice”, „Rezul-
tatele preliminare ale cercetãrilor
arheologice de la Desa (campania
2017)”, „Despre un lot de mone-
de romane imperiale gãsit în re-
giunea Munþilor Orãºtiei”, „Cãma-
ºa Ciumei – ritual de protecþie a
culturilor agricole ºi al animalelor
din satul Boºorod (judeþul Hune-
doara)” sunt doar câteva dintre
temele celor aproximativ 80 de
lucrãri care sunt susþinute pe par-
cursul acestor zile.

«Nicio culturã nu este omoge-
nã. ªi atunci, în condiþiile aces-
tea, tema pe care o propune mu-
zeul, „Interferenþe culturale”, vine
de la sine. Mult timp, Oltenia a
fost, geografic vorbind, un spa-

þiu de trecere, al drumurilor, care
au adus cu sine gânduri, inteligen-
þe, culturi. Astfel încât Oltenia,
prin trecerile succesive ale popu-
laþiilor, s-a constituit ca un spaþiu
al interferenþelor culturale. (…)
Vin aici cu cea mai mare plãcere,
pentru cã îmi aduc aminte întot-
deauna cã muzeul, dincolo de for-
mula sa expoziþionalã, este o
ºcoalã. Cultura este vie permanent
în acest muzeu», a subliniat Ni-
colae Panea, prorector al Univer-
sitãþii din Craiova ºi participant la
conferinþã.

Comisia Naþionalã
de Arheologie
se întruneºte,

în premierã, la Craiova
Programul evenimentului mai

cuprinde, astãzi, lansarea cãrþii
„Descrierea Olteniei la 1723,
dupã Friedrich Schwantz”, de
prof. univ. dr. Ionel Cândea,
membru corespondent al Acade-
miei Române, care va realiza o
prezentare a acesteia.

Mâine, 29 septembrie, de la
ora 10.00, se va desfãºura ºedin-
þa plenarã a Comisiei Naþionale
de Arheologie, în care vor fi
dezbãtute probleme de interes

major din domeniul cercetãrii
arheologice din þara noastrã ºi
ale protejãrii patrimoniului cul-
tural naþional. Comisia Naþiona-
lã de Arheologie este un orga-
nism ºtiinþific, de specialitate, cu
rol consultativ în domeniul pa-
trimoniului arheologic, care
funcþioneazã pe lângã Ministe-
rul Culturii ºi Identitãþii Naþio-
nale ºi care este prezidatã, în
prezent, de Ovidiu Þentea. Co-
misia propune aprobarea progra-
melor naþionale de cercetare, a
metodologiilor, a normativelor ºi
a reglementãrilor tehnico-ºtiin-
þifice din domeniul cercetãrii ar-
heologice. Totodatã, propune
clasarea siturilor arheologice,
actualizarea Listei cuprinzând
siturile arheologice de interes
prioritar, avizarea propunerilor
de pregãtire a specialiºtilor, a
protocoalelor de colaborare cu
parteneri strãini, dar îndeplineºte
ºi alte atribuþii date în compe-
tenþa sa, potrivit legii.

Tot mâine, în cadrul conferin-
þei de la Craiova va fi organizatã o
excursie documentarã la cetatea
romano-bizantinã de la Sucidava.
Lucrãrile se vor încheia cu dezba-
teri în plen ºi concluziile finale.

MAGDA BRATU

La Craiova s-au deschis, ieri, lucrãrile celei
de-a VII-a ediþii a Conferinþei Naþionale „Olte-
nia. Interferenþe culturale”, eveniment organi-
zat de Muzeul Olteniei – prin Secþia de Istorie-
Arheologie ºi Secþia de Etnografie –, cu spriji-
nul Consiliului Judeþean Dolj. Numeroºi ºi dis-
tinºi oameni de ºtiinþã din România, Bulgaria
ºi Republica Moldova, reprezentând instituþii
de prestigiu, îºi susþin lucrãrile, pe parcursul a
trei zile, în cadrul a patru secþiuni: Arheolo-
gie; Numismaticã; Istorie medievalã, moder-

nã ºi contemporanã; Etnografie ºi etnologie. O
premierã o constituie desfãºurarea în cadrul
conferinþei – mâine, 29 septembrie – a ºedin-
þei plenare a Comisiei Naþionale de Arheolo-
gie, sub egida Ministerului Culturii. Evenimen-
tul de la Craiova, unul cu tradiþie, dar mai ales
consistenþã, a fost apreciat de invitaþii din þarã,
între care Doina Iºfãnoni, de la Muzeul Naþio-
nal al Satului „Dimitrie Gusti”, ºi Constantin
Petolescu, de la Institutul de Arheologie „Va-
sile Pârvan”, din Bucureºti.
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Anunþul tãu!
Comuna Þuglui, titular al proiec-

tului ”Proiect integrat: modernizare,
extindere infrastructurã de apã ºi în-
fiinþarea reþelei de apã uzatã în Co-
muna Þuglui, judeþul Dolj” anunþã
publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protectia Mediului
Dolj, în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului
ºi de evaluare adecvatã pentru ”Pro-
iect integrat: modernizare, extinde-
re infrastructurã de apã ºi înfiinþarea
reþelei de apã uzatã în Comuna Þu-
glui, judeþul Dolj”: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº nr.1  în zilele luni pânã
joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri în-
tre orele 8.00-14.00, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ.

CMR Oltenia, cu sediul în str.
Brestei, nr. 3A, organizeazã con-
curs în data de 17.10.2017, la ora
10.00, pentru ocuparea unui post
de meteorolog stagiar la SM Be-
chet. Condiþii minime de ocupare:
studii superioare în domeniu (pre-
zintã avantaj studiile agronomice),
uºurinþã în lucrul cu calculatorul.
Tematica: Meteorologie Generalã,
Instrucþiuni, Observaþii ºi Mãsurã-
tori Meteorologice, Codul Sinoptic,
Îndrumar Agrometeorologic - pen-
tru Staþiile Meteorologice. Relaþii la
telefon: 0251.411.711, persoanã de
contact: Mitran Rodica-BRU.

Anunþul tãu!
Unitatea administrativ-teritoria-

lã Seaca de Camp, din judeþul Dolj
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sec-
toarele cadastrale nr.1 începând cu
data de 02.10.2017, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Comunei Seaca
de Camp, conform art. 14 alin. (1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a publi-
citãþii imobiliare nr. 7/1996, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe site-
ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã.

COMUNA AFUMAÞI titular al pro-
iectului “Modernizare drumuri de in-
teres local, în comuna Afumaþi , sate-
le Afumaþi, Boureni ºi Covei , judetul
Dolj ” anunþã  publicul  interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare
de catre Agenþia pentru Protecþia me-
diului Dolj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediu-
lui ºi de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul: “Modernizare drumuri de inte-
res local, în comuna Afumaþi, satele
Afumaþi, Boureni ºi Covei, judeþul
Dolj” propus a fi amplasat în COMU-
NA AFUMAÞI, satele Afumaþi Boureni
ºi Covei, judeþul DOLJ: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune evaluã-
rii adecvate. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot  fi consultate  la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului  Dolj, din
str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj în zilele
luni - joi, între orele  800-1600 ºi  vineri
între orele 800 - 1400 precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ.

Anunþul tãu!
ANUNÞ prealabil privind afiºa-

rea publicã a documentelor tehnice
ale cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorialã Izvoare, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sec-
toarele cadastrale nr. 8, 9, 11, 12, 13
începând cu data de 02.10.2017, pe
o perioadã de 60 de zile, la sediul
Comunei Izvoare, conform art.14
alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi
a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, re-
publicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Cererile de rectifica-
re ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei ºi
pe site-ul Agenþiei Naþionale de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea unui post de conducãtor au-
tospecialã, pe perioadã determina-
tã, în cadrul Secþiei Coloana Auto.
Dosarele de concurs se depun la
sediul societãþii, la Compartimentul
Resurse Umane, pânã la data de
03.10.2017, ora 12.00. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la telefon
0251/412.628, interior 119.

S.C. MENTOR SRL SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: “CON-
STRUIRE HALÃ PARTER- ATELIER
CONFECÞII DE DEPOZITARE” pro-
pus a fi amplasat în Craiova, str. Ca-
lea Severinului nr. 48B (actual str. His-
tria nr.6) . Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr.1 ºi
la sediul S.C. MENTOR SRL, str.
Calea Severinului nr.48 B, în zilele de
luni pânã joi între orele 8.00-16.30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei.
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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.

Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederi-

le Legii Apelor nr.107/1996 cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, Primãria Comunei Bucovãþ, ju-
deþul Dolj, intenþioneazã sã solici-
te de la AN „Apele Române”- Ad-
ministraþia Bazinalã de Apã Jiu-
aviz de gospodãrire a apelor pen-
tru realizarea lucrãrii „Construire
podeþ dalat peste Valea Cosacu în
comuna Bucovãþ, judeþul Dolj”.
Persoanele care doresc sã obþi-
nã informaþii suplimentare sau
care doresc sã transmitã obser-
vaþii, sugestii ºi recomandãri cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa:
Primãria Bucovãþ, sat Bucovãþ,
jud. Dolj sau la sediul ABA Jiu: str.
N. Romanescu, nr. 54, Craiova.

În conformitate cu prevede-
rile Legii Apelor nr. 107/1996 cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, Primãria Comunei Brato-
voeºti, judeþul Dolj, intenþionea-
za sã solicite de la A.N. “Apele
Romane”- Administraþia Bazina-
lã de Apã Jiu- aviz de gospodãri-
re a apelor ,pentru realizarea lu-
crãrii: ”Înfiinþare Sistem de Ali-
mentare cu Apã ºi Canalizare, în
comuna Bratovoeºti, satul Geo-
rocu Mare, judeþul Dolj”. Persoa-
nele care doresc sã obþinã in-
formaþii suplimentare sau care do-
resc sã transmitã observaþii, su-
gestii ºi recomandãri, cu privire la
solicitarea avizului de gospodãri-
re a apelor , pot contacta solicitan-
tul de aviz la adresa: Primaria Bra-
tovoeºti, sat Bratovoeºti, judeþul
Dolj sau la sediul A.B.A. JIU: Str.
N. Romanescu, nr. 54, Craiova.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ
MUNCITORI NECA-
LIFICAÞI ÎN CRAIO-
VA. TELEFON: 0755/
041.000.
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
bloc, de douã ori pe
lunã, în Craiova. Tele-
fon: 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 avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbunã-
tãþit, Nanterre (Calea
Bucureºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.

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 bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti 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 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
Podului 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. Te-
lefon: 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 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
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti - Gorj.
Telefon: 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 co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 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 teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
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.

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o tanara talentatã ºi deosebitã

ce face foarte multe lucruri pentru varsta ei de 26
de ani, este dirijor in cadrul corului de la Facultatea
de Medicina. A terminat facultatea de medicina cu
bursa si note foarte mari. Acum este doctor pedia-
tru si doctorand la pediatrie in cadrul UMF. Fratele
ei, un baiat foarte cuminte si serios in varsta de 18
ani a fost diagnosticat in urma cu ceva vreme cu tu-
moare pe creier. Au facut investigatii si singurul loc
unde au gasit un doctor dispus sa il opereze este in
Italia la un spital privat. Diagnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul: daca nu face operatia, sanse-
le sa moara sunt foarte mari! Operatia o sa aiba loc
pe 28 septembrie sau 10 octombrie  si costa 32.000
euro (la care se adauga restul de cheltuieli aparute
in urma operatiei). CAS-ul nu deconteaza si banii
le trebuie urgent pentru a plati in avans operatia.
Situatia lor financiara este modesta si nu isi permit
sa sustina integral costul acestei operatii. Ruga-
mintea catre dumneavoastra este daca puteti sa îi
sprijiniti cu orice suma de bani considerati. Multu-
mim pentru intelegere, telefon: 0748817990.
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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, 28 septembrie 2017

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi - la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

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

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând tractor U650 ºi
utilaje. Telefon: 0766/
617.423.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând centralã termicã
italianã ºi roþi Merce-
des spiþate, cu cauciu-
curi cu tot. Telefon:
0762/183.205.
Vând instalaþie GPL.
Telefon: 0744/474.400.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
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 struguri de vin
din zona Vrancea! La
cerere se oferã trans-
port, 0766/859.398 –
Bogdan.

Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
VÂND loc de veci, Ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0722/579.773.
APARATURÃ sudu-
rã, butoi vin. Telefon:
0749/012.505.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
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. Telefon:
0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti -
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),
diverse scule aºchie-
toare noi. Telefon:
0351/809.908.

Vând 25 stupi cu fami-
lii. Telefon: 0748/
145.050.
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 butelie,
polizor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600,  alternator 12V
nou, pickup Tesla cu
boxe ºi dozã de rezer-
vã nouã, discuri cu
muzicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galan-
tare cu geam, 3 etaje-
re 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, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
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 calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

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 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 þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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
Închiriez apartament
2 camere semideco-
mandate, et 4, mobi-
lat ºi utilat, bloc Fe-
mina. Telefon: 0721/
177.748.

Închiriez apartament 2
camere Valea Roºie.
Telefon: 0771/648.286.

Închiriez garsonierã
zona Facultatea de
Medicinã. Telefon:
0748/102.286.

Primesc fatã în gazdã.
Telefon: 0723/623.717.

Primesc fatã în gazdã
-  zona Ciupercã. Te-
lefon: 0351/441.276.

Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Telefon:
0749/797.940, 0758/
433.143.

Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.

DIVERSE

Prof. pensionar meto-
dist dau meditaþii de
limba românã ºi fran-
cezã la orice nivel la
domiciliul elevului. Te-
lefon: 0744/474.400.

COMEMORÃRI
Comemorãm azi cu
adâncã tristeþe 17
ani, respectiv 13 ani,
de la plecarea  pã-

rinþilor noºtri DIA-
CONU FLOREA ºi
DIACONU STAN-
CA. Lacrimi, flori ºi
lumânãri pe mor-
mântul lor. Dumne-
zeu sã-i odihneascã
în pace! Familia
Traian Dolea.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 12 9 2 1 23-9 29
2. FCSB 12 7 4 1 18-8 25
3. Craiova 12 6 5 1 18-10 23
4. Botoºani 12 7 2 3 20-13 23
5. Astra 12 6 4 2 18-10 22
6. ACS Poli 12 5 3 4 12-12 18
7. Dinamo 11 5 1 5 15-11 16
8. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
9. CSMP Iaºi 12 3 6 3 12-15 15
10. Viitorul 12 4 2 6 10-11 14
11. Sepsi 12 3 1 8 10-20 10
12. Chiajna 11 2 2 7 9-14 8
13. Mediaº 12 1 3 8 6-23 6
14. Juventus 12 0 4 8 7-21 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I - etapa a XIII-a
Gaz Metan – FC Botoºani ,  mâine,  ora 18

ACS Poli  –  „U” Craiova,  mâine,  ora 20.30
Viitorul  – CSMP Iaºi ,  sâmbãtã,  ora 18

Dinamo – Astra,  sâmbãtã,  ora 20.30
CFR Cluj – Juventus,  duminicã,  ora 18

Sepsi  – FCSB, duminicã,  ora 20.30
FC Voluntari – Chiajna, luni,  ora 20.30

În ultima etapã a turului sezo-
nului regulat al Ligii I se întâlnesc
ACS Poli Timiºoara ºi CS Univer-
sitatea Craiova, vineri, de la ora
20.30, pe stadionul „Dan Pãltini-
ºanu”. Antrenorul oltenilor, Devis
Mangia, a declarat cã meciul va fi
unul complicat pentru echipa sa,
deoarece Poli este singura echipã
care a învins-o pe CFR Cluj ºi po-
sedã jucãtori care pot face diferen-
þa. „Este un meci foarte complicat
pentru noi, pentru cã întâlnim o
echipã care are jucãtori de calita-
te, luaþi individual. Este singura
echipã care a reuºit sã învingã CFR
Cluj ºi acest lucru spune multe, dar
noi trebuie sã mergem la Timiºoa-
ra ºi sã facem un meci bun. Avem
acelaºi numãr de puncte ca ºi anul
trecut dupã 12 etape, dar consider
cã meritam sã avem mai multe. Nu
am reuºit, dar trebuie sã creºtem
din punct de vedere al mentalitãþii
ºi sã recuperãm ceea ce am pier-
dut” a spus italianul.

Devis Mangia a anunþat cã nu
va renunþa la sistemul cu 3 fun-
daºi, chiar dacã echipa a dovedit
carenþe în faza de apãrare, stoperii
gafând aproape în fiecare joc. „Am
fãcut erori, dar nu neapãrat ca or-
ganizare de joc, au fost neatenþii,

Selecþionerul echipei naþionale
de tineret a României, Daniel Isãi-
lã, a anunþat lotul de jucãtori pen-
tru partida cu Elveþia, programatã
pe 6 octombrie, la Lugano, de la
ora localã 19. Printre convocaþi se
aflã ºi jucãtorii ªtiinþei, Vladimir
Screciu ºi Andrei Burlacu. Lotul
convocat pentru meciul cu Elve-
þia: Portari: Ionuþ Radu (Avellino),
Relu Stoian (Juventus Bucureºti),
Cãtãlin Cabuz (AFC Herman-
nstadt); Fundaºi: Cristian Manea
(CFR Cluj), Ionuþ Nedelcearu (Di-

namo), Alexandru Paºcanu (Lei-
cester), Virgil Ghiþã (Viitorul), An-
drei Radu (Aris Limassol), Florin
ªtefan (Juventus Bucureºti); Mij-
locaºi: Dragoº Nedelcu (FCSB),
Vladimir Screciu (U Craiova), Den-
nis Man (FCSB), Marco Dulca
(Swansea), Mihai Dobre (FC
Bury), Valentin Costache (Dina-
mo), Ianis Hagi (ACF Fiorentina),
Alexandru Cicâldãu (Viitorul), An-
drei Burlacu (U Craiova); Atacanþi:
George Puºcaº (Benevento), Ale-
xandru Tudorie (FC Voluntari),

Florinel Coman (FCSB). Pe lista
adiþionalã se aflã Andrei Ciobanu
(Viitorul), Denis Ciobotariu (Chin-
dia), Marius Chelaru (CSM Poli
Iaºi), Silviu Balaure (Astra), Adri-
an Petre (Esbjerg). Dupã trei me-
ciuri disputate în grupa 8 de califi-
care la Euro 2019, echipa Româ-
niei se menþine pe prima poziþie,
cu ºapte puncte. Jucãtorii lui Isãi-
lã s-au impus în deplasãrile din
Liechtenstein, scor 2-0, ºi Bosnia-
Herþegovina, scor 3-1, ºi au remi-
zat la Ovidiu, cu Elveþia, 1-1.

Isãilã a anunþat lotul under 21Isãilã a anunþat lotul under 21Isãilã a anunþat lotul under 21Isãilã a anunþat lotul under 21Isãilã a anunþat lotul under 21
pentru meciul cu Elveþiapentru meciul cu Elveþiapentru meciul cu Elveþiapentru meciul cu Elveþiapentru meciul cu Elveþia

Cosmin Contra a chemat 15
stranieri din cei 24 anunþaþi iniþial,
pentru partidele cu Kazahstan (5
octombrie) ºi Danemarca (8 oc-
tombrie), ultimele din grupa de
calificare la Cupa Mondialã din
Rusia. Aceºtia sunt: Portari: Cipri-
an Tãtãruºanu (Nantes), Costel
Pantilimon (La Coruna), Bogdan
Lobonþ (AS Roma); Fundaºi: Cos-
min Moþi (Ludogoreþ), Vlad Chiri-
cheº (Napoli), Dragoº Grigore (Al-
Sailiya), Iasmin Latovlevici (Gala-

tasaray); Mijlocaºi: Rãzvan Marin
(Standard Liege), Eric Bicfalvi
(Ural Ekaterinburg), Nicolae Stan-
ciu, Alexandru Chipciu (ambii de
la Anderlecht), Gheorghe Grozav
(Karabukspor); Atacanþi: Florin
Andone (La Coruna), Claudiu Ke-
ºeru (Ludogoreþ), Bogdan Stancu
(Bursaspor). Lotul final, care va
include ºi numele jucãtorilor din
campionatul intern convocaþi, va
fi anunþat ulterior de cãtre noul
staff al echipei naþionale. Contra a

renunþat la: Silviu Lung jr, Cristian
Sãpunaru (ambii de la Kayserispor),
Valericã Gãman, Paul Papp, Cris-
tian Tãnase, Gabriel Torje (toþi de
la Karabukspor), Alin Toºca (Betis
Sevilla), Alexandru Maxim
(Mainz), Adrian Stoian (Crotone).
Reprezentativa României întâlneº-
te formaþia Kazahstanului pe 5 oc-
tombrie, de la ora 21,45, pe sta-
dionul ”Ilie Oanã” din Ploieºti, ºi
Danemarca pe 8 octombrie, de la
ora 19,00, la Copenhaga.

15 stranieri convocaþi de Contra15 stranieri convocaþi de Contra15 stranieri convocaþi de Contra15 stranieri convocaþi de Contra15 stranieri convocaþi de Contra
la debutul pe banca naþionaleila debutul pe banca naþionaleila debutul pe banca naþionaleila debutul pe banca naþionaleila debutul pe banca naþionalei

Zlatinski ºi Mitriþã vor reveni în lotul Universitãþii,
Rossi fiind singurul indisponibil pentru meciul de pe Bega

nu am primit goluri fiindcã adver-
sarul a fost superior, ci pe erorile
noastre. Voi încerca sã introduc pe
teren cei mai buni jucãtori ºi vom
utiliza tot trei jucãtori pentru a con-
strui. Am transferat mulþi fundaºi
pentru a nu risca sã ajungem ca
anul trecut, când pe final de cam-
pionat s-a ajuns aproape de situa-
þia de a nu avea fundaºi la dispozi-
þie” a declarat antrenorul Craiovei.

Mangia este încrezãtor cã echi-
pa va avea rezultate bune, chiar
dacã urmeazã 3 deplasãri conse-
cutive ºi sperã ca urmãtorul joc de
acasã sã fie pe noul stadion al Cra-
iovei: „Sunt 3 deplasãri la rând,
douã chiar foarte lungi, dar avem
avion la dispoziþie ºi nu vom acuza
oboseala. Eu cred ºi sper sã jucãm
cât mai repede pe noul stadion ºi
îmi doresc sã fie plin meci de meci.
La început sunt convins cã va fi,
dar dupã aceea, depinde doar de
noi sã pãstrãm suporterii la stadion.
Avem fani care ºtiu sã facã atmo-
sferã frumoasã”.

Antrenorul italian nu este îngri-
jorat de forma slabã a lui Mihai Ro-
man, contestat de suporteri din ca-
uza ineficacitãþii sale ºi spune cã
nu este singurul atacant din istorie
care strãbate o perioadã nefastã ºi

are în continuare încredere în el:
„Mihai Roman se antreneazã bine
cu echipa ºi pentru echipã. Istoria
fotbalului este plinã de atacanþi care
se blocheazã în anumite momen-
te, dupã care reuºesc sã treacã acel
impas ºi totul reintrã în normal. Lui
i-am cerut sã gândeascã pozitiv.
Avem mulþi jucãtori de calitate în
atac. ªi Alex Popescu se antrenea-
zã bine, a marcat goluri la echipa a
doua, dar e greu sã intre în primul
11 din cauza concurenþei. Totuºi,
îl monitorizãm în continuare, se
antreneazã cu noi ºi va avea ºansa

lui la un moment dat. Mi-aº dori
ca echipa a doua sã promoveze ºi
sã joace în Liga a II-a, unde este
nivelul mai bun”.

Mateiu: „Suntem mult mai
buni ca ei”

Alexandru Mateiu a declarat cã
Timiºoara a fãcut transferuri foar-
te bune în varã ºi va fi un meci difi-
cil, pe un teren pe care Craiova nu
a mai câºtigat de mult, însã în ace-
laºi timp este sigur de victorie, de-
oarece considerã cã Universitatea
este echipa mai bunã. Mateiu spu-
ne cã Nuno Rocha, care a marcat
în fiecare meci cu Timiºoara, nu ar
mai avea loc în echipa actualã a
Craiovei. „Timiºoara are jucãtori de
calitate, dar cred cã suntem mult
mai buni ca ei ºi trebuie sã demon-
strãm asta pe teren ca sã ne întoar-
cem acasã cu toate punctele. La

Timiºoara mereu am avut mereu
meciuri dificile, anul trecut ne-a dat
gol chiar Bãrbuþ. ªi acest meci va
fi la fel, dar dacã îl tratãm cu serio-
zitate sunt sigur cã vom câºtiga.
Nuno Rocha a înscris mereu con-
tra Timiºoarei, dar nu cred cã el ar
mai fi fost titular în actuala echipã,
fiindcã îi avem pe Mitriþã ºi Bãluþã,
care sunt într-o formã extraordina-
rã. Avem un grup unit, suntem ca o
familie, se vede ºi pe teren acest
lucru ºi sper sã continuãm pe ace-
eaºi linie” a declarat mijlocaºul de
27 de ani, despre care Devis Man-
gia spune cã în ultimele meciuri a
fost titular datoritã formei sale, nu
fiindcã au lipsit Rossi ºi Zlatinski.
Mijlocaºul italian este în continuare
accidentat ºi reprezintã unica absen-
þã a Universitãþii în meciul de pe
Bega, Zlatinski ºi Mitriþã revenind
dupã ce au ispãºit suspendãrile.
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