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Comercianþii nu se prea în-
ghesuie sã-ºi închiriere spaþii
în Târgul municipal de pe
strada „Dimitrie Gerota”. Deºi
autoritãþile schimbã cu totul
imaginea acestui târg, inves-
tind ºi în acest an, dar ºi în
anul viitor în lucrãrile de mo-
dernizare, terenurile destina-
te pentru vânzarea produselor
nealimentare nu îi atrag mai
deloc pe vânzãtorii de „chili-
piruri”, aceºtia continuând sã-
ºi vândã marfa tot pe jos sau
de pe mese.

-  Am auzit Popescule, cã

Moº Nicolae nu vine, e la

miting.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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14 ansambluri
folclorice, din opt
judeþe, la Alaiul
Datinilor „Din bãtrâni,
din oameni buni”

culturã / 7

Nu sunt monarhist ºi nu mai
am timp sã devin, dar momen-
tul despãrþirii de Majestatea
Sa, Regele Mihai, nu poate im-
pune decât maximã decenþã ºi
regretele subsecvente. Pentru
oricine care îºi pãstreazã, în
pofida climatului tensionat, o
urmã de bunã-cuviinþã, prezum-
þia de sinceritate ºi capacitatea
integrãrii într-un scenariu civi-
lizat ºi un raport pertinent cu o
realitate dramaticã. Dupã o
prelungitã suferinþã, pe pat de
spital, departe de þarã, în Elve-
þia, la Versoix, ultimul rege al
României s-a stins din viaþã ieri,
la ora 13.00, conform unui co-
municat de presã fãcut de Casa
Regalã. Avea 96 de ani. În isto-
ria României moderne, tipul
acesta uman, de reprezentare,
imun la vitregia contextului, re-
cules fãrã ostentaþie în hotare-
le mesajului propriu, a îndem-
nat mereu la reflectare.
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Pensionarii îºi primesc banii
mai devreme

Pensionarii îºi vor primi mai devre-
me banii, iar pânã în data de 22 de-
cembrie toþi beneficiarii acestora vor
intra în posesia sumelor alocate, anun-
þã Ministerul Muncii ºi Justiþiei So-
ciale. „Având în vedere apropiatele
Sãrbãtori de iarnã ºi din dorinþa de a
veni în sprijinul beneficiarilor siste-
mului public de pensii, Casa Naþiona-
lã de Pensii Publice ºi C.N. Poºta Ro-
mânã S.A. ºi-au manifestat disponibi-
litatea de a achita drepturile bãneºti
în avans”, precizeazã sursa citatã.Ast-
fel, drepturile de pensie din sistemul
public precum ºi alte drepturi prevã-
zute de legi cu caracter special se vor
achita la domiciliul beneficiarilor în
perioada 12-22 decembrie.„Drepturile
restante de pensii precum ºi alte drep-
turi prevãzute de legi cu caracter spe-
cial se vor achita în intervalul 19-22
decembrie”, menþioneazã reprezen-
tanþii Ministerului.Conform sursei ci-
tate, drepturile veteranilor de rãzboi
se vor achita în perioada 12-22 de-
cembrie la domiciliul acestora.„În ca-
zul tuturor beneficiarilor care au fost
avizaþi la domiciliu (persoane care nu
au fost gãsite acasã) plata se face pânã
la data de 28 decembrie, la ghiºeele
poºtale”, menþioneazã instituþia.Refe-
ritor la drepturile achitate prin interme-
diul bãncilor cu care Casa Naþionalã
de Pensii Publice are încheiate conven-
þii, acestea vor fi încasate de la aceeaºi
datã, respectiv 14 decembrie.

PSD renunþã la mitinguri
PSD a anunþat cã renunþã la mi-

tingurile anunþate pentru acest sfâr-
ºit de sãptãmânã. “În aceste momen-
te triste pentru toatã naþiunea, este
mai important sã ne gândim la ceea
ce ne uneºte, la dezideratele la care
aspirã toþi românii, de aici din þarã ºi
de pretutindeni. Prin urmare, PSD
anunþã oficial cã nu va mai organiza
mitingurile care erau programate pen-
tru finalul acestei sãptãmâni. În aces-
te zile, cel mai important este sã cin-
stim onoarea Majestãþii Sale, drept
pentru care PSD îºi va suspenda toa-
te acþiunile politice prevãzute pentru
aceastã perioadã ºi sã arãtãm respec-
tul cuvenit”, a anunþat PSD.Preºe-
dintele PSD Bucureºti, Gabriela Fi-
rea, a declarat, luni seara, cã organi-
zaþiile din Bucureºti ºi Ilfov ale parti-
dului vor organiza un miting în Capi-
talã pe 9 decembrie, în paralel cu mi-
tinguri organizate de alte organizaþii
judeþene ale social-democraþilor, îm-
potriva “statului paralel ºi ilegitim”.
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Regele Mihai I s-a stins din viaþã la
vârsta de 96 de ani, ieri, la ora 13.00, la
locuinþa sa din Aubonne (Elveþia). În
urmã cu un an, fostul suveran a fost
diagnosticat cu o boalã incurabilã, le-
ucemie cronicã, ºi tot atunci a anunþat
cã se retrage din viaþa publicã.„La cã-
pãtâiul Regelui a stat, pânã în ultima
clipã, Alteþa Sa Regalã Principesa
Maria.Trupul Regelui va fi depus în
Holul de Onoare al Castelului Peleº
iar slujba de înmormântare va avea
loc la Curtea de Argeº, în noua Cate-
dralã”, se spune într-un comunicat al
Casei Regale.

În 5 noiembrie, Principesa Margare-
ta ºi Principele Radu au plecat de ur-
genþã în Elveþia, dupã ce starea Rege-
lui Mihai s-a agravat.Printr-un Comu-
nicat, Casa Regalã anunþa: “Starea ge-
neralã 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 Rege-
lui ºi pentru a primi sfatul lor în circumstanþele
actuale.”

Regele Mihai I s-a nãscut pe 25 octombrie 1921,
la Sinaia, ca fiu al Regelui Carol al II-lea ºi al Regi-
nei-Mamã Elena, ºi a domnit între 1927 ºi 1930,

Comisia juridicã ºi Comisia pen-
tru culturã ale Senatului au decis,
în ºedinþa comunã de ieri, sã amâ-
ne cu o sãptãmânã dezbaterea ºi
emiterea unui raport pentru Legea
privind Statutul Casei Regale, ini-
þiatã de preºedinþii celor douã Ca-
mere, Liviu Dragnea ºi Cãlin Popes-
cu-Tãriceanu.Preºedintele de
ºedinþã, senatorul PSD Robert Ca-
zanciuc, a propus amânarea iniþia-
tivei legislative pentru reglementa-
rea statutului juridic al Casei Rega-
le a României, motivând cã Guver-
nul nu a emis un punct de vedere.

Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu ºi preºedinte-
le Camerei Deputaþilor, Liviu Drag-
nea, au depus, pe 7 noiembrie, o
iniþiativã legislativã pentru regle-
mentarea statutului juridic al Ca-
sei Regale a României, care preve-
de recunoaºterea acesteia ca per-
soanã juridicã de drept privat. Po-
trivit expunerii de motive, iniþiativa
legislativã urmãreºte recunoaºterea

Linia de succesiune la Casa Regalã
dupã moartea Regelui Mihai I

Dupã decesul Majestãþii Sale Mihai I, moºtenitor la ªefia Casei
Regale este Alteþa Sa Regalã Margareta, în timp ce soþii ºi copiii
principeselor nu au titluri.

Casa Regalã a prezentat luna trecutã linia de succesiune. Potrivit
Normelor Organice ale Casei Regale a României, ºeful Casei Regale a
României era la acea datã Majestatea Sa Mihai I, Rege al României
(jure sanguinis).Actualul Moºtenitor la ªefia Casei Regale a
României, se menþiona în noiembrie 2017, este Alteþa Sa Regalã
Margareta, Principesa Moºtenitoare a României (jure sanguinis),
care va fi de acum înainte ºi va rãmâne dupã decesul Majestãþii Sale
Regelui Custode al Coroanei României (ad personam).Actualul
consort al Moºtenitoarei la ªefia Casei Regale a României este
Alteþa Sa Regalã Radu, Principe al României (ad personam).

Potrivit sursei citate, membrii Casei Regale a României sunt
urmãtorii: Alteþa Sa Regala Elena, Principesa României (jure sangui-
nis); Alteþa Sa Regalã Sofia, Principesa României (jure sanguinis);
Alteþa Sa Regalã Maria, Principesa României (jure sanguinis).Soþii ºi
copiii Alteþelor Lor Regale Principesele nu deþin titluri personale.

Ordinea de Succesiune la Tron ºi la ªefia Casei Regale a Româ-
niei este bazatã pe principiul primogeniturii cu preferinþã masculinã,
Normele Organice abrogând astfel principiul salic al primogeniturii
masculine absolute, cu excluderea femeilor ºi a descendenþilor
lor.Modificãri ale acesteia se pot aduce prin decizia ªefului Casei
Regale a României, mai transmite Casa Regalã.

Trupul neînsufleþit al Regelui Mihai va fi adus în þarã pe 13 decembrie
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prin intermediul unei Regenþe, precum ºi între 1940
ºi 30 decembrie 1947, când a fost silit sã abdice ºi
sã plece în exil.A fost unul dintre puþinii foºti ºefi
de stat în viaþã din perioada celui de-al Doilea Rãz-
boi Mondial.Fiu al principelui moºtenitor Carol,
Mihai a moºtenit de la naºtere titlurile de principe
al României ºi principe de Hohenzollern-Sigmarin-

gen (la care a renunþat mai târziu).Grav
bolnav, Regele Mihai a decis sã se re-
tragã din viaþa publicã pe 2 martie 2016,
în favoarea Principesei Moºtenitoare
Margareta a României.

Consiliul Regal a luat notã de starea
de sãnãtate a Majestãþii Sale, care a fost
supus unei operaþii chirurgicale. Dia-
gnosticele puse de echipa medicalã au
fost: “carcinomepidermoid metasta-
zant”ºi “leucemie cronicã”. Majestatea
Sa a urmat un tratament complex ºi so-
licitant, care l-au împiedicat sã aparã în
public, având nevoie de o perioadã de
refacere.

Regele Mihai I a decis sã transmitã
urmãtorul mesaj: “În ultimele sãptã-
mâni, am primit vestea unui serios dia-
gnostic medical. Aceastã situaþie vine
în anul în care Familia ºi Þara sãrbãto-
resc 150 de ani de la fondarea Dinastiei
ºi a Statului Român modern. Sunt sigur
cã fiica mea, Margareta, Custodele Co-
roanei, va gãsi înþelepciunea ºi forþa

de a mã reprezenta ºi de a duce la îndeplinire toate
acþiunile mele publice. Am cerut Consiliului Regal
sã-ºi continue menirea ºi sã prezinte sfatul sãu
Custodelui Coroanei.”

Soþia sa, Regina Ana a murit, pe 1 august
2016, la vârsta de 92 de ani, la Spitalul din Mor-
ges, în Elveþia.

Trupul Regelui va fi depus în Holul
de Onoare al Castelului Peleº iar slujba
de înmormântare va avea loc la Curtea
de Argeº, în noua Catedralã, se spune
într-un comunicat al Casei Regale. “Tru-
pul neînsufleþit al Regelui Mihai I va fi
depus în Holul de Onoare al Castelului
Peleº, iar apoi pentru douã zile în Sala
Tronului, la Palatul Regal din Calea Vic-
toriei. Slujba de înmormântare va avea
loc la Catedrala Patriarhalã. Înmormân-
tarea va avea loc la Curtea de Argeº, în
Noua Catedralã Arhiepiscopalã ºi Rega-
lã. (..) Începând de miercuri, cãrþi de con-
doleanþe vor fi deschise simultan la Cas-
telul Peleº, la Palatul Regal din Calea Vic-
toriei ºi la Palatul Elisabeta. Ele vor fi la
dispoziþia publicului timp de 40 de zile”,
transmite Casa Regalã a României.”Toþi
cei care doresc sã depunã flori, jerbe sau
coroane sunt invitaþi sã o facã, începând
de mâine, la Palatul Regal din Calea Vic-
toriei, în faþa intrãrii principale”, spune
Casa Regalã. Astãzi va fi fãcut public, în
detaliu, programul funeraliilor.

Ministrul Apãrãrii, Mihai Fifor, a pre-

cizat, marþi, MEDIAFAX, cã trupul neîn-
sufleþit al Regelui Mihai va fi adus în
þarã cu un avion militar, el menþionând
cã atât MApN cât ºi MAI se vor implica
în buna desfãºurare a ceremoniilor lega-
te de înmormântarea fostului suveran-
.”Trupul neînsufleþit al Regelui Mihai va
fi adus în þarã cu un avion aparþinând
ministerului Apãrãrii, dar acest lucru nu
se va întâmpla astãzi (marþi, n.r.). Atât
ministerul Apãrãrii, cât ºi ministerul de
Interne, se vor implica în ceremoniile care
vor avea loc. Detaliile ceremoniilor ur-
meazã a fi anunþate întâi de Casa Rega-
lã”, a spus Fifor.

Începând de mâine, cãrþi de condo-
leanþe vor fi deschise simultan la Caste-
lul Peleº, la Palatul Regal din Calea Victo-
riei ºi la Palatul Elisabeta. Ele vor fi la dis-
poziþia publicului timp de 40 de zile. Con-
doleanþe pot fi transmise online la adresa
http://www.familiaregala.ro/mesaje/. Toþi
cei care doresc sã depunã flori, jerbe sau
coroane sunt invitaþi sã o facã, începând
de mâine, la Palatul Regal din Calea Vic-
toriei, în faþa intrãrii principale”.

Legea privind Statul Casei Regale, amânatã
cu o sãptãmânã de Comisia juridicã a Senatului

personalitãþii juridice pentru Casa
Regalã a României.

De asemenea, se urmãreºte re-
cunoaºterea poziþiei de ªef al Ca-
sei Regale a României, ca poziþie
onorificã, asimilatã protocolar cu
aceea a unui fost ºef de stat, între
atribuþiile cãruia se aflã adoptarea
Statutului Casei Regale a României,
instituirea unui serviciu administra-
tiv al Casei Regale a României,
strict în scopul îndeplinirii atribu-
þiilor sale publice, care sã fie finan-
þat de la bugetul de stat, în limita
alocãrii bugetare ºi atribuirea în fo-
losinþã gratuitã (cu pãstrarea drep-
tului de proprietate publicã al sta-
tului) a Palatului Elisabeta, ca se-
diu al Casei Regale a României.
„Finanþarea cheltuielilor de func-
þionare curentã ale Casei Regale
a României se asigurã de la buge-
tul de stat, în limita aprobatã
anual prin Hotãrâre a Guvernu-
lui”, potrivit textului normativ.

Potrivit unui comunicat al Sena-

tului, aceste prevederi vor asigura
cadrul pentru o implicare ºi mai in-
tensã a Casei Regale în cadrul so-
cietãþii româneºti. „Este nevoie,
mai mult decât oricând, de o insti-
tuþie deasupra politicii partinice,
în care românii sã vadã un reper

de echilibru ºi continuitate”, se
aratã într-un comunicat de presã al
Senatului. Cei doi preºedinþi ai Ca-
merelor Parlamentului susþin cã ini-
þiativa legislativã este o recunoaº-
tere pentru modul în care Regele
Mihai ºi-a fãcut datoria faþã de þarã.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu sunt monarhist ºi nu mai am
timp sã devin, dar momentul despãr-
þirii de Majestatea Sa, Regele Mihai,
nu poate impune decât maximã decen-
þã ºi regretele subsecvente. Pentru
oricine care îºi pãstreazã, în pofida cli-
matului tensionat, o urmã de bunã-
cuviinþã, prezumþia de sinceritate ºi
capacitatea integrãrii într-un scenariu
civilizat ºi un raport pertinent cu o
realitate dramaticã. Dupã o prelungi-
tã suferinþã, pe pat de spital, departe
de þarã, în Elveþia, la Versoix, ultimul
rege al României s-a stins din viaþã
ieri, la ora 13.00, conform unui comu-
nicat de presã fãcut de Casa Regalã.
Avea 96 de ani. În istoria României
moderne, tipul acesta uman, de repre-
zentare, imun la vitregia contextului,

recules fãrã ostentaþie în hotarele me-
sajului propriu, a îndemnat mereu la
reflectare. În discursul sãu istoric din
25 octombrie 2011, în Parlamentul þã-
rii, Regele a vorbit despre valori fun-
damentale de la care n-ar trebui nici-
odatã sã abdicãm: libertatea, identita-
tea, demnitatea. Dupã rãzboi, s-a vã-
zut nevoit sã abdice, la numai 27 de
ani, în faþa vigurosului instinct de con-
servare al comunismului, fiindcã omo-
genitatea caracterului, þesutul etic
compact, nefisurabil, constituiau vir-
tuþile rezistenþei, posibile piedici dure
de care s-ar fi izbit formarea omului
nou. Dispariþia Regelui Mihai aduce
între noi ºi lumea acestor înaintaºi un
spor de abstracþiune. Cu el se sting
unchii ºi bunicii noºtri, amintiri din

alte timpuri, figurile obsedantului de-
ceniu, farmecul imprecis al unor po-
veºti despre Iuliu Maniu ºi Brãtieni,
tânãrul Rege Mihai, România Mare.
Destinul ultimului rege al monahiei ro-
mâne a fost presãrat cu momente dra-
matice, tulburãtoare clipe de derutã ºi
tristeþe, cu un exil prelungit ºi o în-
toarcere târzie în þarã, aºa cum ne în-
credinþeazã Diana Mandache, expertã
în istoria regalitãþii româneºti, în car-
tea sa „Exilul Regelui” (Ed. Curtea
Veche Publishing, 2016) unde evacu-
eazã din cercetarea sa facilul irelevant,
scanând în schimb, cu emoþie, articu-
laþiile unui exil dureros, care contea-
zã. Va trebui, cum spuneam, reflectat
analitic ºi îndelung asupra delimitãri-
lor posibile ºi necesare, între prezen-

þa simbolicã a Regelui Mihai pe scena
politici româneºti, rolul sãu de reper
moral ºi absenþa sa îndelungatã. În
fine, se vor spune multe în zilele care
urmeazã. Dacã mai lipseºte ceva, în
privinþa reacþiei umorale a unora. Po-
trivit comunicatului Biroului de presã
al Secretariatului Regal, trupul neîn-
sufleþit al Regelui Mihai va fi depus în
holul de onoare al Castelului Peleº, ºi
apoi, pentru douã zile, în Sala Tronu-
lui, la Palatul regal din Calea Victo-
riei. Înmormântarea va avea loc la
Curtea de Argeº, în noua Catedralã Ar-
hiepiscopalã ºi Regalã. La dorinþa Cus-
todelui Coroanei Române, funeraliile
Regelui Mihai I vor respecta tradiþiile
înaintaºilor Majestãþii Sale. Guvernul
a decretat trei zile de doliu naþional.

Alina Tãnãsescu, deputat în Parlamentul României:

„Modificãri esenþiale la Legile Justiþiei au fost propuse
de CSM ºi asociaþiile profesionale ale magistraþilor”

A îndeplinit funcþia de vicepre-
ºedinte pânã în iunie 2017 ºi în pre-
zent este secretar al acestei impor-
tante Comisii. De asemenea, este
membru al Comisia speciale co-
munã a Camerei Deputaþilor ºi Se-
natului pentru sistematizarea, uni-
ficarea ºi asigurarea stabilitãþii
legislative în domeniul justiþiei.
Analizându-i cu mare atenþie ºi
exigenþã activitatea putem sã spu-
nem cã deputatul Alina Tãnãsescu
nu a pierdut vremea prin Parlamen-
tul României. 27 de initiaþive legis-
lative, dintre care douã sunt deja
promulgate.  ªi douã proiecte de
hotãrâre adoptate : Proiect de ho-
tãrâre privind modificare alin2,
art 214, din Regulamentul Came-
rei Deputaþilor ºi Proiect de hotã-
râre privind Codul de conduit al
deputaþilor ºi senatorilor. A luat cu-
vântul de 14 ori în cadrul a cinci
ºedinþe ºi ºi-a adus un aport con-
siderabil la moþiunea “România nu
poate fi confiscate ! Apãrãm de-
mocraþia ºi votul românilor !”.

Deputatul Alina Tãnãsescu este
membru al Comisiei Speciale, co-
misie care se ocupã cu punerea
în acord a deciziilor Curþii Con-
stituþionale, cu prevederile Codu-
lui Penal, Codului de Procedurã

Alina Elena Tãnãsescu este din 2016 deputat în Par-
lamentul României.  Are o activitate bogatã în dome-
niul administraþiei publice, 12 ani, din care 10 ani de
consilier judeþean ºi doi de vicepreºedinte al Consi-
liului Judeþean Dolj.  Este doctor în Drept al Univer-
sitãþii din Craiova. A fost cadru  didactic în perioada
2007-2016 la Facultatea  de ªtiinþe Juridice, Econo-
mice ºi Administrative Craiova din cadrul Universi-
tãþii Spiru Haret. Este membru în Comisia juridicã,
de disciplinã ºi imunitãþi. În numãrul de astãzi al co-
tidianului regional Cuvântul Libertãþii, deputatul
Alina Tãnãsescu a vrut sã explice câteva modificãri
din Legile Justiþiei, pe înþelesul tuturor.

Penalã, Codului Civil, respectiv
Codul de Procedurã Civilã, pre-
cum ºi cu transpunerea în legis-
laþia naþionalã a directivelor Par-
lamentului European ºi Consiliu-
lui, cu privire la Justiþie.  Parla-
mentarul doljean a explicat ieri, în
ce constau cele mai importante
modificãri din Legile Justiþiei ºi îi
îndeamnã pe români sã citeascã
draftul iniþiatorilor acestei legi ºi
sã nu se mai lase manipulaþi, de
ce le zice unul sau altul. “Se vor-
beºte foarte mult de restrângerea
rolului preºedintelui în cazul nu-
mirii magistraþilor.  Am citit ºi am
constatat cã oamenilor li se spu-
ne cã se încalcã de cãtre PSD
hotãrârile Curþii Constituþionale,
mai precis, hotãrârea  CCR cu pri-
vire la prevederile art 94, lit c din
Constituþia României, potrivit cã-
ruia preºedintele numeºte în func-
þiile publice în condiþiile prevãzu-
te de lege.  Þin  sã precizez cã
iniþiativa legislativã a PSD-ului
prevede cã preºedintele poate re-
fuza motivat, o singurã datã, nu-
mirile propuse  de CSM în func-
þiile de preºedinte ºi vicepreºedinte
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie. Amendamentul potrivit cãruia
preºedintele nu poate refuza pro-

punerea menþionatã mai sus a fost
adoptat de Comisie la propunerea
CSM-ului ºi UNJR-ului”, a subli-
niat deputatul Alina Tãnãsescu.

Dezbateri
aprinse pe
articolul
„independenþa
procurorilor”

Parlamentarul a þinut sã facã
precizãri ºi despre Legea 303/
2004 privind statutul judecãtori-
lor ºi procurorilor, o lege care de
asemenea naºte controverse ºi
juriºtii au motive de gâlceavã, dar
ºi politicienii.  “Am discutat foar-
te mult în Comisie, pro ºi contra
pe amendamentele la Legea 303/

2004 privind statutul judecãtori-
lor ºi procurorilor.  Comisia Spe-
cialã a adoptat un raport favora-
bil în cazul acestui proiect. Au
fost dezbateri aprinse pe articolul
care prevede cã independenþa pro-
curorilor nu mai existã ca ºi prin-
cipiu în lege. Dar principiul inde-
pendenþei procurorilor nu este
prevãzut nici în Constituþia Româ-
niei. Art 124, alin 3 din Constitu-
þie, prevede cã  judecãtorii sunt
independenþi ºi se supun numai
legii. Iar art 132 din Constituþie,
prevede cã procurorii îºi desfã-
ºoarã activitatea potrivit principiu-
lui legalitãþii, al imparþialitãþii ºi al
controlului ierarhic.  Noi, Comi-
sia punem în acord legea cu deci-
ziile CCR ºi cu  Constituþia þãrii.
De aceia nu se regãseºte princi-

piul independenþei procurorilor în
iniþiativa legislativã. Astãzi, proiec-
tul va fi dezbãtut ºi votat în ple-
nul Camerei Deputaþilor. Ulterior,
proiectul va merge la Senat, care
este camera decizionalã pe legile
justiþiei. Discuþiile s-au concentrat
ºi pe modificãrile aduse la capito-
lul din lege privind rãspunderea
magistraþilor. Vorbim de modifi-
carea art 96, alin 7. din legea 303/
2004. PSD susþine prevederea
conform cãreia, prejudiciul cetã-
þeanului va fi acoperit de stat, iar
apoi, statul se va îndrepta împo-
triva judecãtorului sau procuroru-
lui, care cu rea credinþã sau gra-
vã neglijenþã a sãvârºit eroarea
judicarã cauzatoare de prejudi-
ciu”, a  mai completat parlamen-
tarul de Dolj.
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au menþinut, luni, mãsura arestãrii
preventive a celor trei bãrbaþi prinºi
în luna octombrie în timp ce dã-
deau „atacul” la un ban-
comat de pe Calea Bu-
cureºti: „Menþine mãsu-
ra arestãrii preventive a
inculpaþilor Stãnescu
Aurel, Codreanu Florin
Daniel ºi Þala Mihai
Moise, mãsurã dispusã
prin încheierea nr. 238
din 19.10.2017 a jude-
cãtorului de drepturi ºi
libertãþi din cadrul Tri-
bunalului Dolj. Cu drept
de contestaþie în termen
de 48 de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu, azi,
04.12.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reprezentanþii IPJ Dolj au con-
firmat cã luni, 4 decembrie a.c.,
în jurul orei 13.30, un bãrbat de
34 de ani, din localitatea Sadova,
Elian Cîrciu, a sunat pe 112 anun-
þând cã este ºicanat ºi urmãrit în
trafic, de douã autoturisme, unul
dintre acestea fiind condus de cra-
ioveanul Andrei Lazãr, de 30 de ani,
pe care îl cunoaºte, pentru cã au
avut neînþelegeri ºi în trecut. Elian
Cîrciu ºi Andrei Lazãr, primul cu
un Land Rover ce tracta o platfor-

Un bãrbat din comuna doljeanã
Unirea a fost arestat preventiv pen-
tru 30 de zile, în baza mandatului
emis, ieri dupã-amiazã, pe numele
sãu, de Judecãtoria Bãileºti, pen-
tru sãvârºirea a nu mai puþin de
ºapte infracþiuni la regimul circu-
laþiei rutiere. Reprezentanþii Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj au anunþat cã, în cursul zilei
de luni, a fost pusã în miºcare ac-
þiunea penalã faþã de Nicolae Bîr-
þã, din comuna Unirea, pentru sã-
vârºirea a 7 infracþiuni la regimul
circulaþiei rutiere (3 infracþiuni de -
conducere a unui vehicul fãrã a
poseda permis de conducere, 3 in-
fracþiuni de refuz sau sustragere de
la recoltarea de probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei ºi o
infracþiune de conducere a unui
autovehicul neînmatriculat), fapte
comise în perioada 23 iunie – 29
noiembrie a.c.

Mai exact, bãrbatul, care este
recidivist, fiind condamnat în luna
mai a.c., la 1 an ºi 4 luni închisoa-

Arestat pentru ºapte infracþiuni rutiere

re cu suspendare pentru infracþi-
uni rutiere, a fost prins în ultimele
luni la volan, deºi nu mai avea per-
mis de conducere, de fiecare datã
fiind bãut (1,29 mg/l alcool pur în
aerul expirat pe 23 iunie; 1,18 mg/
l alcool pur în aerul expirat în 12
noiembrie ºi 0,58 mg/l alcool pur
în aerul expirat în data de 29 no-
iembrie a.c.) ºi refuzând recolta-
rea probelor biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei. Doljeanul a
fost reþinut pentru 24 de ore în
cursul zilei de luni, iar ieri a fost
arestat pentru 30 de zile: „Admite
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Bãileºti. Dispune
arestarea preventivã a inculpatu-
lui BÎRÞÃ NICOLAE, pe o dura-
tã de 30 de zile, de la data de
5.12.2017 pânã la data de
3.01.2018, inclusiv. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
camera de consiliu, azi,
5.12.2017”, se aratã în hotãrârea
Judecãtoriei Bãileºti.

Hoþii prinºi când „dãdeau atacul” la un bancomatHoþii prinºi când „dãdeau atacul” la un bancomatHoþii prinºi când „dãdeau atacul” la un bancomatHoþii prinºi când „dãdeau atacul” la un bancomatHoþii prinºi când „dãdeau atacul” la un bancomat
din centrul Craiovei rãmân în spatele gratiilordin centrul Craiovei rãmân în spatele gratiilordin centrul Craiovei rãmân în spatele gratiilordin centrul Craiovei rãmân în spatele gratiilordin centrul Craiovei rãmân în spatele gratiilor

Magistraþii Tribunalului Dolj i-au menþi-
nut, luni, în spatele gratiilor pe cei trei bãr-
baþi cu vârste cuprinse între 21 ºi 60 de ani,
unul din Brãila ºi ceilalþi doi din municipiul
Vulcan, judeþul Hunedoara, prinºi în flagrant,
pe 18 octombrie a.c., în timp ce „dãdeau ata-
cul” la un bancomat de pe Calea Bucureºti

din Craiova. Cei trei montaserã un dispozi-
tiv artizanal în fanta bancomatului, pentru a
sustrage bani, dupã ce îºi încercaserã noro-
cul, în acelaºi fel, câteva minute mai devre-
me, la un alt bancomat din zonã. În urma cer-
cetãrilor, poliþiºtii au stabilit cã cei trei sunt
autorii altor 10 fapte similare.

Reamintim cã, în perioada 2 –
16 octombrie a.c., poliþiºtii doljeni
au fost sesizaþi de reprezentanþii mai
multor unitãþi bancare cu sucursale

în Craiova ºi Filiaºi, cu privire la fap-
tul cã persoane necunoscute, prin
forþarea fantei de eliberare nume-
rar, au încercat sã sustragã sume

de bani din bancomate. Astfel, în
aceastã perioadã, 10 ATM-uri ban-
care au fost forþate, în toate cazu-
rile oamenii legii întocmind dosare

de cercetare penalã sub
aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de tentativã la furt
calificat. A fost demaratã
o anchetã pentru identi-
ficarea autorilor, iar mier-
curi, 18 octombrie a.c.,
în jurul orei 19.00, poli-
þiºtii au reuºit sã prindã
în flagrant trei bãrbaþi, pe
Daniel Codreanu, de 21
de ani, din municipiul
Brãila, judeþul Brãila, Moi-
se Þala, de 27 de ani, ºi

Aurel Stãnescu, 60 de ani, ambii din
municipiul Vulcan, judeþul Hunedoa-
ra, care montaserã un dispozitiv
artizanal la un bancomat de pe Ca-

lea Bucureºti, în zona centralã. Cei
trei au fost încãtuºaþi la faþa locu-
lui, apoi duºi la sediul IPJ Dolj, au-
diaþi ºi reþinuþi pentru 24 de ore:-
 „În urma activitãþilor specifice
desfãºurate, poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investigaþii Crimi-
nale ºi Poliþiei Municipiului Cra-
iova au prins în flagrant trei bãr-
baþi imediat dupã ce au acþionat
asupra unui bancomat amplasat pe
Calea Bucureºti, cu un dispozitiv

confecþionat artizanal, introducân-
du-l în fanta de eliberare nume-
rar, cu scopul de a sustrage bani,
ulterior încercând sã acþioneze prin
aceeaºi metodã, asupra unui alt
ATM, din apropiere, activitate in-
fracþionalã întreruptã de interven-
þia poliþiºtilor. Din primele cerce-
tãri s-a stabilit cã cei trei sunt ºi
autorii faptelor sesizate anterior”,
au declarat, la momentul respectiv
reprezentanþii IPJ Dolj.

Andrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei Lazãr, implicat într-un scandal, implicat într-un scandal, implicat într-un scandal, implicat într-un scandal, implicat într-un scandal
în trafic, la Malu Mareîn trafic, la Malu Mareîn trafic, la Malu Mareîn trafic, la Malu Mareîn trafic, la Malu Mare

Agitaþie mare ºi multe maºini de poliþie, luni
dupã-amiazã, în comuna doljeanã Malu Mare, unde
un bãrbat de 34 de ani a reclamat cã a fost ºicanat
ºi urmãrit în trafic de Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei
Liliana Lazãr, care a activat la Judecãtoria Craiova
pânã în octombrie 2010, în prezent fiind la Judecã-
toria Mangalia. Poliþiºtii au deschis un dosar penal
în care fac cercetãri pentru distrugere ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice, Andrei Lazãr fiind cunoscut
pentru implicarea sa în mai multe scandaluri în
ultimii ani. În acest moment este judecat pentru o
încãierare provocatã în noaptea de 13 spre 14 februarie
2016 la Casa Studenþilor din Craiova, în timpul cãreia el ºi
complicele sãu au înjunghiat un craiovean, de 34 de ani.

mã pe care se afla un autoturism,
iar al doilea la volanul unui Audi A4,
s-au întâlnit la un centru de dez-
membrãri auto din satul Secui,
comuna Teasc, unde s-au înjurat
reciproc. Cîrciu a plecat cãtre Cra-
iova, însã a declarat cã a fost ur-
mãrit de douã autoturisme, un Audi
ºi un Lexus. Doljeanul a explicat
cã îl ºtie pe Andrei Lazãr pentru cã
în urmã cu câþiva ani a mai avut o
altercaþie cu el. Cîrciu le-a spus
poliþiºtilor cã, la intrare în Malu

Mare a fost ºicanat cu maºina de
Andrei Lazãr ºi cã acesta ar fi scos
o bâtã pe geam lovindu-i maºina.
S-a oprit ºi s-a refugiat la un cen-
tru de dezmembrãri auto din Malu
Mare, unde a aºteptat sosirea poli-
þiºtilor.  Oamenii legii spun cã fac
cercetãri în acest caz. „A fost des-
chis un doar penal în care se fac
cercetãri sub aspectul comiterii
infracþiunilor de distrugere ºi tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice,
iar poliþiºtii continuã verificãrile
pentru stabilirea cu exactitate a
persoanelor implicate ºi a gradu-
lui de participaþie al fiecãruia”,
ne-a declarat inspector principal
Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Dupã mai multe scandaluri pro-
vocate de-a lungul anilor, acum
Andrei Lazãr este judecat (în stare
de libertate) pentru tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice ºi port sau
folosire fãrã drept de obiecte peri-
culoase, dupã ce, în noaptea de 13
spre 14 februarie 2016 la Casa Stu-
denþilor din Craiova, el ºi un amic
de-al sãu au înjunghiat un craio-
vean, de 34 de ani. Dosarul este
pe rolul Judecãtoriei Craiova.
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Intenþia autoritãþilor de a civiliza puþin
comerþul care se face acum în Târgul mu-
nicipal de pe strada „Dimitrie Gerota” avan-
seazã destul de greoi. Dupã cum se ºtie,
în perimetrul târgului au fost scoase la li-
citaþie mai multe parcele de teren pe care
cei care doresc sã-ºi continue comerþul
acolo sã le poatã închiria ºi sã treacã apoi
la amenajarea de chioºcuri din care sã-ºi
vândã produsele. În felul acesta, nimeni
nu ar mai vinde marfa de pe jos sau de pe
mese, aºa cum se întâmplã acum, iar tot
comerþul din târg se va face într-un mod
decent.

La a doua încercare
Toate cele 38 de terenuri pentru ame-

najarea de chioºcuri au fost scoase la lici-
taþie de SC Pieþe ºi Târguri, în perioada
19 octombrie – 3 noiembrie. Doar o parte
din aceste terenuri au fost ocupate ºi s-a
decis organizarea unui nou lot de licitaþii,
în perioada 28 noiembrie – 18 decembrie.
„Pânã la aceastã datã, au fost atribuite spre
închiriere, prin licitaþie, aproape toate te-
renurile din zona de alimentaþie publicã ºi
o bunã parte din cele destinate comercia-
lizãrii en-gros de fructe ºi legume. Din
pãcate, nici unul dintre terenurile destina-

Comercianþii nu se prea înghesuie sã-ºi închiriere spaþii în
Târgul municipal de pe strada „Dimitrie Gerota”. Deºi autori-

tãþile schimbã cu totul imaginea acestui târg, investind ºi în
acest an, dar ºi în anul viitor în lucrãrile de modernizare, tere-
nurile destinate pentru vânzarea produselor nealimentare nu îi
atrag mai deloc pe vânzãtorii de „chilipiruri”, aceºtia conti-

nuând sã-ºi vândã marfa tot pe jos sau de pe mese.

Contractul încheiat cu câºtigã-
torul licitaþiei de achiziþie prevede
ca livrarea sã se facã de cãtre fur-
nizor direct în teritoriu, la direcþii-
le de sãnãtatea publicã. În acest
context, luni au fost livrate vacci-
nurile gripale cãtre direcþiile de sã-
nãtate publicã din Constanþa
(91.170 doze), Bucureºti (36.630
doze), Ilfov (6.520 doze), Cãlãraºi
(20.207 doze), Giurgiu (5.215
doze), Teleorman(17.780 doze),
Buzãu (23.487 doze), Prahova
(43.465 doze), urmând ca proce-
sul de distribuire a vaccinului la
nivel naþional sã continue.

Pentru a evita în viitor situaþiile
de întârziere în aprovizionarea cu
vaccin antigripal, autoritãþile sani-
tare au  încheiat, pentru prima oarã,
un acord-cadru pentru achiziþia
vaccinului antigripal pentru o pe-
rioadã de doi ani.

te amenajãrii de magazine de produse nea-
limentare nu a fost atribuit, pentru cã nu
s-a prezentat nimeni la licitaþiile organiza-
te pânã acum”, a precizat Adrian Dinu,
purtãtorul de cuvânt al SC Pieþe ºi Târ-
guri Craiova.

Spaþiile se închiriazã pe patru ani
Cele 16 terenuri în cauzã sunt destinate

pentru comercializarea produselor nealimen-
tare - îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, unelte,
piese auto. Dacã la prima licitaþie nu a
existat nici mãcar un ofertant, autoritãþile
sperã cã, totuºi, de aceastã datã se vor
ocupa, având în vedere faptul cã este foar-
te posibil ca sã nu mai fie permisã vânza-
rea de mãrfuri, fie ºi chilipiruri, decât din
chioºcuri-tip. „Închirierea spaþiilor se face
pe o perioadã de patru ani, iar chioºcurile
trebuie sã corespundã normativelor muni-
cipale. Tot aici va fi amenajatã o platfor-
mã pentru desfacerea direct din maºinã a
legumelor ºi fructelor, destinatã producã-
torilor agricoli, dar ºi o amplã parcare pen-
tru clienþi”, a mai precizat Adrian Dinu. Orice
persoanã sau firmã interesatã poate obþine
informaþii ºi poate depune oferte la sediul
din Piaþa Centralã sau la telefon 0251/
410.696, Compartimentul Licitaþii Terenuri.

Informaþii despre aceste terenuri scoase la
licitaþie se gãsesc ºi pe site-ul www.piete-
craiova.ro, la rubrica Licitaþii.

Piaþa Chiriac va redeveni
o piaþã de cartier

Pe planul de investiþii din anul viitor, ad-
ministraþia pieþelor îºi propune sã aloce bani
de la bugetul propriu ºi pentru amenajarea
de spaþii acoperite în care sã fie instalaþi
comercianþii de haine ºi încãlþãminte se-
cond-hand. „Standurile respective îºi pãs-
treazã actualul amplasament, numai cã SC
Pieþe ºi Târguri va interveni ºi le va con-

fecþiona niºte spaþii acoperite, astfel încât
ºi aceºti comercianþi ai târgului sã benefi-
cieze de condiþii decente”, a explicat pur-
tãtorul de cuvânt al administraþiei pieþelor.
Când toate aceste amenajãri vor fi duse la
bun sfârºit, conducerea SC Pieþe ºi Târ-
guri intenþioneazã sã nu mai autorizeze vân-
zarea de legume ºi fructe în Piaþa Chiriac,
aºa cum se întâmplã acum, comercianþii
de acolo fiind direcþionaþi spre târg. Piaþa
respectivã nu se va închide însã, intenþia
fiind ca spaþiul respectiv sã rãmânã doar
cu destinaþia de piaþã de cartier.

LAURA MOÞÎRLICHE

Vaccinarea antigripalã demareazã cu întârziere
Mai târziu prin comparaþie cu anii prece-

denþi, campania de vaccinare antigripalã gra-
tuitã va demara în perioada urmãtoare. Pes-
te un milion de doze de vaccin gripal sezoni-

er vor fi achiziþionate anul acesta, dublu faþã
de anul trecut, astfel încât sã asigure vacci-
narea unui numãr cât mai mare de persoane
aflate în grupele de risc.

Pânã în prezent
nu existã cazuri
confirmate de gripã

Conform ultimelor date furni-
zate de Institutul de Sãnãtate Pu-
blicã, pe teritoriul României nu
s-au înregistrat cazuri confirmate
de gripã, morbiditatea prin infec-
þii respiratorii acute încadrându-
se în intervalul aºteptat pentru
aceastã perioadã.

La nivel naþional, numãrul to-
tal de cazuri de infecþii respira-
torii acute (gripa clinic, IACRS
ºi pneumonii) a fost de 83.563,
cu 3.7% mai mic comparativ cu
cel înregistrat în aceeaºi sãptã-
mânã a sezonului precedent
(86.996) ºi cu 7.6% mai mare faþã
de cel înregistrat în sãptãmâna
precedentã (79.895).

În cadrul campaniei de vac-
cinare antigripalã gratuitã, vor fi
imunizate persoanele cu risc ri-
dicat de îmbolnãvire, mai pre-
cis persoane cu vârsta peste 65
de ani, una din categoriile cele
mai expuse la viroze respirato-
rii, persoane cu boli cronice, în
special boli respiratorii ºi cardi-
ovasculare, boli metabolice, co-
pii ºi bãtrâni instituþionalizaþi,
personal medical, gravide con-
form strategiei MS ºi recoman-
dãrilor OMS ºi ECDC.

Specialiºtii reamintesc popu-
laþiei cã vaccinarea este cea mai
sigurã ºi eficientã metodã de pre-
venire a îmbolnãvirilor prin gri-
pã ºi recomandã tuturor celor
care sunt în categoriile cu risc

crescut de îmbolnãvire sã soli-
cite vaccinul gratuit.

Gripa, periculoasã
mai ales pentru
bolnavii cronic

Gripa este o boalã care poate
fi mortalã, iar principalele gru-
pe de risc sunt reprezentate de
bãtrâni, bolnavi cronic, femei
gravide ºi copii. Chiar dacã vac-
cinul antigripal rãmâne cea mai
eficientã modalitate de protec-
þie împotriva îmbolnãvirilor de
sezon, medicii recomandã po-
pulaþiei sã þinã seama ºi de o
serie de mãsuri preventive. Este
necesar sã fie respectate nor-
mele generale de igienã, precum

spãlarea mâinilor ori de câte ori
e nevoie ºi pãstrarea unei igie-
ne  corporale  r iguroase .  În
aceastã perioadã este indicat
consumul de fructe ºi legume,
care asigurã un aport optim de
vitamine, pentru întãrirea siste-
mului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte
orele de somn pentru a evita slã-
birea sistemului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice,
în special cele cu afecþiuni cro-
nice cardiace ºi respiratorii, re-
comandarea este aceea de a se
feri pe cât posibil de deplasãri-
le care creeazã premisele îm-
bolnãvirii sau a apariþiei com-
plicaþiilor afecþiunilor existente.
În cazul în care apar primele
semne de boalã – febrã, dureri
de cap ºi de gât sau tuse – tre-
buie anunþat telefonic, în cel
mai scurt timp posibil, medicul
de familie.

Totodatã, specialiºtii atrag
atenþia cã persoanele afectate
de viroze respiratorii au tendin-
þa de a lua medicamente fãrã a
consulta în prealabil un doctor.
Medicii susþin cã automedica-
þia devine o mare problemã, în
aceastã perioadã a anului, oda-
tã cu creºterea numãrului de
persoane care au probleme din
cauza virozelor respiratorii ºi a
pneumoniilor.

RADU ILICEANU
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Vorbim de 5,5 km de asfalt,
asta în condiþiile în care localita-
tea doljeanã Almãj nu mai are nici-
un metru de pãmânt, toatã, de la
un capãt la altul este betonatã.
Comuna are deja apã curentã ºi
vreo 500 de abonaþi ºi urmeazã

La Almãj, în 2018:

Deºi iarna bate la uºã, reprezentanþii admi-
nistraþiei locale din Almãj nu mai prididesc cu
lucrãrile de infrastructurã. Comuna are locuri-
le mirifice, încãrcate de istorie ºi un primar
destoinic. Cula Poenaru ºi Biserica „Sfinþii
Voievozi”, ambele ctitorii ale lui Barbu ºi ale
Catrinei Poenaru, sunt mândria oamenilor de

aici. Toþi îþi vorbesc despre cele douã monu-
mente, iar când ajungi la edilul localitãþii, Ion
Rãcãreanu, primar cu experienþã îþi vorbeºte
despre infrastructura comunei, demnã de o
localitate europeanã. Peste 1 milion de euro,
fonduri europene, vor fi investite într-un pro-
iect amplu de asfaltare.

lucrãrile de cana-
lizare, pe o lungi-
me de 7,5 km.
Anul 2018 va fi
anul în care locui-
torii din Almãj vor
beneficia ºi de
aceastã utilitate.
Plecãm cu discu-
þia despre  Culã ºi
aflãm de la dom-
nul primar cã dacã
mai existã se da-
toreazã consiliului
local, care cu ani
în urmã a avut
ideea de a construi
în jurul acestei
cule o ºcoalã.
Peste drum de

culã se aflã Biserica „Sfinþii Vo-
ievozi“, alt loc plin de istorie,
1787 fiind anul ctitoriei. Prima-
rul, Ion Rãcãreanu poate sã-þi
vorbeascã despre aceste con-
strucþii istorice douã zile la rând,
dar nu rateazã niciun moment sã

vorbeascã ºi despre investiþiile
recente ºi mai ales despre cele
viitoare. „Anul ãsta a fost bun,
se putea ºi mai bun. Sperãm sã
fie un an mult mai bun 2018.
Multe proiecte pe care ni le-am
propus, în mare parte le-am re-
zolvat, altele urmeazã sã le rezol-
vãm în 2018. Am reuºit sã ajun-
gem la un numãr de 500 de abo-
naþi în ceea ce priveºte  alimen-
tarea cu apã, pe care am finali-
zat-o în 2015, vorbim de cele
patru sate ale comunei. ªi pen-
tru cã am terminat cu alimenta-
rea cu apã, trecem la canalizare.
Un milion de euro vom investi în
7,5 km de canalizare.

Teren de fotbal
de 58.000 de euro

Anul trecut edilul localitãþii Al-
mãj ne vorbea despre ce ar vrea
sã facã în 2017, despre un pro-
iect care contribuie la siguranþa
cetãþenilor, a elevilor, a celor
care mai întârzie pe strãzi. “Vã

spuneam anul trecut cã vom
avea în vedere în acest an ºi îm-
bunãtãþirea sistemului de ilumi-
nat stradal. Chiar de 1 Decem-
brie am finalizat acest proiect ºi
localitatea este acum o feerie.
Am investit în aceastã lucrare
3,7 miliarde de lei, toþi banii fi-
ind din bugetul local, dar nu ne
pare rãu. Seara este ca ºi ziua.
Elevii ºi bãtrânii pot circula
acum în toatã comuna, în depli-
nã securitate fiind luminã peste
tot. ªi pentru cã veni vorba de
tineri. Avem ºi pentru ei un pro-

iect de suflet ºi anume vom ame-
naja în 2018 un teren de fotbal,
de 58.000 de euro în cadrul
Grupului de Acþiune Localã
(GAL) “Colinele Olteniei”. Pro-
iectul este deja aprobat, urmea-
zã ca în 2018 sã-l implementãm
ºi credem noi cã prin toamnã se
poate juca fotbal aici. Desigur,
cã nu rãmânem cu dezvoltarea
comunei la acest stadiu. Vom
continua…”, a mai spus Ion
Rãcãreanu, primarul comunei
Almãj.

MARGA BULUGEAN

Ion Rãcãreanu

Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj este în
plinã desfãºurare a unei Campanii de informare
ºi conºtientizare cu privire la  „Modificarea
salariului brut, în contextul  transferului con-
tribuþiilor sociale obligatorii, de Legea nr. 62/
2011, reglementatã prin art. VII din OUG nr.
82 / 2017, pentru modificarea ºi completarea
unor acte normative, registrul general de evi-
denþã al salariaþilor”.

Campania este în derulareîntre 4 decembrie
2017 – 31 ianuarie 2018. Obiectivul acestei acþi-
uni este unul foarte clar:creºterea gradului de con-
ºtientizare a entitãþilor care au calitatea de anga-
jator ºi folosesc forþã de muncã fãrã respectarea

prevederilor legale, în ceea ce priveºte conse-
cinþele sociale ºi economice pe care le produce
munca nedeclaratã.

„Este o campanie conform legii ºi vom avea,
în cadrul acesteia, discuþii atât cu angajaþii, cât
ºi cu angajatorii. Obiectivul campaniei este creº-
terea gradului de conºtientizare a entitãþilor care
au calitatea de angajator ºi folosesc forþa de
muncã fãrã respectarea prevederilor legale, în
ceea ce priveºte consecinþele sociale ºi econo-
mice pe care le produce munca nedeclaratã”, a
precizat Cãtãlin Mohora inspector-ºef al Inspec-
toratului Teritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

Sala de ºedinþe a Primãriei Cra-
iova a fost arhiplinã, la gala „Eºti
tare , voluntare!”.Direcþia Judeþea-
nã pentru Sport ºi Tineret Dolj ºi
Centrul de Voluntariat „Voluntaris”
au fost organizatorii galei de pre-
miere a celor care au contribuit, ºi
o vor face ºi în continuare, pentru

Devenitã tradiþie, ziua de 5 decembrie
– „Ziua Internaþionalã a Voluntariatului” –
se multiplicã, pentru ªcoala Gimnazialã
din Filiaºi. «În ultimele trei sãptãmâni,
peste 500 de voluntari au donat haine,
alimente, jucãrii, încãlþãminte, dulciuri,
rechizite, în scopul ajutorãrii copiilor ºi
familiilor cu posibilitãþi materiale reduse.
Ne îndreptãm atenþia spre copiii din
Argetoaia , Piria, Braloºtiþa, Fratoºtiþa,
Rudari, Butoieºti ºi, bineînþeles, Filiaºi.
Voluntarii „Moºului” au împachetat peste
900 de daruri, destinate preºcolarilor ºi
elevilor cuminþi, precum ºi celor cu
deficienþe. Le mulþumim pãrinþilor,
elevilor  ºi cadrelor didactice de la ºcoala
noastrã, precum ºi partenerilor – Asocia-
þia „Fraþii Racoþeanu”, „Rotary Club
Craiova” – ºcolile asociate», a precizat
prof. Alin Mondescu, director al ªcolii
Gimnaziale din Filiaºi.

CRISTI PÃTRU

„Eºti tare, voluntare!”,
la ziua premierilor

dezvoltarea voluntariatului, mai ales
în rândul tinerilor. Au fost acordate
mai multe premii ºi cupe, iar coti-
dianul „Cuvântul Libertãþii” a fost
unul dintre laureaþi, pe media, pri-
mind diploma „Cel mai TARE sus-
þinãtor în domeniul presei scrise”.

CRISTI PÃTRU

Educaþie, generozitate, dãruire
la ªcoala Gimnazialã din Filiaºi
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Alaiul Datinilor „Din bã-
trâni, din oameni buni” va bu-
cura publicul, ca în fiecare an,
cu fragmente de iarnã tradiþiona-
lã, aduse în scenã de grupuri,
ansambluri ºi soliºti vocali, din
diverse colþuri ale þãrii, care pro-
moveazã obiceiurile specifice
Crãciunului ºi Anului Nou. Eve-
nimentul va fi însoþit de o expo-
ziþie cu fotografii care ilustreazã
particularitãþile ºi frumuseþea da-
tinilor de iarnã din judeþul Dolj,
din arhiva C.J.C.P.C.T. Dolj.

Deschiderea va avea loc joi, 14
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

14 ansambluri folclorice, din judeþele Gorj,
Mehedinþi, Dolj, Cluj, Teleorman, Sibiu, Argeº ºi

Dâmboviþa, ºi ºapte soliºti vocali vor face parte în
acest an din Alaiul Datinilor „Din bãtrâni, din oa-

meni buni”. Evenimentul va avea loc în zilele de 14
ºi 15 decembrie, la Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri”, ºi este organizat de Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj, cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj. Spectacolul va fi însoþit de o expozi-
þie de fotografie ºi de o ediþie „Dolju-n bucate” de

post. Intrarea publicului va fi liberã!

decembrie, ora 18.00, când pe
scena Teatrului pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri” vor urca Grupul
folcloric „Gorjeanca” din Târgu
Jiu ºi Ansamblul de datini ºi obi-
ceiuri populare „Roua” din Clo-
ºani-Padeº (Gorj), Ansamblul
folcloric „Liliacul” din Baia de
Aramã (Mehedinþi), Octetul
„Leru-i, ler” din Craiova (Dolj),
Grupul „Someºenii” din Cluj-Na-
poca (Cluj), Grupul vocal bãrbã-
tesc „Burnasul” din Alexandria
(Teleorman) ºi Grupul vocal „Do-
ruri sibiene” din Sibiu.

Spectacolul de vineri, 15 de-
cembrie, se va deschide la ora
17.30 cu o secvenþã de viaþã tra-
diþionalã sub genericul „Dolju-n
bucate” de post. Se vor alãtura Ala-
iului Datinilor Ansamblul folcloric
„Hora Desnãþuiului” din Bârca,
Ansamblul „Trandafirul” al Casei
de Culturã Dãbuleni, Ansamblul
Folcloric „Dor Cãlãtor” din Craio-

va, Grupul vocal „Steluþe dunãre-
ne” din Calafat ºi Grupul de colin-
dãtori „Rapsozii Desnãþuiului” din
Giurgiþa (Dolj), Grupul folcloric
„Bratia” din Vlãdeºti (Argeº), An-
samblul „Flori dâmboviþene” din
Târgoviºte (Dâmboviþa), soliºtii
vocali Mãdãlina Stoica, Manuela
Motocu, Maria Rotaru, Liviu Ol-
teanu, Raluca Mãlãescu, Camelia

Chivu, Alexandru Ionuþ Lilea.
De asemenea, tot vineri, de la

ora 18.00, Ansamblurile folclorice
„Bratia” ºi „Flori dâmboviþene”,
invitate la Alaiul Datinilor de
C.J.C.P.C.T. Dolj, vor evolua pe
scena Galei Sãrbãtorilor de Iarnã
2017, în Piaþa „Mihai Viteazul”, la
evenimentul organizat de Primãria
Municipiului Craiova.

Mâine, 7 decembrie, de la ora
19.00, Teatrul ACT Bucureºti va
prezenta, în cadrul Stagiunii „Co-
libri. ACTul 2”, spectacolul „N-
ai tu treabã!”, de Cãtãlin ªtefã-
nescu, dupã „Dãnilã Prepeleac” de
Ion Creangã, în regia lui Alexan-
dru Dabija, cu Marcel Iureº, An-
drei Seuºan, Alexandru Voicu.
«Pentru mulþi dintre noi, azi, mi-
nunata poveste a lui Creangã poate
sã parã ceva nostim, dar de o dez-
armantã naivitate. Însã, pe cãrã-
rile ºi ocoliºurile sale, se ivesc în-
trebãri valabile de când lumea. De
ce nu se potriveºte o socotealã
simplã, fãcutã acasã, cu cea din
târg? De ce furtul de la cineva
care a agonisit avere poate fi
considerat un lucru justificat?
De ce trage norocul doar la unii?
De ce se spune cã banul e ochiul
dracului? Pentru toate proble-
mele astea, ºi pentru multe alte-
le, la noi existã un rãspuns su-
veran: „N-ai tu treabã!”», scrie
dramaturgul Cãtãlin ªtefãnescu
pe www.teatrulact.ro. Preþ bi-
let: 20 lei

„Colibri. ACTul 2” va conti-
nua la începutul anului viitor cu
spectacolele „O intervenþie”, de
Mike Bartlett, regia Radu Iaco-
ban, cu Ana Ularu, Lucian Ifti-

Douã spectacole cu Marcel Iureº,
sãptãmâna aceasta, la Teatrul „Colibri”
Maraton de spectacole, în aceastã sãptãmâ-

nã, la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.
În deschidere, douã reprezentaþii avându-l în
distribuþie pe actorul Marcel Iureº: „N-ai tu
treabã!”, al Teatrului ACT din Bucureºti, ºi
„Furtuna”. Biletele se pot procura de la Agen-
þia teatralã, de luni pânã sâmbãtã, între orele

10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica în in-
tervalul 10.00-13.00. La sfârºitul sãptãmânii
vor urca pe scenã peste 100 de ucenici ai ce-
lor 12 ateliere de creaþie desfãºurate în Fabri-
ca de poveºti electroColibri în perioada octom-
brie-decembrie. Înscrieri pentru o nouã serie
de ateliere se vor face din luna ianuarie 2018.

me, scenografia Cezarina Iulia Po-
pescu (25 ianuarie), ºi „LUNGS”,
de Duncan Macmillan, cu Denisa
Nicolae, Liviu Romanescu, regia
Nicolae Constantin Tãnase, sceno-
grafia Adeline Andreea Bãdescu (22
februarie).

Publicul craiovean are, de ase-
menea, bucuria de a-l întâlni tot mai
des pe actorul Marcel Iureº ºi gra-
þie spectacolului pus în scenã la
„Colibri”, „Furtuna”, de William
Shakespeare - o producþie inspira-
tã de arta animaþiei, pe un scenariu
ºi în regia lui Cristian Pepino, mu-

zica Marin Fagu, decoruri Remus
Alexandru Gabor, costume Raluca
Aioniþoaie. Urmãtoarea reprezenta-
þie va avea loc vineri, 8 decembrie,
ora 18.00, readucându-i în scenã
ºi pe actorii Oana Stancu, Geo Di-
nescu, Mugur Prisãcaru ºi Marin
Fagu. Preþ bilet: 10 lei

Sâmbãtã, 9 decembrie, ora
18.00, ne bucurãm de „Pinoc-
chio”, în spectacolul adaptare
dupã Carlo Collodi, scenariul ºi
regia Cristian Pepino, scenografia
Cristina Pepino, muzica Dan Bã-
lan, cu actorii Rodica Prisãcaru,

Emanuel Popescu, Mugur Prisã-
caru, Alla Cebotari, Oana Stancu,
Iulia Cârstea, Adriana Ioncu. Du-
minicã, 10 decembrie, la ora 11.00,
este programat spectacolul „Sarea
în bucate”, dupã Petre Ispirescu,
scenariul ºi regia Valentin Dobres-
cu, scenografia Mihai Pastrama-
giu, muzica Alin Macovei-Moraru.
În distribuþie îi regãsim pe actorii
Ionica Dobrescu, Oana Stancu,
Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Cos-
min Dolea, Mugur Prisãcaru, Da-
niel Mirea. Preþ bilet: 7 lei sau 10

lei, în funcþie de categoria locului.
Tot duminicã, 10 decembrie,

dar de la ora 13.00, vor urca pe
scenã peste 100 de ucenici ai ce-
lor 12 ateliere de creaþie desfãºu-
rate în Fabrica de poveºti elec-
troColibri în perioada octombrie-
decembrie: „Dincolo de poveste”
(coord. Rodica Prisãcaru), „La-
boratorul creativ” (coord. Andre-
ea Melinescu), „Primul pas pe
scenã” (coord. Alis Ianoº), „Jo-
cul de-a joaca” (coord. Oana Stan-
cu), „Puzzle Factory” (coord.

Adriana Teodorescu), „Po-
veºtile copilãriei”, „Construim
cu bucurie” ºi „Lumea pitici-
lor” (coord. Laura Pumnea),
„Cine sunt eu” ºi „Dincolo de
mascã” (coord. Geo Dines-
cu), „Zece degete, nu doar
douã mâini” (coord. Marin
Fagu), „Video blogger Colibri”
(coord. Marin Fagu, Geo Di-
nescu, Andreea Melinescu,
Laura Pumnea).

Ultimele reprezentaþii ale
anului 2017 la Teatrului pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”
vor fi „Inimã de piatrã” (sâm-
bãtã, 16 decembrie, ora 18.00)
ºi „Albã ca Zãpada” (dumi-
nicã, 17 decembrie, ora 11.00).
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Anunþul tãu!
CONSILIUL LOCAL GHIN-

DENI JUDEÞUL DOLJ C O N V O
C A R E. Având în vedere art.39,
alin.1 din Legea 215 din 2001,
Consiliul Local Ghindeni, se con-
voacã în ºedinþã ordinarã în data
de 12.12.2017, ora 09.30 la sediul
Consiliului Local Ghindeni, jud.
Dolj. ªedinþa are la ordinea de zi
urmãtoarele: 1 Proiect de hotã-
râre privind încetarea de drept a
mandatului  deconsilier local a
d-lui Paun Cristian. 2  Proiect de
hotãrâre privind validarea  în
funcþia de consilier local a d-lui
SECU FELIX NICU. 3  Proiect de
hotãrâre privind luare act înce-
tare mandat PIRVU MARIAN. 4
Proiect de hotãrâre privind vali-
darea în funcþia de consilier lo-
cal a d-lui IOANA MIHAI. 5 Pro-
iect de hotãrâre privind Reorga-
nizarea Serviciului de Alimenta-
re cu Apã al comunei Ghindeni.
6 Proiect de hotãrâre privind
aprobarea documentelor nece-
sare demarãrii ºi derulãrii proce-
durii de licitaþie publicã organi-
zatã în vederea atribuirii con-
tractului de delegare prin conce-
sionare a operãrii instalaþiilor de
gestionare a deºeurilor munici-
pale realizate în cadrul proiectu-
lui ”Sistem de Management In-
tegrat al Deºeurilor în Judeþul
Dolj”. 7 Proiect de hotarare pri-
vind aprobarea definitivãrii ºi
actualizãrii Planului Urbanistic al
comunei Ghindeni, jud. Dolj. 8
Proiect de hotãrâre privind revo-
care Hotãrâre fãrã numãr (adop-
tatã în ºedinþa extraordinarã din
data de 25.07.2017) privind Su-
plimentarea nr. membrilor Comi-
siei de validare  a mandatelor de
consilieri locali cu 2 membrii. 9

Anunþul tãu!
Proiect de hotãrâre privind revo-
care Hotãrâre fãrã numãr (adop-
tatã în ºedinþa extraordinarã din
data de 25.07.2017) privind ale-
gerea viceprimarului comunei
Ghindeni jud. Dolj. 10 Proiect de
hotãrâre privind aprobarea acor-
dãrii de cadouri pentru ºcolari ºi
preºcolarii ªcolii Gimnaziale
Ghindeni, jud. Dolj cu ocazia Ser-
bãrii Pomului de Iarnã. 11 Proiect
de hotãrâre privind Rectificare
BVC 2017 al comunei Ghindeni
jud. Dolj. 12 Diverse.

PRIMÃRIA Comunei Drãgo-
teºti, Judeþul Dolj, cu sediul în
localitatea Drãgoteºti, strada
Nicolae Iorga, nr.1, judeþul Dolj,
în baza Legii 188/1999, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post vacant pentru
funcþie publicã de execuþie: re-
ferent III, grad profesional asis-
tent, în cadrul SPCEPL Drãgo-
teºti, compartimentul Evidenþa
persoanelor. Condiþii specifice
de participare la concurs: -stu-
dii medii liceale absolvite cu di-
plomã de bacalaureat; -vechi-
me în specialitatea studiilor ne-
cesare ocupãrii postului: 1 an.
Data, ora ºi locul de desfãºura-
re a concursului: -Proba scrisã:
data de 04.01.2018, ora 10.00, la
sediul instituþiei; -Interviul: data
de 08.01.2017, ora 10.00, la se-
diul instituþiei. Dosarele de în-
scriere se depun la sediul insti-
tuþiei în termen de 20 de zile de
la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial. Date contact:
tel.secretar: Neagoe Silvia,
0251.456.355, Primãria Comunei
Drãgoteºti, Judeþul Dolj, Str. Ni-
colae Iorga, nr. 1, e-mail: secre-
tar.dragotesti@yahoo.com.

Anunþul tãu!
Anunþ public privind depu-

nerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu – S.C. Mag
Construct S.R.L. S.C. Mag Con-
struct S.R.L. anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Con-
struire depozit agregate ºi sta-
þie de betoane” propus a fi am-
plasat în comuna Pieleºti, sat
Pieleºti, DC87, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni –
vineri, între orele 9 – 14 ºi la se-
diul Mag Construct SRL din Cra-
iova, str. Vasile Alecsandri, nr.
11, în zilele de luni – vineri, între
orele 9 – 14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

ANUNÞ prealabil privind afi-
ºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorialã Amãrãº-
tii de Sus, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documente-
lor tehnice ale cadastrului pen-
tru sectoarele cadastrale nr.13
începând cu data de 12.12.2017,
pe o perioadã de 60 de zile, la
sediul Comunei Amãrãºtii de
Sus, conform art.14 alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a pu-
blicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã ºi de
ziua  numelui Sfânt
urãm dragului nostru
ROBERT ªERP „La
Mulþi Ani!”, multã sãnã-
tate, prosperitate, rea-
lizãri în plan familial ºi
profesional. Îþi dãruiesc
un coºuleþ cu tranda-
firi copiii, soþia, mama,
socrii ºi cumnatul.

PRESTÃRI SERVICII
Geta Ungureanu - croito-
reasã Craiova, str. Pãltiniº.
Informaþii ºi programãri la
telefon: 0770/172.756.

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere semidecomanda-
te, 1/4, zona Puºkin. Te-
lefon: 0758/153.669.

Vând apartament cu douã
camere în Bucureºti, Pre-
lungirea Ghencea. Tele-
fon: 0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, confort 1 sporit,
Bulevardul Dacia, etaj 3/
4, poziþie deosebitã. Te-
lefon: 0771/504.064.

CASE
Vând casã nouã toate
utilitãþile. Telefon: 0757/
414.713.

Vând casã str. Pãrului nr.
33. Telefon: 0755/074.742.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire centra-
lã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.

Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan ca-
dastru, vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stradale.
Telefon: 0727/884.205.

Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren agricol spate-
le Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.

Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon: 0752/
641.487.

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Caut instrucþiuni de folo-
sire pentru fax-copiator
marca Samsung SF
5100 P. Telefon: 0721/
995.405.

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

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând coceni ºi baloþi lu-
cernã. Telefon: 0724/
053.806.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 6 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:

Anunþ
Comuna Cetate, titular al proiectului Îmbunatatire a le-

gaturilor dintre Cetate si Georgi Damyanovo - moderni-
zare prin asfaltare strazi cu lungimea de 5712 m anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul
nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi eva-
luãrii adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, proiect
propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cetate

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru pro-
tecþia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, în
zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, pânã la data de 11.12.2017.

Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã (3
piese) Telefon: 0729/
684.222.
Vând roþi Mercedez 195/
65  R-15, cu cauciucuri de
iarnã, televizor Toshiba
Telefon: 0762/183.205.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 apometre în bunã
stare 15 lei / bucatã,
maºinã electricã de fãcut
pâine “Alasca” 70- lei. Te-
lefon: 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 taburele din pal
melaminat culoare gri -
12 bucãþi. Telefon: 0728/
911.350.
Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic, func-
þionabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azboci-
ment 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 bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 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, alter-
nator 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul Fla-
cãra. Telefon: 0251/
427.583.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã, încãlzire gaze
(zona Catargiu). Tele-
fon: 0758/131.341.

PIERDERI
Pierdut certificat de În-
matriculare Menþiuni nr.
17176/ 23.04.2015 ºi
certificat constatator eli-
berate de ORC DOlj
pentru S.C. ALL SCHOL
SRL. Se declarã nule.
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1. CFR Cluj 20 14 4 2 33-10 46
2. FCSB 20 12 5 3 40-14 41
3. Craiova 20 11 6 3 34-22 39
4. Botoºani 20 10 5 5 25-18 35
5. Viitorul 20 9 4 7 26-17 31
6. Astra 20 8 7 5 28-20 31
7. Dinamo 20 9 3 8 29-22 30
8. CSMP Iaºi 20 7 6 7 23-26 27
9. ACS Poli 20 6 7 7 18-29 25
10. Chiajna 20 7 2 11 28-25 23
11. Voluntari 20 5 7 8 17-23 22
12. Mediaº 20 2 7 11 9-31 13
13. Sepsi 20 3 3 14 11-36 12
14. Juventus 20 1 6 13 11-40 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XX- a
FC Voluntari – CFR Cluj 0-3

Au marcat: Omrani 41, Deac 75, Pãun 78.
Chiajna – FC Botoºani 3-0

Au marcat: Bawab 40, M. Cristescu 50, Bud 88.
„U” Craiova – Viitorul 3-1

Au marcat: Mitriþã 58, Bancu 62, Bãrbuþ 77 / Þucudean 42.
CSMP Iaºi – Astra 1-0
A marcat: Cristea 68.
FCSB – Juventus 4-0

Au marcat: Tãnase 54, 78, Coman 81, Budescu 90.
ACS Poli – Gaz Metan 1-1

Au marcat: Drãghici 4 / Golubovic 47.
Sepsi – Dinamo 0-3

Au marcat: Nemec 9, Nedelcearu 31, Salomao 79.

L i g a  I  -  e t a p a  a  XX- a
Juventus – Astra, vineri, ora 21

Viitorul – Chiajna, sâmbãtã, ora 17
CFR Cluj – ACS Poli, sâmbãtã, ora 20

Gaz Metan – „U” Craiova, duminicã, ora 17
FC Botoºani – FCSB, duminicã, ora 20

Sepsi – CSMP Iaºi, luni, ora 17
Dinamo – FC Voluntari, luni, ora 20

Echipa under 17 a Universitãþii
Craiova a terminat anul pe primul
loc în grupa sa din Liga Elitelor,
cu 20 de puncte. În ultimul meci
oficial din 2017, Universitatea Cra-
iova a învins pe Viitorul Mihai
Georgescu, scor 9-0. Pentru alb-
albaºtri au marcat: Sîrbu (3), Niþu
(2), Ionescu, Simon, Pãtulea, Boº-

tinã. Antrenorul Dragoº Bon a în-
ceput cu: Preduþ - Ionescu, Ma-
nea, Rezeanu, Cojocaru - Moga,
Pãtulea, Sîrbu, Moldovan - Niþu,
Simon. Au mai evoluat pe parcur-
sul meciului: Niþuicã, Guþã, Boºti-
nã, Cristea ºi Dobre. Astãzi, de la
ora 15, în cadrul bazei de la Aero-
port, echipa lui Dragoº Bon joacã

un amical cu CSJ ªtiinþa Craiova.
Echipa Universitãþii care a ratat

calificarea în Liga Elitelor ºi evo-
lueazã în Campionatul Naþional
Under-19, a învins pe LPS Târgu
Jiu cu 8-0, marcatori: Baicu (4),
Stãiculescu (2), Albãstroiu, Zbo-
na. Antrenorul Petriºor Bondrea a
aliniat urmãtorul prim unsprezece:
Bobonete - Albãstroiu, Puþaru, Vlã-
dulescu, Vadasis - Vulpe, Baciu,
Stãiculescu, Nichifor - Ciuticã,
Baicu. Au mai evoluat pe parcur-
sul meciului: Zbona, Sima, Dobre,
Gunie ºi Marc. Ca urmare a aces-
tei victorii, bãieþii lui Bondrea vor
ierna pe primul loc, cu 24 de puncte
obþinute. Astãzi, de la ora 13, pe
terenul de la Aripile, juniorii under
19 disputã un amical cu CS Turnu
Mãgurele.

Doi dintre juniorii clubului din
Bãnie, Valentin Mihãilã ºi Marian
ªerban, au fost convocaþi de se-
lecþionerul naþionalei under 18, Flo-
rin Bratu, pentru un meci amical
cu naþionala similarã a Italiei, pro-
gramat în deplasare, miercuri, 13
decembrie.

Juniorii under 17 ºi under 19 ai ªtiinþeiJuniorii under 17 ºi under 19 ai ªtiinþeiJuniorii under 17 ºi under 19 ai ªtiinþeiJuniorii under 17 ºi under 19 ai ªtiinþeiJuniorii under 17 ºi under 19 ai ªtiinþei
încheie anul pe primul locîncheie anul pe primul locîncheie anul pe primul locîncheie anul pe primul locîncheie anul pe primul loc

Bãluþã: „ABãluþã: „ABãluþã: „ABãluþã: „ABãluþã: „Avem puterea sã câºtigãm titlul”vem puterea sã câºtigãm titlul”vem puterea sã câºtigãm titlul”vem puterea sã câºtigãm titlul”vem puterea sã câºtigãm titlul”
Cãpitanul ªtiinþei a fost declarat „jucãtorul

cu cea mai spectaculoasã ascensiune în 2017”,
la Gala Fotbalului Românesc

În cadrul Galei Fotbalului
Românesc, organizatã în cadrul
Bucureºti Fashion Week, Ale-
xandru Bãluþã a fost declarat
„jucãtorul cu cea mai specta-
culoasã ascensiune în 2017”.
Dupã un an în care a fost lide-
rul echipei calificatã în Europa
League la finalul sezonului tre-
cut ºi prezentã pe podium la
început de decembrie, în ace-
laºi timp debutând la echipa na-
þionalã cu un gol contra Chile,
Bãluþã a fost rãsplãtit ºi în ca-
drul acestui eveniment. Dupã
primirea distincþiei, cãpitanul
ªtiinþei a declarat: „A fost un
an greu, dar în acelaºi timp un
an reuºit.  Am avut parte de
multe realizãri pentru cã am
munci t  foar te  mul t .  Pentru

mine este cel mai bun an de cât
sunt în Liga I. Vreau sã conti-
nui pe aceeaºi linie pentru cã
mai am multe de demonstrat.
Suntem în cãrþi pentru titlu, dar
mai sunt multe meciuri pânã la
final. Eu zic însã cã avem pu-
terea sã câºtigãm titlul. Pânã
acum lupta este strânsã, totul
se va decide în play-off”, a
spus Bãluþã. Întrebat ce pãrere
are despre interesul clubului
FCSB în trasferul sãu, mijlo-
caºul de 24 de ani a afirmat:
„Îmi doresc sã rãmân la Uni-
versitatea Craiova în continua-
re. Iar apoi sã plec în strãinã-
tate pentru cã numai acolo voi
vedea ce pot cu adevãrat. Mi-
aº dori sã evoluez în Spania,
îmi place campionatul de aco-

lo”. Alte premii acordate la Gala
Fotbalului Românesc: Fotbalis-
tul anului 2017 – Constantin
Budescu; Portarul anului 2017:
Ciprian Tãtãruºanu; Fundaºul
anului 2017: Romario Benzar;
Mijlocaºul anului 2017: Con-
stant in  Budescu;  Atacantul
anului 2017: George Þucudean;
Conducãtorul de club al anu-
lui 2017: Cristian Bivolaru; An-
trenorul cu cea mai spectacu-
loasã  a scens iune  î n  2017 :
Claudiu Niculescu; Revelaþia
anu lu i  2017 :  Dennis  Man;
Stranierul anului 2017: Harlem
Gnohere; Premiu de excelenþã
pentru întreaga activitate: Cor-
nel Dinu; Premiu de excelenþã
pentru întreaga activitate: Mir-
cea Sandu; Premiu de excelen-
þã pentru întreaga activitate:
Ioan Danciu; Premiu special:
Ana Maria Popescu; Premiu
special: Ministerul Tineretului
ºi Sportului.

În cadrul aceluiaºi eveni-
ment, Sorin Cârþu, care a de-
clarat cã se retrage din cariera
de antrenor, a primit un premiu
de excelenþã pentru întreaga
activitate. „Gata, m-am lãsat. Îi
las pe alþii. Fiecare cu felul lui.
Nu mai am suflu. Nu mai am
energia pentru a face faþã emo-
þiilor din fotbal”, a declarat So-
rin Cârþu. Cea mai mare perfor-
maþã a lui „Sorinaccio” rãmâne
eventul, în sezonul 1990-1991.
A mai antrenat Universitatea
Craiova ºi între 2002 ºi 2003,
1995-1996 ºi 2014-2015. De-a
lungul carierei sale, Cârþu a mai
pregãtit echipele Electroputere
Craiova, Rapid Bucureºti, Ex-

Sorin Cârþu ºi-a anunþat retragerea din antrenorat

tensiv Craiova, Veria, Oþelul
Galaþi, FC Argeº, Poli Timiºoa-
ra, Progresul, Dacia Mioveni,

Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj,
Steaua Bucureºti, ALRO Slati-
na, FC Braºov ºi CSM Poli Iaºi.



12 / cuvântul libertãþii miercuri, 6 decembrie 2017sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

În data de 09 decembrie 2017,
Sala Polivalentã din Craiova va
gãzdui cel mai spectaculos
show al anului, “Psihedelia”,
susþinut de inegalabila Delia
alãturi de invitaþi surprizã.

Fanii, admiratorii care doresc
sa-ºi întâlneascã idolul într-un
spectacol de excepþie unic în Ro-
mânia se pot informa în ceea ce
priveºte disponibilitatea bilete-
lor, în urmãtoare locaþii:Agenþia
Teatrului Naþional ”Marin So-
rescu” din Craiova, Sala Poliva-
lentã, Electroputere Mall ºi
www.eventim.ro, tel 0747219300.

Preþul biletelor:
• 69 lei;
• 89 lei;
• 149 lei VIP 2;
• 249 lei VIP 1.
Persoanele care îºi vor cum-

pãra bilete în zona VIP vor avea
parte de surprize din partea or-
ganizatorilor. Grupurile mai
mari de 20 de persoane, care
doresc locuri în zona VIP, vor
avea parte de o reducere con-
siderabilã la preþul biletelor.

Vestea încetãrii din viaþã a Majestã-
þii Sale, Regele Mihai I al României, a
îndoliat ºi lumea sportului, întrucât le-
gãturile dintre Casa Regalã ºi sportul
românesc sunt multiple. Astfel, Comi-
tetul Olimpic Român, Federaþia Româ-
nã de Oinã, Federaþia Românã de Scri-
mã, Federaþia Românã de Tir cu Ar-
cul, Federaþia Românã de Karate Tra-
diþional, Fundaþia Atletismului Româ-
nesc dar ºi Asociaþia Presei Sportive
din României se aflã sub Înaltul Patro-
naj al MS Regelui Mihai I al României
ºi al Casei Regale. Regele Mihai a fost
un prieten al sportivilor români celebri
ºi un mare pasionat de maºini si ra-
liuri.  Majestatea Sa, la vârsta de 8 ani,
a fost îndreptat cãtre automobilism. A
primit în dar un Morris din 1927, iar
primul autovehicul pe care l-a condus

Legãturile Regelui Mihai cu sportulLegãturile Regelui Mihai cu sportulLegãturile Regelui Mihai cu sportulLegãturile Regelui Mihai cu sportulLegãturile Regelui Mihai cu sportul
Suveranul a fost pasionat de maºini ºi raliuri, având ºi o colecþie

impresionantã de automobile

a fost o maºinã electricã numitã ”Red
Bug” în 1927. Apoi a continuat cu
Rolls-Royce-ul Regelui Ferdinand, His-
pano-Suiza ºi alte câteva automobile
ale Casei Regale. Douã dintre prefera-
tele sale au fost un Mercedes Benz
540K ºi un Jaguar SS 100 Supersport.
Regele Mihai deþinea maºini de colec-
þie produse de mãrci precum Ford,
Jaguar, Delahaye, Bentley, Lincoln,
Buick, Mercedes, Cadillac, Opel, Vol-
vo, Lancia, Alfa Romeo sau Jeep. Pe
25 octombrie 2011, când Regele Mi-
hai împlinea 90 de ani, la Domeniul
Regal de la Sãvârºin s-a inaugurat
Muzeul Regal al Automobilului, unde
se poate vedea ºi atelierul mecanic al
Regelui, cu uneltele cu care Majesta-
tea Sa îºi recondiþiona maºinile. De
asemenea, în perioada 1930-1932,

moºtenitorul tronului României era
surprins în timpul lecþiilor de schi, ba
chiar participant la un Campionat Mon-
dial de Schi. Fostul fotbalist Constan-
tin Anghelache l-a învãþat pe Rege sã
schieze. Totodatã, nu-i erau strãine
sporturi precum ºahul, echitaþia sau ci-
clismul. Fotbalul nu l-a atras, chiar
dacã cã tatãl sãu, Regele Carol al II-
lea, a fost fascinat de sportul rege, fi-
ind preºedintele federaþiei ºi chiar a
compus lotul care a reprezentat Ro-
mânia la primul Campionat Mondial,
cel din Uruguay, din 1930. În Bucu-
reºti a existat o echipã denumitã „Prin-
cipele Carol”, iar ulterior „Principele
Mihai”, care ºi-a început activitatea di-
rect din categoria a II-a, în 1925. Echi-
pa a terminat campionatul 1929-1930
pe locul 5 în liga Onoare, cea mai pu-
ternicã divizie la nivelul Bucureºtiului,
dupã Juventus, Venus, Olympia ºi Uni-
rea Tricolor, depãºind pe Macabi.


