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630
630 de
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candidaþi vor
vor susþine
susþine rezidenþiatul
rezidenþiatul
la
Craiova
7

Ministerul Sãnãtãþii organizeazã concurs de intrare în
rezidenþiat pe post ºi rezidenþiat pe loc în domeniile medicinã, medicinã dentarã ºi farmacie la data de 19 noiembrie
a.c. Concursul se desfãºoarã în centrele universitare Bucureºti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara. În urma înscrierilor, care s-au încheiat pe 27 octombrie, ºi-au depus dosarul pentru a susþine rezidenþiatul la
Craiova 630 de candidaþi.

Stadionul de atletism al Craiovei
mai stã o iarnã în mlaºtinã
În cele mai roz perspective, lucrãrile la stadionul
de atletism cu 5.000 de locuri al Craiovei ar trebui sã
reporneascã în primãvara urmãtoare. Primarul Mihail Genoiu a anunþat cã urmeazã sã se depunã, în
aceste zile, documentaþia pentru serviciilor de proiectare, care se liciteazã separat, de aceastã datã, de
cele pentru execuþie. Aceastã splitare a licitaþiilor îi
face pe edili sã fie extrem de optimiºti ºi sã creadã
cã, în urmãtoarele patru luni, dupã ce vor fi parcurse toate formalitãþile, va fi pornitã ºi execuþia.
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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cineva de la televiziune ne spunea cã TVR Craiova îºi construieºte
un sediu nou pe strada Calea Unirii.
E bine, Popescule, cã nu construiesc
pe strada bulevardul Carol.

Totul se schimbã:
bilanþ climatic
alarmant!
Reprezentanþii a circa 200 de
þãri s-au reunit la Bonn, cu misiunea cât mai urgentã, dar delicatã, de a pune în practicã
Acordul de la Paris, contra încãlzirii climatice. Comunitatea
internaþionalã, în care SUA mai
este inclusã, deºi Donald Trump
a anunþat retragerea din Acordul de la Paris la 1 iunie a.c., este
chematã sã analizeze un raport
ºtiinþific aprobat de Casa Albã
care subliniazã: „Perioada actualã este cea mai caldã din istoria
civilizaþiei moderne ºi se va înrãutãþi fãrã o reducere consistentã a gazelor cu efect de serã”.
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Violoncelistul
Cristian Florea
ºi pianistul Mihai
Ungureanu, în
recital la Muzeul
de Artã Craiova
eveniment / 4

Poliþiºti din trei þãri
dezbat la Craiova metode
de combatere a fraudelor
cu fonduri europene
în domeniul agriculturii

INIMA ALDE BATE PENTRU CRAIOVA!
Sub acest slogan, aproape 400 de reprezentanþi ai ALDE Craiova
s-au reunit la cinematograful Patria în Conferinþa Municipalã de
Alegeri.
Conferinþa, prezidatã de preºedintele ALDE Dolj, deputatul Ion
Cupã a marcat începutul unui nou capitol în istoria organizaþiei.
ALDE Craiova vrea sa devinã in 2020 principala forþã politicã liberalã din oraº, o organizatie politicã puternicã, respectatã de cãtre
craioveni pentru proiectele sale ºi pentru oamenii pe care îi lanseazã în spaþiul public.
Liberal democraþii craioveni ºi-au propus sã continue, prin dialog permanent cu cetãþenii ºi specialiºtii din oraº îmbunãtãþirea
Proiectului ALDE pentru dezvoltarea acceleratã a Craiovei. Acest proiect a fost lansat în varã cu ocazia alegerilor pentru Primãria Craiova, alegeri in care ALDE a obtinut 12% din voturi, rezultat considerat marea surpriza a alegerilor.
ALDE Craiova ºi-a ales prin vot secret structurile de conducere.
Aniºoara Stãnculescu a fost aleasã cu unanimitate de voturi preºedintele organizatiei. Vicepreºedinþi ai ALDE Craiova au fost aleºi:
Ionel Panã, Calota Firmilian, Dumitru Manescu, Costinaº Camelia, Ianculescu Adrian, Anca Koc, Bogdan Forþan.
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Mihai Tudose: Proiectul
parteneriatului public-privat
va fi adoptat prin OUG miercuri
sau sãptãmâna viitoare
Proiectul parteneriatului public-privat
va fi adoptat în ºedinþa de Guvern de miercuri, dacã toate avizele sunt gata, sau
sãptãmâna viitoare, a anunþat, ieri, premierul Mihai Tudose. “Legile privind achiziþiile ºi contractul sunt trei propuneri, sunt
gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sã nu mai treacã o lunã, douã
prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi
dezbaterea publicã ºi ajunge la Parlament.
Le facem prin Parlament direct, iar legea
parteneriatului public privat, dacã dã
Dumnezeu ºi avem avizele pânã miercuri,
îl facem miercuri prin ordonanþã ca sã îl
avem funcþional. Dacã ne miºcãm mai
greu, sãptãmâna viitoare. Dar cel târziu
sãptãmâna viitoare, proiectul parteneriatului public-privat va fi publicat în Monitorul Oficial”, a declarat premierul Mihai
Tudose, la ºedinþa Asociaþiei Municipiilor din România.

Florea: Aºteptãm publicarea
în MOf a motivãrii CCR pentru a
supune la vot reinvitarea lui Kovesi

Comisia de anchetã a alegerilor din 2009
aºteaptã publicarea în Monitorul Oficial
a motivãrii deciziei CCR referitoare la cazul Kovesi pentru a supune la vot reinvitarea acesteia pentru a fi audiatã, a precizat, ieri, preºedintele Comisiei, Oana Florea. Întrebatã de ce nu s-a dat un vot luni
privind rechemarea lui Kovesi la Comisie, Florea a rãspuns: „Da, pentru cã aceastã decizie a CCR nu a fost publicatã încã
în Monitorul Oficial, iar o decizie nepublicatã nu e obligatorie, nu produce efecte
juridice ºi, din punctul nostru de vedere,
încã nu existã”. Chestionatã dacã membrii Comisiei aºteaptã publicarea motivãrii deciziei în Monitor pentru a o rechema
pe Kovesi la audieri, Florea a rãspuns:
„Vom redeschide discuþia, dacã sunt argumente ale colegilor, voi supune la vot”.
„Decizia CCR conþine destule elemente
pentru a crea cadrul legislativ. Pânã la
acest moment nu am fãcut propuneri de
invitare nici a doamnei Kovesi, nici a altor înalþi funcþionari din Parchete, judecãtori, tocmai pentru cã nu vrem sã încãlcãm legile, Constituþia, nu vrem sã ne
desfãºurãm activitatea în mod discutabil.
Am aºteptat aceastã decizie pentru a ºti
exact care ne sunt prerogativele, ce putem face”, a adãugat Oana Florea. În cadrul ºedinþei de luni a Comisiei de anchetã a alegerilor din 2009, deputatul PSD
Liviu Pleºoianu a menþionat cã se “impune” reinvitarea lui Kovesi la Comisie, în
“lumina” deciziei CCR ºi a motivãrii, dar
cã va face aceastã propunere dupã publicarea în Monitorul Oficial.

Suspansul a fost eliminat de ministrul Finanþelor Ionuþ Miºa:
PSD nu renunþã la modificãrile din Codul Fiscal
Ministrul de Finanþe, Ionuþ Miºa, a
declarat, ieri, cã a discutat cu premierul ºi au convenit ca proiectul de OUG
privind Codul Fiscal sã fie dezbãtut în
ºedinþa de Guvern de miercuri, Miºa
precizând totodatã cã mãsurile preconizate nu vor avea efecte asupra Legii
salarizãrii. „Se poate aplica Legea salarizãrii fãrã probleme. Când fost gândit
transferul contribuþiilor ca mãsurã în
programul de guvernare a fost luat în
calcul tot ansamblul mãsurilor fiscale
ºi nu va fi niciun efect negativ asupra
legii salarizãrii”, a declarat Ionuþ Miºa.
Ministrul de Finanþe a precizat cã
subiectul politicii fiscale a Guvernului a
fost discutat ºi ieri dupã-amiazã, convenindu-se împreunã cu premierul ca setul de
mãsuri fiscale sã fie discutate în ºedinþa Executivului de miercuri. „Am fost azi la o discuþie
cu premierul, cu preºedintele partidului ºi cu
secretarul general ºi am discutat mai multe aspecte legate de buget, fiscalitate ºi de rectifica-

re”, a precizat Miºa.
În ce priveºte noua amânare a ºedinþei de
Guvern pentru modificarea Codului Fiscal, Miºa
a spus cã nu ºtie care este motivaþia, dar cã
proiectul are acum toate avizele necesare. „Am
avut niºte întârzieri la avize ºi ºedinþa de Gu-

Starea generalã de sãnãtate a
Regelui Mihai (96 ani) s-a agravat
ºi prezintã o slãbiciune accentuatã, cu o „scãdere semnificativã a
rezistenþei”, a anunþat, ieri, într-un
comunicat de presã, biroul de presã al Casei Regale. „Principesa
Moºtenitoare Margareta s-a întors
în Elveþia, pentru a fi alãturi de
Regele Mihai”, potrivit comunicatului de presã. Alteþele Lor Regale
Principesa Moºtenitoare Margare-

ta ºi Principele Radu au revenit în
Elveþia duminicã seara, la reºedinþa privatã a Majestãþii Sale, .
„Starea generalã a Regelui Mihai s-a agravat ºi prezintã o slãbiciune accentuatã, cu o scãdere
semnificativã a rezistenþei. În
aceastã sãptãmânã, Familia Regalã va avea o rundã de întâlniri cu
medicii Majestãþii Sale, pentru a
discuta tratamentul curent al Regelui ºi pentru a primi sfatul lor în
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vern se þine miercurea de obicei. În
momentul acesta avem toate avizele”, a spus ministrul Finanþelor.
Invitat sã comenteze avizul negativ pe care l-a dat Consiliul Fiscal, Miºa a spus cã problemele ridicate de Consiliu în ce priveºte impactul bugetar sunt menþionate în
nota de fundamentare a proiectului. „Din acest punct de vedere,
nu este o surprizã, dar nu va fi o
problemã pentru a realiza implementarea acestor mãsuri ºi nu va
fi o problemã la nivelul bugetului
ºi a deficitului pentru anul 2018”,
a conchis Miºa.
ªedinþa de guvern anunþatã pentru ieri ºi care viza propunerilor de modificare
ale Codului Fiscal pentru anul 2018, a fost anulatã. Premierul Mihai Tudose a anunþat, iniþial,
cã este posibil ca nici miercuri, în ºedinþa de
Guvern, sã nu fie discutate propunerile de modificare ale Codului Fiscal.

Starea de sãnãtate a Regelui Mihai s-a agravat.
Principesa Margareta s-a întors în Elveþia, pentru a-i fi alãturi
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circumstanþele actuale”, anunþã
Casa Regalã.
Regele Mihai (96 ani) s-a nãscut
pe 25 octombrie 1921, la Sinaia, ca
fiu al lui Carol al II-lea ºi al soþiei
sale, Elena a Greciei, ºi a domnit
între 1927 ºi 1930, prin intermediul
unei Regenþe, precum ºi între 1940
ºi 30 decembrie 1947, când a fost
silit sã abdice ºi sã plece în exil.
Regele Mihai I este singurul fost ºef
de stat în viaþã din perioada celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial.
La începutul anilor ¼90, Regele
a fost demonizat de birourile de
propagandã ale celor „emanaþi” de
evenimentele din 1989: vezi episodul sinistru al urmãririi de pe autostradã ºi al expulzãrii din þarã sub
ameninþarea armelor, vezi ºi imundul articol publicat de cotidianul
“Adevãrul” sub semnãtura unui
gazetar cãruia nu-i pomenesc numele din motive de igienã : “Fir-ai
al naibii, Majestate!”.
În 1992 i s-a permis sã-ºi viziteze þara cu prilejul Sãrbãtorilor
Pascale. Vizita a avut loc în perioa-

da 25-27 aprilie, iar sosirea Regelui la Bucureºti a scos în stradã mai
mulþi oameni decât în oricare alt
prilej din istoria României.
Speriaþi de uriaºul val de simpatie cu care a fost întâmpinat
Regele, puterea de atunci i-a interzis acestuia accesul în þarã pentru
încã cinci ani. Abia în 2001, Familia Regalã ºi-a stabilit reºedinþa în
þarã, la Palatul Elisabeta.
Regele Mihai a cunoscut-o pe
principesa Ana de Bourbon-Parma
la Londra, în 1947, când a participat la cãsãtoria principesei Elizabeth
a II-a a Marii Britanii cu principele
Philip, duce de Edinburgh. Regele
Mihai I ºi pricipesa Ana de Bourbon-Parma, care a devenit, astfel,
regina Ana, s-au cãsãtorit pe 10 iunie 1948, în Grecia, la invitaþia regelui Pavlov ºi a reginei Frederica ai
Greciei. Cãsãtoria lor a durat pânã la
decesul Reginei, în 2016. Regele
Mihai I ºi Regina Ana au cinci fiice:
Principesa Moºtenitoare Margareta,
Principesa Elena, Irina Walker, Principesa Sofia ºi Principesa Maria.

Parlamentul se reuneºte pentru a-l numi preºedinte
la ANCOM pe fostul premier Sorin Grindeanu
Birourile Permanente reunite
ale Senatului ºi Camerei Deputaþilor au decis, ieri, ca plenul reunit al Parlamentului sã aibã loc
astãzi, de la ora 13.00, pe ordinea de zi fiind inclusã numirea
preºedintelui Autoritãþii Naþionale în domeniul Comunicaþiilor
(ANCOM).
„Mâine (n.r. astãzi) la ºedinþa
comunã, pe baza raportului (n.r.
comisiilor de specialitate) vom
supune votului Parlamentului numirea preºedintelui Autoritãþii
Naþionale în domeniul Comunicaþiilor”, a precizat preºedintele
Senatului, Cãlin Popescu-Tãri-

ceanu dupã ºedinþa Birourilor
permanente reunite.
De asemenea, pe ordinea de zi
a plenului reunit va figura numirea a doi consilieri de conturi la
Curtea de Conturi, pe baza raportului comun al Comisiilor de buget de la Senat ºi de la Camerã.
Comisia economicã, industrii
ºi servicii din Senat ºi Comisia
pentru tehnologia informaþiei ºi
comunicaþiilor din Camera Deputaþilor au adoptat, pe 24 octombrie, un raport favorabil privind
nominalizarea fostului premier
Sorin Grindeanu pentru funcþia
de preºedinte al ANCOM.
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Totul se schimbã: bilanþ climatic alarmant!
MIRCEA CANÞÃR
Reprezentanþii a circa 200 de þãri s-au reunit la Bonn, cu misiunea cât mai urgentã, dar
delicatã, de a pune în practicã Acordul de la
Paris, contra încãlzirii climatice. Comunitatea internaþionalã, în care SUA mai este inclusã, deºi Donald Trump a anunþat retragerea din Acordul de la Paris la 1 iunie a.c.,
este chematã sã analizeze un raport ºtiinþific
aprobat de Casa Albã care subliniazã: „Perioada actualã este cea mai caldã din istoria
civilizaþiei moderne ºi se va înrãutãþi fãrã o
reducere consistentã a gazelor cu efect de
serã”. COP-23 (Conferinþa Pãrþilor) se organizeazã anual dupã 1995 ºi protocolul de la
Kyoto (1997), dar ºi Acordul de la Paris
(2015) au fost negociate în cadrul acestor
conferinþe. Pentru prima datã o reuniune COP
este prezidatã de un mic stat insular – Fidji –
, prin premierul sãu, Frank Bainimarama. La
Paris, în 2015, statele membre îºi anunþaserã angajamentul lor pentru o reducere a gazelor cu efect de serã (GES), care se dovedeºte insuficient. „Cele mai multe proiecþii
vizând schimbãrile climatice presupun cã viitoarele schimbãri – emisiile de gaze cu efect
de serã, creºterile de temperaturã ºi efecte
precum ridicarea nivelului mãrii – se vor produce treptat, însã printre informaþiile geologice despre climã întâlnim situaþii în care o

schimbare relativ micã, la nivelul unuia dintre elementele climatice, a dus la deteriorarea
bruscã a sistemului în ansamblu. În acel
moment chiar dacã vom opri eliberarea de
cantitãþi de CO2 în atmosferã, se vor pune
în miºcare procese practic de neoprit” (Raport al Societãþii Americane pentru Progresul ªtiinþei, cea mai mare societate ºtiinþificã
din lume - 2014). Ziarista canadianã Naomi
Klein, în cartea el „Asta schimbã totul. Capitalism versus mediu” (Ed. Vellant – 2016),
relateazã o întâmplare din vara lui 2012, când
temperaturile au fost neobiºnuit de ridicate,
inseratã chiar de Washington Post, în numãrul sãu din 7 iulie 2012: „Pasagerii cursei
3935, programatã sã decoleze din Washington DC spre Charleston – Carolina de Sud,
au fost coborâþi din avion, fiindcã roþile se
înfundaserã atât de adânc în pista încinsã,
încât pentru urnirea din loc a fost adus un
camion mare ºi puternic”. Este adevãrat cã
Sarah Palin, congenera lui McCain, la alegerile prezidenþiale din 2008, declarase la Fox
News 29 mai 2011: „Iubesc mirosul emisiilor”. Ne amintim ºi apoi uitãm din nou. Aºa
sunt schimbãrile climatice: un subiect la care
e greu sã te gândeºti foarte mult timp ºi aceastã formã ciudatã de amnezie ecologicã selectivã, din motive perfect raþionale, este prac-

ticatã. Avertismentul lui Naomi Klein sunã
însã tragic: „Dacã vom continua sã permitem ca emisiile sã creascã de la an la an,
schimbãrile climatice vor modifica în întregime lumea în care trãim. Pentru o reducere
a emisiilor în deceniul urmãtor, va fi nevoie
de o mobilizare deplinã, mai mare ca oricare
alta din istorie, va fi nevoie de un plan Marshall pentru pãmânt”. La Copenhaga (COP15), în 2009, guvernele þãrilor cele mai poluante, inclusiv SUA ºi China, au semnat un
acord, non-obligatoriu, prin care se angajau
sã nu lase sã creascã temperatura cu peste 2
grade Celsius, faþã de cea care se înregistra
înainte de alimentarea economiilor cu combustibil fosil. La summitul respectiv, þãrile
bogate s-au angajat sã verse 100 miliarde
dolari ajutor, pânã în 2020, þãrilor emergente, pentru a le permite finanþarea infrastructurii energetice proprii, ºi adaptarea la impactul încãlzirii climatice. Promisiunea nu sa respectat. Bãtãlia încãlzirii climatice nu este
încã pierdutã, dar ea trebuie continuatã susþinut, ºi ecartul catastrofal între angajamentele SUA de a reduce emisiile gazelor cu efect
de serã, ºi eforturile necesare pentru respectarea Acordului de la Paris adoptat la COP21 în decembrie 2015, continuã sã conducã
doar la creºterea temperaturii planetei. Igno-

rarea angajamentelor luate nu þine cont nici
de semnalele de alarmã ale ecologiºtilor, nici
de Banca Mondialã, conform cãreia ne îndreptãm spre o lume mai caldã cu 4 grade
Celsius, pânã la sfârºitul secolului, caracterizatã prin valuri de cãldurã extremã, producþii agricole scãzute, pierderea ecosistemelor ºi a biodiversitãþii, precum ºi o creºtere a nivelului mãrii. În 2006, cartea ºi apoi
filmul – „Un adevãr incomod” – al lui Al Gore
constituise de asemenea un puternic semnal.
ªi Naomi Klein mai spune un lucru, între atâtea altele, extrem de importante: „În 1970 sau raportat 660 de dezastre naturale (secete,
inundaþii, temperaturi extreme, incendii, furtuni), iar între 2000 ºi 2010, de 5 ori mai multe – 3.222”. Semnalul climatic este clar prin
frecvenþa anumitor evenimente meteorologice extreme. La nivel global, 2011 deþine titlul
de cel mai costisitor an din istorie din punct
de vedere al dezastrelor, daunele totale ajungând la 380 miliarde de dolari. În termeni de
costuri umane, un record tragic îl deþine anul
2017, potrivit datelor ONU. Emisiile mondiale
anuale de CO2, ca urmare a folosirii combustibilului fosil (cãrbune, petrol, gaze) reprezintã 70% din totalul emisiilor de gaze cu efect
de serã, adicã circa 36 miliarde tone, cei mai
mari poluanþi ai planetei fiind China ºi SUA.

Elevii din clasele primare ºi preºcolarii au revenit
la cursuri, dupã vacanþa de o sãptãmânã
Elevii din clasele din învãþãmântul primar, dar ºi
grupele din învãþãmântul preºcolar au revenit, ieri, la
cursuri, dupã ce au avut vacanþã în sãptãmâna 28
octombrie - 5 noiembrie, potrivit calendarului aprobat
de Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN). În anul ºcolar
2017-2018 sunt înscriºi aproximativ 2,3 milioane de
elevi ºi preºcolari, dintre care 165.000 în clasa pregãtitoare, peste 400.000 la grãdiniþã ºi 170.000 de elevi
în clasa a V-a.
Urmãtoarea vacanþã a elevilor este cea de iarnã, care
va avea loc între 23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018.

Pânã atunci, însã, ei vor beneficia de alte douã zile libere, pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, ºi 1 Decembrie,
când se celebreazã Ziua Naþionalã a României. Vacanþa
intersemestrialã este programatã între 3 ºi 11 februarie
2018, urmatã de vacanþa de primãvarã, între 31 martie
ºi 10 aprilie 2018. Conform calendarului Ministerului
Educaþiei, vacanþa de varã se va desfãºura între 16 iunie ºi 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale de la
liceu, anul ºcolar se va încheia pe data de 25 mai 2018,
iar elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina
cursurile în data de 8 iunie 2018. (Mediafax)

Peste 130 de sancþiuni aplicate
ºoferilor indisciplinaþi în câteva ore
Poliþiºti din cadrul Biroului Drumuri Naþionale ºi Europene, împreunã cu poliþiºti rutieri din cadrul
Biroul Rutier Craiova, au organizat, duminicã, o acþiune, pe principalele drumuri naþionale ºi judeþene, dar ºi în municipiul Craiova
în scopul prevenirii ºi combaterii
evenimentelor rutiere produse pe
fondul excesului de vitezã. Ca urmare a abaterilor constatate, poliþiºtii rutieri au aplicat 134 de sancþiuni contravenþionale, valoarea
amenzilor fiind de peste 30.000 lei,
dintre acestea 75 sancþiuni fiind

aplicate pentru vitezã neregulamentarã. De asemenea, poliþiºtii au
reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehicule 3 permise de conducere. În
cadrul acestor activitãþi a fost depistat un craiovean, în vârstã de
44 de ani, în timp ce conducea un
autoturism, pe strada „Henry
Ford”, cu viteza de 98 km/h.
Acesta a fost sancþionat conform
prevederilor OUG 195/2002 R cu
amendã, dupã cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

Comunicat de presã
Inaugurarea celui mai frumos
stadion din România se apropie
cu paºi rapizi. Craiovenii se vor
putea bucura, în scurt timp, de
un stadion ultramodern, realizat
la cele mai înalte standarde.
Dupã finalizarea etapelor investiþiei, prevãzute de legislaþia în
vigoare, Municipalitatea intenþioneazã organizarea unui spectacol grandios, care sã puncteze
finalizarea lucrãrilor ºi inaugurarea Stadionului din Craiova.
Spectacolul a fost gândit ca
un eveniment unic, þinând cont
cã este unul dintre momentele
cele mai aºteptate de cãtre craioveni ºi iubitorii sportului atât
din Bãnie cât ºi din þarã.
Cu o capacitate de 30.000 de
locuri, arena din Bãnie va putea
gãzdui competiþii fotbalistice
pentru FIFA WORLD CUP,
UEFA Champions League, UEFA

Europa League, FRF – Liga I,
precum ºi competiþii pentru alte
tipuri de sporturi: rugby (Rugby
Union si Rugby League, rugby in
7), oinã, hochei pe iarbã, minihochei sau fotbal american.
De asemenea, stadionul din
Craiova oferã posibilitatea organizãrii de evenimente culturale ºi

sociale de anvergurã, concerte,
târguri ºi expoziþii la cele mai
înalte standarde.
Proiectul a fost derulat de cãtre Compania Naþionalã de Investiþii, Primãria Municipiului
Craiova având calitatea de co-finanþator.

4 / cuvântul libertãþii

eveniment

marþi, 7 noiembrie 2017
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºti din trei þãri dezbat la Craiova metode de combatere
a fraudelor cu fonduri europene în domeniul agriculturii
Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj gãzduiesc, în perioada 6-7
noiembrie a.c., în municipiul Craiova, cea de-a
treisprezecea activitate din cadrul proiectului
cu titlul „Cooperare transnaþionalã între
autoritãþi de aplicare a legii pentru întãrirea
activitãþii de prevenire ºi luptã împotriva
fraudei cu fonduri europene acordate în domeniul agriculturii” (OLAF/2016/D1/068), aflat în
implementare la nivelul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Cãlãraºi – grup de lucru –, la
care IPJ Dolj este partener. Scopul proiectului
este consultarea ºi apoi elaborarea unei broºuri multilingvistice din domeniul neregulilor cu
fonduri europene comise în agriculturã.

Conform reprezentanþilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, evenimentul, gãzduit
timp de douã zile la Craiova, reuneºte reprezentanþi ai celor cinci instituþii partenere implicate în
proiect din România (Inspectoratul de Poliþie Judeþean Cãlãraºi, Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Bacãu ºi Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj),
Bulgaria (Direcþia Regionalã Silistra), Polonia (Poliþia Voievodalã Olsztyn) ºi Republica Moldova
(Direcþia nr. 3 a Inspectoratului Naþional de Investigaþii), precum ºi specialiºti ai Departamentului pentru Luptã Antifraudã ºi Inspectoratului
General al Poliþiei Române.
Scopul celor douã zile ale activitãþii este de a dezvolta un instrument de lucru comun pentru a facilita ºi sprijini activitatea actorilor implicaþi în combaterea fraudei din domeniul subvenþiilor acordate
în agriculturã respectiv, elaborarea ºi dezvoltarea unei broºuri pentru poliþiºtii ºi specialiºtii care
desfãºoarã activitãþi specifice în acest sector,
precum ºi de a îmbunãtãþi ºi dezvolta relaþiile de
parteneriat – colaborare stabilite în perioada de
implementare a proiectului.
Broºura va reprezenta o abordare integratã a
problematicii în cauzã ºi va constitui un instrument eficient ºi util pentru actorii implicaþi în
prevenirea, investigarea ºi lupta împotriva fraudei, cu accent pe activitãþile frauduloase în domeniul agricol ºi al subvenþiilor în agriculturã,
din 3 state membre UE ºi unul non-UE, cunoscute pentru specificul lor ºi problematica întâlnitã în acest sector. Activitatea se desfãºoarã
conform agendei de lucru, prin prezentarea propunerilor ºi a contribuþiei cu care fiecare instituþie partenerã în proiect, dar ºi instituþie invitatã cu competenþe în sectorul abordat, va participa la elaborarea broºurii multilingvistice din domeniul neregulilor frauduloase comise în agriculturã.
Acest eveniment este susþinut de Uniunea Europeanã prin Programul Hercule III (2014-2020). Acest

program este implementat de Comisia Europeanã. Acesta a fost înfiinþat pentru a promova activitãþile din domeniul protecþiei intereselor financiare ale Uniunii Europene
(http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us_en).

Judecat pentru cã l-a ucis pe concubinul surorii sale
Magistraþii Tribunalului Dolj au dispus începerea procesului doljeanului de 49 de ani, din comuna Desa, care ºi-a
înjunghiat mortal un vecin. Hotãrârea a fost luatã, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, dupã ce cauza a fost analizatã
de judecãtorul de camerã preliminarã, care a constatat
legalitatea rechizitoriului ºi a administrãrii probelor.
Doljeanul a ajuns în spatele gratiilor la jumãtatea lunii
iulie, dupã ce, în urma unui scandal cu un vecin, care era ºi
concubinul surorii sale, pornit de la pompa cu care îºi udau
grãdinile, l-a lovit direct în inimã pe vecinul sãu. Bãrbatul
a fost menþinut în arest preventiv.
Reamintim cã autorul, Petricã
Marinescu, a fost arestat preventiv pe 16 iulie a.c., dupã ce a înjunghiat mortal un bãrbat în vârstã
de 51 de ani, în comuna doljeanã
Desa. Astfel, conform procurorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, care au coordonat cercetãrile în acest caz, autorul, Petricã Marinescu, de 49 de ani, ºi
victima, Iulian Bulin, de 51 de ani,
erau vecini, gospodãriile lor fiind
despãrþite de un gard. Mai mult
decât atât, sora lui Marinescu era
concubina lui Bulin. Cei trei ºi-au
fãcut o grãdinã de legume în apropiere, împãrþind pe jumãtate o bucatã de teren, ºi foloseau pentru
udat fântâna lui Marinescu. Duminicã, 16 iulie a.c., dimineaþa, Bulin
ºi concubina lui s-au trezit primii,
s-au apucat de udat, iar Marinescu, atunci când s-a trezit ºi a vãzut cã cei doi se puseserã pe udat,
s-a supãrat. L-a calmat sora sa,
care i-a spus cã o sã-l anunþe când

terminã ei, sã-ºi poatã uda ºi el
partea de grãdinã. Bãrbatul a plecat în casã, însã, ceva mai târziu,
când a vrut sã ude ºi el, a gãsit
priza arsã ºi de aici a izbucnit scandalul. Petricã Marinescu s-a certat
peste gard cu Bulin pânã când, la
un moment dat, a scos un cuþit cu
care l-a lovit pe vecin direct în ini-

mã, printr-o spãrturã din gard pe
care o foloseau ca sã treacã de la
unul la altul. Medicii chemaþi la faþa
locului n-au mai putut face nimic
pentru victimã, decât sã constate
decesul, iar autorul a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile: „Admite propunerea de arestare preventivã formulatã de Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj cu privire
la inculpatul Marinescu Petricã.
În baza art. 226 rap. la art. 223
alin. 2 C.pr.pen. Dispune arestarea preventivã a inculpatului Marinescu Petricã, pe o perioadã de
30 de zile începând cu data de
16.07.2017 pânã în data de
14.08.2017, inclusiv. În baza art.
230 C.pr.pen. Dispune emiterea, de
îndatã a mandatului de arestare
preventivã pentru inculpatul Marinescu Petricã. Cu contestaþie în

termen de 48 de la pronunþare.
Pronunþatã în camera de consiliu,
azi, 16.07.2017”, se aratã în hotãrârea Tribunalului Dolj, mãsura
fiind ulterior prelungitã.
Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au finalizat cercetãrile ºi au întocmit rechizitoriul
prin care au dispus trimiterea în judecatã, în stare de arest preventiv,
a lui Petricã Marinescu, pentru comiterea infracþiunii de omor, dosarul înregistrându-se pe 29 septembrie a.c. la Tribunalul Dolj. A intrat
în camera preliminarã, unde a fost
analizat de judecãtori, iar la sfârºitul sãptãmânii trecute, vineri, 3 noiembrie a.c., instanþa a dispus începerea procesului: „Constatã legalitatea sesizãrii instanþei cu re-

chizitoriul nr. 512/P/2017 al Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj privind pe inculpatul Marinescu Petricã, trimis în judecatã
în stare de arest preventiv pentru
infracþiunea de omor prevãzutã de
art. 188 alin. 1 cod penal, a administrãrii probelor ºi a efectuãrii
actelor de urmãrire penalã. Dispune începerea judecãrii cauzei
privind pe inculpatul Marinescu
Petricã pentru sãvârºirea infracþiunii de omor, prevãzutã de art. 188
alin. 1 din Cod penal. Cu contestaþie, Pronunþatã în camera de
consiliu, azi 3 noiembrie 2017”,
dupã cum se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. În acelaºi timp,
faþã de inculpat a fost menþinutã
mãsura arestãrii preventive.
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Stadionul
Stadionul de
de atletism
atletism al
al Craiovei
Craiovei
mai
mai stã
stã oo iarnã
iarnã în
în mlaºtinã
mlaºtinã
În cele mai roz perspective, lucrãrile la stadionul
de atletism cu 5.000 de locuri al Craiovei ar trebui
sã reporneascã în primãvara urmãtoare. Primarul
Mihail Genoiu a anunþat cã urmeazã sã se depunã, în
aceste zile, documentaþia pentru serviciilor de proiectare, care se liciteazã separat, de aceastã datã, de
cele pentru execuþie. Aceastã splitare a licitaþiilor îi
face pe edili sã fie extrem de optimiºti ºi sã creadã
cã, în urmãtoarele patru luni, dupã ce vor fi parcurse
toate formalitãþile, va fi pornitã ºi execuþia.
La sediul Primãriei Craiova a
ajuns, potrivit autoritãþilor locale, documentaþia din partea FIA
(n.r. – Federaþia Internaþionalã
de Atletism), care a fost depusã
de consultantul german al lucrãrii. „Ea (n.r. - documentaþia) este
evaluatã, la ora aceasta. Întrucât caietul de sarcini îl avem deja
pregãtit, urmeazã ca, în cursul
acestui an, sã fie urcatã pe SEAP
(n.r. – Sistemul Electronic de

Achiziþii Publice) procedura pentru proiectare”, a anunþat primarul Craiovei, Mihai Genoiu, în
conferinþa de presã de sãptãmâna trecutã. Autoritãþile estimeazã cã proiectarea stadionului de
atletism, care se liciteazã separat de aceastã datã, va putea fi
terminatã în aproximativ trei
luni. Încã o lunã va curge cu
obþinerea avizelor pentru eliberarea autorizaþiei de construire,
ceea ce înseamnã cã execuþia ar
trebui sã porneascã peste patru
luni. „Deci în patru luni se va
începe execuþia, asta înseamnã
cã în primãvarã se va porni lucrul la stadionul de atletism”, a
precizat edilul-ºef al Craiovei.

Primãria
ºi-a asumat finanþarea
stadionului

Optimismul autoritãþilor locale trebuie privit cu rezerve, datã
fiind istoria tumultoasã ºi plinã
de neprevãzut de care a avut
parte pânã acum stadionul de
atletism al Craiovei. Ideea de a
construi un stadion pentru atletism a apãrut la pachet cu demolarea fostului „Oblemenco”.
Ne amintim cã fostul „Central”
avea o pistã de atletism, singura
de altfel, pe care se antrenau ºi

îºi desfãºurau probele atleþii craioveni. Odatã cu demolarea arenei, autoritãþile au fost obligate
prin lege sã le asigure sportivilor o alternativã pentru a-ºi desfãºura activitatea. Dupã ce au
studiat problema, autoritãþile au
anunþat cã vor construi un stadion de atletism nou-nouþ: se va
regãsi lângã stadionul cel mare
ºi va fi realizat, în totalitate, cu
bani de la bugetul local. Zis ºi

fãcut. Procedurile au fost urgentate ºi, în august 2014, a fost
semnat contractul pentru execuþia stadionului de atletism de
5.000 de locuri, la valoarea de 6

milioane de lei. În luna mai 2015,
s-a pornit, în forþã, ºantierul.

Întâi, a fost pânza
freaticã

În septembrie 2016, stadionul
de atletism al Craiovei ar fi trebuit sã fie predat Primãriei Craiova de constructorul SC AB
Tehnica SRL, care a lucrat în
asociere cu SC K-BOX Construction Design SRL. ªi aºa termenul acesta fusese mult întârziat, în condiþiile în care, conform prevederilor din caietul de
sarcini, toate lucrãrile ar fi trebuit sã fie executate în numai
ºase luni. Cert este cã, pe data
de 10 septembrie 2016, stadionul nu era nici pe departe gata.
De cum s-au apucat de lucru,
constructorii au constatat cã
pânza freaticã este foarte la suprafaþã în zona respectivã, iar
fundaþiile stadionului s-au înecat, la propriu, în apã. Lucrarea
a fost îngreunatã ºi mai mult în
toamna lui 2015. Dupã ce a fost

pornitã execuþia stadionului de
fotbal cel mare, din vecinãtate,
constructorii stadionului mic au
motivat cã toatã apa pluvialã se
deverseazã din amonte cãtre ei.

joritate de voturi, aceastã schimbare de categorie, care a majorat, automat, ºi preþul de realizare: 15 milioane de lei, echivalentul a 3,2 milioane de euro.

În cele din urmã, lucrãrile au
fost oprite definitiv din motive
obiective. În ciuda dificultãþilor
întâmpinate pe ºantier, la orizont
se profilau perspective noi pentru mult încercatul stadion de
atletism. La solicitarea Federaþiei
Române de Atletism, autoritãþile
locale au venit cu propunerea de
schimbare a categoriei V (atletism ºi teren de fotbal) la categoria III - cu omologare IAAF
pentru competiþii internaþionale.
Acest lucru înseamnã, în primul
rând, renunþarea la ideea de a
avea ºi teren de fotbal, stadionul
urmând sã fie remodelat pentru
a asigura numai desfãºurare tuturor probelor de atletism. Consilierii locali au aprobat, cu ma-

Numai cã respectiva conversie la categoria III a stadionului
de atletism a presupus ºi refacerea întregii documentaþii de lucru. Primãria Craiova a fost nevoitã sã scoatã, din nou, la licitaþie proiectarea ºi execuþia stadionului de atletism, însã toate
acestea sã porneascã de la un alt
caiet de sarcini. În aprilie 2017,
când a fost întocmit respectivul
caiet de sarcini, autoritãþile spuneau cã au avut de ales între trei
variante de lucru, iar pentru o mai
bunã alegere s-a solicitat ajutorul campioanei Gabi Sabzo.
Aceasta a ºi venit la Craiova, oferindu-ºi tot sprijinul. Numai cã
stadionul s-a lovit, din nou, de
ghinion. În ciuda valorii destul de
mari, de 3,2 milioane de euro, la
licitaþie nu s-a prezentat nici o firmã, iar autoritãþile locale s-au vãzut obligate sã o anuleze.

Apoi, s-a schimbat
categoria

S-a refãcut
ºi s-a licitat din nou

Optimismul
este maxim

Pregãtirile care se fac acum
sunt pentru scoaterea la licitaþie
pentru a doua oarã a stadionului
de atletism, variantã nouã. Autoritãþile sunt mult mai optimiste de aceastã datã ºi sunt convinse cã vor exista ofertanþi interesaþi, deoarece se liciteazã,
separat, proiectarea de execuþia
în sine a lucrãrilor, care va fi
ofertatã pe o altã licitaþie. Comprimând la maximum termenele
cu derularea licitaþiilor, autoritãþile au estimat cã nu se pot întinde mai mult de patru luni, astfel încât stadionul sã fie repornit din primãvarã. Conform noului termen, prevãzut în actualul
caiet de sarcini, stadionul de
atletism, cu cele 5.000 de locuri
în tribune ºi opt piste de atletism, plus nocturnã, ar trebui sã
fie executat în 14 luni.
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Un credit de 50 de milioane de euro
pentru proiecte inovatoare
Banca Europeanã de Investiþii (BEI) a semnat cu
UniCredit Bank un acord de împrumut în valoare de 50
milioane de euro, prima astfel de finanþare acordatã unei
bãnci comerciale din România prin intermediul Fondului
european pentru investiþii strategice (FEIS). UniCredit
Bank este un partener de lungã duratã al BEI în România,
încã din 2001, când a fost semnat un prim acord.
UniCredit Bank va folosi împrumutul pentru a finanþa proiecte inovatoare – dupã criteriile InnovFin
– sau cu grad de risc mai ridicat,

propuse de IMM-uri, companii cu
capitalizare medie, întreprinderi de
tip startup sau de companii care
promoveazã ocuparea forþei de

Potrivit datelor Comisiei Europene, IMM-urile româneºti
reprezintã 99,7% din totalul firmelor din România ºi asigurã aproape douã treimi din totalul forþei de muncã ocupate: circa 2,6 milioane de persoane. IMM-urile reprezintã
aproximativ 50% din totalul valorii adãugate în economie:
29,8 miliarde euro.

Proiectul „ C r o s s - B o r d e r
Partnership for TTraining
raining
and Labour mobility
in the Juridical field”
are un grup þintã
Centrele Juridice Transfrontaliere înfiinþate pe
lângã Baroul Dolj ºi Baroul Vidin anunþã finalizarea selecþiei membrilor grupului þintã din cadrul
proiectului „Cross-Border Partnership for Training
and Labour mobility in the Juridical field”.

Astfel au fost selectate în grupul þintã 155 de persoane (103 femei ºi 52 bãrbaþi) din judeþul Dolj ºi 157 de
persoane (106 femei ºi 52 bãrbaþi) din judeþul Vidin. Din
acest grupã fac parte studenþi ºi absolvenþi de studii superioare, printre care se regãsesc avocaþi, consilieri juridici ºi alþi absolvenþi de studii superioare încadraþi sau
nu în piaþa muncii.
Membrii grupului þintã vor participa gratuit în anul
2018 la urmãtoarele cursuri: Reglementarea migraþiei
transfrontaliere; Legislaþia muncii ºi securitatea socialã transfrontalierã; Drept fiscal transfrontalier; Drept
comercial transfrontalier; Reglementãri transfrontaliere în domeniul transporturilor ºi patrimoniului cultural
ºi nu în ultimul rând, Drept penal transfrontalier.
Proiectul este finanþat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria iar valoarea totalã este de
430.114,34 euro, din care sprijinul acordat de cãtre Uniunea Europeanã este în valoare de 365.597,19 Euro, iar
contribuþia de la bugetele de stat ale României ºi Bulgariei este în sumã de 55.914,86 Euro. Contribuþia proprie
a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.
MARGA BULUGEAN

muncã, în general, ºi a tinerilor, în
particular. UniCredit Bank devine
prima bancã comercialã din România care beneficiazã de garanþia de
la bugetul UE, prin FEIS, pilonul
principal al Planului de investiþii
pentru Europa, cunoscut ºi ca “Planul Juncker”.
Comisarul european Corina
Creþu, responsabil pentru politica
regionalã, a declarant cã acordul
semnat de Banca Europeanã de
Investiþii ºi de UniCredit va oferi
un sprijin de 50 milioane de euro
unui numãr de peste o sutã de
IMM-uri din România, întreprinderi ce joacã un rol esenþial în economia þãrii: introduc pe piaþã produse inovatoare ºi creeazã locuri
de muncã în comunitãþile locale.
“Un acces mai bun la finanþare

reprezintã “combustibilul” de care IMM-urile au nevoie pentru a
propulsa economia, iar Fondul
european pentru investiþii strategice, împreunã cu fondurile politicii de coeziune, sunt exact acest

combustibil. Mã bucur sã vãd cã
Planul Juncker funcþioneazã ºi
genereazã creºterea economicã ºi
în România”, a subliniat Corina
Creþu, comisarul european.
MARGA BULUGEAN

Transportatorii cer creºterea de la 4 la 5 eurocenþi/litru
a sumei returnate din acciza pe carburanþi
Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat, ieri, Guvernului, sã iniþieze cât mai
rapid noua procedurã de rambursare a supraaccizei la carburanþi, cu o valoare rambursatã de minimum 5 eurocenþi/
litru, faþã de 4 eurocenþi/litru în perioada anterioarã. „Fiecare camion care nu mai alimenteazã în România aduce pierderi indirecte bugetului de stat de 20 de ori mai mari decât
sumele potenþiale de restituit din supraaccizã”, menþioneazã
UNTRR într-un comunicat.
Reprezentanþii UNTRR „îºi exprimã sprijinul pentru adoptarea cât mai rapidã a unui mecanism de rambursare a
accizei suplimentare într-o formã îmbunãtãþitã faþã de sistemul precedent, ºi cu o valoare rambursatã de minimum
5 eurocenþi/litru, pentru a menþine un cost al motorinei
pentru transportatorii rutieri români la acelaºi nivel cu
Ungaria”. Altfel, „câºtigul la bugetul de stat va rãmâne
doar pe hârtie deoarece consumul de motorinã va migra
în þãrile învecinate”.
UNTRR a solicitat asociaþiilor profesionale de transport
rutier din statele membre UE care ramburseazã acciza (Spania, Franþa, Italia, Belgia, Ungaria ºi Slovenia), cât ºi Comisiei Europene, sã precizeze cum este transpusã Directiva
96/2003 în legislaþia naþionalã specificã, respectiv dacã este
consideratã ajutor de stat rambursarea accizei deasupra pragului minim comunitar stabilit de art. 7.2 al Directivei 96/
2003 (combustibil profesional) sau doar sub acest prag.
„Pânã în prezent, UNTRR a primit rãspunsuri de la

ASTIC-Spania, FNTR-Franþa ºi ANAV-Italia. Cele 3 asociaþii au precizat cã în Spania, Franþa ºi Italia, schema de
rambursare a accizei este implementatã de foarte mulþi
ani fãrã a fi consideratã ajutor de stat, pentru cã se respectã prevederile Directivei 96/2003, iar dupã rambursarea accizei nu s-a coborât niciodatã sub pragul minim
comunitar”, precizeazã UNTRR.
În condiþiile aplicãrii supraaccizei de 32 de bani/litru la
carburanþii auto din lunile septembrie ºi octombrie 2017,
„transportatorii români sunt dezavantajaþi în competiþia
cu ceilalþi transportatori, în special est-europeni, motivat
de handicapul creat de supraacciza aplicatã”. Prin aplicarea supraaccizei, „transportatorii români au cel mai ridicat cost faþã de þãrile din jur, costul motorinei în România fiind de 0,94 euro/litru fãrã TVA”, mai aratã Uniunea
Transportatorilor.
Potrivit UNTRR, „un camion consumã minimum 3.000
de litri ºi pânã la 6.000 de litri de motorinã lunar, iar o diferenþã de 5 eurocenþi urcã costul de operare al unui transportator român cu minimum 1.800 de euro anual, pânã la 3.600
de euro. Iar o diferenþã de 10 eurocenþi pe litrul de motorinã
urcã costul de operare cu 3.600 euro pânã la 7.200 de euro
anual pentru fiecare camion din România, aspect care va
reduce drastic competitivitatea firmelor de transport rutier
din România în raport cu þãrile din jur”.
„Într-un an de zile, fiecare camion care efectueazã transport internaþional aduce aproape 35.000 de euro în taxe ºi
impozite directe ºi indirecte, iar
autovehiculele care opereazã la nivel naþional aduc aproape 100.000
lei - accizã, TVA, carburant, achiziþie de piese, întreþinere, taxe salarii”. Prin urmare, „fiecare camion
care nu mai alimenteazã în România aduce pierderi indirecte bugetului de stat de 20 de ori mai mari
decât sumele potenþiale de restituit
din supraaccizã”, estimeazã liderii
transportatorilor rutieri.
Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) este o organizaþie profesionalã ºi patronalã, fondatã în
1990, care promoveazã ºi apãrã
interesele transportatorilor rutieri pe
plan intern ºi internaþional, înregistrând de la înfiinþare pânã în prezent peste 14.000 membri - operatori care efectueazã transporturi
interne ºi internaþionale de marfã
ºi persoane. (Mediafax)
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630
630 de
de candidaþi
candidaþi vor
vor susþine
susþine rezidenþiatul
rezidenþiatul lala Craiova
Craiova
Ministerul Sãnãtãþii organizeazã concurs de
intrare în rezidenþiat pe post ºi rezidenþiat pe
loc în domeniile medicinã, medicinã dentarã
ºi farmacie la data de 19 noiembrie a.c. Concursul se desfãºoarã în centrele universitare
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova se numãrã
printre centrele universitare în care
se va organiza rezidenþiatul. Concursul va avea loc concomitent ºi
la Bucureºti – unde s-au înscris
2.541 de candidaþi, Iaºi – 1.213
candidaþi, Cluj-Napoca – 946, Târgu Mureº – 581 ºi Timiºoara 906
candidaþi.
Cei mai mulþi dintre candidaþii
care ºi-au depus dosarul pentru a
susþine rezidenþiatul la Craiova au
optat pentru domeniul medicinã
generalã – nu mai puþin de 493 din
630. Medicinã dentarã au ales 86
dintre cei înscriºi ºi 51 s-au orientat cãtre farmacie.

UMF Craiova scoate la concurs
308 locuri

Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie (UMF) din Craiova scoate la concurs în aceastã toamnã
308 locuri. Cele mai multe sunt
alocate domeniului Medicinã
(259), urmat de Medicinã Dentarã
(36) ºi Farmacie (13). Concursul
se desfãºoarã sub formã de testgrilã cu 200 de întrebãri pentru fie-

Bucureºti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu
Mureº ºi Timiºoara. În urma înscrierilor, care
s-au încheiat pe 27 octombrie, ºi-au depus
dosarul pentru a susþine rezidenþiatul la Craiova 630 de candidaþi.

care domeniu, identice pentru toate
centrele universitare în care se organizeazã concursul, pe o duratã
de 4 ore. Întrebãrile sunt diferite,
în funcþie de domeniu de concurs.
Pe baza punctajelor obþinute la
concurs se alcãtuieºte o clasificare unicã naþionalã pentru fiecare
domeniu. Ocuparea locurilor/
posturilor în specialitate se face în
ordinea clasificãrii, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se
face în ordinea punctajului de promovare obþinut, în limita locurilor/
posturilor publicate la concurs, alcãtuindu-se o singurã clasificare
naþionalã pentru fiecare domeniu.
Medicii, medicii dentiºti ºi farmaciºtii care devin rezidenþi pe locuri încheie un contract individual
de muncã pe perioadã determinatã, egalã cu durata rezidenþiatului,
cu unitatea sanitarã la care au fost
repartizate locurile pentru rezidenþiat. Medicii, medicii dentiºti ºi farmaciºtii care devin rezidenþi pe post
încheie contract individual de

muncã pe perioadã nedeterminatã
cu unitatea sanitarã publicã ce a
publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 18/2009 privind
organizarea ºi finanþarea rezidenþiatului, aprobatã prin Legea nr. 103/
2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Rezidenþii au obligaþia sã efectueze pregãtirea ºi sã susþinã examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 18/
2009 privind organizarea ºi finanþarea rezidenþiatului, aprobatã prin
Legea nr. 103/2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Clasificarea este naþionalã

Clasificarea pe domenii rezultã
prin unificarea electronicã a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfãºurat concursul, stabilite în urma aplicãrii grilei
corecte rãmase definitivã. Clasificarea este naþionalã ºi se face pentru fiecare domeniu în care s-a
desfãºurat concursul.
Clasificãrile se vor afiºa simul-

tan pe site-ul rezidentiat.ms.ro ºi
pe paginile de internet ale celor 6
universitãþi de medicinã ºi farmacie. Data afiºãrii clasificãrilor pe
domenii este anunþatã în timp util
prin mass-media ºi pe paginile de
internet ale universitãþilor de medicinã ºi farmacie ºi pe site-ul rezidentiat.ms.ro.
Alegerea locurilor/posturilor în
specialitate ºi a centrelor de pregãtire se face în aceeaºi zi, prin
teleconferinþã, pe baza punctajului
ºi a clasificãrilor, la o datã stabilitã
de comun acord între Ministerul
Sãnãtãþii ºi universitãþile de medicinã ºi farmacie, în intervalul orar

9.00 – 21.00. Candidaþii se vor
putea prezenta în unul din centrele
universitare: Arad, Braºov, Bucureºti, Cluj Napoca, Craiova, Galaþi,
Iaºi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureº
sau Timiºoara.
În urma alegerii locului/postului ºi a centrului de pregãtire în
specialitate se vor înainta Ministerului Sãnãtãþii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind
locurile/posturile, specialitãþile ºi
centrele alese ºi procesele-verbale
ale sesiunii de alegeri (cu semnãturile candidaþilor) în termen de 3
zile lucrãtoare.
RADU ILICEANU

Programul „ªcoala altfel” are aderenþã în Dolj
Pentru învãþãmântul preuniversitar din Dolj s-au pus la punct atât
toate datele statistice, cât ºi cele pentru procesul educaþional al
elevilor. Vorbim despre anul de învãþãmânt 2017-2018, pe Programul
„ªcoala altfel”, la nivel teritorial,conform planului naþional aprobat
de Ministerul Educaþiei Naþionale. În Dolj, în acest proiect sunt
cuprinse 69 de unitãþi ºcolare cu personalitate juridicã.
În urma Notei Telefonice nr. 488/
25.09.2017 a Ministerului Educaþiei Naþionale, transmisã în teritoriu, cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, privind
organizarea Programului „ªcoala altfel”,
69 de instituþii de învãþãmânt preuniversitar vor face parte din proiect. Cele mai
multe programe vor fi derulate în 2018,
unele au fost în 2017, dar finalizate (Grãdiniþa cu Program Prelungit „Floare Albastrã” din Craiova, ªcoala Gimnazialã
din Coºoveni), iar altele sunt în plinã derulare (Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” din Dãbuleni).

Pentru anul urmãtor calendaristic,
amintim, în ceea ce priveºte proiectul,
ªcoala Românã – Britanicã din Craiova,
ªcolile Profesionale din Valea Stanciului
ºi Craiova, Palatului Copiilor din Craiova, Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Colegiul Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu”, Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” , toate din Craiova, alte instituþii de învãþãmânt din judeþ (Amãrãºtii de Jos, Bãileºti, Cetate,
Afumaþi, Bucovãþ, Calopãr etc.).
Programul „ªcoala altfel” are o duratã de cinci zile consecutive lucrãtoare în
timpul anului ºcolar ºi
poate fi derulat în perioada 2 octombrie
2017 – 31 mai 2018,
pe baza unei planificãri ce rãmâne la decizia ºcolilor. „Programul îºi propune
implicarea, deopotrivã, a elevilor ºi a dascãlilor, în activitãþi
extracurriculare ºi
extraºcolare, interesante, care sã le valorizeze talentele, preocupãrile în domenii
cât mai diverse ºi interesante. Cele mai
multe acþiuni au loc în
perioada 26 – 30 martie 2018”, a precizat
prof. Monica Leon-

tina Sunã, inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

La Dãbuleni, se merge pe
cunoaºtere educaþionalã

Una dintre instituþiile care desfãºoarã
activitãþi în „ªcoala altfel” este Liceul
Teoretic „Constantin Brâncoveanu” din
Dãbuleni, instituþie de învãþãmânt preuniversitar care, în acest an, a obþinut procentaje de peste 60% la Evaluarea Naþionalã, respectiv 70% la Bacalaureat, ba,
mai mult, la sesiunea de toamnã a BACului a dat un elev, Ivan Bogdan, care a
obþinut cea mai mare notã, peste 9,60.
«În perioada 6-10 noiembrie 2017, în cadrul Programului Naþional „ªcoala altfel”, au fost planificate activitãþi variate, pe cicluri de învãþãmânt, ce vizeazã
aspecte precum: formarea unui comportament ecologic, al unuia în cazul pro-

ducerii unui cutremur sau al unui incendiu; cunoaºterea orizontului local, dar ºi
alte areale turistice din România; competiþii sportive; activitãþi cultural-artistice; acþiuni de voluntariat. Sãptãmâna a
debutat cu manifestãri de cunoaºtere a
orizontului local, prin vizite la Primãrie,
sediul Poliþiei din localitate, Biblioteca
orãºeneascã, precum ºi o excursie a elevilor din clasa a VII-a la Craiova. La nivel liceal, activitãþile s-au desfãºurat în
incinta unitãþii: dramatizãri, dezbateri,
vizionãri de filme, prezentãri Powerpoint. Cursanþii din învãþãmântul postliceal au mers într-o vizitã la Spitalul din
oraº, Secþia de Psihiatrie, urmând ca, în
zilele urmãtoare sã viziteze ºi celelalte
secþii», a menþionat prof.dr. Luminiþa
Diaconu, director al Liceului Teoretic
„Constantin Brâncoveanu” din Dãbuleni.
CRISTI PÃTRU
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Spectacolul „Exploziv” a deschis Festivalul
Dramaturgiei Româneºti Contemporane
Prima ediþie a Festivalului Dramaturgiei
Româneºti Contemporane, care se desfãºoarã
în perioada 6-12 noiembrie la Bucureºti, a
fost deschisã ieri dupã-amiazã, în Sala „Radu
Beligan” a Teatrului de Comedie, cu spectacolul „Exploziv”, de Elise Wilk, regia Andrei
Mãjeri, montat la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova. Luna trecutã, „Exploziv” a mai fost prezentat pe douã scene de
anvergurã: Festivalul Internaþional de Teatru pentru Publicul Tânãr de la Iaºi ºi Festivalul FEST(in) pe Bulevard, din Bucureºti.
La Festivalul Dramaturgiei Româneºti Contemporane participã 16 spectacole cu piese

româneºti contemporane ale unor teatre profesioniste naþionale, municipale sau companii
teatrale private, din Bucureºti, Sibiu, Buzãu,
Botoºani ºi Chiºinãu (Republica Moldova).
Piesele au fost selectate dintre cele ale anului
calendaristic curent, care au avut premiera anul
acesta sau, în mod excepþional, în orice moment al stagiunii precedente, precizeazã organizatorii. Existã ºi o secþiune concurs destinatã dramaturgilor români debutanþi.
În cadrul galei de decernare a premiilor,
care va avea loc duminicã la sediul Teatrului Dramaturgilor Români, juriul, format
exclusiv din dramaturgi, va acorda Premiul

pentru debut (dramaturgi), precum ºi premii pentru cel mai bun spectacol, cel mai
bun text, cea mai bunã regie, cea mai bunã
scenografie, cel mai bun actor ºi cea mai
bunã actriþã. Vor fi acordate, de asemenea,
premiul pentru criticã dramaticã ºi/sau istorie teatralã ºi premiul Dramaturgul anului.
Festivalul Dramaturgiei Româneºti Contemporane este organizat de Primãria Municipiului Bucureºti, prin Teatrul Dramaturgilor Români, ºi finanþat de Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale. Programul complet al festivalului este disponibil pe
www.teatruldramaturgilor.ro.

Violoncelistul Cristian Florea ºi pianistul
Mihai Ungureanu, în recital la Muzeul de Artã Craiova
Violoncelist, dirijor, manager artistic, profesor ºi impresar, artist european în adevãratul sens al cuvântului, cu
dublã cetãþenie - românã ºi germanã - ºi cu reºedinþe în
Spania, România ºi Republica Moldova, Cristian Florea

Cristian Florea a fost student al Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, actuala
Universitate Naþionalã de Muzicã Bucureºti.
Reuºeºte sã obþinã gradaþia de onoare la
Conservatorul de Muzicã din Freiburg im

Breisgau, Germania, plecarea din þarã oferindu-i posibilitatea de a studia cu mari artiºti care i-au influenþat dezvoltarea ulterioarã. Dubla sa posturã, de violoncelist ºi dirijor, i-a asigurat prezenþa pe scenele din România, Elveþia, Germania ºi ocazii numeroase de colaborare cu alþi soliºti ºi dirijori celebri. A fãcut multã muzicã de camerã în diferite formaþii: Trio cu pian George Enescu,
Trio de coarde Livschitz (devenit ulterior
Trio Zürich), Cvartetul de coarde Winterthur ºi Orchestra de Camerã omonimã din
Elveþia, Ansamblul 13 din Baden Baden.
Tentaþia baghetei a fost mereu prezentã,
astfel cã în 1986, atunci când a fondat Orchestra de Camerã Freiburg, Cristian Florea
ºi-a împlinit un vis. Dupã 1989, a devenit
director artistic ºi dirijor al Filarmonicii de

Stat din Sibiu. În 1992 a pus bazele Orchestrei Simfonice Europene ºi de atunci în fiecare an realizeazã diferite proiecte: Concertul de Anul Nou, „Muzicã din filme”, concerte extraordinare cu mari artiºti: Jose Carreras, Montserrat Caballe, Teresa Berganza,
Placido Domingo, Ainoah Arteta. În prezent,
este dirijorul ºef al Orchestrei Naþionale de
Camerã a Republicii Moldova.
Solist concertist al Filarmonicii „Oltenia”,
pianistul Mihai Ungureanu apare cu regularitate în viaþa muzicalã a þãrii ºi în strãinãtate, atrãgându-ºi elogiile publicului ºi criticii
de specialitate. În anul 1977 a absolvit cursurile Liceului de Artã din Bãnie, iar ca student al Academiei de Muzicã din capitalã a
beneficiat de îndrumãrile reputaþilor muzicieni Dan Grigore ºi Ioana Minei. Din anul

Recital pe versuri soresciene susþinut
la Craiova de artistul Sergiu Cioiu
La invitaþia Teatrului Naþional Craiova (TNC),
artistul Sergiu Cioiu va susþine sâmbãtã, 11 noiembrie, de la ora 17.00, la Sala „Ion D. Sîrbu”, un
recital extraordinar prilejuit de lansarea dublului
album „Pe cine numim... EU”, produs de Eurostar
(România) & ConArt (Canada). Albumul pune în
valoare creaþia unui mare poet: pe primul disc, Ser-

se aflã astãzi la Craiova, unde, împreunã de pianistul Mihai Ungureanu, susþin, de la ora 19.00, un recital Brahms la
Muzeul de Artã. În program: Sonata nr. 1 în Mi minor, op.
38, ºi Sonata nr. 2 în Fa major, op. 99.

giu Cioiu interpreteazã cântece de Dan Stoian pe
versuri de Marin Sorescu, iar pe cel de-al doilea
recitã poeme soresciene. Spectacolul a fost itinerat
în Canada (Ottawa, Toronto, Montreal), iar acum,
în România, într-un turneu care cuprinde ºi Slatina (12 noiembrie, Centrul Cultural „Eugen Ionescu”) ºi Caracal (13 noiembrie, Teatrul Naþional).

«În 7 octombrie, exact când împlinea 77 de ani, Sergiu
Cioiu se adresa publicului din Ottawa, Canada, printr-un recital
special, muzical, poetic, tandru ºi ironic, intitulat „Pe cine
numim... EU”. Titlul este un vers dintr-un poem de Marin
Sorescu, în care poetul ne avertizeazã sã fim foarte atenþi! Sã
fim atenþi, mai ales, pe cine numim... „Eu”. Acest „Eu” ascuns
sub atâtea mãºti... întocmai ca la teatru», se menþioneazã întrun comunicat de presã al TNC.
Naþionalul craiovean, care poartã numele marelui scriitor, se
declarã onorat sã aducã acest tribut propus de un magician al
scenei cum este Sergiu Cioiu, «cel care într-un spectacol
recent, „Râsul-plânsul-iubirea”, susþinut în luna mai, a fermecat spectatorii din Sala „Amza Pellea” cu vocea sa unicã, dar ºi
cu verva, umorul ºi melancolia proprii unui artist total».
Sergiu Cioiu mulþumeºte celor care doresc sã încurajeze
revenirea sa în actualitate cu acest recital care se adreseazã
românilor din toatã lumea. Artistul prezintã spectacolul pentru
tinerii care mai îndrãgesc muzica uºoarã, pe versurile unui
mare poet, dar ºi pentru maturii care îºi mai amintesc cã
artistul debuta în urmã cu 50 de ani în sãlile Teatrului de
Revistã „Constantin Tãnase”.

1981 începe sã susþinã o intensã activitate
concertisticã, colaborând cu toate orchestrele simfonice din þarã.
În ipostazele de solist, interpret de muzicã de camerã ºi acompaniator, a concertat
în centre culturale renumite din majoritatea
þãrilor din Europa, America de Nord ºi de
Sud (în S.U.A., Canada, Argentina ºi Brazilia a susþinut o serie de concerte cu orchestra ºi recitaluri de mare succes), din Rusia
(ex-U.R.S.S.) ºi din spaþiul asiatic (Japonia,
Coreea de Sud, Republica Islamicã Iran, Liban). Este laureatul mai multor competiþii
naþionale ºi a fost distins cu Premiul Criticii
Muzicale (1986). A fost director general
(1990-2000 ºi 2003-2009) ºi director artistic (2001-2003 ºi 2012-2016) al Filarmonicii „Oltenia”.

ªezãtoare literarã
la Casa Bãniei
Liceul Teoretic „Henri Coandã”, în parteneriat cu Muzeul
Olteniei - Secþia de Etnografie
(Casa Bãniei), organizeazã astãzi, de la ora 14.00,
ºezãtoarea literarã „Popas
în graiul românesc”.
„Într-o societate în care
competenþa de lecturã a
devenit o problemã majorã, ºezãtoarea se constituie dintr-o serie de activitãþi menite sã stimuleze
gustul pentru lecturã în
rândul elevilor. Iniþiatorii
vã invitã la un popas reflexiv de redescoperire a
valorilor naþionale, ºezãtoarea fiind gânditã ca o
incursiune prin diferite
opere literare, aparþinând
tuturor genurilor literare”, se menþioneazã întrun comunicat de presã al
organizatorilor. Iniþiatori
ai activitãþii sunt profesorii Mihaela Brumar, Maria-

na Barbu, Cornelia Corbeanu,
Maria Guºman, Marina Ionescu
ºi Mãdãlina Stancu.
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CONVOCATOR Consiliul de Administraþie al SC Metal - Lemn SA, înregistratã la ORC Dolj sub numãrul
J16/1396/1991, având CUI 2319619 ºi
capital social subscris ºi vãrsat de
7.725.454,50 lei, convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor (denumitã în continuare AGOA) pentru
data de 11.12.2017, ora 1400, având loc
la sediul societãþii din Craiova, bdul Decebal, nr. 85, jud. Dolj. La AGOA sunt
îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor, þinut de SC Depozitarul Central
SA Bucureºti la sfârºitul zilei
24.11.2017, consideratã datã de referinþã. ORDINEA DE ZI AGOA: 1) Revocarea dnei Pîrvu Paula-Mariana - membru al Consiliului de Administraþie al
SC Metal - Lemn SA, întrucat nu îºi
poate îndeplini acest mandat, fiind plecatã în cea mai mare parte a timpului
în strãinãtate; 2) Alegerea dlui. Radu
Buziernescu domiciliat in Craiova, jud.
Dolj, de profesie economist ca membru în cadrul Consiliului de Administraþie al SC Metal - Lemn SA, pe o duratã egalã cu perioada rãmasã pânã
la expirarea mandatului administratorului revocat menþionat la pct. 1 de mai
sus. 3) Fixarea remuneratiei cuvenitei
pentru exercitiul in curs a membrilor
Consiliului de Administratie la suma de
1000 lei net. 4) Actualizarea actului
constitutiv al societãþii pe baza celor
hotãrâte, precum ºi desemnarea persoanei care îl va semna. 5) Aprobarea
datei de 29.12.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea acþionarilor asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotãrârilor adoptate Adunarea Generala a Acþionarilor, precum si aprobarea datei de 28.12.2017 ca “ex date”
conform art.2 lit.f din Regulamentul
ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare; 6) Desemnarea
persoanei care va îndeplini formalitãþile de înregistrare ºi publicare a hotãrârii AGOA. Acþionarii beneficiazã de
drepturile prevãzute la Art. 7 din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea

anumitor drepturi ale acþionarilor în
cadrul Adunãrilor Generale ale societãþilor comerciale. Aceste drepturi sunt
detaliate pe website-ul societãþii
www.metallemn.ro ºi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de
la data publicãrii convocãrii. Fiecare
acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri privind punctele pe ordinea de zi
a AGOA conform art. 13 din Regulamentul ASF nr. 6/2009, împreunã cu
acte care permit identificare acþionarului, astfel încât acestea sã fie înregistrate la sediul societãþii în termen
de cel mult 15 zile de la data publicãrii
convocãrii, cu menþiunea scrisã clar
“Pentru adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor din data de 11/12.12.2017”.
Întrebãrile acþionarilor vor putea fi
transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice, iar rãspunsurile vor fi transmise acþionarilor sau
publicate pe site-ul societãþii pana la
data de 08.12.2017. Materialele privind
ordinea de zi vor fi puse la dispoziþia
acþionarilor interesaþi, la sediul societãþii din Craiova, bdul Decebal, nr. 85,
jud. Dolj ºi pe site-ul societãþii
www.metallemn.ro începând cu data
de 07.11.2017 a convocãrii AGOA, între orele 14:00 ºi 16:00 în zilele lucrãtoare. La cerere, acþionarilor li se vor
elibera copii contra cost de pe aceste
documente. Lista cuprinzând informaþii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu ºi calificarea profesionalã ale
persoanelor propuse pentru funcþia de
administrator se aflã la dispoziþia acþionarilor, putând fi consultatã ºi completatã de aceºtia la sediul societãþii.
Accesul acþionarilor îndreptãþiþi sã
participe la AGOA este permis prin
simpla probã a identitãþii acestora fãcutã în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice ºi a acþionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datã persoanei fizice care le reprezintã. Acþionarii pot participa la ºedin-

þa AGOA, personal sau prin reprezentanþi, pe bazã de împuternicire specialã sau generalã, în condiþiile prevãzute de art. 243 din Legea 297/2004 privind piaþa de capital. Împuternicirile
speciale sau generale vor fi utilizate în
condiþiile stabilite de Regulamentul 6/
2009 ºi art. 243 din Legea 297/2004, iar
modelul acestora va putea fi obþinut
de la sediul societãþii. Împuternicirile
înainte de prima lor utilizare se depun
la adresa sediului societãþii cu 48 ore
înainte de adunarea generalã, fax:
0251439042 sau e–mail: metallemncraiova@yahoo.com, în copie cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul,
sub semnãtura reprezentantului. Împuternicitul nu poate fi substituit de o
altã persoanã. Nu poate fi acordatã împuternicire unei alte persoane aflatã
în conflict de interese conform art. 243
alin. 6 ind. 4 din Legea 297/2004 privind piaþa de capital. În cazul votului
prin corespondenþã, buletinul de vot,
completat ºi semnat, va fi transmis
prin poºtã sau prin e-mail, cu semnatura electronicã extinsã, conform Legii nr. 455/2001 pânã la data de
08.12.2017 la adresa societãþii, respectiv adresa de e-mail: metallemncraiova@yahoo.com, cu menþiunea
scrisã clar “Pentru Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor din data
de 11/12.12.2017”. În cazul în care la
prima convocare nu se realizeazã
cvorumul legal ºi statutar de prezentã, AGOA va avea loc în data de
12.12.2017, ora 1400, la adresa menþionatã pentru prima convocare, cu
aceeaºi ordine de zi ºi cu aceeaºi datã
de referinþã. Preºedintele Consiliului
de Administraþie, Mitrache Gigi.
Comuna Rast anunþã publicul interesat de solicitarea obþinerii avizului de gospodãrie a apelor pentru investitia: Infiinþare Sistem de Canalizare în Satul Rastu Vechi, Comuna Rast,
Judeþul Dolj. Documentaþia poate fi
consultatã la sediul ABA JIU ºi Primãria Comunei Rast; relaþii la telefon:
0745/019.321.
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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.
OFERTE DE SERVICIU

ANGAJEZ PATISERÃ.
Telefon: 0743/041.996.
Caut maseur pentru
masaj la domiciliu. Telefon: 0351/170.504.

PRESTÃRI SERVICII

BALAST de Olt, pãmânt vegetal, 26-40
tone. Telefon: 0762/
352.811.
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la telefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Relaþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 3
camere semidecomandat, str. Dezrobirii
etaj 1, 66 mp, Craiova. Preþ. 63.000 E. Telefon: 0749/123.570.
CASE
VILÃ (Duplex), Parcul
Puºkin (ªcoala 22).
Telefon: 0722/977.001.

Vând casã modestã
Leamna de Sus, 1400
mp, cadastru. Telefon:
0758/153.669.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire
centralã, izolatã termic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu apartament 3 camere parter sau etaj 1. Telefon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
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Vând casã neterminatã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

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 teren
agricol Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani comuna Bãrbãteºti Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de salcâm 7800 mp în comuna Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând 1000
mp Cîrcea lângã Complex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lângã Fabrica de termopane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, putinã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând roþi Mercedez
195/65 R-15 , cu cauciucuri de iarnã, televizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bucatã, maºinã electricã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL” puþin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã frigorificã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiuvetã fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 elemenþi. Telefon: 0728/
011.731.

Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând cuptor electric nefolosit. Preþ 250 lei. Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã 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 frigorificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând jgheaburi galvanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Telefon: 0766/598.880.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri
- 12 bucãþi. Telefon:
0728/911.350.
Vând 2 electromotoare 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 bucãtãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon: 0770/687.430.

marþi, 7 noiembrie 2017
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea a douã
(2) funcþii publice de execuþie vacante, respectiv:
a)-denumire funcþie publicã:
1. inspector, cls I, grad Debutant în cadrul Comp.Administraþie publicã,
Transporturi – 2 posturi
b)-condiþii de desfãºurare a concursurilor :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de
12.12.2017, ora 10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor - 5
zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor.
d)-condiþii de participare la concurs:
-certificat/diplomã operare calculator
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/
1999 (r2)
e) condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va
cuprinde documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi
specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele
prevãzute de art.49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la
tel 0251 / 231. 424 interior 107.

Ladã frigorificã cu
3 sertare, frigider
Atctic, 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 proprietate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând frigider cu 2 uºi
cu congelator defect 120 lei, cruce albã din
ciment alb 1200-400100 cmp - 70 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând prosoape ºi batiste cusute manual
vechi 60-80 ani (artizanat de valoare), diverse scule aºchietoare noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.

Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Telefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon: 0251/
427.583.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galantare cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând maºinã de scris
electricã, transformator 12, 24 Volþi, calorifere fontã, piese Dacia
noi, pantofi, ghete, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei, masã extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folosit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
DIVERSE
Donez mobilã solidã
etaj 5, Craiova, str.
Olteþ. Telefon: 0753/
069.138.

PIERDERI

SA AGRAR VELA declarã pierdute facturile
Nr. 8081999- 8082000.
Se declarã nule.
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Primaria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante, pe perioada
nedeterminata:
· 11.12.2017, ora 10, proba scrisa
· 13.12.2017, ora 10, proba interviu
Condiþii de participare la concurs
-candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.
54 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
-Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe
economice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an
-Inspector, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în
domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului si autorizãrii construcþiilor,
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
publice: 5 ani
Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de
la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea a III- a la sediul Primariei Carcea, str.Aeroportului, nr.45.
Locul desfãºurãrii concursului: Primaria Carcea, str. Aeroportului nr. 45.
Conditiile de participare si bibliografia pot fi consultate la sediul institutiei si pe site-ul www.primariacarcea.ro. Relatii la
telefon 0251/458121.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

Cuplul
Cuplul Martinic-Siriscevic,
Martinic-Siriscevic, letal
letal cu
cu Steaua
Steaua
Dupã un meci spectaculos, care a avut ºi prelungiri,
SCMU Craiova a învins cu 102-99 rivala din Capitalã
În decurs de douã sãptãmâni,
Craiova joacã împotriva Stelei la
fotbal, baschet ºi volei. Prima confruntare s-a terminat urât pentru
ªtiinþa, la Severin. Revanºa a venit
în Sala Polivalentã, unde baschetbaliºtii au oferit un spectacol deosebit ºi o victorie pentru orgoliul
afectat al craiovenilor: 102-99 cu
CSM Steaua Eximbank. La finalul
acestei sãptãmâni este rândul voleibaliºtilor pentru derby, în deplasare.
Duminicã seara a fost nevoie de
over time pentru succesul mult aºteptat, fiindcã dupã 40 de minute
scorul a fost egal, 87-87, pe sferturi: 24-20, 22-28, 21-23, 20-16.
Fiecare echipã avusese un avantaj
considerabil, dar care s-a dovedit
insuficient pentru a câºtiga jocul
în 4 reprize. În timpul suplimentar, cu peste 2.500 de fani în spate, alb-albaºtrii au rãpus rivala, cu
suspansul de rigoare, fiindcã echilibrul s-a menþinut pânã în ultimele
secunde. A fost al doilea meci cu
prelungiri ºi cu peste 200 de puncte
jucat de Craiova în decurs de o
sãptãmânã, primul fiind pierdut în
Trivale, în faþa celor de la BCMU
FC Argeº. Doi jucãtori s-au evidenþiat în mod special contra Ste-

lei: Goran Martinic (34 de puncte)
ºi Ivan Siriscevic (33 de puncte),
cei doi reuºind nu mai puþin de 12
coºuri din afara semicercului. Martinic, jucãtorul adus de la BC
Mureº, a terminat cu 34 de puncte, 4 pase decisive ºi 3 recuperãri
pentru un indice de eficienþã 32.
„Am câºtigat un nou meci acasã ºi
ne-am intrat în ritm. Vreau sã le
mulþumesc suporterilor ºi lui Dumnezeu pentru acest succes. Sper
ca fanii sã vinã ºi la partidele viitoare de acasã tot în numãr mare.
O sã urmeze un nou meci greu la
Oradea, dar sper sã jucãm la fel de
bine” a declarat dupã meci muntenegreanul de 30 de ani.
MVP-ul meciului ºi al etapei din
Liga Naþionalã a fost însã Ivan Siriscevic, cu eficienþã 33, datoritã
celor 33 de puncte, 5 recuperãri,
3 pase decisive ºi 2 intercepþii, el
reuºind cele mai multe coºuri de
3 puncte într-un meci ale unui jucãtor din LNMB. „Este o victorie
mare, a fost un meci foarte greu
ºi mã bucur cã am câºtigat, a trebuit sã jucãm la nivel înalt pe tot
parcursul meciului. Suntem pe un
drum bun, mulþumesc acestui public minunat. Este o victorie im-

portantã ca moral dupã eºecurile
la limitã de la Piteºti ºi Mureº. Am
jucat bine ca echipã ºi mã bucur
cã am câºtigat. Îmi place sã evoluez la Craiova pentru cã este un
public minunat” a declarat dupã
meci sârbul.

În meciul cu Steaua, antrrenorul israelian Rami Hadar a mai mizat pe: Aleksandrov 15 puncte,
Paasoja 8 puncte, Samuels 5 puncte, Vârnã 4 puncte, Orbeanu 3
puncte, Novak ºi Berceanu. Cu 8
puncte în 5 etape, Craiova este pe

locul 6, dar clasamentul Ligii Naþionale este foarte strâns, fiind un
singur punct diferenþã între lider
ºi locul 8, Urmãtorul meci pentru
alb-albaºtri este în deplasare cu
Municipal Oradea, sâmbãtã, de la
ora 20.45, în direct la Digisport.

Datkovic – Nu mai dorea nimeni
sã-l vadã în teren pe croat, a intrat
pe final.
Burlacu – Introdus prea târziu.

Roman – Aruncat în teren din
disperare, pe final, n-a reuºit decât un henþ la o aruncare de la
margine.

Alb-albaºtrii sub lupã
Calancea – Continuã sezonul
modest. La primul gol nu prea avea
ce face, Ioniþã a tras în plasa lateralã, dar la al doilea nu a reacþionat
la lovitura de cap. În aceste condiþii, „Popicã titular!” tinde sã devinã o campanie a fanilor Craiovei.
Popov – Exemplu de devotament ºi implicare, bulgarul este ºi
ca valoare peste Datkovic sau orice alt stoper, a demonstrat ºi la
Giurgiu. Diagonalã perfectã pentru Bancu la faza golului al doilea.
A încercat sã termine jocul deºi era
accidentat. Fãcuse întindere când
încercase sã blocheze un ºut, la o
fazã la care tot el degajase greºit.
Spahija – Nu este departe de
Datkovic sau Kelic, mereu vine cu

câte o nãzbâtie. L-a þinut în joc pe
Le Tallec la faza primului gol. A
provocat eliminarea lui Iliev. Îºi
poate împãrþi cu Mateiu vina la golul
de 2-2, când au pierdut adversarii
din marcaj, trebuia sã domine careul în jocul aerian.
Tiago Ferreira – Pare mai bun
uneori pe construcþie decât pe apãrare, este haotic în plasament ºi pe
respingere.
Martic – Dupã dezastrul cu
FCSB, a fãcut un joc bun la Giurgiu. Din centrarea sa s-a nãscut
penalty-ul în primele minute.
Mateiu – Nu l-a blocat pe Ioniþã la primul gol ºi n-a sãrit cu Dandea la golul egalizator, iar intervenþia
asupra lui Ioniþã a fost cam impru-

dentã, un arbitru mai „gãzdar” putea acorda penalty.
Screciu – A jucat mai bine ca în
alte meciuri.
Bancu – Meci bun. Bunã pasa
cu capul pentru Mitriþã la golul al
doilea. A mai avut câteva raiduri
eficiente, creând superiritate în
bandã ºi apare fãrã probleme ºi în
centru.
Gustavo – A provocat penaltyul ºi l-a transformat impecabil, apoi
a dublat avantajul, punând latul pe
6 metri. A mai avut o ocazie, tot
cu dreptul, în prima parte, dar nu
a avut aceeaºi precizie. Omul meciului, fãrã discuþie.
Mitriþã – A ratat o uriaºã ocazie
în prima reprizã, apoi a oferit assist-ul celui de-al
doilea gol. N-a jucat
rãu, dar Mangia are
dreptate: poate mult
mai mult.
Bãluþã – Mai discret ca de obicei, na mai apãrut aºa des
la finalizare, dar a
fost bun la serviciu.
A deviat bine pentru
Martic la faza penalty-ului, fiind faultat
tot de Polczak, acesta „curentându-l”
apoi ºi pe Gustavo.
A pasat apoi perfect
pentru Mitriþã ºi
Gustavo, care puteau
închide meciul din
prima reprizã. Singurul ºut periculos,
în repriza secundã, a
fost pe direcþia
portarului, care a
respins în corner.

L i g a I - e t a p a a X VII- a
FC Botoºani – FC Voluntari 1-0
A marcat: Moruþan 8.
Astra – „U” Craiova 2-2
Au marcat: Ioniþã 8, Dandea 79 / Gustavo 5 pen, 48.
Viitorul – Sepsi 3-0
Au marcat: Eric 20, Hodorogea 39, Vânã 77.
Gaz Metan – Dinamo 0-3
Au marcat: Bokila 22, Anton 27 – pen., Bic 75 – aut.
CFR Cluj – CSMP Iaºi 1-0
A marcat: Deac 62.
FCSB – Chiajna 2-1
Au marcat: Nedelcu 14, Gnohere 39 / Marc 17.
Meciul Juventus – ACS Poli s-a jucat asearã.
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