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Aniºoara Stãnculescu, Pre-
ºedinte ALDE Craiova: ”Lecþia
de viaþã a Regelui Mihai I trebu-
ie sã fie prilej de reflecþie pentru
toþi cei care activãm în spaþiul
public. Propunem ca Universi-
tatea din Craiova sã poarte nu-
mele REGELE MIHAI I”

ALDE Craiova îºi exprimã
omagiul membrilor ºi simpa-
tizanþilor sãi Majestãþii Sale
defuncte, Regele Mihai I al
României.

ALDE CRAIOVA: MULÞUMIM, MAJESTATE!

Este un moment trist pentru
noi toþi, moment în care ar tre-
bui sã meditãm la lecþia de sa-
crificiu, onoare ºi caracter pe
care Majestatea sa ne-a oferit-
o prin întreaga sa viaþã.

ALDE Craiova considerã cã
întoarcerea definitivã a Regelui
Mihai în þara pe care a iubit-o
cu modestie ºi conºtiinþã este o
obligaþie pentru toþi cei care
activãm în spaþiul public.

Lucrurile ºi oamenii care ne

unesc, între care Majestatea Sa
cu precãdere, au mai mare im-
portanþã decât lucrurile ºi oa-
menii care ne despart.

Cu acest gând ar trebui sã in-
trãm în Anul Centenarului dacã
dorim sã construim un viitor
pentru þara noastrã comunã.

ALDE Craiova mulþumeºte
Majestãþii Sale pentru lecþia de
istorie unicã pe care a predat-o
poporului sãu aproape un veac.

Mulþumim deasemenea Ma-
jestate pentru cele douã Decre-
te Regale din 1947 prin care aþi
înfiinþat Universitatea din Cra-
iova ºi Filarmonica din oraºul
nostru.

ALDE Craiova propune auto-
ritãþilor locale ca Universitatea
din Craiova sã poarta numele
REGELE MIHAI I.

Drum bun, Majestate! Dum-
nezeu sã te þinã în dreapta sa!

Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!
Memoriile celui care a fost universitarul craiovean Liviu

Emil Pop, apãrute sub titlul „Un om, o viaþã, un destin” (Ed.
Aius, 2017), dense în fapte ºi bine descrise, îndeamnã înainte
de toate la reflectare, ca de alt-
fel orice memorii.
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O femeie în vârstã de 36 de ani, din Cra-
iova, care locuia fãrã forme legale în Bucu-
reºti, a fost reþinutã, ieri dimineaþã, pentru
omor ºi tentativã de omor. Femeia, Magda-
lena ªerban, este suspectatã cã, marþi sea-
ra, a împins-o pe Alina Ionela Ciucu, de 25
de ani, pe ºine, în staþia de metrou Dristor
1 din Capitalã. Mai mult, a împins-o cu pi-
ciorul în momentul când a vrut sã se agaþe
de marginea peronului. Victima, care este
tot din judeþul Dolj, din satul Liºteava, co-
muna Ostroveni, ºi se mutase în Bucureºti
de când începuse facultatea, a decedat dupã
ce a fost lovitã de metrou. Cu câteva ore
mai devreme, Magdalena ªerban încerca-
se sã mai arunce pe ºine, în staþia de me-
trou Costin Georgian, o altã tânãrã, care însã
s-a luptat cu agresoarea ºi a scãpat. Autoa-
rea a fost identificatã pe baza imaginilor de
pe camerele video amplasate în staþiile de
metrou ºi existã suspiciuni cã ar suferi de
afecþiuni. Asearã, femeia a fost prezentatã
Tribunalului Bucureºti cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de zile.

Coincidenþã stranie!
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Jumãtate din

populaþia României

se confruntã cu

lipsuri de naturã

materialã ºi socialã
Jumãtate din populaþia

României se confruntã cu
deprivare materialã ºi
socialã, þara fiind urmatã
de Bulgaria (48%), la polul
opus situându-se statele
nordice, potrivit datelor din
2016 publicate, marþi, într-
un raport al Eurostat. Cea
mai mare ratã de deprivare
materialã ºi socialã se
înregistreazã în România
(50%) ºi Bulgaria (48%),
unde jumãtate din populaþie
este afectatã. Una din trei
persoane este afectatã în
Grecia (36%), Ungaria
(32%) ºi Lituania (29%). În
schimb, statele nordice ºi
Luxemburg au raportat cele
mai mici cote ale degradãrii
condiþiilor materiale ºi
sociale: 3% în Suedia, 4%
în Finlanda, 5% în Luxem-
burg ºi 6% în Danemarca.
În UE, rata de degradare a
condiþiilor sociale ºi materi-
ale este mai mare în rândul
persoanelor cu un nivel mai
redus de educaþie. În Româ-
nia, 62% din populaþia care
a absolvit învãþãmântul
primar sau învãþãmântul
secundar inferior se con-
fruntã cu degradarea condi-
þiilor materiale ºi sociale,
aproape 46% din persoanele
care au absolvit învãþãmân-
tul secundar superior se
confruntã cu acest lucru, în
timp ce 15,2% din cei care
terminã cursurile din
învãþãmântul postliceal sau
universitar au aceastã
problemã.
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Magistraþii instanþei supreme au
admis, cu majoritate, recursurile
declarate de Camelia Bogdan ºi
Asociaþia Forumul Judecãtorilor
din România împotriva deciziei
prin care Consiliul Superior al Ma-
gistraturii a decis excluderea aces-
teia din magistraturã ºi au hotãrât
înlocuirea sancþiunii excluderii din
magistraturã cu mutarea discipli-
narã pe o perioadã de 6 luni, la
Curtea de Apel Târgu Mureº, în-
cepând cu data de 15 ianuarie
2018. Decizia Înaltei Curþi de Ca-

Plenul Curþii Constituþionale a
luat miercuri în dezbatere sesizã-
rile de neconstituþionalitate a Ho-
tãrârii Parlamentului României
nr.69/2017 privind constituirea

CCR: Parlamentul poate constitui comisii speciale,
care sunt reglementate de Constituþie

CCR a precizat, ieri, în motivarea respingerii sesizãrilor
PNL ºi USR privind modul în care a fost înfiinþatã Comisia

specialã pentru Legile Justiþie, cã Parlamentul poate constitui
comisii speciale, acestea fiind reglementate de Constituþie.

Comisiei speciale pentru legile
Justiþiei, formulate de USR ºi
PNL, pe care le-a conexat. CCR,
cu majoritate de voturi, a respins,
ca neîntemeiatã, sesizarea de ne-

constituþionalitate ºi a constatat cã
Hotãrârea Parlamentului nr.69/
2017 privind constituirea Comi-
siei speciale este constituþionalã în
raport cu criticile formulate, se
menþioneazã în comunicat remis
miercuri MEDIAFAX.

În motivarea soluþiei, Curtea a
reþinut cã, comisiile speciale co-
mune, în calitate de organe de lu-
cru ale Parlamentului, sunt regle-
mentate, în mod expres, prin
art.64 alin.(4) din Constituþie, con-
stituirea acestora nefiind limitatã
la domenii de activitate cu privire
la care Parlamentul decide în
ºedinþã comunã. În consecinþã,
menþioneazã CCR, din raþiuni ce
þin de eficienþa, unitatea ºi coe-
renþa demersului parlamentar în

sensul elaborãrii unor propuneri
legislative complexe, Parlamentul
poate constitui asemenea comisii
atât în privinþa legilor care se ad-
optã în ºedinþã comunã, cât ºi în
privinþa celor care se adoptã în
ºedinþã separatã. CCR precizeazã
cã propunerile legislative astfel
elaborate vor urma, în mod nece-
sar, procedura de dezbatere ºi ad-
optare în ºedinþã comunã sau se-
paratã, cu luarea în considerare a
prevederilor art.65, 74 ºi 75 din
Constituþie.

Prin urmare, propunerile legis-
lative, care fac obiectul Comisiei
speciale comune, se adoptã în
ºedinþe separate, cu respectarea
competenþelor Camerei de reflec-
þie ºi a celei decizionale, aratã CCR.

Sicriul cu trupul regelui,Sicriul cu trupul regelui,Sicriul cu trupul regelui,Sicriul cu trupul regelui,Sicriul cu trupul regelui,
adus  la Castelul Peleºadus  la Castelul Peleºadus  la Castelul Peleºadus  la Castelul Peleºadus  la Castelul Peleº

Preºedintele Klaus Iohannis
a depus, ieri, o coroanã de

flori la Castelul Peleº, unde
este depus sicriul cu trupul

neînsufleþit al Regelui Mihai.

ªeful statului a ajuns la Castelul Peleº la ora
14.30 ºi a urcat în Holul de Onoare al reºedinþei
regale, unde este depus sicriul cu trupul neînsu-
fleþit al Regelui Mihai. Iohannis a stat acolo apro-
ximativ zece minute, a vorbit cu Principesa Mar-
gareta ºi Principele Duda, apoi s-a aºezat pe un
scaun, lângã sicriul Majestãþii Sale.

Preºedintele Iohannis a scris un mesaj în car-
tea de condoleanþe, apoi a fost condus de cãtre
Custodele Coroanei cãtre ieºirea din castel. ”A
plecat dintre noi un lider veritabil, care a repre-
zentat Þara cu onoare, curaj ºi patriotism, în vre-
muri grele, devenind un reper de identitate ºi so-
lidaritate pentru naþiune: Majestatea Sa Regele
Mihai I al României. Prin tot ceea ce a fãcut,
Mihai I ºi-a pus întreaga viaþã în slujba naþiunii
române ºi a servit cu abnegaþie, demnitate ºi res-
ponsabilitate Þara în care s-a nãscut. Românii l-
au iubit, l-au respectat ºi sunt convins cã el va
rãmâne în memoria colectivã ca un simbol al lup-
tei poporului român pentru libertate. În aceste
clipe triste, transmit condoleanþele mele întregii
Familii Regale. Sunt alãturi de toþi cei care res-

pectã amintirea Regelui Mihai I ºi care, în aceste
momente, îºi exprimã regretele faþã de trecerea la
cele veºnice a uneia dintre cele mai proeminente
personalitãþi ale istoriei noastre. Sunt convins cã
amintirea Regelui Mihai I va rãmâne mereu vie
în sufletele românilor. Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace!”, a scris preºedintele Iohannis în cartea
de condoleanþe.

La câteva minute distanþã, în Holul de Onoare
au mers preºedintele Senatului, Cãlin Popescu

Tãriceanu, iar apoi Liviu Dragnea. Ulterior, pre-
mierul Mihai Tudose ºi mai mulþi miniºtri au ajuns
la Castelul Peleº, unde au depus coroane de flori
în memoria Regelui Mihai. Reprezentanþii Guver-
nului au stat aproximativ 5 minute lângã sicriul
depus în Holul de Onoare. La plecare, fiecare a
semnat în cartea de condoleanþe deschisã pentru
oficialitãþi lângã intrarea de onoare. Preºedintele
Parlamentului Republicii Moldovei, Andrian Can-
du, a fost ºi el prezent.

ÎCCJ a anulat excluderea din magistraturã a Cameliei Bogdan
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) a anulat, ieri,

sancþiunea excluderii din magistraturã în cazul Cameliei Bogdan,
înlocuind-o cu mutarea disciplinarã, pe o perioadã de 6 luni, la

Curtea de Apel Târgu Mureº, începând cu 15 ianuarie 2018,
decizia instanþei fiind definitivã.

saþie ºi Justiþie este definitivã.
Secþia pentru judecãtori a Con-

siliului Superior al Magistraturii
(CSM) a decis, în 8 februarie
2017, excluderea din magistratu-
rã a Cameliei Bogdan, unul dintre
cei doi judecãtori care a decis con-
damnarea lui Dan Voiculescu în

dosarul referitor la Institutul de
Cercetãri Alimentare (ICA). De-
cizia Secþiei pentru judecãtori a
fost luatã ca urmare a unor acþi-
uni introduse pe rolul Inspecþiei
Judiciare. Juriºtii au stabilit cã
magistratul a sãvârºit o abatere
disciplinarã în condiþiile în care

Camelia Bogdan ar fi mers într-
un sejur, în cadrul cãruia ar fi pre-
dat funcþionarilor din Ministerul
Agriculturii, în perioada în care
avea spre soluþionare dosarul ICA,
în care Ministerul Agriculturii era
parte civilã.

Cauza a ajuns la Secþia pentru
judecãtori a CSM în materie dis-
ciplinarã, magistraþii luând hotã-
rârea ca judecãtoarea sã fie ex-
clusã din magistraturã. Ulterior,
Camelia Bogdan a contestat la in-
stanþã decizia.
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Constatãrile rezultate în urma
celor 45 de vizite ale consilierilor
Centrului Zonal Craiova au fost
prezentate marþi, pe 12 decembrie,
în cadrul unei mese rotunde, care
a avut ca temã ,,Vizitele Domeniu-
lui privind prevenirea torturii în
locurile de detenþie din cadrul in-
stituþiei Avocatul Poporului, Cen-
trul Zonal Craiova”. Evenimentul
a fost gãzduit la sediul Centrului
de Formare ºi Perfecþionare a Po-
liþiºtilor ,,Nicolae Golescu” din Sla-
tina, fiind prezenþi reprezentanþi ai
autoritãþilor care au în subordine
locuri de detenþie - Centrul de Re-
þinere ºi Arestare Preventivã din
cadrul Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Olt, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Olt, ai asociaþiilor profesio-
nale - Colegiul Medicilor din Ro-
mânia, filiala Olt, Colegiul Psiho-
logilor din România, filiala Olt, ai
organizaþiilor neguvernamentale -
Organizaþia Pentru Apãrarea Drep-
turilor Omului, filiala regionalã Cra-
iova ºi ai Centrului de Formare ºi
Perfecþionare a Poliþiºtilor ,,Nico-
lae Golescu” Slatina.

Rapoarte de vizitã
Lucian Moºoiu, consilier juridic

în cadrul Centrului Zonal Craiova,
a precizat cã au fost vizitate toate
categoriile de locuri de detenþie care
sunt prevãzute de legislaþia în vi-
goare: penitenciare, centre educa-
tive, centre de reþinere ºi arestare
preventivã, spitale de psihiatrie ºi
pentru mãsuri de siguranþã, spita-
le de psihiatrie, centre de recupe-
rare ºi reabilitare neuropsihiatricã,
centre de îngrijire ºi asistenþã so-
cialã, centre speciale de primire ºi
cazare a solicitanþilor de azil aflate
în subordinea Inspectoratului Ge-
neral pentru Imigrãri, centre pen-
tru persoane vârstnice, centre
maternale. „Constatãrile rezultate
în urma vizitelor au fost cuprinse
în rapoarte de vizitã, însoþite de
recomandãri motivate, în vederea
îmbunãtãþirii tratamentului ºi con-
diþiilor persoanelor private de liber-
tate ºi prevenirii torturii ºi pedep-
selor ori tratamentelor inumane sau
degradante”, a declarat Lucian
Moºoiu, consilier juridic în cadrul
Centrului Zonal Craiova.

Celulele deþinuþilor
– nearisite ºi prost

luminate
În urma vizitelor, membrii Cen-

trului Zonal Craiova au întocmit o

Un raport recent, efectuat de Instituþia Avocatul
Poporului - Domeniul privind prevenirea torturii în
locurile de detenþie, Centrul Zonal Craiova, surprin-
de o serie de deficienþe care existã în unele din peni-
tenciare din þarã. Încurajator este însã faptul cã, spun
consilierii Centrului Zonal Craiova, multe din pro-
blemele semnalate în decursul anilor trecuþi au fost

remediate ºi funcþioneazã acum, fiind printre lucruri-
le bune de care beneficiazã deþinuþii.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

listã cu deficienþe, dar ºi o altã lis-
tã cu lucrurile bune care au fost
descoperite în penitenciare. Prin-
tre nereguli: ventilaþia necorespun-
zãtoare a camerelor de deþinere,
lumina naturalã ºi iluminatul artifi-
cial insuficiente, lipsa grupurilor
sanitare în unele camere, instalaþii
sanitare vechi ºi uzate, gradul
avansat de uzurã al cazarmamen-
tului, deficitul spaþiilor pentru de-
pozitarea bunurilor personale, lip-
sa sãlilor de mese, hrana necores-
punzãtoare calitativ, transportul
hranei efectuat în condiþii impro-
prii, nerespectarea normelor în vi-
goare privind pãstrarea probelor
organoleptice. De cealaltã parte, la
exemple pozitive, au fost menþio-
nate spaþii de cazare ale deþinuþi-
lor: corespunzãtoare din punct de
vedere igienico – sanitar ºi dotate
cu mobilier adecvat, cu grupuri
sanitare renovate ºi adaptate folo-
sirii de cãtre persoanele cu dizabi-
litãþi. Tot în urma vizitelor, a fost
remarcatã externalizarea servicii-
lor de curãþenie ºi de furnizare a
hranei, distribuirea periodicã de
produse igienico – sanitare, achi-
ziþionarea de cazarmament nou,
asigurarea apei calde ºi a apei reci,
în mod permanent.

Medici insuficienþi
în centrele
de detenþie

Medicul Doru – Adrian ªeica-
ru, consilier în cadrul Centrului
Zonal Craiova, a prezentat consta-
tãrile rezultate în urma vizitelor
efectuate în locurile de detenþie,

subliniind numãrul insuficient al
cadrelor medicale, dotarea neco-
respunzãtoare a cabinetelor medi-
cale, lipsa personalului medical din
aresturile preventive, colaborarea
deficitarã cu medicii specialiºti, lip-
sa unor protocoale de colaborare
încheiate cu unitãþi medicale pu-
blice sau private, deficitul de me-
dici specialiºti din reþeaua peniten-
ciarelor, situaþii de gestionare ne-
corespunzãtoare a comportamen-
telor problematice ale beneficiari-
lor (adicþii de tutun, alcool), apli-
carea necorespunzãtoare a mãsu-
rilor restrictive în spitalele de psi-
hiatrie ºi centrele de recuperare ne-
uropsihiatricã, conform prevede-
rilor legale, asigurarea deficitarã a
asistenþei stomatologice etc. Ca ºi
aspecte pozitive, au fost exempli-
ficate asigurarea permanenþei în
acordarea serviciilor medicale,
existenþa contractelor cu firme
autorizate pentru colectarea ºi dis-
trugerea deºeurilor rezultate din
activitatea medicalã, dotarea cores-
punzãtoare a aparatelor de urgen-
þã din cabinetele medicale, pregã-
tirea profesionalã continuã a per-
sonalului medical, dotarea cu tru-

se medicale de urgenþã, existenþa
sãlilor de kinetoterapie dotate co-
respunzãtor ºi a personalului spe-
cializat angajat.

Deþinuþii
beneficiazã de o
bunã consiliere

psihologicã
Psihologul Angela Alina Aron,

consilier în cadrul Centrului Zonal
Craiova, a afirmat cã, pe parcur-
sul vizitelor efectuate, a remarcat
mai multe aspecte pozitive, cum
ar fi existenþa posibilitãþii de acor-
dare a asistenþei psihologice la so-
licitarea persoanelor private de li-
bertate din penitenciare ºi centrele
de arestare preventivã, desfãºura-
rea de programe de asistenþã psi-
hologicã destinate grupurilor vul-
nerabile identificate, formarea pro-
fesionalã continuã a specialiºtilor,
utilizarea unor instrumente stan-
dardizate de investigaþie psihologi-
cã, contribuþia psihologilor la re-
ducerea semnificativã a compor-
tamentelor negative ale persoane-
lor custodiate în locurile de deten-
þie etc. Au fost semnalate ºi unele

deficienþe, spre exemplu numãrul
insuficient de psihologi angajaþi
comparativ cu nevoile locului de
detenþie, absenþa programelor de
consiliere psihologicã de grup, lip-
sa acordãrii evaluãrii ºi consilierii
psihologice, acordarea asistenþei
psihologice în spaþii dotate neco-
respunzãtor.

„Recomandãrile
noastre nu au fost

implementate
în totalitate”

În cadrul discuþiilor, reprezen-
tanþii Organizaþiei pentru Apãrarea
Drepturilor Omului, filiala regionalã
Craiova, au evidenþiat importanþa
respectãrii drepturilor fundamen-
tale ale persoanelor private de li-
bertate, a instrumentelor juridice
internaþionale la care România este
parte, precum ºi preocupãrile ºi
perspectivele privind respectarea
drepturilor persoanelor afloate în
custodia Direcþiilor Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului. O altã temã dezbãtutã în
cadrul mesei rotunde a fost rolul
autoritãþilor publice în implemen-
tarea recomandãrilor formulate de
Avocatul Poporului. Consilierul ju-
ridic Lucian Moºoiu a evidenþiat
modul în care au fost implemen-
tate aceste recomandãri de cãtre
conducerile instituþiilor vizitate,
subliniind faptul cã au existat une-
le situaþii în care instituþiile vizitate
nu au implementat în totalitate re-
comandãrile formulate în rapoarte-
le de vizitã, motiv pentru care Avo-
catul Poporului s-a adresat institu-
þiilor ierarhic superioare, conform
prevederilor legale. În încheierea
lucrãrilor, a fost menþionatã nece-
sitatea unei bune colaborãri între
instituþia Avocatul Poporului ºi au-
toritãþile care au în subordine lo-
curi de detenþie, în scopul asigurã-
rii respectãrii drepturilor fundamen-
tale ale persoanelor private de liber-
tate, drepturi conferite de Consti-
tuþia României ºi de legislaþia inter-
nã ºi internaþionalã în vigoare.
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O tragedie cutrenurãtoare s-
a petrecut marþi seara în Bucu-
reºti ºi, ca o stranie coinciden-
þã, cele douã femei implicate erau
din Dolj. Nu se cunoºteau, nu
aveau nici un fel de legãturã ºi
doar una dintre ele trãieºte, însã

este dupã gratii. Este vorba de-
spre „crima de la metrou”: o tâ-
nãrã de 25 de ani, Alina Ionela
Ciucu, din satul Liºteava, comu-
na Ostroveni, a fost ucisã cu
sânge rece de Magdalena ªerban,
de 36 de ani, din Craiova, care a
împins-o pe ºine, chiar în mo-
mentul când îºi fãcea apariþia
metroul, în staþia Dristor 1. Vic-
tima a încercat sã se agaþe de
marginea peronului, pentru a se
ridica, însã agresoarea a izbit-o
cu piciorul în cap, aruncând-o
înapoi. Fata a decedat, iar autoa-
rea a plecat liniºtitã, pe jos, ca ºi
cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, pe 15 noiembrie
a.c., seara, poliþiºtii Secþiei 5 din Craioviþa
Nouã au fost sesizaþi despre o tâlhãrie co-
misã în aceeaºi searã, în jurul orei 19.30, în
Parcul Corniþoiu. Un bãrbat necunoscut
a urmãrit o femeie de 38 de ani, din Craio-
va, pe o alee întunecatã din spatele unor

A tâlhãrit o femeie la o lunã dupã ce a fost eliberat
în baza Legii recursului compensatoriu

Un craiovean de 37 de ani, liberat din penitenciar în luna octombrie,
în baza Legii privind recursul compensatoriu, a ajuns înapoi, în spatele
gratiilor. Bãrbatul a fost arestat preventiv pe o perioadã de 30 de zile,
asearã, pentru o tâlhãrie pe care a comis-o pe 15 noiembrie, seara,
în Parcul Corniþoiu. Bãrbatul fusese condamnat pentru fapte similare.

imobile de pe bulevardul Dacia din Craiova,
a doborât-o la pãmânt, i-a luat telefonul mobil
ºi a fugit. În baza exploatãrii informaþiilor
obþinute de lucrãtorii de investigaþii crimi-
nale din cadrul Secþiei 5 Poliþie, precum ºi
ca urmare a unor activitãþi specifice, marþi,
12 decembrie a.c., a fost identificat, prins
ºi ridicat pentru cercetãri principalul sus-

pect, Florin ªtefan, de 37 de ani, din Craio-
va. Acesta fusese liberat din penitenciar pe
19 octombrie a.c., în baza Legii 169/2017 –
privind recursul compensatoriu. „În baza
probatoriului administrat, faþã de persoana
în cauzã a fost pusã în miºcare acþiunea
penalã pentru sãvârºirea infracþiunii de tâl-
hãrie calificatã. Bãrbatul a fost reþinut,
marþi searã, pe bazã de ordonanþã de reþi-
nere pentru 24 ore, fiind introdus în arestul
IPJ Dolj, urmând sã fie prezentat instanþei
de judecatã cu propunere de arestare pre-
ventivã. Prejudiciul cauzat, în valoare 700
lei, a fost recuperat în totalitate de poliþiºti,
care au restuit persoanei vãtãmate bunul

sustras prin violenþã”, ne-a declarat inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Asearã, magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova au emis pe numele craio-
veanului mandat de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile, acesta ajungând înapoi, în
spatele gratiilor.

Coincidenþã stranie!

Crima de la metrou: VCrima de la metrou: VCrima de la metrou: VCrima de la metrou: VCrima de la metrou: Victima ºiictima ºiictima ºiictima ºiictima ºi
suspecta principalã sunt din Doljsuspecta principalã sunt din Doljsuspecta principalã sunt din Doljsuspecta principalã sunt din Doljsuspecta principalã sunt din Dolj

O femeie în vârstã de 36 de ani, din Craiova,
care locuia fãrã forme legale în Bucureºti, a fost
reþinutã, ieri dimineaþã, pentru omor ºi tenta-
tivã de omor. Femeia, Magdalena ªerban, este
suspectatã cã, marþi seara, a împins-o pe Alina
Ionela Ciucu, de 25 de ani, pe ºine, în staþia de
metrou Dristor 1 din Capitalã. Mai mult, a îm-
pins-o cu piciorul în momentul când a vrut sã se
agaþe de marginea peronului. Victima, care este
tot din judeþul Dolj, din satul Liºteava, comuna
Ostroveni, ºi se mutase în Bucureºti de când

începuse facultatea, a decedat dupã ce a fost lo-
vitã de metrou. Cu câteva ore mai devreme,
Magdalena ªerban încercase sã mai arunce pe
ºine, în staþia de metrou Costin Georgian, o altã
tânãrã, care însã s-a luptat cu agresoarea ºi a
scãpat. Autoarea a fost identificatã pe baza ima-
ginilor de pe camerele video amplasate în sta-
þiile de metrou ºi existã suspiciuni cã ar suferi
de afecþiuni. Asearã, femeia a fost prezentatã
Tribunalului Bucureºti cu propunere de aresta-
re preventivã pentru 30 de zile.

Magdalena ªerban, de 36 de ani, este, de loc, din Craiova, judeþul
Dolj. A plecat însã, în 2009, în Spania, unde a stat într-o suburbie a
Madridului, revenind în Craiova în anul 2015. Nu avea o relaþie foarte
bunã cu familia sa, susþin surse judiciare, astfel cã, în acelaºi an, a
plecat în Bucureºti. A lucrat ca vânzãtoare la un magazin din zona
Gãrii de Nord ºi, din câte se pare, locuia, fãrã forme legale, într-un
cãmin social, în Sectorul 3 din Bucureºti. Tot din Dolj, din satul Liº-
teava, comuna Ostroveni, este ºi victima ei, Alina Ionela Ciucu, de 25
de ani. Fata a absolvit Liceul din Dãbuleni, a plecat la facultate în
Bucureºti, iar acum lucra la un restaurant. Terminase serviciul, marþi
seara, ºi aºtepta metroul, în staþia Dristor 1, ca sã ajungã acasã...

A fost identificatã pe baza
imaginilor video

S-a crezut, iniþial, cã este vorba
despre o sinucidere. Abia mai târ-
ziu, dupã ce la Poliþia Capitalei s-a
prezentat o altã tânãrã, (în jurul orei

20.00), care a povestit cã o femeie
încercase sã o arunce pe ºine, în
staþia de metrou Costin Georgian,
pe la ora 15.30, dar se luptase cu
ea ºi reuºise sã scape, au apãrut
suspiciuni în legãturã cu fata dece-
datã în staþia Dristor 1. S-au verifi-
cat camerele video amplasate în sta-
þii, iar poliþiºtii au vãzut cã nu este
vorba despre sinucidere ci despre
un act intenþionat, pentru cã agre-
soarea a pândit-o pe victimã ºi a
împins-o într-un moment când nu
era atentã, fiind cu ochii în telefon.
Au fost fãcute publice imaginile cu
femeia, Poliþia Capitalei solicitând
sprijinul cetãþenilor pentru identifi-

carea agresoarei. Câteva ore mai
târziu, în cursul nopþii de marþi spre
miercuri, femeia a fost prinsã de po-
liþiºti ai Brigãzii de Poliþie Transport
Public Bucureºti, în centrul Capita-
lei, ºi dusã la sediul Direcþiei Gene-
rale de Poliþie Bucureºti. A fost au-
diatã ore bune, s-a recunoscut în
imaginile care i-au fost prezentate,
însã nu ºi-a motivat fapta, fiind mai
mult incoerentã, dupã cum au afir-
mat surse judiciare.

Este acuzatã de omor calificat
ºi tentativã de omor

Ieri dimineaþã Magdalena ªerban
a fost reþinutã pentru 24 de ore, în
baza ordonanþei emise de procuro-
rul de caz din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Bucureºti. În
sarcina sa au fost reþinute infracþi-
unile de omor calificat ºi tentativã
de omor, dupã cum au comunicat,
ieri, reprezentanþii Parchetului: „La
data de 13.12.2017, procurori cri-
minaliºti din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Bucureºti
au dispus punerea în miºcare a ac-

þiunii penale împotriva inculpatei
S.M. (n.r.- ªerban Magdalena)
pentru infracþiunile de omor cali-
ficat ºi tentativa de omor. Totoda-
tã, s-a dispus reþinerea inculpatei
pentru o perioadã de 24 de ore. Din
actele de urmãrire penalã efectuate
pânã în prezent, au rezultat urma-
toarele: - la data de 12.12.2017,
în jurul orei 15:35, în timp ce se
afla pe peronul staþiei de metrou
Costin Georgian, inculpata S.M.

a împins o persoanã de sex femi-
nin, spre liniile de metrou, cu in-
tenþia vãditã de a o arunca în faþa
trenului care tocmai intra în sta-
þie; - la data de 12.12.2017, în ju-
rul orei 19:54, în timp ce se afla pe
peronul staþiei de metrou Dristor 1,
inculpata S.M. a împins o persoa-
na de sex feminin spre liniile de
metrou, iar dupã ce victima a cã-
zut pe ºine, în timp ce aceasta în-
cerca sã se agaþe de marginea pe-
ronului, a lovit-o în zona capului
cu piciorul; urmare a acestor acþi-
uni victima a fost lovitã de trenul
ce intra în staþie ºi a decedat ca ur-
mare a leziunilor suferite”.

Asearã, Magdalena ªerban urma
sã fie prezentatã Tribunalului Bucu-
reºti cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru 30 de zile, dupã cum
mai precizaserã procurorii. Femeia
urmeazã sã fie supusã unei experti-
ze medico-legale neuro-psihiatrice în
perioada urmãtoare, pentru a se sta-
bili dacã a avut discernãmânt în
momentul comiterii faptelor. 
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În acest context, Ion Priotea-
sa, preºedintele CJ Dolj, a evi-
denþiat faptul cã fondurile obþi-
nute acoperã atât valoarea lucrã-
rilor ºi a achiziþiilor aflate în des-
fãºurare, cât ºi rambursarea unor
sume considerabile cu care in-
stituþia a contribuit din resurse
proprii, pe parcursul implemen-
tãrii. „Perfectarea contractului
creeazã anvelopa financiarã care
garanteazã sumele necesare pen-
tru finalizarea tuturor componen-
telor acestui proiect, cel mai
amplu derulat pânã în prezent de
cãtre CJ Dolj, care vizeazã toa-
te cele 111 localitãþi din judeþ.
Consiliul Judeþean primeºte ast-
fel o sumã importantã, care se
apropie de 29 de milioane de euro
ºi care este calculatã pentru a
acoperi toate investiþiile ºi achi-
ziþiile realizate dupã încheierea
Programului Operaþional Secto-
rial «Mediu», prin care a fost fi-
nanþat iniþial demersul nostru”,

«Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj»:

Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a semnat con-
tractul „Fazarea proiectului «Sistem de
management integrat al deºeurilor în ju-
deþul Dolj»“, document care prevede fi-
nanþare în valoare totalã de aproape 29

de milioane de euro, inclusiv TVA, acor-
datã prin intermediul Programului
Operaþional Infrastructurã Mare, pen-
tru realizarea investiþiilor din a doua
etapã a demersului derulat de adminis-
traþia doljeanã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Contractul „Fazarea proiectului
«Sistem de management integrat al
deºeurilor în judeþul Dolj»“ are pre-
vãzutã o valoare totalã de
132.893.783,52 lei, inclusiv TVA
(echivalentul a 28.693.465 de euro).

a subliniat ºeful administraþiei
judeþene.

„Beneficiile
se vor face simþite
pe douã planuri”
În aceastã a doua etapã a pro-

iectului sunt incluse, în mod in-
tegral, contractele pentru mon-
tarea containerelor îngropate pen-
tru deºeuri în municipiul Craio-
va, pentru construirea staþiilor de
transfer sau compostare din Bãi-
leºti, Calafat, Dobreºti ºi Filiaºi
ºi pentru închiderea depozitelor
neconforme, dar ºi un segment
însemnat din contractul care a
vizat realizarea celor douã staþii
din Craiova, din zona Mofleni.
„Pentru CJ Dolj, beneficiile se
vor face simþite pe douã planuri.
Pe de o parte, odatã cu intrarea
în vigoare a noului contract,
avem asigurate din fonduri eu-
ropene, prin intermediul Progra-

mului Operaþional Infrastructurã
Mare, resursele necesare pentru
a duce la bun sfârºit implemen-
tarea proiectului. Mã refer, în
mod special, la aceastã compo-
nentã complexã, ea singurã în
valoare de peste 7,5 milioane de
euro, care a demarat recent ºi
care prevede proiectarea ºi ame-
najarea celor aproape 440 de plat-
forme din Craiova, pe care vor
fi montate aproximativ 760 de
containere îngropate pentru co-
lectarea separatã a deºeurilor,
precum ºi furnizarea utilajelor
speciale pentru gestionarea aces-
tora”, a mai spus Ion Prioteasa.

Achiziþionarea
a 32 de autospeciale
pentru colectarea ºi
transportul deºeurilor

menajere
Proiectul „Sistem de mana-

gement integrat al deºeurilor în

judeþul Dolj“, cu o valoare to-
talã de 53,6 milioane de euro, a
inclus achiziþionarea a 32 de au-
tospeciale pentru colectarea ºi
transportul deºeurilor menajere,
a 3.906 containere de diferite
capacitãþi, a 102.985 de com-
postoare individuale pentru gos-
podãrii din mediul rural ºi din
oraºele Bechet ºi Dãbuleni, în-
chiderea depozitelor neconfor-
me de la Calafat, Filiaºi ºi Se-
garcea, construirea a patru sta-
þii de transfer (Bãileºti, Calafat,

Dobreºti ºi Filiaºi), a douã sta-
þii de compostare (Calafat ºi
Craiova) ºi a unei staþii de sor-
tare a deºeurilor (Craiova), pre-
cum ºi furnizarea a 759 de con-
tainere îngropate destinate mu-
nicipiului Craiova ºi a utilajelor
specifice pentru gestionarea
acestora. „Pe de altã parte, in-
stituþia noastrã va recupera ba-
nii cu care, în aceastã perioadã
intermediarã de aproape un an
ºi jumãtate, a contribuit din sur-
se proprii pentru a susþine con-
tinuarea lucrãrilor în cadrul de-
mersului. Vorbim despre o sumã
semnificativã, care depãºeºte
11 milioane de euro ºi care se
va întoarce în bugetul Consiliu-
lui Judeþean Dolj, oferindu-ne
astfel posibilitatea de a aborda
noi investiþii prin care sã rãs-
pundem unor aºteptãri ºi nece-
sitãþi ale comunitãþii“, a decla-
rat preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa.

Ford România anunþã faptul cã
primele exemplare ale noului
EcoSport produs la Craiova au
fost încãrcate pe trenurile spe-
ciale ºi sunt gata de livrare cãtre
pieþele europene în vederea lan-
sãrilor locale. “Avem deja douã
trenuri cu aproximativ 600 de
maºini pe care le-am încãrcat în
weekend-ul care tocmai s-a în-
cheiat. Suntem foarte mulþumiþi
de faptul cã lansarea se desfãºoa-
rã conform planurilor ºi proce-
durilor noastre interne. Echipa
noastrã de la Craiova ºi furnizo-
rii noºtri au fãcut o treabã exce-
lentã ºi sunt extrem de mulþumit
cu rezultatul operaþiunilor”, a
declarat John Oldham, Preºe-
dinte Ford România ºi director al
fabricii de la Craiova. Primele douã
trenuri încãrcate cu EcoSport
vor merge cãtre Marea Britanie
ºi Germania, lansãrile naþionale
la nivelul întregii Europe - im-

Primele Ford EcoSport produse la Craiova pleacã spre clienþii din Europa
plicit România - urmând sã aibã
loc dupã mijlocul lunii ianuarie.

Ford a început oficial pro-
ducþia noului EcoSport în luna
octombrie. Pentru a sprijini vo-
lumul de muncã în creºtere, la

fabrica de la Craiova au fost an-
gajaþi în plus 1700 de operatori
de bazã ºi personal calificat în
cursul acestui an. În acest mo-
ment, Ford România are 4200 de
angajaþi.
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O delegaþie a Societãþii Naþio-
nale de Medicina Familiei (SNMF)
ºi Federaþiei Naþionale a Patrona-
telor Medicilor de Familie
(FNPMF) a avut întâlniri la sediul
Ministerului Sãnãtãþii, cât ºi la se-
diul Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate (CNAS), în cadrul
primei sesiuni de consultãri în ca-
lendarul publicat pe pagina de
transparenþã decizionalã a CNAS,
pentru proiectul de contract-ca-
dru 2018-2019.

Negocieri cu CNAS ºi MS
Delegaþia medicilor de fami-

lie a solicitat din nou modificãri
ale sistemelor informatice care
sã flexibilizeze ºi sã fluidizeze
actul medical în favoarea pa-
cienþilor ºi sã nu mai permitã
penalitãþi la nivelul cabinetelor,
respectiv anunþarea imediatã a
indisponibilitãþii PIAS ºi posibi-
litatea lucrului offline, asumarea
calitãþii ºi categoriei de asigurat
de cãtre CNAS, precum ºi alte

Medicii de familie sunt nemulþumiþi cã revedicãri-
le nu le-au fost rezolvate. Iar în cazul în care proble-

mele reclamate nu-þi vor gãsi o soluþionare existã
riscul sã nu semneze actele adiþionale la contractul-

cadru cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate.

elemente legate de alertarea în
sistem la prescrierea medicamen-
telor pentru care existã anumite
reguli (restricþii, protocoale).

Medicii acuzã însã cã timpul
extrem de scurt alocat proble-
melor asistenþei medicale prima-
re a fãcut imposibilã discutarea
tuturor amendamentelor la pro-
iectul de contract-cadru. Au fost
astfel atinse doar o micã parte
din elementele care au fãcut ob-
iectul revendicãrilor, respectiv
câteva elemente din contract,
însã obiectivele majore nu au
fost atinse.

O nouã sesiune de consultãri
pe marginea contractului-cadru
va avea loc luni, 18 decembrie la
ora 11.00 la sediul CNAS. În
aceste zile se va decide la nivel
teritorial care va fi conduita mem-
brilor Societãþii Naþionale a Me-
dicilor de Familie în situaþia în
care revendicãrile nu vor fi re-
zolvate în mod favorabil.

Birocraþia ºi subfinanþarea,
marile probleme ale medicinii
de familie

În luna noiembrie, medicii de
familie au protestat în toatã þara,
solicitând asigurarea condiþiilor
necesare pentru desfãºurarea ac-
tivitãþii în scopul îmbunãtãþirii
asistenþei medicale a populaþiei
din România. De asemenea, ca-
drele medicale au cerut creºte-
rea finanþãrii medicinii de fami-
lie, pentru echilibrarea finanþãrii
în sistemul public de sãnãtate.
O altã revendicare este recunoaº-
terea importanþei rolului medi-
cului de familie ºi respectarea
drepturilor constituþionale ale
medicilor ºi pacienþilor.

Potrivit medicilor de familie, tim-
pul consultaþiei este irosit cu acti-
vitãþi administrative, nemedicale,
birocratice, care au fost delegate
medicului. Pe termen mediu ºi lung

aceastã situaþie duce la deprofesi-
onalizare, la scãderea performan-
þelor profesionale ºi este una din
cauzele principale ale emigrãrii.

Conform unei analize realizate
de SNMF ºi FNPMF, 2 din 3 ro-
mâni riscã sã rãmânã fãrã medic
de familie în condiþiile în care po-
pulaþia României îmbãtrâneºte ºi
odatã cu aceastã tendinþã creºte
incidenþa bolilor care creeazã po-
veri economice ºi sociale extrem
de importante: bolile cardiovas-
culare, boli oncologice, boli re-
spiratorii sau boli inflamatorii.

Existã o tendinþã negativã, de
ieºire a medicilor de familie din
sistem, fie din cauze naturale
(pensionare) fie prin migraþia for-
þei de muncã ºi intrarea unui nu-
mãr scãzut de medici tineri care
refuzã aceastã specialitate.
Aceastã tendinþã este acceleratã
de subfinanþarea sistemului naþi-
onal de asistenþã medicalã prima-

rã ºi de lipsa oricãror politici de
atragere a tinerilor medici cãtre
cele 600 de localitãþi din zonele
rurale lipsite de medici de fami-
lie, de care depind nu doar gra-
dul de sãnãtate al populaþiei, ci ºi
realizarea unor economii impor-
tante pentru bugetul de stat.
Aceastã tendinþã negativã va con-
duce la un colaps total al siste-
mului de medicinã primarã.

Conform analizei proiective
realizate de SNMF ºi FNPMF pe
un eºantion de medici de familie
reprezentativ demografic pentru
toatã þara, în anul 2030, doar 1
din 3 pacienþi români va mai avea
un medic de familie, în condiþiile
în care se aºteaptã ca numãrul
pensionarilor – segmentul popu-
laþional cu cea mai mare nevoie
de asistenþã medicalã primarã –
sã reprezinte aproximativ 30%
din totalul populaþiei României.

RADU ILICEANU

Acþiunea s-a desfãºurat, ieri,
la Grãdiniþa cu Program Prelun-
git „Tudor Vladimirescu”, din

Proiect european, la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu” din Craiova

Grãdiniþa cu Program Prelungit „Tudor
Vladimirescu” din Craiova , în parteneriat
cu ªcoala Gimnazialã din Murgaºi, ºi ONG-
ul DEPSI, a organizat Simpozionul Interna-

þional „Salt în viitor – Intersecþie între for-
mal ºi nonformal” – Ediþia I, la care au par-
ticipat mai multe instituþii din România,
Bulgaria, Turcia ºi Franþa.

Craiova. „Este vorba despre o
activitate care are drept scop
sporirea preocupãrilor cadrelor

didactice pentru promovarea
standardelor europene în educa-
þie, prin intermediul perfecþionã-
rii ºi managementului carierei ºi
perfecþionãrii continue, având în
vedere direcþii de dezvoltare ºi
noi politici educaþionale, la ni-
vel european.”, dupã cum a pre-
cizat prof. Anda Maria Neþo-
iu, director al Grãdiniþei cu Pro-
gram Prelungit „Tudor Vladimi-
rescu” din Craiova. Aºa cum am
prezentat, au fost prezenþi ºi re-
prezentanþi ai ºcolilor partene-
re, din þãrile prinse în program.
Una dintre participante, Sofia
Kharchi, din Franþa, ne-a vor-
bit: „Am venit, aici, cu prieteni
, ºi lucrez cu cei de la DEPSI,
pentru a cunoaºte mai bine mo-

dalitãþile de implementare a edu-
caþiei nonformale. Am gãsit o
implicare totalã a tinerilor, ca-
drelor didactice ºi autoritãþilor”.
La rândul sãu, Eugenia Ozu-
nu, din partea ONG-ului parte-
ner, a menþionat: „Este un pro-
iect prins pe Erasmus +, denu-
mit „Bridge Over Time”, cu
schimb intercultural, între þãri-
le asociate, începutul fiind fã-
cut în comuna Rotunda, din ju-

deþul Olt. Programul are ca ob-
iectiv transmiterea unor noi re-
laþii  de transmitere a a patri-
moniuluii cultural, utilizânf edu-
caþia non-formalã ”. Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj a fost
reprezentat de prof. Atia Fodor,
inspector de specialitate, care a
menþionat: „Vom susþine mereu
astfel de proiecte, beneficiul fi-
ind, în primul rând , al elevilor”.

CRISTI PÃTRU
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Avram Iancu, bãrbatul care a strãbãtut
Dunãrea înot, aºteptat mâine la Craiova
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Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!Amintiri despre un OM!
MIRCEA CANÞÃR

Memoriile celui care a fost universitarul
craiovean Liviu Emil Pop, apãrute sub titlul
„Un om, o viaþã, un destin” (Ed. Aius, 2017),
dense în fapte ºi bine descrise, îndeamnã
înainte de toate la reflectare, ca de altfel
orice memorii. ªi totuºi, însemnãrile acad.
prof. univ. doc. Liviu Emil Pop, cadru di-
dactic de referinþã la Facultatea de Agricul-
turã din Craiova, se particularizeazã prin
ceva: descriu cu detalii, într-un stil alert,
îngrijit, chiar elevat, începuturile învãþãmân-
tului superior la Craiova, unde, în temeiul
Legii 138 din 25 aprilie 1947, un an mai târ-
ziu – dat fiind specificul agrar al regiunii –
îºi deschidea porþile Institutul Agronomic cu
douã facultãþi: Facultatea de Agriculturã ºi
Facultatea de Maºini Agricole. Cu un fond
eterogen de cadre, unele extrase din pro-
ducþie, altele de la institutele de cercetãri
ºtiinþifice, preponderenþa va fi deþinutã de
„nucleul de la Cluj”, puternic centru uni-
versitar, unde învãþãmântul superior agro-
nomic data din 1869, în rândul cãrora se va
afla, alãturi de Alexandru Buia, Ioan Safta,
Ioan Maxim, Mircea Opran, Victoria Ma-

xim, Constantin Câlniceanu, Andrei Mura-
ru – acesta din urmã fiind numit rector ºi
decan cu delegaþie. Zece ani mai târziu de la
înfiinþare, Ministerul Învãþãmântului va con-
feri denumirea de „Tudor Vladmirescu” In-
stitutului Agronomic din Craiova. Liviu Pop
va preda cursuri de pedologie, apoi de agro-
fitotehnie la Facultatea de Horticulturã ºi
disciplina de agrotehnicã la Facultatea de
Agriculturã. Cu patos, pasiune arzãtoare ºi
o dicþie molcomã. Va dobândi titlul de doc-
tor în agronomie la 25 februarie 1968 – pri-
ma tezã de doctorat la Universitatea din Cra-
iova, cum titra cotidianul local „Înainte” –
iar ºase ani mai târziu, la 27 mai 1974, Co-
misia Superioarã de Diplome din Ministerul
Educaþiei îi va decerna titlul ºtiinþific de
„doctor docent în ºtiinþe”, în temeiul rezul-
tatelor ºtiinþifice obþinute prin cercetãri asi-
due, graþie „legãrii învãþãmântului superior
cu producþia, pentru instruirea studenþilor
în condiþii de producþie”. Evident cã va par-
ticipa nemijlocit la naºterea Grãdinii Botani-
ce din Craiova, dar ºi la alte acþiuni de am-
ploare, considerate „pionierat”, precum car-

tarea solurilor din regiunea Oltenia, amena-
jarea unor centre experimentale la Rânca,
Preajba, Tâmbureºti ºi va conduce docto-
ratul la 21 de specialiºti români ºi strãini.
Publicã mult în revistele de specialitate, ob-
þine certificatul de inventator din partea
Consiliul Naþional pentru ªtiinþã ºi Tehnolo-
gie, Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci,
lansând un nou soi de arahide. Monografia
„Nisipurile Olteniei din stânga Jiului ºi valo-
rificarea lor”, la care este co-autor, primeº-
te din partea Academiei Premiul „Ion Iones-
cu de la Brad”. Lucrãrile ºtiinþifice publica-
te ating cifra de 230. Interesant. Afabil, dar
distant, fãrã nicio apetenþã pentru „taberele
patriotice”, vigilente la „duºmanii democra-
þiei”, „lichele” de tot felul, cu un dosar per-
sonal deloc beton – socrul ºi un cumnat
cunoscând puºcãriile comuniste – venit în
Regat din Ardeal (comuna Dragu, actual-
mente judeþul Sãlaj), cunoscând ca student
ocupaþia hortystã, prin cedarea Ardealului
de Nord, când Facultatea de Agriculturã din
Cluj s-a mutat la Timiºoara, va fi obligat de
vremuri sã þinã „capul la cutie” mai tot tim-

pul, deºi pentru merite exclusiv profesiona-
le va deþine vremelnic funcþiile de secretar
ºtiinþific, decan º.a.m.d.: unicul sãu refugiu
– aula de curs, laboratorul, câmpurile de
cercetare ºi biblioteca. Analizele sale vor fi
mereu tranºante. Va coopera cu specialiºti
din staþiunile experimentale, oferind cu ge-
nerozitate expertiza sa. Cu trecerea timpu-
lui, universitarul craiovean Liviu Emil Pop
va dobândi o anvergurã greu de atins, im-
presionând prin rezistenþa de a culege date
ºi a le prelucra, de a scana, clasifica ºi ana-
liza, ridicându-se pe un soclu imaginar ca
reper ºtiinþific ºi moral. Lecturã incitantã,
agreabilã, „Un om, o viaþã, un destin” – care
va fi lansatã  vineri, 15 decembrie a.c., ora
17.00, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” – sunt memoriile unui dascãl
universitar cu vocaþie de netãgãduit, care a
fãcut mult bine Olteniei, bucurându-se, efe-
mer, de respectul foºtilor studenþi ºi nu nu-
mai. A lãsat amintirea caldã a unui model de
dascãl ai cãrui paºi s-au perindat prin aulele
Universitãþii de astãzi, care recent a împlinit
70 de ani. Acest omagiu trebuia fãcut.

În perioada 15-17 decembrie, în organiza-
rea Asociaþiei Veteranmont România ºi sub pa-
tronajul Muzeului Olteniei – Secþia de ªtiinþele
Naturii ºi a Casei de Culturã „Traian Deme-
trescu”, la Craiova se va derula o serie de ma-
nifestãri dedicate sãrbãtoririi acelor membri din
asociaþie care au vârsta de  peste 70 de ani.
Din numãrul de 125 de membri permanenþi
activi, 72 sunt în categoria „70+”, iar 10 nu au
mai fost sãrbãtoriþi pânã în prezent.

Cu acest prilej, la Craiova vor sosi mâine
membri ai Asociaþiei Veteranmont România din
Târgu Jiu, Ploieºti, Tecuci, Râmnicu Vâlcea,
Bucureºti, Braºov, Codlea etc. Invitat de onoare

Timp de douã zile, astãzi ºi mâine, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” realizeazã, în
parteneriat cu Societatea Românã de Radio-
difuziune ºi Teatrul Naþional Radiofonic, pro-
iectul „Distribuþia a fost urmãtoarea...”, în
care actori consacraþi, dar ºi tineri absolvenþi
de teatru aflaþi la început de drum sau chiar
studenþi la actorie, vor înregistra împreunã o
poveste pentru copii.

«Textul ales – „Poveste” de I.L. Caragiale –
a fost descoperit în cadrul unui alt proiect des-
fãºurat de Casa de Culturã, „Cautã Povestea”,
ce ºi-a propus descoperirea a trei texte din dra-
maturgia pentru copii, aparþinând unui autor
român, unui autor strãin ºi unui autor contem-
poran. „Cautã Povestea” a fost urmat de  ate-
lierul de creaþie artisticã – teatru radiofonic
„Vreau sã joc”, ce ºi-a propus dezvoltarea mij-
loacelor de expresie actoriceºti ºi însuºirea unor
noi tehnici de interpretare prin implementarea
metodelor de studiu aplicate specifice teatrului
radiofonic. În urma acestui atelier au fost aleºi
patru participanþi care vor înregistra alãturi de
nume mari din teatrul ºi filmul autohton», se
precizeazã într-un comunicat de presã al Ca-
sei de Culturã „Traian Demetrescu”.

Produsul final al acestui proiect cultural –
„Ileana”, adaptare radiofonicã dupã „Poveste

la evenimentul ajuns la cea de-a X-a ediþie
este Avram Iancu, bibliotecarul din Petro-
ºani care a stabilit un record mondial dupã
ce a traversat înot fluviul Dunãrea, de la iz-
voare pânã la Marea Neagrã, fãrã costum
de neopren. «Avram Iancu va participa efec-
tiv, împreunã cu familia sa, care îl însoþeºte,
la toate activitãþile din programul Asociaþiei
Veteranmont România, în care are calitatea
de membru de onoare. Cei interesaþi sã-l
cunoascã personal sunt aºteptaþi la o întâlni-
re la Muzeul Olteniei», a precizat Constantin
Brânzan, preºedinte al asociaþiei.

Sâmbãtã, 16 decembrie, ora 10.00, la
Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olte-

niei este anunþatã deschiderea oficialã a pro-
gramului aniversar „70+”. Cu acest prilej, se
va deschide o expoziþie cuprinzând fotografii,
diplome de excelenþã / de participare, materia-
le documentare º.a., vor avea loc o videopro-
iecþie ºi alocuþiuni, se vor înmâna însemne sim-
bolice – cupe, diplome, medalii. De asemenea,
participanþii sunt invitaþi sã viziteze expoziþiile
Secþiei de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei.
Duminicã, 17 decembrie, oaspeþii vor putea
vizita ºi alte obiective de interes din Craiova –
Parcul „Nicolae Romanescu”, Grãdina Bota-
nicã, Muzeul de Artã º.a.

MAGDA BRATU

Adaptare radiofonicã a unei poveºti
pentru copii, cu actori craioveni

(Imitaþie)” de I.L. Caragiale (adaptare text: Bog-
dan Budeº; regia artisticã: Gheorghe Preda) –
va fi reprezentat de o înregistrare audio care
va fi imprimatã pe suport digital (CD, DVD
etc.). În distribuþie: Florin Piersic jr. (Povesti-
torul), Vlad Zamfirescu (Împãratul), Cerasela
Iosifescu (Împãrãteasa), Viorel Baron, Darko
Huruialã, Alexandru Purcaru, Tiberiu Pãun,
Nicoleta Marica, Gloria Bucãtaru, Lorena Popa.

MAGDA BRATU

Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere ºi Aso-
ciaþia Pedagogilor Creºtini din România organizeazã as-
tãzi, ora 11.00, la Sala 420, dezbaterea cu tema „Inter-
culturalitate ºi interconfesionalism în Oltenia”. Mani-

Se constituie Filiala Oltenia a Asociaþiei Pedagogilor Creºtini din România
festarea, care prefaþeazã Ziua Minoritãþilor din România
(aniversatã în fiecare an pe 18 decembrie), reuneºte re-
prezentanþi ai minoritãþilor etnice, ai principalelor culte
creºtine din Oltenia, ai mediului academic ºi misionar.

Cu acest prilej, se constituie Filiala Oltenia a Aso-
ciaþiei Pedagogilor Creºtini – în prezenþa preºedintelui
fondator, prof. univ. emerit dr. Laurenþiu ªoitu. La
dezbaterea despre relaþia Bisericã – ªcoalã ºi unitatea
idealului educaþional participã cadre didactice de la
Facultatea de Litere, Facultatea de Teologie, Departa-
mentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic, Fa-
cultatea de Drept, reprezentanþi ai Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, profesori din preuniversitar. Eveni-
mentul va fi onorat de prezenþa ÎPS acad. dr. Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, care
va primi titlul de  membru de onoare al Asociaþiei Pe-
dagogilor Creºtini din România.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã
astãzi, ora 17.00, lansarea volu-
mului „ªi-am spart gheaþa...”,
autor Cornelia Georgescu. Invitaþi:
ambasador Petre Gigea-Gorun -
preºedinte al Cenaclului Epigra-
miºtilor Olteni; prof. Petre Ion
Florin Vasilescu - scriitor, epigra-
mist; prof. Leliana Rãdulescu -
poet, epigramist; prof. Carmen
ªtefãnescu - poet, epigramist.
Moderator: Rodica Nicoleta Ion,
scriitor, poet, epigramist. Eveni-
mentul se va desfãºura în Sala
„Marin Sorescu”.

Birou Presã
Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

Lansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carte
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Calopãr, cu sediul

în localitatea Calopãr, strada Principalã, numã-
rul 572, judeþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiei contractuale vacante de:
Consilier juridic S ( II), 1 post perioadã nedeter-
minatã, conform HG 286/23.03.2011. Concur-
sul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data
de  11.01.2018, ora 10,00, Proba interviu în data
de 15.01.2018, ora 10,00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: studii studii superioare de
specialitate juridicã/de drept, de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã; vechime în
muncã: minim 3 ani, vechime în specialitate:
minim 3 ani. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la sediul Primariei
Comunei Calopãr, str. Principalã, nr.572, jude-
þul Dolj. Relaþii suplimentare la sediul: Primariei
Comunei Calopãr, str.Principalã, nr.572, jude-
þul Dolj. Persoanã contact secretar UAT Calo-
pãr- telefon 0785.273.678, fax: 0251.350 734,
E-mail: primaria_calopar08@yahoo.com.

MECTRAT SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Amena-
jare halã industrialã în vederea desfãºurãrii
activitãþilor de tratare ºi acoperirea metalelor
ºi operaþiuni de mecanicã generalã”, propus
a fi amplasat în Comuna Gherceºti, Str.Avia-
torilor, Nr.10, Unitatea nr.6.1 ºi 6.3, Clãdire ate-
lier C10. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei Pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº,
nr.1, judeþul Dolj ºi la sediul MECTRAT SRL,
Comuna Gherceºti, Str.Aviatorilor, Nr.10, Uni-
tatea nr.6.1 ºi 6.3, Clãdire atelier C10,  Judeþul
Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00-14,00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei Pentru Protecþia Mediului Dolj, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, Craiova, Dolj, fax 0251.419.035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

DANIDY SRL anunþã publicul interest asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „AMENAJARE ATE-
LIER MOBILÃ”, propus a fi amplasat în Craio-
va, Str.Caracal, Nr.166A, Jud.Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM DOLJ, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la  sediul DANIDY SRL, Craiova, Str. G-
ral Ion Cernãtescu, Nr. 24, Bl. 54-55, Sc. 1, Ap.
14, Jud. Dolj, în zilele de luni pânã joi între ore-
le 08.00-16.30 ºi vineri, orele 08.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM DOLJ, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, fax
0251.419.035, e-mail office@apmdj.anpm.ro,
începând cu data de 14.12.2017.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional Pedagogic „ªtefan

Velovan”, cu sediul în localitatea Craiova,
str.Amaradia, nr.72, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea pe perioadã ne-
determinatã a funcþiei contractuale de exe-
cuþie, vacante, de muncitor calificat -bucã-
tar -1/1 normã. Concursul se va desfãºura
astfel: -proba practicã: 11 ianuarie 2018, ora
10.00; -interviul: 15 ianuarie 2018, ora 9.00.
Condiþiile generale de participare la concurs
sunt cele prevãzute la art.3 din Anexa la HG
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor ge-
nerale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publice, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare: a)are ce-
tãþenia românã, cetãþenie a altor state mem-
bre ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
þinând Spaþiului Economic European ºi do-
miciliul în România; b)cunoaºte limba româ-
nã, scris ºi vorbit; c)are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale; d)are capaci-
tate deplinã de exerciþiu; e)are o stare de
sãnãtate corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza adeverin-
þei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f)îndepli-
neºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de ve-
chime sau alte condiþii specifice potrivit ce-
rinþelor postului scos la concurs; g)nu a fost
condamnat/ã definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legã-
turã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie,
care ar face-o incompatibilã cu exercitarea
funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiþiile specifice nece-
sare în vederea participãrii la concurs ºi a
ocupãrii funcþiei contractuale sunt: -studii
medii de specialitate/profesionale/calificare,
în domeniu; -abilitãþi de relaþionare-comuni-
care cu întreg personalul unitãþii de învãþã-
mânt; -rãspunde de inventarul încredinþat; -
disponibilitate pentru desfãºurarea unor ac-
tivitãþi în weekend; -efectueazã ºi alte sar-
cini trasate de cãtre conducere; -nu se soli-
citã vechime. Dosarul de concurs cu docu-
mentele solicitate candidaþilor se depune la
secretariatul unitãþii în perioada 15 decem-
brie 2017-03 ianuarie 2018, între orele 8.00-
15.00. Relaþii suplimentare se pot obþine în
zilele lucrãtoare de la secretariatul unitãþii,
telefon: 0251.552.663/0351.412.004, persoa-
nã de contact: Tãnasie Steliana Maria.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã con-
curs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
de naturã contractualã de execuþie vacan-
te: 1 post Medic specialist (normã întrea-
gã), 1 post Psiholog practicant (normã în-
treagã), 1 post Asistent social practicant
(normã întreagã), 1 post Asistent social
specialist (normã întreagã), 3 posturi În-
grijitor la domiciliu (normã întreagã) ºi 1
post ªofer Tr.I (normã întreagã), în data de
11 ianuarie 2018, ora 10.00 -  proba scrisã
ºi în data de 15 ianuarie 2018, ora 14:00 -
interviul. Condiþii generale de participare
la concurs: Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile generale prevãzute la
art.3 din Regulamentul-cadru privind sta-
bilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/
2011 cu modificãrile ulterioare. Condiþii
specifice de participare la concurs: -1 post
Medic specialist (normã întreagã): - studii
universitare absolvite cu diplomã de licen-
þã în domeniul medicinei; - certificat de
medic specialist în specialitatea medicinã
de familie. -1 post Psiholog practicant (nor-
mã întreagã): - studii universitare absolvi-
te cu diplomã de licenþã în domeniul psi-
hologiei; - atestat de liberã practicã în spe-
cialitatea psihologie clinicã. -1 post Asis-
tent social practicant (normã întreagã): -
studii universitare absolvite cu diplomã de
licenþã în domeniul asistenþei sociale. -1
post Asistent social specialist (normã în-
treagã): -studii universitare absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul asistenþei
sociale; -aviz de exercitare a profesiei de
asistent social, având treapta de compe-
tenþã specialist. -3 posturi Îngrijitor la do-
miciliu (normã întreagã): -studii minim ge-
nerale. -1 post ªofer Tr.I (normã întreagã):
-studii minim medii; -permis de conduce-
re categoria B. Bibliografia ºi actele solici-
tate candidaþilor pentru dosarul de înscrie-
re se afiºeazã la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþa Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj ºi pe site-ul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de concurs
se depun la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezentului anunþ, respec-
tiv pânã pe data de 03.01.2018. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, la numãrul de telefon 0251/
407009 sau accesând pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.
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Anunþul tãu!
S.C. COROLA S.R.L. prin Dobre Marian-

Sorin, titular al proiectului “Extindere ºi schimba-
re de destinaþie din clãdire fabricã P+1 în salã de
evenimente“ anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul: “Extindere ºi
schimbare de destinaþie din clãdire fabricã P+1 în
salã de evenimente“ propus a fi amplasat în Cala-
fat,str. 1907, nr.44, jud. Dolj, proiectul nu se supu-
ne evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu se
supune evaluãrii adecvate. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în
zilele luni-joi între orele 800-1600 ºi vineri orele 800-
1400, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ.

Primãria Comunei Robãneºti, judeþul Dolj,
organizeazã „CONCURS„ pentru ocuparea pe
perioada  nedeterminatã  a funcþiei contractua-
le de ,,ºofer” (microbuz ºcolar). Concursul va
avea loc la sediul Primãriei Robaneºti, dupã
cum urmeazã: - în data de 11.01.2018 ,ora 10 –
proba scrisã; - data interviului va fi comunicatã
dupã susþinerea probei scrise. Condiþii de par-
ticipare la concurs: - studii medii; - permis de
conducere categoria ,,D” - atestat profesional
,,transport persoane”; - aviz psihologic; Vechi-
me în specialitatea studiilor: nu se cere. Dosa-
rele  de înscriere la concurs se vor depune în
termen de 10 de zile lucrãtoare  de la publica-
rea anunþului. Bibliografia ºi actele solicitate
pentru dosarul de înscriere la concurs sunt afi-
ºate la sediul Primãriei Robãneºti. Relaþii supli-
mentare la telefon 0251456289; 0725546740;

COLEGIUL „ªtefan Odobleja”, cu sediul în
Craiova, str. Electroputere, nr. 21, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual vacant aprobat prin HG nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de HG nr.1027/2014,
în cadrul instituþiei. 1.Denumirea postului: paznic
-1 post vacant pe perioadã nedeterminatã. Con-
diþii specifice de participare la concurs: -Nivelul
studiilor: studii medii sau ºcoalã profesionalã; -
Vechime în muncã -minim 6 luni. Concursul va
avea loc la sediul unitãþii din strada Electroputere,
nr. 21, ºi constã în: -probã scrisã -11 ianuarie 2018
-ora 9.00; -probã practicã -11 ianuarie 2018 -ora
11.30; -interviul -11 ianuarie 2018 -ora 13.00. Data-
limitã pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrã-
toare de la data publicãrii anunþului în Monitorul
Oficial, la sediul din str.Electroputere, nr.21. Rela-
þii suplimentare la avizierul unitãþii ºcolare sau la
telefon: 0351.461.456.

Anunþul tãu!

OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial angajeazã
secretar notarial. Cerinþe:
cunoºtinþe Word, Excel,
experienþa consti tuie
avantaj. Cv-urile se de-
pun la adresa de e-mail:
birou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.

Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la te-
lefon: 0763/869.332.

Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fabrica-
þie 2004-2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Telefon:
0727/ 700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu fruc-
te de lãmâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/261.910.

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/ 408.819.

Vând þuicã (fãcutã din vin),
triploc, motoare 380 V, ar-
bore motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.

Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã (3 pie-
se) Telefon: 0729/684.222.

Vând roþi Mercedez 195/65
R-15, cu cauciucuri de iar-
nã, 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,  maºi-
nã electricã de fãcut pâine
“Alasca” – 70 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând frigider „ZIL” puþin fo-
losit, maºinã de cusut „Ilea-
na” stare bunã de funcþiona-
re, maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu boxe.
Telefon: 0351/464.563.

Vând combinã frigorificã BOS-
CH,aragaz 3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 elemenþi. Tele-
fon: 0728/011.731.

Vând taburele din pal mela-
minat culoare gri - 12 bucãþi.
Telefon: 0728/911.350.

Vând cuptor electric nefolosit.
Preþ 250 lei. Telefon: 0775/
383.003; 0351/805.288.

Vând apometru de apã, bu-
toi de vin 10 vedre, presã
hidraulicã mase plastice,
coº din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon: 0767/
153.551.

Vând maºinã de cusut Cas-
nica, în funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/687.578.

Vând frigider Arctic, funcþi-
onabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.

CICEA Nelu Constantin anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Construi-
re locuinþe colective P+2E+M parþial”, propus a
fi amplasat în comuna Pieleºti, Sat Pieleºti, T47,
P93, 92, 98, 94, judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 09.00-14.00 ºi la sediul titularului din
Mun. Craiova, str. Corneºului, nr. 92. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, fax 0251.419.035,
email: office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

S.C. BUJORULUI RESIDENCE S.R.L.
prin SANTIA FLORIN titular al proiectului “CON-
STRUIRE DOUA CORPURI A si B - IMOBILE
CU DESTINATIA  DE LOCUINTE COLECTIVE
S+P+5-6 retras; IMPREJMUIRE TEREN SI OR-
GANIZARE DE SANTIER” anunþã publicul in-
teresat asupra luarii deciziei etapei de incadra-
re de catre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactu-
lui asupra mediului si evaluarii adecvate in ca-
drul procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului si de evaluare adecvata, proiect
propus a fi amplasat in Mun. Craiova, Str. Di-
mitrie Bolintineanu, nr. 1A, Jud. Dolj. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1,  in zilele de
luni pânã joi, între orele 08:00 – 16:30 ºi vineri
între orele 08:00 – 14:00, la sediul S.C. BUJO-
RULUI RESIDENCE S.R.L. - Calea Bucuresti,
nr. 113, sat. Pielesti, com. Pielesti, jud. Dolj pre-
cum si la urmatoarea adresa de internet office-
@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inain-
ta comentarii/observatii la proiectul de incadra-
re in termen de 5 zile de la data publicarii pre-
zentului anunt, pana la data de: 18.12.2017.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandate,
1/4, zona Puºkin. Telefon:
0758/153.669.

Vând apartament cu douã
camere în Bucureºti, Pre-
lungirea Ghencea. Tele-
fon: 0722/244.888.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 came-
re, confort 1 sporit, Bulevar-
dul Dacia, etaj 3/4, poziþie
deosebitã. Telefon: 0771/
504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã 5 camere 2400
mp teren satul Ghizdãveºti
- Celaru, cadastru, carte fun-
ciarã, unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5 came-
re, încãlzire centralã, izolatã
termic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/498.818.

Vând casã sau schimb cu
apartament 3 camere par-
ter sau etaj 1. Telefon: 0730/
504.515.

Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

Vând sau schimb cu apar-
tament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan cadas-
tru, vie, pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, suprafaþa
4200 mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon: 0727/
884.205.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan, cadastru fãcut la 10
km de Craiova sau schimb
cu garsonierã plus diferen-
þa. 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 Bãrbã-
teºti - Gorj. Telefon: 0722/
943.220.

Proprietar vând teren 3000
cartier Bordei strada Carpe-
nului cu gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni,
judeþul Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Proprietar vând  1000 mp Cîr-
cea lângã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara Pieleºti
lângã Fabrica de termopane
Q Fort. Telefon: 0752/641.487.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 14 decembrie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, Jud. Dolj orga-
nizeazã concurs la data de 11.01.2018, ora 11.00 – proba scrisã, respectiv respectiv 16.01.2018
proba interviu, la sediul unitãþii din Craiova, str.Calea Bucureºti nr. 126, Jud. Dolj, pentru  ocuparea
urmãtoarelor  posturi  vacante de:

- 1 post  vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase
Adulþi I;

- 2 posturi vacante de asistent medical generalist (S) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase
Adulþi I ;

- 1 post  vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase
Adulþi II;

- 1 post  vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Clinica de Pneumoftiziologie
Adulþi II;

- 1 post vacant de asistent medical principal (PL) in cadrul Compartimentului TI;
- 2 posturi vacante de infirmierã debutantã  (G/M) în cadrul Camera de gardã Boli Infecþioase;
- 2 posturi vacante de infirmierã debutantã  (G/M) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase

Adulþi I;
- 2 posturi vacante de infirmierã debutantã  (G/M) in cadrul Clinicii de Boli Infecþioase

Adulþi II;
- 3 posturi vacante de infirmierã debutantã  (G/M) în cadrul Clinicii de Boli Infecþioase Copii;
- 1 post  vacant de de infirmierã debutantã  (G/M) iîn cadrul Clinicii de Pneumoftiziologie

Copii;
- 1 post vacant de economist II (S) în cadrul Biroului de Resurse Umane;
- 1 post vacant de curier debutant (M) în cadrul Compartimentului Deservire;
- 1 post vacant de muncitor calificat (fochist) IV  (M) în cadrul Compartimentului exploatare

centralã termicã;
Condiþiile solicitate privind pregãtirea profesionalã vor fi urmãtoarele: - Condiþii specifice:
- Asistent Medical Generalist (PL): Diplomã de Bacalureat, Diplomã de absolvire postlicealã

asistent medical, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, vechime în specialitatea de asistent
medical 6 luni;

- Asistent Medical Generalist (S): Diplomã de Bacalureat, Diplomã de licenþã studii superi-
oare asistent medical, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi, vechime în specialitatea de
asistent medical 6 luni;

- Asistent Medical Principal (PL): Diplomã de Bacalureat, Diplomã de absolvire postlicealã
asistent medical , diplomã de absolvire grad principal, certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
vechime în specialitatea de asistent medical 5 ani;

- Infirmierã debutantã: Studii generale/medii; - curs de infirmierã organizat de ordinul Asis-
tenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi asitenþilor medicali din România / curs organizat de
furnizori autorizaþi de Ministerul Muncii, Familiei ºi protecþiei sociale cu aprobarea Ministerului
Sãnãtãþii sau declaraþie pe propria rãspundere ca în cazul admiterii la concurs, se obligã sub
sancþiunea desfacerii contractului individual de muncã, sã obþinã atestatul de infirmierã în termen
de 6 luni de la încheierea contractului individual de muncã; fãrã vechime în funcþia de infirmierã;

- Economist II (S) – Diplomã de Bacalaureat, Diplomã de licenþã studii superioare în
domeniu, vechime în specialitate 6 luni;

- Curier  debutant (M) : Diplomã de Bacalureat, fãrã vechime în specialitate
- Muncitor  calificat– fochist IV (M): Diplomã de Bacalaureat, fãrã vechime în specialitate,

autorizaþie  fochist sau declaraþie pe propria rãspundere ca în cazul admiterii la concurs, se obligã
sub sancþiunea desfacerii contractului individual de muncã, sã obþinã autorizaþia  în termen de 12
luni de la încheierea contractului individual de muncã;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura spitalului pânã la data de 29.12.2017
ora 13.00

  Relaþii suplimentare se pot obþine la Secretaritul concursului, asigurat de Biroul Resurse
Umane al unitãþii, telefon 0742/253.333, la avizierul unitãþii (clãdirea TESA), pe site-ul unitãþii:
www.vbabes-cv.ro ( secþiunea Concursuri) sau pe portalul  posturi.gov.ro.

Vând jgheaburi galvanizate
lungime 3,4m x 20 lei/ bu-
cãþi, 2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment D
220x2500 mm, Telefon:
0766/598.880.

Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0728/011.731.

Vând bicicletã de bãrbat nor-
malã româneascã bine în-
treþinutã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon: 0251/
464.043.

Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.

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 aragaz 4 ochiuri, tele-
vizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.

Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfrumu-
seþare saloane cabinete
medicale. Telefon: 0722/
956.600.

PIERDERI
Pierdut Contract încheiat
de Facultatea de Litere
secþia englezã-francezã pe
numele Matei Andreea
Alexandra. Se declarã nul.

PIERDUT Certificat de înre-
gistrare fiscalã nr.23202858,
eliberat la 31.01.2008 de
ANAF Dolj, aparþinând Mi-
hai M. Georgeta-Denisa
Persoanã Fizicã. Se de-
clarã nul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 21 15 4 2 34-10 49
2. FCSB 21 13 5 3 43-14 44
3. Craiova 21 11 7 3 34-22 40
4. Botoºani 21 10 5 6 25-21 35
5. Viitorul 21 10 4 7 29-17 34
6. Astra 21 9 7 5 29-20 34
7. Dinamo 21 10 3 8 31-22 33
8. CSMP Iaºi 21 7 6 8 24-28 27
9. ACS Poli 21 6 7 8 18-30 25
10. Chiajna 21 7 2 12 28-28 23
11. Voluntari 21 5 7 9 17-25 22
12. Sepsi 21 4 3 14 13-37 15
13. Mediaº 21 2 8 11 9-31 14
14. Juventus 21 1 6 14 11-41 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXI- a
Astra – FC Botoºani, vineri, ora 20

Chiajna – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 15
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30
CSMP Iaºi – Juventus, duminicã, ora 17.30

FCSB – Viitorul, duminicã, ora 20
FC Voluntari – Sepsi, luni, ora 17
ACS Poli – Dinamo, luni, ora 20

„Moº Crãciun în alb-albastru/A
sosit într-un balon/ªi aduce daruri
multe/La ªtiinþa pe stadion”, aces-
ta a fost refrenul serbãrii copiilor
ªtiinþei, petrecutã chiar pe noua
arenã a Craiovei. Moº Crãciun a
venit din înaltul cerului, dar nu cu
sania trasã de reni, ci într-un ba-
lon cu aer cald, care a aterizat la
centrul terenului. Nici veºmântul n-
a fost cel cãpãtat în timp de la o
celebrã bãuturã rãcoritoare, ci aºa

Universitatea Craiova l-a trans-
ferat definitiv pe mijlocaºul Ale-
xandru Mitriþã (22 de ani) de la
echipa italianã Pescara, informea-
zã publicaþia italianã Il Centro. În
timp ce Zdenek Zeman cautã so-
luþii pentru ieºirea din crizã, pre-
ºedintele Daniele Sebastiani a dat
prima loviturã din mercato, care
se deschide oficial pe 3 ianuarie.
Zilele trecute, acþionarul majori-
tar al „Delfinilor” a fost la Bucu-
reºti pentru a perfecta transferul
definitiv al lui Alexandru Mitriþã la
Craiova. Atacantul adus în 2015
de la Viitorul Constanþa a fost
împrumutat în vara trecutã, cu
drept de cumpãrare, la Craiova,

echipã antrenatã de Devis Man-
gia, fostul antrenor de la Spezia,
Bari ºi Ascoli. Prestaþiile bune pe
care le-a avut Mitriþã la echipa de
pe locul 3 în prima ligã din Ro-
mânia ºi care în Europa League a
fost eliminatã de AC Milan, i-au
determinat pe conducãtorii clubu-
lui sã activeze clauza de cumpã-
rare. Craiova va plãti 700.000 de
euro în visteria Pescarei, iar clu-
bul adriatic va face astfel un pro-
fit de aproape 200.000 de euro,
din moment ce a plãtit puþin peste
500.000 de euro cãtre Viitorul, în
2015. În sezonul în curs, Mitriþã
a strâns 16 prezenþe în prima ligã
din România, marcând 6 goluri,

în timp ce în cei doi în care a evo-
luat în tricoul „Delfinilor” a fost
folosit în 37 de meciuri ºi a în-
scris 2 goluri”, noteazã jurnaliºtii
italieni. Universitatea Craiova plã-
teºte, astfel, 700.000 de euro pen-
tru transferul lui Mitriþã, pe care
l-a împrumutat în varã, cu opþiu-
ne de cumpãrare. În vârstã de 22
de ani, Mitriþã a jucat în 19 me-
ciuri pentru CS Universitatea Cra-
iova ºi a reuºit sã marcheze ºapte
goluri ºi sã dea o pasã de gol, în
Liga 1, preliminariile Ligii Europa
ºi Cupa României. Transferat în
2015 de la Viitorul, Mitriþã a strâns
37 de partide, douã goluri ºi ºase
pase decisive, în douã sezoane
petrecute la formaþia italianã. Pe
parcursul sezonului trecut din Se-
rie A, a jucat în 15 meciuri la Pes-
cara ºi a reuºit un gol ºi trei pase
decisive, însã echipa sa a retro-
gradat. Alex Mitriþã este nãscut în
Craiova, fiind nepotul fostului ju-
cãtor al ªtiinþei, Dorin Dumitru
Mitriþã. „În iarnã, prima investiþie
care se va face cu siguranþã va fi
achitarea clauzei de cumpãrare a
lui Mitriþã”, anunþa preºedintele
Craiovei în urmã cu câteva sãptã-
mâni. Mitriþã este primul jucãtor
care a marcat într-un meci oficial
pe noua arenã a Craiovei.

Presa italianã anunþã cã transferul lui Mitriþã s-a definitivat

Moº Crãciun alb-albastru a aterizatMoº Crãciun alb-albastru a aterizatMoº Crãciun alb-albastru a aterizatMoº Crãciun alb-albastru a aterizatMoº Crãciun alb-albastru a aterizat
cu balonul pe stadioncu balonul pe stadioncu balonul pe stadioncu balonul pe stadioncu balonul pe stadion
Juniorii Universitãþii Craiova au fost premiaþi
de echipa mare ºi gloriile ªtiinþei într-o festivitate

organizatã pe noua arenã a Bãniei

cum era identificat pe vremuri,
îmbrãcat în alb-albastru, culorile
acceptate pe tãrâm oltenesc. Chiar
dacã nu a strâns atât de multe ura-
le precum au avut parte vedetele
locale, Mitriþã ºi Bãluþã, Moºul a
fost generos cu puºtii olteni ºi le-a
dãruit rucsace cu însemnele ªtiin-
þei, pline cu cadouri. Deºi elfii au
fost ºi ei prin preajmã, ajutoarele
Moºului au fost jucãtorii de la pri-
mã echipã a Universitãþii Craiova,

cât ºi gloriile clubului, în frunte cu
Ungureanu, Beldeanu, Negrilã ºi
Donose. „Sã vã vedem peste câþi-
va ani jucând pe acest frumos sta-
dion!” le-a urat Devis Mangia, în
limba românã, sutelor de copii de
la CS Universitatea Craiova ºi CSJ
ªtiinþa Craiova. Aceºtia au fost in-
vitaþi sã scrie pe un panou solicitã-
rile pentru Moº Crãciun, iar majo-
ritatea au lãsat urãri de succes pen-
tru Bãluþã ºi compania atât pentru
meciul cu CFR Cluj, dar ºi pentru
performanþã în general. Cele douã
mascote ale clubului, Lionelu ºi
Simba au fost asaltate pentru fo-
tografii, în timp ce magicianul
Adrian, cu trucuri captivante pen-
tru cei mici, ºi douã grupuri de
colindãtori au întreþinut atmosfera
în aºteptarea lui Moº Crãciun. De-
vis Mangia ºi-a împãrtãºit impre-

siile la final: „Este foarte frumos,
mi-am adus aminte de perioada în
care antrenat la juniori. În Italia
nu sunt legãturile aºa de strânse
între echipa mare ºi juniori, dar
îmi place mai mult la Craiova, unde
suntem apropiaþi de cei mici. Nu
aºtept transferuri de la Moº Crã-
ciun, de Sãrbãtori ne gândim la

lucruri mai importante, profit de
aceastã ocazie pentru a le ura de
pe acum tuturor un Crãciun Feri-
cit”. Hristo Zlatinski n-a vrut sã
comenteze „chemarea” lui Gigi
Becali la FCSB, ci doar momentul
festiv: „Sunt fericit când sunt
printre copii, a fost foarte frumos,
mai ales cã am ºi eu doi copii aca-
sã. ªi pentru noi a fost frumos, ºi
noi ne-am simþit ca niºte copii.
Pânã la 15 ani i-am scris ºi eu lui
Moº Crãciun, îi ceream mingi,
ghete, voiam sã dau gol pe un sta-
dion frumos, aºa, precum cel al
Craiovei”. Brazilianul Gustavo ºi-
a pus o dorinþã cu ocazia venirii
lui Moº Crãciun: „Am vãzut mulþi
copii, a fost foarte frumos, sper
sã vinã în numãr mare ºi la me-
ciuri. În Brazilia nu este la fel, fi-
indcã este cald, Crãciunul este mai
degrabã o ocazie de a sta alãturi
de familie. Când eram mic îi ce-
ream Moºului sã ajung un mare
fotbalist, sã joc la echipe impor-
tante, acum mi-aº dori sã ne adu-
cã o victorie cu CFR Cluj”.
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