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- Ni s-a întins o mânã ºi am intrat în

U.E. ºi de atunci, Popescule, ai noºtri,

prin Europa, stau cu mâna întinsã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

eveniment / 4Catalonia: Între Rajoy
ºi Puigdemont, un dialog
al surzilor!

Aparent, nimic nu mai conteazã
pentru independentiºtii catalani, în de-
terminarea lor iraþionalã. Nici faptul cã
marile bãnci ºi antreprize ºi-au anun-
þat, imediat dupã referendum, pleca-
rea din regiune, deschizând perspec-
tiva unui haos economic ºi financiar,
nici semnalele clare ale Bruxelles-ului
ºi ale principalelor cancelarii europe-
ne cã „desprinderea” de regatul Spa-
niei nu va fi recunoscutã, nici faptul
cã secretarul american de stat, Rex
Tillerson, ºi-a exprimat, sâmbãtã, în
discuþia telefonicã avutã cu omologul
spaniol, Alfonso Dastis, „ferma susþi-
nere în favoarea Spaniei puternice ºi
unite”, ºi, bineînþeles, nici ultimatumul
Madridului, care expirã astãzi.

actualitate / 3

Florian Marin, preºedintele
Federaþiei Sindicatelor Libere:

„Sindicatele trebuie sã
livreze un nivel de
decenþã, dar ºi un nivel
de raþionalitate când
negociazã salariile”

Florian Marin, preºedintele Fede-
raþiei Sindicatelor Libere din Româ-
nia, a vorbit într-un interviu acordat
cotidianului regional “Cuvântul Liber-
tãþii” despre legea salarizãrii unitare,
despre transferul contribuþiilor sociale
de la angajator la angajaþi începând
cu 1 ianuarie 2018, despre miºcarea
sindicalã ºi importanþa ei într-o so-
cietate democraticã (...).

eveniment / 4

Un tânãr de la Drept
ºi experienþa sa
la Guvernul României

actualitate / 6

interviu / 7

Face 3 ani ºi 4 luni de puºcãrie!

Tânãrul craiovean acuzat
de propagandã jihadistã a
fost condamnat definitiv

Preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, a
anunþat semnarea contractelor
de finanþare pentru patru ob-
iective de infrastructurã rutie-
rã care vor fi realizate în ca-
drul Programului Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL), în
perioada 2017 – 2020, investi-
þii a cãror valoare cumulatã
este de aproape 30 de milioane
de euro. Guvernul României a
aprobat pentru Consiliul Jude-
þean Dolj, prin PNDL 2017 –
2020, o finanþare totalã de
134.354.502 lei pentru: „Mo-
dernizarea DJ 542 limita jude-
þului Olt - Zvorsca - Amãrãºtii
de Sus - Amãrãºtii de Jos - Dã-
buleni”, „Modernizarea DJ
606C Sârsca - ªtefãnel - Gogo-
ºu - Greceºti - Secu - Argetoaia
- limita judeþului Mehedinþi”,
„Reabilitarea DJ 643D Bulzeºti
- Prejoi - Înfrãþirea - Frãþila -
limita judeþului Vâlcea” ºi
„Eliminare zonã care prezintã
risc de alunecare a benzii caro-
sabile, cuprinsã între km.
33+200 - 33+500, la obiectivul
de investiþii DJ 643A”.
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Când trece România la ora
de iarnã

Trecerea la ora de iarnã are loc în
fiecare an în ultima duminicã din luna
octombrie. Peste 100 de þãri din lume
folosesc acest mecanism prin care
modificã ora, primãvara ºi toamna. În
fiecare an, România trece la ora de
iarnã în ultima duminicã din luna oc-
tombrie. Anul acesta, schimbarea orei
se va face în noapte dintre 28 ºi 29
octombrie, când ora 4:00 va deveni
ora 3:00. Aºadar, ziua de 29 octom-
brie va avea 25 de ore ºi va fi cea mai
lungã din an. 

Conform Convenþiei fuselor orare,
ceasornicele aratã pentru fiecare punct
de pe Pãmânt acelaºi minut ºi aceeaºi
secundã, iar diferenþele dintre ore sunt
date de faptul cã, la fiecare 15 grade
longitudine, apare o orã în plus. Nu-
merotarea acestor fuse începe de la
meridianul de origine, care trece prin
localitatea Greenwich (Marea Britanie),
în sens pozitiv cãtre est. Astfel, pentru
Europa, ora Europei Occidentale este
ora fusului 0, a Europei Centrale - ora
fusului 1 ºi a Europei Orientale - ora
fusului 2. România se aflã în fusul orar
2, iar perioada dintre lunile octombrie
ºi martie (cea a lunilor de iarnã) este
denumitã “timpul legal român”. Con-
venþia a fost semnatã de România în
1979, iar în 1997, prin ordonanþã gu-
vernamentalã, orarul de varã a fost din
nou corelat cu cel practicat în þãrile Uni-
unii Europene. În 1996, þinând cont de
avantajele decalãrii orarului cu o orã
varã, pentru a profita la maximum de
orele de luminã, acest orar a fost pre-
lungit în Europa cu încã o lunã.

Vremea va fi caldã
Astãzi, în þarã, potrivit ANM, tem-

peraturile maxime vor fi cuprinse între
17 ºi 26 de grade, cu cele mai ridicate
valori în Oltenia, iar cele minime se vor
situa, în general, între 4 ºi 12 grade. Di-
mineaþa ºi noaptea, local în regiunile
nord-vestice ºi centrale ºi izolat în rest,
va fi ceaþã. În Bucureºti, vremea va fi
frumoasã ºi caldã. Cerul va fi mai mult
senin, iar vântul va sufla slab pânã la
moderat. Temperatura maximã va fi de
22...23 de grade, iar cea minimã va fi de
8...10 grade. Vremea se va menþine cal-
dã ºi mâine. Cerul va fi mai mult senin,
iar vântul va sufla slab ºi moderat. Tem-
peraturile maxime vor fi cuprinse, în ge-
neral, între 20 ºi 27 de grade, cu cele mai
ridicate valori în sud-vest, iar cele mini-
me se vor situa între 5 ºi 15 grade, mai
scãzute în estul Transilvaniei, spre 1...2
grade. Dimineaþa ºi noaptea, pe arii
restrânse în zonele joase va fi ceaþã.
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Coaliþia de guvernare PSD-ALDE se
reuneºte astãzi pentru a decide ce pro-
iecte de lege urmeazã a fi iniþiate la ni-
velul Parlamentului, prin iniþiativã par-
lamentarã, ºi care revin Guvernului,
urmând a fi asumate prin procedurã gu-
vernamentalã, o decizie urmând a fi luatã
ºi în privinþa legilor Justiþiei.

„Ne vom întâlni în coaliþie luni, am
stabilit, ºi vom lua o decizie care va
cuprinde mai multe proiecte de legi pe
care sã decidem dacã le vom iniþia în
Parlament sau vor pleca prin procedu-
ra guvernamentalã – legile justiþiei, par-
teneriatul public-privat, Fondul suveran
de dezvoltare ºi altele. Luni vom avea
aceastã decizie”, a anunþat liderul PSD
Liviu Dragnea vineri, dupã CExN al PSD în care
s-au votat înlocuitorii miniºtrilor demisionari.

Întrebat de ce nu mai pleacã din Guvern acest
pachet de legi ale Justiþiei, Dragnea a rãspuns:
„Staþi cã deocamdatã nu l-am vãzut. (...) În
Guvern sunt niºte proceduri care dureazã mai
mult - o lunã, o lunã ºi jumãtate ºi suntem deja
la mijlocul lui octombrie”. El a precizat cã spe-
rã ca ministrul Justiþiei Tudorel Toader sã pre-
zinte pachetul de legi pe Justiþie în aceastã sãp-
tãmânã. „Se pare cã (ministrul Justiþiei, n.r.)

Premierul Mihai Tudose îi va trimite, în cur-
sul zilei de astãzi, preºedintelui Klaus Iohannis
propunerile de numire a trei noi miniºtri, dupã
ce, sãptãmâna trecutã, a reuºit sã impunã lide-
rului PSD Liviu Dragnea ºi CExN al PSD schim-
barea titularilor portofoliilor respective.

CExN al PSD a votat, vineri, ca Paul Stã-
nescu sã preia funcþiile de vicepremier ºi mi-
nistrul al Dezvoltãrii Regionale, în locul lui Se-
vil Shhaideh, Felix Stroe sã preia ministerul
Transporturilor, în locul lui Rãzvan Cuc, ºi
Marius Nica sã preia ministerului Fondurilor
Europene, în locul Rovanei Plumb. În cursul
serii de joi, foºtii miniºtri au demisionat, deºi
toþi membrii CExN ºi-au manifestat susþinerea
pentru aceºtia ºi au lãudat la unison activitatea
lor. Demisiile au survenit ca urmare a declara-
þiilor publice fãcute de Tudose, care a avansat
posibilitatea de a-ºi da demisia dacã din Guvern
nu pleacã miniºtrii cu probleme la DNA ºi care
afecteazã, astfel, „relaþia cu Bruxelles-ul”, res-
pectiv Sevil Shhaideh ºi Rovana Plumb.

„Social-democraþii nu au renunþat la cele douã
colege. Ele au luat decizia de a-ºi prezenta de-
misia pentru a contribui la rezolvarea unei si-

Secretarul general al Senatului,
Ion Vãrgãu, care este înalt func-
þionar public parlamentar, încasea-
zã, din septembrie, un salariu brut
de 19.055 lei, mai mare cu 2.380
lei faþã de preºedintele Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, care are
o indemnizaþie brutã de 16.675 lei.
Situaþia este similarã ºi în cazul
Camerei Deputaþilor. De fapt, se-
cretarii generali ai celor douã Ca-
mere au salarii brute mai mari de-
cât indemnizaþia brutã a preºedin-
telui României (17.400 lei brut)
sau decât indemnizaþiile brute ale
preºedinþilor celor douã Camere
(16.675 lei brut).

Unul dintre principiile generale
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mai lucreazã la a însera unele propuneri care au
venit din partea unor asociaþii de profil ºi spe-
rãm ca sãptãmâna viitoare sã aibã o formã fi-
nalã cu care, dacã decidem lunea asta, sã vinã
în coaliþie ºi pe urmã în Parlament”, a adãugat
Dragnea, vineri, el reiterând intenþia politicã a
actualei coaliþii de guvernare ca pachetul de legi
ale Justiþiei sã fie adoptat în cursul sesiunii par-
lamentare actuale.

Conducerea PSD a decis ca modificãrile la
Legile Justiþiei sã fie promovate ca iniþiativã

parlamentarã, nu printr-un proiect
asumat de Executiv, au declarat, vi-
neri, surse social-democrate, ideea
fiind enunþatã la începutul sãptãmâ-
nii ºi de premierul Mihai Tudose.
”Decizia pe care am luat-o a fost cã
vom promova Legile Justiþiei ca ini-
þiativã parlamentarã, nu vor mai fi
iniþiate de Guvern”, au declarat sur-
se din conducerea PSD.

Premierul Mihai Tudose a decla-
rat, luni, la Antena 3, cã pachetul de
legi ale Justiþiei ar trebui trimis la
Parlament astfel încât acesta sã de-
cidã, în urma dezbaterilor, care va fi
forma lor finalã. „Eu cred, ca sã nu
ne mai chinuim, cã ar trebui duse

direct la Parlament care sã facã consultãri, co-
misii, cele douã Camere...”, a spus premierul
Tudose rãspunzând unei întrebãri privind tra-
seul legislativ al legilor. ªeful Guvernului a pre-
cizat însã cã este nevoie ºi de o decizie politicã
a conducerii coaliþiei de guvernãmânt. „Teore-
tic, legile sunt încã la Ministerul Justiþiei ºi mai
aºteaptã niºte avize, inclusiv de la Comisia de la
Veneþia”, a spus Tudose menþionând însã cã
viitoarea întrunire a Comisiei va avea loc în luna
decembrie.

Premierul Mihai Tudose îi trimite „actele” lui Klaus Iohannis,
cu noii miniºtri, fãrã a avea ºi un „plan B”

tuaþii care pãrea aproape imposibil de rezolvat.
PSD ºi CExN în unanimitate ºi-au arãtat susþi-
nerea pentru ele”, a spus Dragnea vineri, într-o
declaraþie de presã susþinutã în comun cu Tu-
dose. „Ce am avut de spus, am spus, ce-a fost
de fãcut, s-a fãcut. Sunt foarte mulþumit de
noua structurã”, a comen-
tat lapidar ºi premierul,
care a arãtat cã luni va tri-
mite „actele” la Iohannis
cu noile propuneri.

Tudose a declanºat,
sãptãmâna trecutã, o cri-
zã politicã în PSD, atunci
când a anunþat cã nu este
„într-un moment fericit”
al relaþiei cu Dragnea, el
vorbind despre posibilita-
tea de a demisiona ºi de
a declanºa astfel o crizã
guvernamentalã, similarã
celei recente, care porni-
se de la deteriorarea re-
laþiei dintre Dragnea ºi
premierul Grindeanu. Mai

mult, Tudose a anunþat cã va face “o mini re-
maniere” care va viza mai mulþi miniºtri “cu
probleme de percepþie la nivelul opiniei publi-
ce ºi, în unele situaþii, la nivelul Comisiei Eu-
ropene” ºi cã va avea o discuþie “bãrbãteascã”
cu Dragnea, chiar a doua zi, la partid.

Secretarul general al Senatului, salariu brut de 19.055 lei
enunþate la momentul elaborãrii
Legii cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plãtit din
fonduri publice a fost ca salariul
cel mai mare din administraþie sã îl
aibã ºeful statului, urmând ca aces-
ta sã fie succedat de celelalte sala-
rii, acordate celorlalte funcþii.

Senatul a fãcut publice indem-
nizaþiile pentru funcþiile de demni-
tate publicã alese, precum ºi sala-
riile celor care ocupã funcþii în
Serviciile instituþiei ºi în birourile
parlamentare, în platã începând cu
01.07.2017, respectând astfel o
prevedere din Legea cadru nr. 153/
2017 privind salarizarea persona-
lului plãtit din fonduri publice.

Potrivit informaþiilor publicate,
salariul secretarului general al Se-
natului, de 19.055 lei brut, a fost
calculat în baza OUG 14/2015 pri-
vind salarizarea personalului plã-
tit din fonduri publice în anul
2015, precum ºi alte mãsuri în
domeniul cheltuielilor publice,
emisã de premierul interimar Ga-
briel Oprea, cunoscutã drept „or-
donanþa privind salariile demnita-
rilor”. Salariul secretarului gene-
ral al Senatului nu se regãseºte,
însã, în cuprinsul acestei Ordo-
nanþe, ci doar cel al secretarului
instituþiei, care deþine funcþie de
demnitate aleasã.

ªi Camera Deputaþilor a fãcut

publice, recent, aceste venituri.
Astfel, potrivit informaþiilor publi-
cate de Camera Deputaþilor, pre-
ºedintele acestui for, Liviu Drag-
nea, are o indemnizaþie de brutã de
16.675 lei, în timp ce secretarul
general, Silvia Mihalcea, are un
salariu brut de 19.055 lei, format
din salariul de bazã maxim de
17.900 lei la care se adaugã 1.155
lei spor de condiþii vãtãmãtoare.
Baza de calcul a salariului secreta-
rului general al Camerei Deputaþi-
lor, deºi are aceeaºi contravaloare
cu a secretarului general al Sena-
tului, diferã, în cazul Camerei fi-
ind vorba de OG6/2007, OG10/
2008 ºi L293/2015.



Salubritate merge cu colectarea
selectivã la ºcoli ºi grãdiniþe
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MIRCEA CANÞÃR

Aparent, nimic nu mai conteazã pen-
tru independentiºtii catalani, în determi-
narea lor iraþionalã. Nici faptul cã marile
bãnci ºi antreprize ºi-au anunþat, imediat
dupã referendum, plecarea din regiune,
deschizând perspectiva unui haos eco-
nomic ºi financiar, nici semnalele clare
ale Bruxelles-ului ºi ale principalelor can-
celarii europene cã „desprinderea” de
regatul Spaniei nu va fi recunoscutã, nici
faptul cã secretarul american de stat, Rex
Tillerson, ºi-a exprimat, sâmbãtã, în dis-
cuþia telefonicã avutã cu omologul spa-
niol, Alfonso Dastis, „ferma susþinere în
favoarea Spaniei puternice ºi unite”, ºi,
bineînþeles, nici ultimatumul Madridului,
care expirã astãzi. Când Carles Puigde-
mont trebuie sã rãspundã înainte de ora
10.00 guvernului central de la Madrid,
care l-a somat „sã clarifice poziþia sa
privind proiectul de conducere a regiunii
spre independenþã”. Sâmbãtã, Orion Jun-
queras, vicepreºedintele guvernului ca-
talan, preºedintele Stângii Republicane a
Cataloniei (ERC), a reiterat cã oferta de
dialog fãcutã Madridului vizeazã doar in-

dependenþa Cataloniei „construcþia Re-
publicii, ºi nu altceva”. Asistãm, aºadar,
la un dialog de la distanþã al surzilor.  Un
aliat al executivului catalan, partidul de
extremã stângã (CUP) considerã impo-
sibilã orice negociere cu guvernului cen-
tral, ºi cere, în consecinþã, liderului se-
paratist Carles Puigdemont sã activeze
divorþul. Situaþia rãmâne confuzã. Ma-
riano Rajoy, premierul Spaniei, l-a che-
mat „la respectarea legalitãþii” pe Car-
les Puigdemont, care ar mai avea un
rãgaz de câteva zile pânã joi, când este
anunþatã declanºarea articolului 155 din
Constituþia þãrii, care, potrivit specialiº-
tilor în drept constituþional, suspendã
statutul de autonomie, mãsurã ce pre-
supune subordonarea tuturor entitãþilor
administrative administraþiei centrale, pe
motivul afectãrii grave a interesului na-
þional. Clar este un lucru, nepus la în-
doialã: Carles Puigdemont a violat Con-
stituþia printr-o loviturã de forþã. Fiind-
cã, referendumul de la 1 octombrie a.c.,
totalmente anti-constituþional, fusese
declarat ilegal de Curtea Constituþiona-

lã. În democraþie, un astfel de demers
iraþional constituie o faptã gravã pasibi-
lã de ani grei de puºcãrie. Situaþia este
paradoxalã, fiindcã UE susþine Madri-
dul pânã la un anumit punct. Iar guver-
nul spaniol este departe de a fi ireproºa-
bil. De altfel, Consiliul Europei a des-
chis o anchetã privind violenþele deru-
late în ziua de 1 octombrie a.c.. Apoi,
Mariano Rajoy este la originea deciziei
Curþii Constituþionale din 2010, ce a re-
dus din prerogativele autonomiei Cata-
loniei, aºa cum fuseserã ele votate de
Parlament. Mergând mai departe, Mari-
ano Rajoy, scrie presa spaniolã, vrea sã
declanºeze articolul 155 din Constitu-
þie, ºi sã îl trateze pe Carles Puigdemont
aidoma locotenent-colonelului Antonio
Tejero, autorul puciului militar eºuat în
februarie 1981. Nu sunt excluse însã
violenþele de stradã ºi posibilitatea ca
întreg conflictul sã devinã european. În
fine, sâmbãtã seara, pe cochetul stadion
Wanda Metropolitano din Madrid, dupã
numele antreprizei chineze care are o le-
gãturã cu clubul, la meciul de fotbal din-

tre Atletico ºi Barcelona, disputat într-
un context politic tensionat, suporterii
gazdelor au expus drapelul Spaniei, ºi
pancarte pe care se putea citi „Viva Es-
pana” ºi „Aici este Spania”. A fost flu-
ieratã echipa catalanã ieºitã la încãlzire,
apoi, în special, Gerard Pique la fiecare
atingere de balon, cum s-a întâmplat ºi
la partida reprezentativelor Spaniei ºi Al-
baniei, dar în general meciul s-a putut
desfãºura în bune condiþii, dovadã cã,
în final, Luis Suarez a reuºit egalarea
pentru echipa sa. La mijlocul sãptãmâ-
nii trecute, 65.000 de anti-independen-
tiºti descinseserã în stradã la Barcelo-
na, de ziua sãrbãtorii naþionale, pentru
a demonstra pentru unitate. Miza realã
a ceea ce se întâmplã în Catalonia rãmâ-
ne introducerea unor elemente de vulne-
rabilitate, puternice ºi credibile, în con-
tinuarea proiectului european, aparent
create ºi susþinute de nemulþumirea unor
„naþiuni fãrã stat”. A devenit tot mai evi-
dent, pe mãsura trecerii timpului, cã nu
se încearcã altceva decât destabilizarea
Uniunii Europene.

SC Salubritate Craiova SRL desfãºoarã,
în perioada 16 octombrie - 9 decembrie
2017, cea de-a doua ediþie a proiectului
„Protejãm natura. Colectãm selectiv”, des-
tinat cu precãdere preºcolarilor ºi elevilor

Consiliul Naþional al Uniunii Sindicatelor Poliþiºtilor
Locali din România s-a întrunit, la sfârºitul sãptãmânii,
la Craiova, la lucrãri participând reprezentanþi ai sindi-
catelor poliþiºtilor locali din toatã þara. „În cadrul întru-
nirii s-au discutat aspecte privind înfiinþarea unor insti-
tuþii de formare a poliþiºtilor locali, aspecte privind pu-
nerea în aplicare a legii salarizãrii, a modificãrilor la
statutul funcþionarilor publici ºi, de asemenea, au fost
formulate propuneri privind adoptarea statutului poli-

Sindicaliºtii din Poliþia Localã s-au întrunit la Craiova
þiºtilor locali”, se aratã într-un comunicat al Primãriei
Craiova. Totodatã, sindicaliºtii din Poliþia Localã au
solicitat ºi înfiinþarea unei structuri în cadrul Ministe-
rului Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene, care sã aibã ca principal obiectiv
reprezentarea poliþiºtilor locali în cadrul ministerului.
Din partea municipalitãþii participând la discuþii senato-
rul de Dolj, Radu Preda, ºi primarul Mihail Genoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Peste 3.000 de elevi din 20 de ºcoli ºi grãdiniþe din Craiova sunt implicate într-un proiect
ambiþios, lansat de Salubritate ºi partenerii sãi, prin intermediul cãruia vor învãþa cum trebu-

ie sã respecte mediul înconjurãtor, iar primul pas este colectarea selectivã a gunoaielor.

din ciclul primar de învãþãmânt din 20 de
grãdiniþe ºi ºcoli din municipiul Craiova.
Aceºtia vor învãþa despre necesitatea reci-
clãrii deºeurilor de ambalaje ºi vor avea po-
sibilitatea sã aplice colectarea selectivã prin

intermediul recipien-
telor dedicate pe
care le-au primit în
prealabil din partea
operatorului de salu-
brizare. Proiectul este
derulat în parteneriat
cu Primãria Munici-
piului Craiova, SC
Eco-Rom Ambalaje
SA ºi SC IT Six Glo-
bal Services SRL.

Copiii vor fi învãþaþi
cum sã sorteze gunoaiele

Cei 3.700 de elevi ºi preºcolari din mu-
nicipiul Craiova, cu vârste cuprinse între
3 ºi 10 ani, care vor participa la proiect,
vor primi manuale ºi materiale educative
atractive, create special pentru copii, de-
spre cum sã sorteze deºeurile ºi de ce este
importantã reciclarea pentru protejarea me-
diului înconjurãtor. „Continuãm sã promo-
vãm colectarea selectivã a deºeurilor în
rândul copiilor prin derularea unei noi edi-
þii a proiectului nostru pentru cã ne dorim
sã familiarizãm elevii ºi preºcolarii cu
acest sistem ºi sã le dezvoltãm comporta-
mentul civic ºi respectul faþã de mediu.
Considerãm cã atingerea acestui obiectiv

este posibilã doar prin campanii derulate
constant, care au impact asupra întregii
comunitãþi locale”, a declarat Mihai Bu-
tari, directorul general al SC Salubritate
Craiova SRL.

Concomitent, în perioada 15 octombrie
- 5 decembrie 2017, cele 20 de ºcoli ºi
grãdiniþe participante la proiect se vor în-
trece în cadrul unei competiþii de colecta-
re a deºeurilor de ambalaje, prima clasatã
primind materiale didactice în valoare de
1.000 de euro. Regulamentul oficial al con-
cursului este disponibil pe site-ul www.sa-
lubritate-craiova.ro, secþiunea Proiecte.
Premiul va fi pus la dispoziþie de SC IT
Six Global Services SRL.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Tânãrul craiovean acuzat de
propagandã în favoarea ISIS, dar ºi
de participare la activitãþile de in-
struire ºi pregãtire desfãºurate on-
line de organizaþia teroristã Daesh/
Stat Islamic vizând utilizarea arme-
lor de foc ºi materiilor explozive,
Constantin Luigi Boicea, de 18 ani,
arestat la începutul lui decembrie
2016, ºi-a aflat sentinþa definitivã.
Condamnat, pe 4 mai a.c., de ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova la o
pedeapsã totalã de 3 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare, inculpa-
tul a declarat apel, care s-a înre-
gistrat pe 6 iunie a.c. la Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie. Instanþa
Supremã l-a menþinut pe tânãr dupã
gratii la fiecare termen, iar mier-
curi, judecãtorii i-au respins apelul
ca nefondat: „Respinge, ca nefon-
dat, apelul declarat de inculpatul
Boicea Luigi Constantin împotri-
va sentinþei penale nr.110 din
data de 04 mai 2017, pronunþatã
de Curtea de Apel Craiova - Sec-
þia penalã ºi pentru cauze cu mi-
nori”. Hotãrârea a fost rectificatã
vineri, 13 octombrie a.c.: „Dedu-
ce din pedeapsa aplicatã inculpa-
tului, durata reþinerii de la 8 de-
cembrie 2015, ora 19:30, pânã la
9 decembrie 2015, ora 19:30, du-
rata reþinerii de la 8 decembrie
2016, ora 21:45 pânã la 9 decem-
brie 2016, ora 21:45 ºi durata
arestãrii preventive de la 9 decem-
brie 2016, la zi. Prezenta înche-
iere face parte integrantã din mi-
nuta deciziei penale nr. 342/A din
data de 11 octombrie 2017, pro-
nunþatã de Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie – Secþia Penalã în
dosarul nr.213/54/2017. Definiti-

Razie rutierã pentru
depistarea ºoferilor bãuþi

Poliþiºti din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova ºi
Serviciului Rutier Dolj au
organizat, în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã,
o razie ce a avut drept
scop prevenirea eveni-
mentelor rutiere produse
pe fondul conducerii au-
tovehiculelor sub influen-
þa bãuturilor alcoolice.-
 Acþiunea s-a desfãºurat
pe principalele artere ru-
tiere din municipiul Craiova, unde au fost constituite mai multe
filtre rutiere în cadrul cãrora 83 de ºoferi au fost testaþi cu apara-
tul etilotest. Poliþiºtii rutieri au constatat douã abateri de naturã
penalã, situaþii în care au fost întocmite acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale ºi 75 abateri de naturã contravenþionalã pentru
sancþionarea cãrora au fost aplicate amenzi de peste 25.000 lei,
dintre care 6 pentru ºoferi depistaþi la volan deºi consumaserã
bãuturi alcoolice. De asemenea, în cele 6 cazuri de poliþiºtii au
luat mãsura reþinerii permiselor de conducere în vederea suspen-
dãrii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice,
dupã cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Cãruþaº decedat în acci-
dent la Seaca de Câmp

Conform IPJ Dolj,
sâmbãtã, în jurul orei
06.45, pe DJ 561E, Pis-
cu Nou – Seaca de
Câmp, George ª., de 36
de ani, din comuna Sea-
ca de Câmp, în timp ce
conducea un autoturism,
având alte preocupãri în
timpul mersului, a intrat
în coliziune cu o cãruþã
nesemnalizatã cores-
punzãtor, condusã de Au-
rel E., de 70 de ani, din comuna Seaca de Câmp, care circula în
aceeaºi direcþie de mers. Din accident a rezultat decesul cãruþaºu-
lui, cadavrul fiind depus la morga Spitalului de Psihiatrie Poiana
Mare, în vederea efectuãrii necropsiei. Conducãtorul auto a fost
testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 0,39 mg/l alcool pur
în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biolo-
gice în vederea stabilirii alcoolemiei. Poliþiºtii doljeni au întocmit în
cauzã dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de ucidere din cul-
pã, cercetãrile fiind continuate pentru a se stabili cu exactitate cir-
cumstanþele în care s-a produs evenimentul rutier.

Elev prins de jandarmi
cu trei cuþite

Vineri searã, în jurul
orei 18.00, o patrulã de
jandarmi din cadrul Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile
(GJMb) Craiova, aflatã
în misiune pe strada Mi-
rãslãu, pe raza Secþiei 2
de Poliþie Craiova, a fost
sesizatã de agentul de
pazã de la Liceul Tehno-
logic de Transporturi
Auto Craiova despre fap-
tul cã un tânãr, elev al li-
ceului, este posibil sã aibã
asupra sa un cuþit. Jandarmii au intervenit, l-au identificat pe tâ-
nãr, Ionuþ M., în vârstã de 15 ani, din Craiova, iar în urma con-
trolului corporal efectuat asupra acestuia au constatat cã avea
asupra sa 3 cuþite de tip briceag, având dimensiuni cuprinse între
20 cm ºi 30 cm. Tânãrul le-a declarat jandarmilor cã a luat cuþi-
tele de la alþi copii, care se jucau cu ele. În plus, acesta a mai
menþionat faptul cã, de aproximativ o lunã, se simte ameninþat de
o anumitã persoanã ºi de aceea a considerat cã este necesar sã
aibã asupra sa „ceva” cu ce sã se apere. „Tânãrul se face vino-
vat de sãvârºirea infracþiunii de port sau folosire, fãrã drept, de
obiecte periculoase în sediul instituþiilor publice. Au fost înche-
iate acte procedurale în acest sens, dosarul întocmit, precum ºi 
persoana în cauzã fiind predate Secþiei 2 de Poliþie Craiova pen-
tru continuarea cercetãrilor”, a precizat Cristina Coroian Etegan,
ofiþer de presã al GJMb Craiova.

Face 3 ani ºi 4 luni de puºcãrie!
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Constantin Luigi Boicea, tânãrul craiovean acuzat de
propagandã jihadistã în favoarea ISIS ºi participare la instrui-
re sau pregãtirea în vederea folosirii mijloacelor distructive,
armelor de foc, dispozitivelor explozive de orice fel, muniþiilor,
explozivilor, în scopul comiterii unui act de terorism, va
executa pedeapsa primitã în luna mai de la magistraþii Curþii
de Apel Craiova, respectiv 3 ani ºi 4 luni închisoare cu execu-
tare. Asta dupã ce, la sfârºitul sãptãmânii trecute, judecãtorii
de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-au respins apelul ca
nefondat. Din pedeapsa primitã urmeazã sã i se scadã perioada
petrecutã în stare de reþinere ºi arest preventiv ºi în plus,
Boicea are de achitat cheltuieli judiciare de 51.000 lei. Hotãrâ-
rea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie este definitivã.

vã. Pronunþatã, în ºedinþã publi-
cã, azi 13 octombrie 2017”, se
aratã în hotãrârea instanþei. În plus,
Constantin Luigi Boicea trebuie ºi
sã achite cheltuieli judiciare în va-
loare de 51.000 lei.

Reþinut prima datã în 2015
Reamintim cã tânãrul a intrat în

vizorul anchetatorilor încã din anul
2015. Mai exact, în decembrie
2015, Constantin Luigi Boicea, în
vârstã de 17 ani la acea vreme, a
fost pus sub acuzare ºi reþinut pen-
tru 24 de ore pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de promovare a mesaju-
lui fundamentalist islamic prin pro-
pagandã, fiind apoi eliberat sub
control judiciar. Anchetatorii co-
municau, la momentul respectiv, cã
tânãrul a parcurs în mod accelerat
etapele de radicalizare islamistã,
arãtându-ºi chiar disponibilitatea de
a deveni martir: „Boicea Luigi
Constantin ºi-a arãtat disponibili-
tatea de a deveni martir al Statu-
lui Islamic, atât prin deplasarea în
zonele în care acesta acþioneazã,
pentru a lupta alãturi de ei, cât ºi
prin sacrificiul sãu în state din
Europa, la ordinul membrilor Sta-
tului Islamic. În acest sens, acesta
s-a interesat de modul în care poate
achiziþiona arme de tip AK, gre-
nade, veste antiglonþ ºi de aseme-
nea a studiat modalitatea în care
poate fi construitã artizanal o bom-
bã. Totodatã, a proferat amenin-
þãri la adresa unor persoane pu-
blice, care au criticat acþiunile Sta-
tului Islamic, Boicea Luigi Con-
stantin postând ameninþãri pe site-
urile unde aceºtia apar”. A fost
supravegheat în continuare, iar un

an mai târziu, respectiv pe 8 de-
cembrie 2016, procurorii DIICOT
l-au ridicat din nou, considerând
cã se impune mãsura arestãrii faþã
de tânãr, pentru cã a încãlcat obli-
gaþiile ce i-au fost impuse prin
mãsura controlului judiciar ºi a
continuat activitatea infracþionalã.

A participat la cursuri on-line
de instruire în utilizarea armelor

Astfel, potrivit DIICOT, „înce-
pând cu anul 2015 ºi pânã în pre-
zent (n.r. – decembrie 2016), in-
culpatul Boicea Luigi Constantin
a participat la activitãþile de in-
struire ºi pregãtire desfãºurate on-
line de organizaþia teroristã Daesh/
Stat Islamic pe site-uri de profil
ce cuprind atât elemente ale pro-
cesului de însuºire de cãtre individ
a cunoºtinþelor privitoare la ma-
terialele necesare, modul de asam-
blare ºi funcþionare, efectele ºi mã-
surile de siguranþã necesare a fi
avute în vedere cu ocazia manipu-
lãrii ºi utilizãrii diferitelor catego-
rii de mijloace distructive, arme de
foc, materii ºi dispozitive explozi-
ve standardizate sau improvizate,
muniþii etc., cât ºi componente ale
procesului de pervertire a afecti-
vitãþii individului prin asimilare
vizualã, conºtientizare ºi asumare
personalã a consecinþelor pe care
utilizarea în public a unor astfel
de mijloace le poate produce în
mod efectiv asupra persoanelor, ca
parte a procesului de pregãtire psi-
hologicã a viitorilor combatanþi
pentru sãvârºirea unor acte de te-
rorism”, dupã cum au mai comu-
nicat procurorii DIICOT.

Tânãrul a fost arestat preventiv
în baza hotãrârii Curþii de Apel Bu-
cureºti ºi a rãmas în Capitalã pânã
la finalizarea cercetãrilor. Pe 30 ia-
nuarie a.c. s-a înregistrat la Curtea
de Apel Craiova dosarul în care
Boicea a fost trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, tânãrul fi-
ind ºi el încarcerat la Craiova, iar
pe 20 martie a.c., cauza a ieºit din
camera preliminarã. El a recunos-
cut comiterea faptelor în faþa ma-
gistraþilor craioveni ºi a cerut sã
beneficieze de reducerea limitelor de
pedeapsã, lucru admis de instanþã.
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În urma unor activitãþi specifice efectua-
te în domeniul prevenirii ºi combaterii fap-
telor de contrabandã cu produse din tutun,
poliþiºtii din cadrul IPJ Dolj - Serviciul de
Investigare a Criminalitãþii Economice, cu
sprijinul poliþiºtilor din cadrul Secþiei 4 Poli-
þie Craiova, l-au depistat, vineri, în parcarea
din incinta Pieþei Centrale Craiova, pe Paul
Cuþitaru, de 40 de ani, din municipiu, de-
spre care existau date cã oferã spre vânzare
þigãri provenite din contrabandã, dupã cum
au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj. Întrucât
bãrbatul se afla lângã un autoturism din res-
pectiva parcare, poliþiºtii i-au solicitat aces-
tuia sã deschidã portbagajul vehiculului, iar
cu ocazia controlului au descoperit, atât în

Doi craioveni prinºi cu peste 2.000 de pachete de þigãri de contrabandã
Doi craioveni, de 40, respectiv 26 de ani,

sunt cercetaþi penal pentru contrabandã cu þi-
gãri dupã ce, în cursul zilei de vineri, au fost
prinºi cu 985, respectiv 1.100 pachete de þi-
garete fãrã timbru de marcaj fiscal românesc.

În acest context, Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, a evidenþiat faptul cã ad-
ministraþia judeþeanã a reuºit sã atragã
de la începutul anului, din surse ne-
rambursabile, doar pentru îmbunã-
tãþirea reþelei de drumuri, o sumã
totalã de peste 65 de milioane de euro.
„Ne face plãcere sã putem spune cã,
în cursul acestei sãptãmâni, au fost
perfectate, la sediul Ministerului
Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene, cele
patru contracte de finanþare a ob-
iectivelor pe care Consiliul Judeþean
le-a propus pentru includerea în
PNDL ºi, astfel, în Dolj intrã aproa-
pe 30 de milioane de euro. Sunt ini-
þiative prin care reuºim sã rezolvãm

portbagaj, cât ºi pe bancheta din interio-
rul autoturismului, mai multe cartuºe de
þigãri, de diferite mãrci, provenite din con-
trabandã.

„Este vorba despre 985 pachete de þi-
gãri (19.700 þigarete) de diferite mãrci fãrã
a avea aplicat timbru de marcaj fiscal ro-
mânesc, acestea având aplicat marcaj
aparþinând statului ucrainean. Întreaga
cantitate de þigãri a fost ridicatã de poli-
þiºti în vederea confiscãrii ºi predatã re-

prezentanþilor Direcþiei Regionale pentru Ac-
cize ºi Operaþiuni Vamale Craiova pentru cal-
cularea prejudiciului cauzat bugetului con-
solidat al statului.

Bãrbatul de 40 de ani este în prezent cer-
cetat pentru sãvârºirea infracþiunii de con-
trabandã, prevãzutã de art. 270 din Legea
nr. 86/2006 (Codul Vamal), ºi a fost introdus
în arestul I.P.J. Dolj pe bazã de ordonanþã
de reþinere. Ulterior, persoana în cauzã a fost
prezentatã Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova cu propunere de sesizare a in-
stanþei de judecatã în vederea emiterii man-
datului de arestare preventivã pentru o pe-
rioadã de 30 zile, fiind dispusã de cãtre pro-
curorul de caz mãsura controlului judiciar pe

o perioadã de 60 de zile”, a
declarat inspector principal Cã-
tãlin Dochia, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Poliþiºtii SRPT Craiova
l-au „sãltat” de pe drum
Tot vineri, 13 octombrie

a.c., poliþiºtii din cadrul Sec-
þiei Regionale de Poliþie
Transporturi Craiova au des-
fãºurat o acþiune care a avut
drept scop prevenirea ºi com-
baterea faptelor de contra-
bandã în domeniul produse-
lor din tutun. Astfel, în baza informaþiilor
pe care le aveau, oamenii legii l-au depistat,
pe raza municipiului Caracal, judeþul Olt,
pe F. I., de 26 de ani, din municipiul Craio-
va, care transporta în interiorul unui auto-
turism, în vederea comercializãrii, 1.100 de
pachete de þigãri de diferite mãrci, fãrã ca
acestea sã aibã aplicat timbru de marcaj
conform legislaþiei fiscale în vigoare. Poli-
þiºtii de la Transporturi Feroviare au întoc-
mit pe numele tânãrului un dosar de cerce-
tare penalã sub aspectul sãvârºirii infracþi-

unii de contrabandã, în conformitate cu pre-
vederile Legii nr. 86/2006 – Codul Vamal al
României, ºi au ridicat, în vederea confis-
cãrii, întreaga cantitate de produse din tu-
tun pe care au gãsit-o în autoturismul bãr-
batului de 26 de ani. În plus, ºi maºina tâ-
nãrului a fost indisponibilizatã la sediul
SRPT Craiova, cercetãrile fiind continuate
sub coordonarea Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a anunþat semnarea contractelor de
finanþare pentru patru obiective de infrastruc-
turã rutierã care vor fi realizate în cadrul Pro-
gramului Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL),
în perioada 2017 – 2020, investiþii a cãror valoa-
re cumulatã este de aproape 30 de milioane de
euro. Guvernul României a aprobat pentru Con-
siliul Judeþean Dolj, prin PNDL 2017 – 2020, o
finanþare totalã de 134.354.502 lei pentru: „Mo-

o serie de aspecte importante pri-
vind infrastructura rutierã, proble-
me care, în lipsa fondurilor neram-
bursabile oferite de Guvernul Româ-
niei, ar fi fost foarte dificil de abor-
dat din sursele proprii pentru inves-
tiþii ale CJ”, a subliniat ºeful admi-
nistraþiei judeþene.

Cel mai important proiect -
modernizarea drumului

judeþean 542
Cel mai important dintre aceste

proiecte, ca valoare alocatã, vizeazã
modernizarea drumului judeþean
542, arterã rutierã care asigurã co-
nexiunea cu judeþul Olt ºi care uneºte
oraºul Dãbuleni de comunele Amã-

rãºtii de Jos ºi Amãrãºtii de Sus, o
zonã cu aproape 20.000 de locui-
tori. „Un alt drum de legãturã cu un
judeþ învecinat, pe care vom putea
sã-l reabilitãm prin intermediul
PNDL, este cel care traverseazã
comuna Bulzeºti, pânã la limita cu
Vâlcea, respectiv DJ 643D. Mai
exact, este vorba de cel de-al doilea
tronson al acestei ºosele, în condi-
þiile în care primii 8 kilometri au fost
finalizaþi în anul precedent, tot cu fi-
nanþare guvernamentalã prin Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare Lo-
calã. Alãturi de aceste douã investi-
þii, au mai fost incluse spre finanþare
intervenþia pe DJ 643A, pe raza co-
munei Murgaºi, într-o zonã care pre-
zintã risc de alunecare a terenului,
precum ºi modernizarea unui tron-
son din drumul judeþean 606C, faci-
litând astfel accesul la douã obiecti-
ve importante, monumente istorice
de interes naþional – culele din Cer-
nãteºti ºi Brabova, pentru restaura-
rea cãrora am obþinut finanþare eu-
ropeanã. Dacã adãugãm ºi faptul cã
tot în 2017 a fost semnat ºi con-
tractul de finanþare europeanã pen-
tru ºoseaua care leagã Craiova de
Cetate, cea mai amplã investiþie a CJ
Dolj în domeniul infrastructurii de
transport, vom vedea cã am reuºit

sã atragem, într-un interval de câte-
va luni, peste 65 de milioane de euro
pentru modernizãri ºi reabilitãri ale
drumurilor judeþene, sumã care re-
prezintã echivalentul bugetului pro-
priu pentru dezvoltare al instituþiei pe
o perioadã de 5 ani“, a precizat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

„Sunt investiþii de care
beneficiazã, în mod direct,

peste 33.000 de doljeni”
La rândul sãu, vicepreºedintele

CJ Cosmin Vasile a evidenþiat fap-
tul cã anul 2017 marcheazã, pentru
Consiliul Judeþean Dolj, cea mai con-
sistentã sumã alocatã printr-un pro-
gram derulat cu fonduri asigurate de
Guvernul României.  „Consider o
reuºitã importantã faptul cã am sem-
nat cele patru contracte de finanþare
ºi, în felul acesta, putem sã imple-
mentãm o serie de investiþii care
contribuie la atingerea unuia dintre

principalele obiective ale administra-
þiei judeþene în privinþa infrastructu-
rii rutiere – asigurarea unei mai bune
interconectãri, la nivel regional. Îm-
bucurãtor este ºi faptul cã fondurile
obþinute ne permit derularea unor de-
mersuri complexe, deoarece vorbim
nu doar de intervenþii asupra pãrþii
carosabile, ci ºi de realizarea tuturor
lucrãrilor conexe, care includ reabi-
litarea podurilor ºi podeþelor, ame-
najarea intersecþiilor cu drumurile
laterale, a punctelor de acces la pro-
prietãþi ºi a staþiilor de autobuz. Sunt
investiþii de care beneficiazã, în mod
direct, peste 33.000 de doljeni, care
trãiesc în localitãþile traversate de
drumurile vizate pentru reabilitare sau
modernizare, cãrora li se adaugã, bi-
neînþeles, toþi cei care tranziteazã
aceste zone, cu atât mai mult cu cât
douã dintre ºosele fac legãtura cu
judeþe învecinate”, a declarat vice-
preºedintele CJ Dolj.

MARGA BULUGEAN

În ambele cazuri, þigaretele au fost confisca-
te, iar autoturismele folosite la transportul
acestora au fost indisponibilizate la sediul IPJ
Dolj, respectiv Secþiei Regionale de Poliþie
Transporturi Craiova.

dernizarea DJ 542 limita judeþului Olt - Zvorsca
- Amãrãºtii de Sus - Amãrãºtii de Jos - Dãbu-
leni”, „Modernizarea DJ 606C Sârsca - ªtefãnel
- Gogoºu - Greceºti - Secu - Argetoaia - limita
judeþului Mehedinþi”, „Reabilitarea DJ 643D
Bulzeºti - Prejoi - Înfrãþirea - Frãþila - limita
judeþului Vâlcea” ºi „Eliminare zonã care pre-
zintã risc de alunecare a benzii carosabile, cu-
prinsã între km. 33+200 - 33+500, la obiectivul
de investiþii DJ 643A”.
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Reporter: Cum ai accesat acest
program?

Dan Tobã: Dupã deschiderea
aplicaþiilor pentru ediþia a V-a a
Programului Oficial de Internship
al Guvernului României, am de-
pus candidatura, constând într-o
scrisoare de motivaþie, recoman-
dãri, experienþã privind mediul
academic, implicare civicã, inclu-
siv prin voluntariat, media anilor
de studiu. Trebuia aleasã poziþia
în cadrul cãreia activai. Erai eligi-
bil doar pentru poziþiile conforme
cu domeniul de studiu ºi puteai
selecta maximum trei poziþii apli-
cabile. Dupã evaluare, am fost
admis, prin repartizare, la Oficiul
Naþional pentru Jocuri de Noroc,
urmând sã susþin proba de inter-
viu, circa 30 de minute.

R: Ce Experienþe ai dobândit?
D.T.: Au fost douã arii de acti-

vitate: una care s-a rezumat la ac-
tivitãþile desfãºurate în cadrul in-

În primã fazã, peste 64,7 mili-
oane de euro din cele 191 milioane
de euro vor fi utilizate pentru pre-
gãtirea a peste 14.000 de
specialiºti în domeniile pro-
gramelor prioritare de sã-
nãtate. Programele vor pu-
tea include schimburi de
experienþã în alte State
Membre. În acest sens, au
fost aprobate 34 de proiecte
în urma cãrora cadrele me-
dicale vor fi pregãtite în ma-
nagementul bolilor infec-
þioase transmisibile priori-
tare (tuberculoza; hepatite virale
cronice B ºi C), în managementul
pre ºi post natal al afecþiunilor cu
impact asupra mortalitãþii infanti-
le, îngrijirea continuã a nou nãs-
cutului ºi a sugarului cu risc cres-
cut de îmbolnãvire ºi deces, pre-
venþia naºterii premature ºi îngriji-
rea nou-nãscutului prematur. Alte
domenii de formare mai vizeazã
managementul bolilor cardiovas-
culare, al afecþiunilor oncologice
(cancer col, cancer mamar), dia-
bet zaharat, al bolilor endocrine/

Un tânãr de la Drept Un tânãr de la Drept Un tânãr de la Drept Un tânãr de la Drept Un tânãr de la Drept ºi experienþa saºi experienþa saºi experienþa saºi experienþa saºi experienþa sa
la Guvernul Românieila Guvernul Românieila Guvernul Românieila Guvernul Românieila Guvernul României

Facultatea de Drept a Universitãþii din
Craiova a fost reprezentatã, în cadrul Pro-
gramului Oficial de Intership al Guvernu-
lui României, de studenþii Dan Alexandru
Tobã Adrian ºi Rãzvan Tudor Triculescu, cei
doi fiind studenþi în anul al III-lea – cursuri
de licenþã. Studenþii au avut oportunitatea

de a pãºi în familia administraþiei publice
centrale, participând la întruniri, în prezenþa
unor înalþi oficiali ai statului român, precum
ºi la ºedinþe de training. Am realizat un in-
terviu cu unul dintre participanþi, Dan Tobã,
care ne-a oferit câteva detalii, completat de
colegul sãu, Rãzvan Triculescu.

stituþiei-gazdã, cea de-a doua prin
constituirea unor acþiuni sub egi-
da ºi în cadrul Guvernului Româ-
niei. Am reuºit sã câºtig atât în-
vãþãminte teoretice, cât ºi practi-
ce, toate fiindu-mi utile în abor-
darea problemelor de ordin juri-
dic ºi fac parte din fundamentul
pregãtirii mele.

R:Cât la sutã din pregãtirea ta
o datorezi Facultãþii de Drept a
Universitãþii din Craiova?

D.T.  Nu pot rãspunde în pro-
cente, însã pot menþiona cã aces-
tea au un rol covârºitor. Faculta-
tea reprezintã, practic, liantul te-
oretic între student ºi instituþie, iar
pregãtirea ºi rezultatele acesteia îºi
gãsesc începutul în mediul univer-
sitar din care provin. Am ales sã
încerc sã pun în practicã ceea ce
am învãþat în cei doi ani prece-
denþi, iar cunoºtinþele dobândite la
cursurile de „Drept constituþional”
ºi la cele de „Drept administrativ”

m-au motivat, astfel încât sã re-
zist, douã luni de zile, unui pro-
gram de minimum ºase ore pe zi,
în administraþia publicã centralã.
(Pot afirma cã datorez Facultãþii
de Drept a Universitãþii din Craio-
va rezultatele pe care le-am obþi-
nut în acest program, întrucât
cunoºtinþele dobândite aici sunt
baza pregãtirii viitoare – a com-
pletat Rãzvan Triculescu).

R: Are facultatea vreo implica-
re în reuºita ta?

D.T. Întrebarea vine ca un co-
rolar al celei din urmã ºi voi rãs-
punde asemãnãtor: instituþia a asi-
gurat baza succesului meu, din
toate punctele de vedere. (com-
pletarea a venit de la Rãzvan: Au
fost 100 de locuri disponibile, cu
3.000 de candidaþi, iar accederea
în acest program a dat dovada
pregãtirii obþinute în cadrul Facul-
tãþii de Drept).

R: Care sunt oportunitãþile pe

care þi le oferã un astfel de pro-
gram?

D.T. Sunt diverse, dar necesi-
tã un efort din partea studentu-
lui, fiindcã el trebuie sã simtã cã
vrea sã urmeze un drum în ad-
ministraþia publicã. Ca sã antici-
pez o întrebare a dumneavoastrã,
statutul meu de student nu s-a
schimbat foarte mult, dar mi-am

dat seama cã pe acest segment
este nevoie de juriºti foarte bine
pregãtiþi ºi îmi îndemn colegii sã
contribuie pe orice cale la dez-
voltarea comunitãþii.

R: Nu-mi rãmâne decât sã vã
mulþumesc atât þi ºi colegului tãu, cât
ºi profesorilor de la Facultatea de
Drept a Universitãþii din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Cinci programe naþionale de screening
vor fi demarate cu finanþare europeanã

România poate beneficia, în urma accesãrii fondurilor
nerambursabile, de peste 191 milioane de euro pentru
implementarea de programe de depistare precoce
(screening) a cancerului de col uterin, cancerului de sân,
tuberculozei, hepatitelor B,C ºi D ºi pentru screening
prenatal, precum ºi pentru formarea personalului medi-
cal din domeniile prioritare de sãnãtate.

disfuncþii tiroidiene, sãnãtate min-
talã ºi boli rare (inclusiv geneticã
medicalã).

15 milioane de euro vor fi
utilizate în domeniul tuberculozei

Peste 15 milioane de euro vor fi
utilizate în domeniul tuberculozei,
pentru „Organizarea de programe de
depistare precoce (screening), dia-
gnostic ºi tratament precoce al tu-
berculozei, inclusiv al tuberculozei
latente”. În cadrul proiectului care
va dura maximum 5 ani, un numãr
de 500 cadre medicale vor beneficia
de programe de formare ºi 70.000
persoane vor beneficia de servicii de

sãnãtate de prevenire, depistare pre-
coce (screening), diagnostic ºi tra-
tament precoce al tuberculozei, in-
clusiv al tuberculozei latente. Este
prevãzut ca 90% din persoanele care
vor intra în program sã provinã din
regiuni mai puþin dezvoltate ale Ro-
mâniei, iar 10% din regiunea Bucu-
reºti-Ilfov. Toþi pacienþii trataþi vor
fi reevaluaþi periodic. De asemenea,
tot în cadrul proiectului, va fi elabo-
ratã metodologia de screening a po-

pulaþiei pentru depistarea
tuberculozei. Mai mult, da-
tele obþinute vor fi analiza-
te, dupã care vor fi elabo-
rate rapoarte, studii, infor-
mãri în vederea realizãrii
politicilor publice în dome-
niul tuberculozei, inclusiv
al tuberculozei latente în
conformitate cu Strategia
Naþionalã de Control al Tu-
berculozei 2015-2020.

Bani pentru prevenirea
afecþiunilor oncologice

Vor fi alocate 47 de milioane de
euro pentru programul naþional de
depistare a cancerului de col. În
prima fazã vor fi alocate 5 milioa-
ne de euro pentru elaborarea me-
todologiei programelor de preven-
þie, depistare precoce, diagnostic
ºi tratament precoce al cancerului
de col uterin (HPV/ Babeº Papani-
colau) ºi pentru formarea perso-
nalului medical care va fi implicat

în derularea acestor programe.
Fondurile vor mai fi utilizate pen-
tru activitãþi de informatizare su-
port al bazelor de date ale scree-
ningului integrate cu sistemele in-
formatice ale programului naþional,
precum ºi pentru monitorizarea la
nivel naþional ºi controlul imple-
mentãrii programelor de prevenþie,
depistare precoce, diagnostic ºi
tratament precoce al cancerului de
col uterin. Datele obþinute în urma
screeningului vor utilizate pentru
realizarea de rapoarte ºi studii care
vor fundamenta viitoarele politici
de sãnãtate din domeniu.

Cea de-a doua etapã este dedi-
catã implementãrii efective a pro-
gramelor regionale de prevenþie,
depistare precoce, diagnostic ºi
tratament precoce al cancerului de
col uterin. În aceastã fazã vor fi

alocate 42 de milioane de euro.
Noutatea programului de screening
constã în introducerea testãrii HPV
în regim pilot pentru femeile cu
vârsta cuprinsã între 30 ºi 64 ani.

În cadrul programului, peste
800.000 de femei cu vârsta cuprin-
sã între 24 – 64 ani urmeazã a be-
neficia de servicii de depistare pre-
coce (HPV ºi Babeº Papanicolau),
precum ºi de triaj citologic (în ca-
zul femeilor identificate cu teste
HPV pozitive în screening), trata-
ment ºi reevaluarea periodicã (fol-
low-up) a pacientelor tratate pen-
tru leziuni depistate, consiliere psi-
hologicã. Vor fi finanþate ºi achizi-
þii de echipamente, precum ºi ser-
vicii de sprijin pentru femeile din
grupuri vulnerabile, spre exemplu
costurile de transport.

RADU ILICEANU
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„Era odatã o vulpe vicleanã, ca
toate vulpile…”. Aºa începe poves-
tea lui Ion Creangã ºi, cu ea, po-
vestea unei sãptãmâni de vacanþã
la Teatrul „Colibri”. Spectacolul
„Ursul pãcãlit de vulpe”, cu ac-
torii Ionica Dobrescu, Daniel Mi-
rea, Mugur Prisãcaru, Alla Cebo-
tari, Adriana Ioncu ºi Emanuel
Popescu, va putea fi vãzut sâm-
bãtã, 28 octombrie, de la ora
18.00. Scenariul, regia ºi sceno-
grafia sunt realizate de Valentin
Dobrescu, iar muzica este com-
pusã de Alin Macovei-Moraru.
Duminicã, 29 octombrie, ora
11.00, sunteþi aºteptaþi la o întâlni-
re cu „Prietenii Motanului Încãl-
þat” – o interpretare a cunoscutei
poveºti, într-un spectacol cu sce-
nariul ºi regia semnate de Iulia
Cârstea, scenografia Eugenia Tã-

Pentru cã în perioada 28 octombrie – 5 no-
iembrie 2017 clasele din învãþãmântul primar
ºi grupele din învãþãmântul preºcolar benefi-
ciazã de vacanþã, Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri” îi aºteaptã pe cei mici sã se
bucure din plin de teatru interactiv, de atelie-
re ºi spectacole. Reprezentaþiile cu „Ursul

pãcãlit de vulpe”, „Fata babei ºi fata moºnea-
gului”, „Prietenii Motanului Încãlþat” ori ate-
lierul „Profesorul trãsnit”, în cadrul cãruia
copiii sunt invitaþi în minunata lume a experi-
mentelor, sunt doar câteva dintre propuneri-
le de vacanþã activã ºi creativã în Fabrica de
poveºti electroColibri.

rãºescu-Jianu, cu actorii Daniel
Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoº,
Iulia Cârstea, Emanuel Popescu.

Un atractiv atelier, în cadrul cã-
ruia copiii sunt invitaþi în minuna-
ta lume a experimentelor, va avea
loc pe 30 ºi 31 octombrie, de la
ora 11.00: „Profesorul trãsnit”.
Împreunã cu actorii Geo Dinescu
ºi Marin Fagu, copiii vor descoperi
cum se poate obþine electricitate
staticã, ce este o reacþie chimicã ºi
se vor bucura de multe alte surpri-
ze. O altã provocare în vacanþã este
teatrul interactiv, prin intermediul
„Poveºtii celor trei purceluºi” –
miercuri, 1 noiembrie, ora 11.00.
Aceiaºi doi actori Geo Dinescu ºi
Marin Fagu devin parteneri de sce-
nã cu micii spectatori, se vor juca
împreunã, vor descoperi cât este
de sãnãtoasã reciclarea ºi ce de-

coruri ºi pãpuºi frumoase pot fi
construite din cartoane.

Programul mai include – joi, 2
noiembrie, ºi vineri, 3 noiembrie,
de la ora 11.00 – douã reprezenta-
þii ale spectacolului-atelier „Chei-
þa fermecatã”, realizat de actriþa
Rodica Prisãcaru, ce le deschide
copiilor poarta spre universul ma-
gic al teatrului de animaþie, unde
întâlnesc personaje preferate din
reprezentaþii ca „Fata babei ºi fata
moºneagului”, descoperã tehnici
de mânuire ºi tipuri de pãpuºi. Pen-
tru evenimentele programate din 30
octombrie pânã pe 3 noiembrie,
existã un numãr limitat de 60 de
locuri, preþul biletului fiind 5 lei.

În primul weekend din noiem-
brie, totodatã ultimele zile de va-
canþã, copiii sunt aºteptaþi la co-
media muzicalã „Frumoasa din

pãdurea adormitã”, cu scenariul
ºi regia semnate Cristian Pepino,
scenografia Vlad Tãnase, muzica
Dan Bãlan (4 noiembrie, ora 18.00)
ºi „Fata babei ºi fata moºneagu-
lui” – dramatizare de Valentin Do-
brescu dupã Ion Creangã, în regia
lui Todor Valov, cu scenografia
realizatã de Stefka Kyuvlieva, pe
muzica lui Alin Macovei-Moraru (5
noiembrie, ora 11.00). Pentru

aceste douã spectacole preþul bi-
letului este 7 lei sau 10 lei, în func-
þie de categoria locului. Biletele se
pot procura de la Agenþia Teatru-
lui „Colibri”, deschisã de luni pânã
sâmbãtã, între orele 10.00-13.00
ºi 16.00-19.00, iar duminica, în
intervalul 10.00-13.00. Dupã ora
începerii spectacolelor, accesul în
salã nu mai este permis.

MAGDA BRATU

Începând din 10 octombrie,
Ansamblul Folcloric „Maria Tã-
nase” a început desfãºurarea ate-
lierelor de muzicã ºi dansuri po-
pulare, din cadrul proiectului

Ateliere de folclor pentru copii ºi adulþi

„Educaþie prin folclor”. Cursu-
rile sunt deschise atât copiilor, cât
ºi adulþilor ºi se deruleazã la se-
diul instituþiei, din strada „Criºu-
lui” nr. 9, pânã în luna decembrie,

costul unui abonament lunar fiind
100 lei. Înscrierile la ateliere s-au
fãcut în perioada 20-30 septem-
brie, iar grupele de participanþi s-
au format în urma organizãrii de
preselecþii.

Potrivit Regulamentului de or-
ganizare, disponibil ºi pe site-ul
instituþiei, în cadrul atelierelor
„participanþii vor învãþa despre
identitatea ºi rãdãcinile noastre
culturale, despre tradiþii ºi obi-
ceiuri româneºti vechi de sute de
ani, într-un cadru actual, în care
vor interacþiona cu reprezentanþi
ai ansamblului ºi vor face primii
paºi în a deveni ei înºiºi artiºti

populari”. Obiectivele urmãrite în
cadrul cursului de dans popular
sunt descoperirea dansurilor din
diferite zone ale þãrii, coordona-
rea miºcãrilor în ritmul unui joc
cu cânt organizat, dezvoltarea
orientãrii în spaþiu ºi coordona-
rea segmentelor corpului în miº-
care, respectiv dobândirea rezis-
tenþei fizice ºi respiratorii. În ca-
drul atelierelor de cânt cursanþii
vor învãþa despre îmbunãtãþirea
emisiei vocale, capacitatea de a
cânta cu dezinvolturã în colec-
tiv, pe scenã, alãturi de orches-
trã, autocontrolul emoþiilor, cân-
tece de joc ºi tempouri variate din

diferite zone reprezentative etc.
„Prin intermediul acestor ate-

liere ne propunem sã revitalizãm
folclorul românesc, iar principala
metodã de a realiza acest scop
este prezentarea lui direct cãtre
generaþiile viitoare”, menþioneazã
reprezentanþii instituþiei. Ateliere-
le de folclor au loc sãptãmânal,
fiecare durând între 90 ºi 120 de
minute, în funcþie de vârsta par-
ticipanþilor. O nouã serie urmea-
zã sã se desfãºoare în perioada
aprilie-iulie 2018. Informaþii su-
plimentare pot fi solicitate la nu-
mãrul de telefon 0351.423.574.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” continuã proiectul „Cãr-
ticica pentru prichindei ºi copii mai mã-

La sfârºitul sãptãmânii trecute, Inspecto-
ratul ªcolar Doljean a fost gazda manifestã-
rii „Info Days Europa”, la care au participat
reprezentanþi ai Inspectoratelor ªcolare Ju-
deþene din Dolj, Gorj, Olt, Mehedinþi ºi Vâl-
cea, una dedicatã celor 30 de ani de la debu-
tul Programului „Erasmus+”. De la intrarea
în Uniunea Europeanã, România face parte
din acest proiect. Datele statistice le-am pre-

Patru zile cu „Alice în Þara Minunilor”
ricei”,  în perioada 16-19 octombrie
2017,  cu o nouã temã de vizionare:
„Alice în Þara Minunilor”. Operã a
scriitorului britanic Lewis Carroll, „Ali-
ce în Þara Minunilor” este o lucrare
clasicã a literaturii pentru copii. Alice,
personajul principal, este cunoscutã ºi
îndrãgitã în toatã lumea. Vor afla mai
multe despre aceastã poveste preºcola-
rii ºi ºcolarii de la urmãtoarele grãdiniþe
ºi ºcoli, programate astfel: luni, 16 oc-
tombrie – Grãdiniþa „Dumbrava Minu-
natã” (orele 10.00-11.00, 11.00-12.00);
marþi, 17 octombrie  – Grãdiniþa „Ion
Creangã” (orele 10.00-11.00), ªcoala
„Gimnazialã „Mircea Eliade” (orele
11.00-12.00); miercuri, 18 octombrie  –
Grãdiniþa „Ion Creangã” (orele 10.00-
11.00), ªcoala Gimnazialã „Mihai Vitea-
zul” (orele 12.00-13.00); joi, 19 octom-
brie  – Grãdiniþa „Ethos” (orele 10.00-
11.00), ªcoala Gimnazialã „Sfântul Du-
mitru” (orele 12.30-13.30).

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

zentat la momentul potrivit,
dar venim cu unele precizãri.
„Cadrele didactice participante
la formare, în cadrul cursuri-
lor de perfecþionare, furniza-
te de instituþii din Europa, au
dobândit competenþe de pre-
dare în acord cu tendinþele
europene. Prin implicarea în
proiecte de parteneriat strate-
gic, elevii ºi cadrele didactice
beneficiazã de bune practici
între instituþii ale diferitelor þãri
participante în program.  În
ceea ce priveºte acþiunea de
la Craiova, pot spune cã au

fost prezenþi inspectori pentru proiecte edu-
caþionale din cele cinci judeþe ale Olteniei,
fiind fãcute prezentãri de proiecte, schim-
buri de bunã practicã ºi s-au legat noi relaþii,
pentru aplicarea proiectelor într-un cadru re-
gional”, a precizat prof.  Ani Drãghici, in-
spector pentru proiecte educaþionale, în ca-
drul Inspectoratului ªcolar judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria Melineºti, judeþul

Dolj anunþã începerea proiec-
tului: „ÎNFIINÞARE SISTEM
PUBLIC DE ALIMENTARE CU
APÃ ªI CANALIZARE ÎN SA-
TELE BODÃIEªTII DE SUS ªI
ODOLENI, COMUNA, MELI-
NEªTI, JUDEÞUL Dolj. Obser-
vaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ABA Jiu, Bld.
Nicolae Romanescu Nr. 54.

S.C. MENTOR SRL titular al
proiectului: ,,CONSTRUIRE HALÃ
PARTER- ATELIER CONFECÞII ªI
DEPOZITARE,, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agenþia
Pentru Protecþia Mediului Dolj în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiec-
tul: CONSTRUIRE HALÃ PAR-
TER- ATELIER CONFECÞII ªI DE-
POZITARE , propus a fi amplasat
în Craiova, str. Calea Severinului
Nr. 48B (Actual strada Histria nr.
6) judeþul Dolj. Proiectul nu se
supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune eva-
luãrii adecvate . Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din Craiova, str. -
Petru Rareº, nr. 1 în zilele de luni-
joi între orele 8.00- 16.30  ºi vineri
între orele 8.00- 14.00 precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
http//:apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii /
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.

Comuna Mîrºani anunþã so-
licitarea obtinerii avizului de
gospodãrire a apelor pentru in-
vestiþia: „Extindere alimentare
cu apã în sistem centralizat în
comuna Mîrºani, Jud. Dolj”.
Relatii la tel. 0251.336.106, sau
la sediul primãriei.

S.C. A.G.P. VECTORIAL
TRADE  SRL titular al proiectu-
lui: ,,CONSTRUIRE HALÃ DEPO-
ZITARE PARTER, IMOBIL P+3
CU DESTINAÞIA DE ATELIERE
ªI BIROURI,, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agen-
þia Pentru Protecþia Mediului Dolj
în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul: ,,CONSTRUIRE HALÃ DE-
POZITARE PARTER, IMOBIL P+3
CU DESTINAÞIA DE ATELIERE
ªI BIROURI,,  propus a fi ampla-
sat în Comuna Cârcea, str. Aero-
portului Nr. 189 L-M.  judeþul Dolj.
Proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi nu
se supune evaluãrii adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj
din Craiova, str. - Petru Rareº, nr.1
în zilele de luni- joi între orele
8.00- 16.30  ºi vineri între orele
8.00- 14.00 precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http//:ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii / obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.

ROMÂNIA
JUDEÞUL DOLJ
PRIMÃRIA COMUNEI MÎRªANI

ANUNÞ CADASTRU GRATUIT

Primãria Comunei Mîrºani, Judeþul Dolj
anunþã toþi proprietarii care deþin teren în
tarlalele 173,174 (punct Tomneasca) sã se
prezinte la sediul Primãriei Comunei Mîr-
ºani, de luni pânã vineri în perioada
04.10.2017 – 20.10.2017, orele 8.00-
12.00, camera agricolã, cu actul de identi-
tate ºi titlul de proprietate (ºi alt act de
proprietate dacã existã) pentru întocmirea
documentaþiilor cadastrale ºi înscrierea
imobilelor în cartea funciarã conform
,,Programului de Cadastru ºi Carte Funcia-
rã”, demarat de cãtre Agenþia Nationalã De
Cadastru Si Publicitate Imobiliarã.



Cu aceeaºi durere în suflete ºi cu
dor nemãrginit, comemorãm 5 ani
de la plecarea pe un drum fãrã în-
toarcere a iubitului nostru tatã ºi soþ,
ªTEFAN NICU (APROZARU).

Îi vom pãstra o vie ºi neºtearsã
amintire,
iar dragostea
noastrã sã-i
fie luminã
veºnicã pen-
tru odihna
sufletului sãu
bun. Pioase
amintiri!

Familia.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs

pentru ocuparea în data de 08.11.2017, a unei (1) funcþii
contractuale de conducere vacantã respectiv:

1– director – Direcþia Servicii de Utilitãþi Publice
Condiþii specifice:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã

respectiv, studii superioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã, specializarea
ºtiinþe inginereºti, administraþie publicã, drept;

-vechime într-o funcþie de conducere- minim 3 ani
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011
-proba scrisã la data de 08.11.2017 la sediul Primãriei

Municipiului Calafat ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor

la proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen

de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului.
Relaþii suplimentare la Serv.Resurse Umane, tel 0251/

231.424 interior 107.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în
data de 01.11.2017, ora 11.00, licitaþie pu-
blicã în vederea închirierii unui spaþiu si-
tuat în incinta Pavilionului C2 al Unitãþii
de Asistenþã Medico-Socialã Sadova, comu-
na Sadova, judeþul Dolj, aflat în domeniul
public al judeþului Dolj ºi în administrarea
Consiliului Judeþean Dolj, pentru o perioa-
dã de 5 ani, în vederea amplasãrii unui dis-
tribuitor de bãuturi calde.

Înscrierile la licitaþie se fac pânã la data
de 01.11.2017, ora 10.00, la sediul Consi-
liului Judeþean Dolj, Calea Unirii, nr. 19,
Craiova.

Alte informaþii suplimentare se pot ob-
þine la telefon  nr. 0351/415.414.

ANIVERSÃRI
“La Mulþi Ani!”,
multã sãnãtate, re-
alizãri profesionale
ºi familiale  urãm
d.nei farmacist
LUIZA BECHEANU
de la farmacia Ca-
tena. Un buchet
frumos de crizan-
teme. Sili ºi copiii.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

CRAIOVA, particular,
zonã bunã, 4/4, re-
novat, îmbunãtãþit,
spaþios, centralã.
0721/279.957.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbu-
nãtãþit, Nanterre (Ca-
lea Bucureºti), preþ
60.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0723/
864.232.
Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igienizat,
cu vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna
de Sus, cadastru. Te-
lefon: 0758/153.669.
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
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi -
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

AUTO
Vând Maºinã de Epo-
cã IMS M 461, 1974
tip armatã, carte iden-
titate Târgoviºte. Tele-
fon: 0736/728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabrica-
þie 1988, carte identi-
tate, pentru  piese
(maºinã epocã) Târ-
goviºte, 500 Euro. Te-
lefon: 0736/728.876.
Opel Corsa 1,0-
2003- 165000 km,
cutie automatã. Tele-
fon: 0723/ 347.253.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, pu-
tinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei/ bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine “
Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,aragaz
3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucã-
tãrie, calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon:
0728/ 011.731.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

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

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare (titular)

 UAT Oraº Bechet, Jud. Dolj –
cu sediul în Oraº. Bechet, Str. AI
Cuza, Nr.100, judeþul Dolj, titular al
proiectului ~ Modernizare strãzi de
interes local în orasul Bechet, jude-
þul Dolj ~ , anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj, pentru pro-
iectul propus a fi amplasat în orasul
Bechet, judeþul Dolj.

1.Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni
pânã vineri, între orele 9.00 – 14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare, pânã la data de
21.10.2017.

Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.
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 pro-
prietate – pãdure 2,6
ha comuna Brãdeºti
- Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoa-
re), diverse scule aº-
chietoare noi. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut electricã pentru
piese. Telefon: 0351/
181.202; 0770/
970.204.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, al-
ternator 12V nou,
pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând putinã de ste-
jar, 600 litri. Telefon:
0764/779.702.
Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, ghe-
te, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

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

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb aparta-
ment 2 camere, et.
1, îmbunãtãþit, vis-
a-vis de Craioviþa
Kaufland –Penny -
lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Ca-
lea Bucureºti, Cen-
tru. Telefon: 0723/
692.884.
Schimb apartamennt
3 camere zona 1
Mai cu garsonierã +
diferenþa. 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.
Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei.
Telefon: 0752/
641.487.
Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Tele-
fon: 0749/797.940,
0758/433.143.
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1. CFR Cluj 13 10 2 1 25-9 32
2. FCSB 14 8 5 1 22-8 29
3. Craiova 14 8 5 1 22-11 29
4. Astra 13 6 5 2 19-11 23
5. Botoºani 13 7 2 4 20-14 23
6. Viitorul 14 6 2 6 16-13 20
7. ACS Poli 13 5 3 5 12-14 18
8. Dinamo 13 5 2 6 18-15 17
9. Voluntari 14 4 4 6 13-16 16
10. CSMP Iaºi 14 3 6 5 15-22 15
11. Chiajna 13 4 2 7 13-16 14
12. Sepsi 13 3 1 9 10-24 10
13. Mediaº 14 2 3 9 7-24 9
14. Juventus 13 0 4 9 7-23 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  X I V- a
FC Voluntari – FCSB 0-0
Gaz Metan – Viitorul 0-1
A marcat: Þucudean 34.

CSMP Iaºi – „U” Craiova 1-2
Au marcat: Tiago Ferreira 67 – autogol / Gustavo 15,

Bãluþã 76.
Meciurile Sepsi – Astra ºi CFR Cluj – FC Botoºani

s-au jucat asearã.
ACS Poli – Chiajna, astãzi, ora 18

Dinamo – Juventus, astãzi, ora 20.45

Pase scurte, pase lungi

Privit cu destule rezerve, unele
mãrturisite, dupã rezultatele din
amicalele premergãtoare începerii
campionatului, noul allenatore al
Craiovei – Devis Mangia – care
dusese naþionala U21 a squadrei
azzurra pânã în finala Euro 2013
ºi trecuse pe la Varese, SS Tritium
1908, Ivrea, Palermo, Spezia, Bari
ºi Ascoli, ne aratã ... clasamentul,
dupã victoria de la Iaºi (2-1), unde
Craiova nu mai câºtigase din 2014.
O victorie tonicã, aºadar. La capã-
tul unei partide, deloc uºoare, cu
multe faze încinse la ambele porþi.
Lipsitã de Alexandru Mitriþã – sus-
pendat -, dar cu un Gustavo ºi

Mircea Canþãr

Au marcat: Tiago Ferreira 67 – autogol / Gustavo 15, Bãluþã 76.
Iaºi: Kelava – T. Almeida (81 Spãtaru), Mihalache, Frãsinescu,

Sin – Bãdic (58 Mendes), Qaka – Platini (81 ªtefãnescu), Jo, Panþîru
– Cristea. Antrenor: Flavius Stoican.

Craiova: Calancea – Kelic, Datkovic, Ferreira – Martic, Mateiu,
Zlatinski (37 Screciu), Bancu – Gustavo (86 Briceag), Bãluþã, Burlacu
(74 M. Roman). Antrenor: Devis Mangia.

A arbitrat: Cãtãlin Popa (Piteºti).

CSMP Iaºi – Universitatea Craiova 1-2

Bãluþã strãlucitori ºi inspiraþi, Cra-
iova a dat lovitura, rãmânând pe
podiumul clasamentului, la egalitate
de puncte cu FCSB-ul lui Gigi Be-
cali. Cele douã echipe sunt despãr-
þite de golaveraj. Gustavo (min. 16)
ºi Alexandru Bãluþã (min.77) au
fost marcatorii Craiovei, dupã ce
Tiago Fereirra (min. 67) relansase
jocul, printr-un autogol conster-
nant. Ce aratã Craiova? Un joc pe
contre, bine gândit, graþie unei in-
teligente organizãri a jocului, o ge-
neroasã disponibilitate la efort ºi
deplinã determinare. Presingul
avansat nu îi este strãin. Fireºte,
au fost ºi greºeli individuale, dar ºi

oportunitãþi de majorare a scoru-
lui. Nu stãruim asupra detaliilor
jocului. În cele din urmã, conteazã
rezultatul final. Paradoxal, Craio-
va a suferit în partidele cu echipe-
le de pluton, nicidecum cu FCSB
sau CFR Cluj, pretendente anun-
þate la titlu. Fiind singura echipã din
campionat, realmente chinuitã,
încã, pânã la inaugurarea noului
stadion, echipa Craiovei încã su-
ferã în continuare. Dar mult a fost,
puþin a rãmas, cum zice o vorbã
româneascã. Pânã atunci, nu doar
pentru isprava de la Iaºi, „jos pãlã-
ria”, Devis Mangia! Eºti „al nos-
tru”. Grazie mille!

Aflatã în plasa liderului CS
ªirineasa cu douã etape în urmã,
echipa a doua a Universitãþii Cra-
iova s-a distanþat la 8 de primul
loc, dupã ce a pierdut ambele
meciuri disputate sãptãmâna tre-
cutã, 0-1 cu Cetate Deva ºi 0-2
cu CS ªirineasa. Aceasta din
urmã s-a impus pe arena „Jiul”
din Petroºani prin golurile mar-
cate de Florin Costea (15) ºi
Mãrgãrit (90). Cornel Papurã a

folosit formula: Dicã - Trocan,
Ion, Hreniuc, Petre - Enache,
Iuga, Constantin - Frãsineanu,
Markovic, Popescu. Rezerve:
Preduþ, Bogdan, Þoiu, Dinu,
Gunie, ªerban, Ciuticã. Univer-
sitatea II Craiova ocupã locul
trei, iar în etapa viitoare va evo-
lua în compania echipei Mille-
nium Giarmata, disputa fiind pro-
gramatã sâmbãtã, de la ora 15,
pe stadionul „Extensiv“.

S a t e l i t u l  a  p i e r d u tS a t e l i t u l  a  p i e r d u tS a t e l i t u l  a  p i e r d u tS a t e l i t u l  a  p i e r d u tS a t e l i t u l  a  p i e r d u t
l a  P e t r o º a n il a  P e t r o º a n il a  P e t r o º a n il a  P e t r o º a n il a  P e t r o º a n i

Concluziile lui Devis Mangia de-
spre partida din Copou: „A fost o
partidã dificilã, dar am reuºit sã ne
impunem ºi sunt mulþumit. Vreau
sã felicit adversarii, pentru cã au
fãcut un meci de o calitate deose-
bitã. Noi am fructificat ocaziile ºi
cu ceva mai multã atenþie puteam
închide mai devreme meciul. Nu
m-am temut dupã autogolul lui Tia-
go, a fost o eroare, dar am avut
puterea sã reîncepem sã atacãm.
Nu am riscat mult spre final, însã
ºi aºa puteam marca golul al trei-
lea. Repet, cred cã Iaºi e o echipã
bunã, este greu sã te impui contra
lor. Pânã în minutul 80 am avut
dificultãþi în menþinerea posesiei
mingii, ceea ce demonsteazã cã
Iaºi are valoare. Nu ne gândim la
primul loc, ci la meciul de vineri,
cu Chiajna. Alte calcule nu fac”.

Autorul primului gol, Gustavo,
a declarat: „Este o victorie impor-
tantã. Am avut un meci greu, Iaºi
a demonstrat cã este o echipã
bunã, dar sunt fericit pentru gol ºi
pentru succesul înregistrat. Nu ne-

a fost teamã cã o sã pierdem dupã
autogolul lui Tiago. Am fãcut un
joc bun, cu posesie ºi ne-am creat
ocazii prin mine, Bãluþã ºi Burla-
cu. Am reuºit sã marcãm din nou
prin Bãluþã ºi asta a fost tot. Lu-
crãm foarte mult fazele ofensive
ºi acum se vede în teren. Mã bu-
cur cã am ajuns la cota ºase goluri
marcate, sunt foarte fericit, dar este
meritul tuturor, nu numai al meu“,
a declarat Gustavo.

Cãpitanul ªtiinþei, Alex Bãluþã, a
spus: „A fost un meci disputat. Ie-
ºenii au pasat foarte bine, nu prea
ne-au dat soluþii, dar mã bucur cã
am reuºit sã înscriem al doilea gol,
apoi am mai ratat câteva ocazii.
Sunt fericit, plecãm cu cele trei
puncte. Nu m-am temut dupã golul
primit cã am putea pierde, pentru
cã mai era mult timp de jucat, am
fãcut un pressing avansat ºi mã
bucur cã am marcat golul victoriei.
Ne pregãtim foarte bine la antrena-
mente, lucrãm mult faza ofensivã,
avem trasee de joc, care se vãd în
timpul partidelor ºi golurile nu au

fost întâmplãtoare. Mã bucur cã
suntem pe un drum bun ºi sper sã
nu ne abatem, pentru cã mai este
mult pânã la sfârºitul campionatu-
lui. Mulþi ne vãd printre favoriþi, dar
noi trebuie sã încercãm sã adunãm
cât mai multe puncte. Ne aºteaptã
o deplasare grea la Chiajna, apoi vom
reveni ºi noi acasã, pe stadionul cel
nou, ºi trebuie sã fim modeºti ºi sã
muncim bine ca sã terminãm cât
mai sus în clasament“, a declarat
Alex Bãluþã.

Antrenorul gazdelor, Flavius
Stoican, a declarat: “Greºelile ne
costã. Nu trebuie sã ne mulþumim
cã jucãm bine, trebuie sã câºtigãm
ºi puncte. Mã deranjeazã faptul cã
sunt greºeli despre care discutãm
constant, pentru cã s-au mai repe-
tat. Exersãm mult la antrenamen-
te, dar greºelile se repetã, iar acest
lucru mã deranjeazã. Mã îngrijorea-
zã cã luãm goluri cu atâta uºurin-
þã. Golul doi primit a fost unul de
amatori. Obiectivul nostru este sã
mergem în play-off, sper cã îl pu-
tem atinge”.(C.S.)
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Este nevoie în România de o
miºcare sindicalã puternicã?

Eu cred cã este nevoie de o miº-
care sindicalã puternicã nu numai în
România ºi nu numai în 2017, în
orice sistem politic ºi implicit eco-
nomic avem nevoie de o miºcare
sindicalã consolidatã pentru a reda
aceea pace socialã de care orice so-
cietate are nevoie pentru a funcþio-
na. Dacã ne uitãm ºi la modelul sin-
dical din vest, existã sindicate, poa-
te nu la fel de influente, dar sindica-
tele din vest opereazã cu instrumen-
tele capitalismului. Noi, în România
nu avem un capitalism chiar atât de
bine, nu avem o culturã socialã axa-
tã pe zona aceasta a capitalismului.
Avem un hibrid, dar transformãrile
prin care trece societate în acest
moment, poate cã ar fi fost mai uºor
de gestionat dacã miºcare sindicalã
era o idee mai consolidatã. În acest
moment, miºcarea sindicalã suferã,
iar raþiunile pentru care ne regãsim
în aceastã situaþie vizeazã un  cumul
de factori, ºi din interior dar, ºi din
exterior.

Sã înþelegem cã existã intere-
se în ceea ce priveºte miºcarea sin-
dicalã? Are cineva un interes sã
avem o miºcare sindicalã slabã?

Existã interese ca miºcarea sin-
dicalã sã fie slãbitã. Dacã piaþa for-
þei de muncã suferã profund este cã
ºi paleta de activitãþi pe care a oferit-
o miºcarea sindicalã angajatorilor ºi
pieþei unice a fost una extreme de
redusã. În 2007, când  România
adera la UE, acest lucru a generat o
serie de schimbãri la nivelul modu-
lui în care administrãm pieþele ºi aici
ne referim la piaþa muncii. ªi dacã
ne uitãm la modelul sindical, sindi-
catele ºi-au asumat  la intrarea în UE
mai mult decât un procent de repre-
zentare a salariaþilor, discutãm  de
politici publice, discutãm de politici
sociale, discutãm de armonizarea ce-
rerii cu oferta pe piaþa forþei de mun-
cã, dar ºi modul în care adminis-
trãm piaþa forþei de muncã, pentru
cã sindicatele sunt parte. Tot ce în-
seamnã proces de dezvoltare localã,
urbanã sau ruralã, sindicatele trebu-
ie sã fie parte. În acest moment, din
punctul meu de vedere, existã un
deficit acut de a înþelege rolul pe
care miºcarea sindicalã îl are în trans-
formarea societãþii ºi ceea ce vizea-
zã progresul social.

Avem o legislaþie flexibilizatã,
dar administrãm centralizat

Dar în mediul privat cum este
miºcare sindicalã…?!

Cu siguranþã mai slabã decât în
mediul public. Însã, situaþia miºcãrii

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN
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Florian Marin, preºedintele Federaþiei -
Sindicatelor Libere din România, a vorbit
într-un interviu acordat cotidianului regio-
nal “Cuvântul Libertãþii” despre legea sa-
larizãrii unitare, despre transferul contribu-
þiilor sociale de la angajator la angajaþi în-
cepând cu 1 ianuarie 2018, despre miºca-

sindicale din mediul privat… ºi vã
vorbesc în calitatea unui lider care
are sindicate numai în mediul pri-
vat, este diferitã ºi asta pentru cã
existã diferenþe structural de repre-
zentare. De exemplu,  avem o com-
panie este reprezentatã de un fond
de investiþii, una în care existã un
patron, alta în care existã un numãr
mai mare de acþionari sau ponderea
anumitor variabile în procesul de
reprezentare e diferit. De exemplu,
un fond de investiþii care are o mar-
jã de profit pe care o livreazã con-
ducerii nu iasã din ea, pe când cu un
patron care deþine respectiva com-
panie, altfel negociezi, pentru cã aco-
lo este o marjã de flexibilitate mai
mare. Sindicatele, pe lângã faptul cã
au nevoie de o profesionalizare ma-
sivã, au nevoie ºi de înþelegerea rea-
lã a capitalismului, ca sã sindicali-
zezi mediul privat, trebuie sã ºtii cum
funcþioneazã mediul privat. Sã ºtii ce
e aia piaþã, ce este o prognozã la ni-
vel de piaþã, ce e aia geopoliticã, care
sunt indicatorii de la nivelul compa-
niei, diversitatea de indicatori a cres-
cut foarte mult, nu þine doar de pro-
ductivitate sau creºterea economi-
cã. De exemplu, PIB-ul nu mai este
un indicator relevant. ªi atunci pro-
cesul de reprezentare a muncitorilor
ajunge sã fie unul superficial…

Care este motivul unei astfel
de sindicalizãri la nivelul mediu-
lui privat?

Legislaþia este motivul. În 2011
s-a modificat legislaþia muncii, noi
am mers pe un sistem promovat la
aceea vreme la nivel european, în
special pe zona Europei de Est, pe
flexibilizarea pieþei muncii. Numai cã
România are o problemã majorã.
Avem o legislaþie care promoveazã
flexibilitatea, dar, instituþiile publice,
care intervin în relaþia dintre angajat
ºi angajator, cum ar fi ITM,
ANOFM, etc ºi care administreazã
piaþa muncii, au o abordare centrali-
zatã. Adicã, avem o legislaþie flexibi-
lizatã, dar administrãm centralizat. ªi
atunci nu ai cum sã ai o performan-
þã în piaþa forþei de muncã ºi sã li-
vrezi o corelaþie între cerere ºi ofer-
tã, ºi asta pentru cã se greºeºte struc-
tural. Legislaþia nu le-a mai permis
foarte mult entitãþilor sindicale. De
exemplu pentru formarea unui sin-
dicat ai nevoie de 15 angajaþi care
lucreazã în cadrul aceluiaºi angaja-
tor. Câte companii din România au
peste 15 salariaþi ? Sunt foarte puþi-
ne, sub 8% din numãrul total. Ca sã
ai o sindicalizare în mediul privat,
trebuie sã-þi permit ºi legislaþia. Pro-
testele acelea voluminoase nu se mai
pot face, pentru simplu motiv cã
numãrul de zile pentru activitatea sin-

dicalã conform legislaþiei din 2011 a
scãzut foarte mult. Posibilitatea sã
scoþi omul din producþie a scãzut de
asemenea foarte mult. ªi astfel, eºti
pus în imposibilitatea sã realizezi un
protest.

E bine cã precizaþi toate aceste
aspecte, am auzit recent întrebân-
du-se de ce nu mai sunt acele
mitinguri puternice, cu zeci de mii
de oameni în stradã…

Eu, personal, nu am fost nicio-
datã omul mitingurilor. Mitingul este
o ultimã formã de presiune. Pânã
atunci trebuie sã ai o relaþie corectã
cu angajatorul. Un protest costã
foarte mult. Sã scoþi oamenii din
producþie înseamnã un minus, dar
trebuie sã le dai salariu totuºi pen-
tru perioada respective. Capacita-
tea organizaþionalã a scãzut profund
odatã cu modificãrile din 2011. Este
puþin probabil sã mai vedem pro-
test cu 50.000 - 100.000 de oameni
scoºi din producþie, pentru cã le-
gislaþia þi-a obstrucþionat aceste ele-
mente. Avem acelaºi model organi-
zaþional ca în 1990. Dar atunci se
vorbea de o piaþã sigurã, relaþiile
economice s-au schimbat foarte
mult, iar schimbându-se nu poþi sã
operezi cu acelaºi model organiza-
þional dar într-un mediu total dife-
rit. Asta reprezintã iar un minus pro-
fund, în ceea ce priveºte capacita-
tea sindicatelor de a livra calitate în
procesul de reprezentare.

„Dacã vrem sã evoluãm
ca model organizaþional
trebuie sã creºtem lideri tineri”

Aþi identificat deja ºi punctele
slabe, unde ar trebui umblat ca
sã avem pretenþia unei miºcãri
sindicale ºi la privat?

În mediul privat este greu sã sin-
dicalizezi. Pe de altã, parte, românii
sunt sãraci. Sindicalismul nu este
pentru oricine. Îþi asumi riscul de a
fi dat afarã, riscul unor presiuni
semnificative din partea guverne-
lor, a angajatorilor, etc.…adicã, nu
este pentru oricine. Avem o proble-
mã cu liderii tineri, tocmai pentru
cã tinerii nu îºi asumã astfel de pre-
siuni iar forþa de muncã îmbãtrâni-
tã, aºa cum este cea din România
are niºte lideri pe mãsurã.  Dacã
vrem sã evoluãm ca model organi-
zaþional trebuie sã ne punem pro-
blema sã creºtem niºte lideri tineri,
sã sindicalizãm tineri, sã înþelegem
tinerii, sã înþelegem aºteptãrile tine-
rilor. În România, avem sindicalis-
mul pe care societate îl vrea. Ro-
mânii sunt cei mai nepãsãtori la pro-
blemele societãþii. Nu este numai
vina liderilor de sindicat. Cred cã

minusurile sindicatelor trebuiesc
cãutate mai în profunzime.

Aþi declarat cã, în principiu,
legea salarizãrii unitare nu este o
lege proastã ºi este o lege pe care
societatea a aºteptat-o de mai
mult timp…

O lege a salarizãrii nu poate sã
mulþumeascã pe toatã lumea pen-
tru cã tot timpul fiecare doreºte mai
mult. Noi nu am fost niciodatã o
societate de echilibru. Sindicatele
trebuie sã livreze ºi un nivel de de-
cenþã, dar ºi un nivel de raþionalita-
te când negociazã salariile, pentru
cã trebuie sã negociem un cadru
salarial care presupune o carierã
constantã ºi sigurã a funcþionarului
public, o proiecþie de dezvoltare la
locul de muncã. Legea salarizãrii
este o lege bunã pentru cã din start
ea vizeazã niºte creºteri ºi nu te poþi
opune unor creºteri salariale corec-
te. În Parlament s-a discutat timp
de douã zile, pe fiecare categorie
socio-profesionalã în parte, la nivel
de anexã, iar la final a venit doam-
na ministru ºi a anunþat creºteri de
25%. Normal cã au fost nemulþu-
miri din zona poliþiºtilor, din zona
funcþionarilor din Ministerul Justi-
þiei, dar cred cã este imposibil ca o
lege a salarizãrii sã poatã sã mulþu-
meascã pe toatã lumea.

Dar era nevoie de o astfel de
lege ºi în România?

Desigur. Se impunea… ºi se im-
punea pentru simplu motiv cã noi în
România, în 2017, nu ºtiam câºi
funcþionari publici avem ºi ce salariu
are fiecare. Legea salarizãrii cea ve-
che nu prea mai era unitarã pentru cã
erau discrepanþe foarte bani. Minis-
terul de Finanþe de exemplu avea sa-
larii mult mai mari ca Ministerul Mun-
cii, de exemplu. În principiu, aveam
nevoie de o luminã ºi de o schimbare
sau de un alt cadru în salarizarea din

sectorul bugetar, dar în continuare
cred cã mai sunt niºte minusuri.

Transferul contribuþiilor de la
angajator la angajat…o altã
mãsurã mult discutatã ºi întoar-
sã pe toate feþele mai ales de sin-
dicatele din mediul privat. Se va
aplica pânã la urmã, ce credeþi?

Proteste vor fi cu siguranþã pen-
tru cã avem multe semne de între-
bare. Nu cred cã poþi totuºi sã
schimbi o filosofie fiscalã atât de
brutal ºi atât de repede. Ca sã trans-
feri toatã obligaþia fiscalã la angajat,
doar pentru cã angajatul plãteºte ta-
xele disciplinat ºi cã este o sursã si-
gurã de venit pentru stat… mi se
pare rupt de realitate. Nu cred cã
este corect în primul rând acest lu-
cru. Semne de întrebare existã pen-
tru cã nu ºtim cu exactitate ce se
întâmplã cu acele 4 tipuri de contri-
buþii care dispar, de exemplu, cea a
asigurãrilor de sãnãtate, cea pe care
o plãtea angajatorul. Este profund
imoral. Dacã eu mã accidentez la
locul de muncã pentru cã angajato-
rul nu mi-a asigurat condiþiile opti-
me la locul muncã, nu mi se pare
normal sã-mi plãteascã statul asis-
tenþa medicalã din banii tuturor, nu
este normal. Ceea ce a generat su-
pãrare este cã ceea ce s-a anunþat
ca o creºtere de 25% pe sectorul
public, nu va mai fi creºtere sau va
fi o creºtere mult mai micã, de 3-
4%, în funcþie de deducerile perso-
nale. La sectorul public lucrurile sunt
clare pentru cã statul are control.
Problema se pune ce face la privat
?! Aici nu este niciun argument le-
gal, prin care eu sã oblig un angaja-
tor sã creascã salariul cu diferenþa
de contribuþii. În cel mai bun caz
poþi sã creºti salariul minim ºi per-
soanele plãtite la salariul minim sã
aibã o siguranþã, dar ce fac cu sala-
riatul care avea  2.500 de lei net?!

rea sindicalã ºi importanþa ei într-o societa-
te democraticã ºi, nu în ultimul rând, despre
populaþia inactivã din þara noastrã, în con-
textul în care România este pe locul al doi-
lea în Uniunea Europeanã în privinþa pro-
centajului de populaþie inactivã, peste 34%,
imediat dupã Italia.
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