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Galaţi. Mini-spărgător de gheaţă lansat la apă

Primul vapor după 1990
Primul remorcher multifuncţional realizat după
1990 de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a fost
lansat la apă ieri, la Șantierul
Naval din Galați, acesta putând ﬁ folosit iarna pentru
spargerea gheţii şi menţinerea condiţiilor de navigaţie.

Potrivit Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ),
remorchetul este o navă de intervenţie în caz de incidente pe
Dunăre sau pe platformele portuare, iar iarna, remorcherul va
ﬁ folosit la spargerea sloiurilor
de gheață pentru menţinerea
condiţiilor de navigaţie în sezonul rece. Nava a costat 22,5
milioane lei, fără TVA, și a
fost fabricată la Șantierul Naval Damen Galați.
„Este prima navă remorcher ﬁnanțată de la bugetul de
stat care se construiește după
anul 1990. Este începutul unei
etape de înnoire a parcului
de nave tehnice, astfel încât
Administrația să poată interveni în cazul producerii unor
evenimente de navigație. Ne
bucură faptul că această navă
se construiește la Galaţi”, a declarat presei Dorian Dumitru,
directorul AFDJ Galați.
Remorcherul lansat la apă
este dotat cu numeroase echipamente performante şi are un
design modern.

Mini-vacanţă
de Sf. Maria

Guvernul a stabilit, în
ședința de ieri, ca ziua de
luni, 14 august, să ﬁe zi liberă pentru salariații din sectorul public, pentru a face
legătură între zilele de weekend și ziua de 15 august, declarată nelucrătoare.
„Executivul a stabilit astăzi, printr-o hotărâre, ca ziua
de luni, 14 august 2017, să ﬁe
zi liberă pentru salariații din
sectorul public, făcând legătură între zilele de week-end
și ziua de 15 august, declarată nelucrătoare. Ziua liberă
va ﬁ recuperată, în regim de
program normal, în data de
19 august 2017 sau prin prelungirea corespunzătoare a
timpului de lucru până la data
de 25 august 2017”, se arată
într-un comunicat de presă.
Potrivit Guvernului, facilitatea nu se acordă locurilor
de muncă în care activitatea
nu poate ﬁ întreruptă datorită caracterului procesului
de producţie sau speciﬁcului
activității. „De asemenea,
pentru funcționarea justiției
ca serviciu public, dispozițiile
prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor categorii din cadrul instanțelor
judecătorești implicate în
soluționarea proceselor cu termen în data de 14 august 2017
şi nici participanților în aceste
procese. Operațiunile de încasări prin virament în relația cu
instituțiile de credit, aferente
datei de 14 august 2017, se
înregistrează în contabilitatea
unităților teritoriale ale trezoreriei statului cu data de 14
august 2017”, se mai arată în
comunicatul Guvernului. 

Școala Gimnazială „Alexandru Roman”
din localitatea Aușeu, nr. 85, județul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea postului de secretar (1 normă), pe perioadă nedeterminată.
Data limită de depunere a dosarelor este
1.08.2017.
Informaţii la numărul de telefon: 0745/5991-69.
(547)

Spitalul Clinic de Recuperare
Medicală Băile Felix,

Aceasta este prima navă ﬁnanţată de la bugetul de stat după Revoluţie
„Remorcherul ASD 2810
este un remorcher de manevră
maritim – portuar de înaltă
performanță, având un design
modern. Nava este proiectată
pentru remorcare la cârlig, remorcare cu vinci și operațiuni
de împingere. Propulsia navei
este asigurată de două motoare
principale cu pornire electrică și două unități de propulsie
și guvernare active cu elice
cu pas ﬁx în duze, montate la
pupa navei. Cu ajutorul acestora, nava atinge viteza 12,9

kilometri și tracțiune la punct
ﬁx de 58tf”, se arată într-un comunicat de presă al Șantierului
Naval Damen Galați.
Noul
remorcher
multifuncțional din ﬂota AFDJ
a fost botezat „Farul”, după
nava care a salvat orașul Galați
de la o catastrofă. În 1970 o
navă grecească încărcată cu
azotat de amoniu a luat foc în
port și a fost stinsă de nava
„Farul” înainte să explodeze.
Ulterior, incidentul a devenit
subiectul ﬁlmului românesc
„Explozia”.

Lansarea oﬁcială a remorcherului a avut loc la
Dana 33 Navrom în prezența
reprezentanților oﬁciali ai clientului și constructorului.
Reprezentanții AFDJ Galați
au anunțat că intenționează să
comande încă patru remorchere multifuncționale. De asemenea, anul acesta remorcherul
Perseus va intra în șantier pentru a ﬁ modernizat. Ministerul
Transporturilor a anunțat că va
aloca în acest scop 8,2 milioane de euro, fără TVA. 

Turcul care a lovit intenţionat cu maşina un poliţist

Sentinţă în prima instanţă
Omul de afaceri turc Abdullah Atas a fost condamnat
ieri la 23 de ani şi 6 luni de
închisoare, ﬁind acuzat că a
intrat intenţionat cu maşina
în poliţistul Gheorghe Ionescu, iar acesta a decedat, după
trei săptămâni în care a fost
în comă. Decizia Tribunalului Bucureşti nu este deﬁnitivă.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti l-au condamnat pe Abdullah Atas pentru omor caliﬁcat, conducere sub inﬂuenţa
alcoolului şi părăsirea locului
accidentului, omul de afaceri
ﬁind acuzat că a intrat intenţionat, în 2015, cu maşina în poliţistul Gheorghe Ionescu, iar
acesta a decedat, după trei săptămâni în care a fost în comă.
Totodată, afaceristul trebuie să plătească despăgubiri
de 400.000 de euro rudelor
poliţistului şi peste 88.000 lei
Direcţiei Generale de Poliţie a
Municipiului Bucureşti, cu titlu de daune materiale.
Conform anchetatorilor, accidentul în urma căruia poliţistul Gheorghe Ionescu a murit
s-a produs în 2 august 2015, în
jurul orei 03.30, în zona intersecţiei străzii Nicolae Caramﬁl
cu Şoseaua Pipera, unde acesta
se aﬂa împreună cu alţi agenţi
de la Brigada Rutieră a Capitalei, pentru un control în traﬁc.

în conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează începând cu data de
29.08.2017, ora 9.00, la sediul unităţii, concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, din cadrul unităţii:
1 (un) post de ﬁziokinetoterapeut debutant – diplomă de licență în specialitate
1 (un) post de kinetoterapeut debutant –
diplomă de licență în specialitate
2 (două) posturi de asistent medical generalist cu studii postliceale –
- diplomă de școală sanitară postliceală sau
echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997
- examen de debutant
- 6 luni vechime ca asistent medical
1 (un) post de muncitor necaliﬁcat- școală
generală
Concursul constă din două probe:
Proba scrisă care va avea loc în data de
29.08.2017, ora 9.00
Interviul, care va avea loc în data de
01.09.2017, ora 9.00.
Actele necesare pentru înscriere la concurs
se pot depune la biroul R.U.N.O.S., din unitate, până la data de 26.07.2017, ora 16.00.
Informații suplimentare se pot obține de la
biroul R.U.N.O.S., la tel: 0259/318108, int. 37.
(550)

Spitalul Clinic de Recuperare
Medicală Băile Felix,
în conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează începând cu data de
30.08.2017, ora 9.00, la sediul unităţii, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante, din cadrul unităţii:
1 (un) post de șef birou tehnic-administrativ – diplomă de licență în specialitate tehnică sau economică
Poliţistul i-a făcut semn lui
Abdullah Atas să oprească maşina pe care o conducea, omul
de afaceri turc a încetinit, dar
când a ajuns în dreptul lui
Gheorghe Ionescu, a accelerat
şi l-a lovit.
Gheorghe Ionescu a fost târât
pe capotă pe o distanță aproximativ 350 de metri, apoi a fost
aruncat pe şosea la 10 metri.
„Cu victima pe capotă şi
circulând cu viteză excesivă,
inculpatul a parcurs distanţa
de aproximativ 350 m, după
care a efectuat viraje succesive
stânga-dreapta, în urma cărora victima a fost proiectată pe
spaţiul carosabil şi a suferit leziuni traumatice care au dus la
moartea acesteia, la data de 21
august 2015. După proiectarea

lucrătorului de poliţie, inculpatul Atas Abdullah şi-a continuat deplasarea aproximativ
2,8 kilometri, iar la intersecţia
şoseaua Pipera- şoseaua Bucureşti Nord a pierdut controlul autovehiculului şi a părăsit
spaţiul carosabil, ﬁind proiectat în gardul ce împrejmuieşte
un imobil”, se arată în rechizitoriu.
Anchetatorii au stabilit că
omul de afaceri turc consumase băuturi alcoolice într-un
club din Capitală şi avea, la
momentul producerii accidentului rutier, o alcoolemie 1,952.00 la mie.
Pe 21 august 2015, poliţistul
Gheorghe Ionescu a murit la
spital, după aproximativ trei
săptămâni de la accident. 

- 2 ani vechime în specialitate
1 (un) post de economist specialist I A –
diplomă de licență în specialitate economică
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
1 (un) post de muncitor IV liftier - categoria de caliﬁcare 1 de liftier
Concursul constă din două probe:
Proba scrisă, care va avea loc în data de
30.08.2017, ora 9.00
Interviul, care va avea loc în data de
04.09.2017, ora 9.00.
Actele necesare pentru înscriere la concurs
se pot depune la biroul R.U.N.O.S., din unitate, până la data de 02.08.2017, ora 16.00.
Informații suplimentare se pot obține de la
biroul R.U.N.O.S., la tel: 0259/318108, int. 37.
(551)

