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Germania: În celeGermania: În celeGermania: În celeGermania: În celeGermania: În cele
din urmã social-din urmã social-din urmã social-din urmã social-din urmã social-
democraþiidemocraþiidemocraþiidemocraþiidemocraþii
vor negocia!vor negocia!vor negocia!vor negocia!vor negocia!

„Nu trebuie sã guvernãm cu
orice preþ, dar nu trebuie sã re-
fuzãm cu orice preþ guverna-
rea”, a spus Martin Shulz, fos-
tul preºedinte al PE, actual-
mente liderul social-democra-
þilor germani, înaintea votului
celor 600 de delegaþi, care au
dat joi seara (81% din voturi)
„undã verde” deschiderii discu-
þiilor exploratorii cu cancelarul
german Angela Merkel, în ve-
derea refacerii marii coaliþii
sau doar a unei susþineri pen-
tru un guvern minoritar, fãrã
sã participe, alternativã puþin
probabilã.
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Selecþie  pentruSelecþie  pentruSelecþie  pentruSelecþie  pentruSelecþie  pentru
recrutarea a 800recrutarea a 800recrutarea a 800recrutarea a 800recrutarea a 800
de lucrãtori înde lucrãtori înde lucrãtori înde lucrãtori înde lucrãtori în
domeniul agricoldomeniul agricoldomeniul agricoldomeniul agricoldomeniul agricol
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Elevii ªcoliiElevii ªcoliiElevii ªcoliiElevii ªcoliiElevii ªcolii
GimnazialeGimnazialeGimnazialeGimnazialeGimnaziale
„Mircea Eliade” ,„Mircea Eliade” ,„Mircea Eliade” ,„Mircea Eliade” ,„Mircea Eliade” ,
participanþi la oparticipanþi la oparticipanþi la oparticipanþi la oparticipanþi la o
acþiune ecologicãacþiune ecologicãacþiune ecologicãacþiune ecologicãacþiune ecologicã

educaþie / 7Peste 35.000Peste 35.000Peste 35.000Peste 35.000Peste 35.000
de doze de vaccinde doze de vaccinde doze de vaccinde doze de vaccinde doze de vaccin
antigripal auantigripal auantigripal auantigripal auantigripal au
ajuns în Doljajuns în Doljajuns în Doljajuns în Doljajuns în Dolj

În depozitele Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj au ajuns
sãptãmâna aceasta 35.223
doze de vaccin antigripal, în
valoare de 394.879 lei, ce vor
fi folosite pentru imunizarea
populaþiei la risc. Primele doze
de vaccin au fost distribuite
deja cãtre cabinetele de medi-
cina de familie ºi spitale, aco-
lo unde vor fi administrate în
urmãtoarea perioadã. Vacci-
narea antigripalã este cea mai
importantã metodã de preve-
nire a infecþiei ºi în special a
complicaþiilor datorate infec-
þiei gripale.
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-  Doctorul spune cã þigãri-
le fac gaurã în plãmâni, acum
Popescule vãd cã þigãrile fac
gaurã ºi-n buzunar.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Autoritãþile locale au depus, ieri, o coroanã de flori la statuia
Regelui Mihai I al României, în semn de respect pentru ceea
ce a însemnat în istoria românilor, dar ºi pentru contribuþia adu-
sã la dezvoltarea Craiovei, ale cãrei douã instituþii emblemati-
ce – Universitatea ºi Filarmonica Oltenia – au fost înfiinþate
prin decrete regale semnate de Majestatea Sa. Cu aceastã oca-
zie, autoritãþile au anunþat cã o piaþã din centrul oraºului va fi
reamenajatã ºi îi va fi atribuit numele Regelui Mihai.
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Mesajul lui Iohannis legat de Constituþie:

Promovarea

statului de drept,

lupta împotriva

corupþiei sunt

valori care nu

pot fi negociate
Preºedintele Klaus Iohan-

nis a transmis, ieri, un mesaj
de Ziua Constituþiei, preci-
zând cã “promovarea statului
de drept ºi a independenþei
justiþiei, lupta împotriva
corupþiei, asigurarea integri-
tãþii în funcþiile ºi demnitãþi-
le publice sunt valori consti-
tuþionale care nu pot fi
negociate”. „În orice demo-
craþie, Constituþia este
expresia cea mai înaltã a
valorilor unei naþiuni ºi
asigurã acea legãturã de
încredere între cetãþeni ºi
instituþiile statului, esenþialã
pentru dezvoltarea solidã ºi
durabilã a oricãrei societãþi.
Sub imperiul Legii Funda-
mentale, de la a cãrei adop-
tare prin referendum sãrbãto-
rim astãzi 26 de ani, românii
se dovedesc mai uniþi ca
niciodatã în jurul unor
principii fundamentale,
pentru a cãror respectare
militeazã activ, fãrã a mai
accepta niciun pas înapoi.
Promovarea statului de drept
ºi a independenþei justiþiei,
lupta împotriva corupþiei,
asigurarea integritãþii în
funcþiile ºi demnitãþile
publice sunt valori constitu-
þionale care nu pot fi nego-
ciate, îngrãdite sau elimina-
te”, se aratã în mesajul
transmis de ºeful statutului.
ªeful de stat îndeamnã, în
finalul mesajului, ca toate
instituþiile statului sã þinã
cont “nu doar de litera, ci ºi
de spiritul Legii Fundamen-
tale, condiþie indispensabilã
pentru buna guvernare a
societãþii româneºti.”
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“Ar fi fost mai eficientã susþi-
nerea de la tribunã a fiecãrui
amendament respins pentru cã sus-
þinerea de la tribunã a fiecãrui
amendament respins, fiind vorba
de zeci, sute de amendamente, noi
ne-am susþinut amendamentele de
la tribunã, ar fi prelungit mult
dezbaterea. Eu sincer nu vãd un
liberal în Parlamentul României
cu portavoce. Existã microfonul
Parlamentului. Atunci când pre-
ºedintele Camerei face abuzuri ºi
încearcã sã ia cuvântul, existã po-
sibilitatea sã-þi exprimi punctul de
vedere”, a declarat, vineri, preºe-
dintele PNL, Ludovic Orban.

„Se aprobã circumstanþele ºi
procedura specificã aferente pro-
gramului esenþial de înzestrare
<<Corvetã multifuncþionalã>>,
(...) , în vederea atribuirii unui
acord-cadru ºi a contractelor sub-
secvente aferente/contract multia-
nual de furnizare a patru corvete,
construite ºi dotate la un ºantier
naval din România, precum ºi a
suportului logistic iniþial. Fonduri-
le necesare (...) se asigurã, în con-
diþiile legii, în limita creditelor de
angajament ºi bugetare aprobate cu
aceastã destinaþie prin legile buge-
tare anuale pentru MApN”, se pre-
cizeazã în HG menþionatã.

Potrivit notei de fundamentare,
interesul esenþial de securitate pen-
tru statul român îl constituie con-
solidarea/ dezvoltarea pe teritoriul
naþional, prin intermediul operato-
rului economic declarat câºtigãtor,
a unei capabilitãþi industriale nava-
le în domeniul militar, în care sã se
construiascã ºi sã se doteze o pri-
mã corvetã în intervalul de 3 ani ºi
gruparea de 4 corvete într-o pe-
rioadã de maximum 7 ani.

Potrivit HG citatã, creditele de
angajament aferente primului con-
tract subsecvent al acordului-ca-
dru/contractului multianual de fur-
nizare a patru corvete ºi contracte-
lor/acordurilor de tip guvern la
guvern pentru echipamente, mu-
niþii ºi servicii necesare dotãrii cor-
vetelor se vor asigura, în condiþiile
legii, prin bugetul anual pentru anul
2018 al MApN.

În nota de fundamentare se
menþionazã faptul cã, în prezent,

Orban ia voalat distanþã de acþiunile USR: Nu vãdOrban ia voalat distanþã de acþiunile USR: Nu vãdOrban ia voalat distanþã de acþiunile USR: Nu vãdOrban ia voalat distanþã de acþiunile USR: Nu vãdOrban ia voalat distanþã de acþiunile USR: Nu vãd
un liberal în Parlamentul României cu portavoceun liberal în Parlamentul României cu portavoceun liberal în Parlamentul României cu portavoceun liberal în Parlamentul României cu portavoceun liberal în Parlamentul României cu portavoce

Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri,
referitor la faptul cã deputaþii USR au blocat mier-
curi accesul la tribuna Parlamentului, folosind ºi o

portavoce, cã el personal nu vede un liberal cu porta-
voce în Parlament ºi cã opoziþia trebuie sã vizeze

obiective, mai puþin efecte de imagine.

Întrebat cum calificã aceastã
nouã modalitate de a face opozi-
þie în Parlament, liberalul a spus
cã ”opoziþia trebuie sã fie arti-
culatã, substanþialã, sã aibã efi-
cienþã ºi sã vizeze atingerea ob-
iectivelor, mai puþin efecte de
imagine”.

ªedinþa de plen a Camerei De-
putaþilor de miercuri a durat cir-
ca 13 ore, cu ample dezbateri pro-
cedurale, la un moment dat un
grup de deputaþi USR blocând
accesul la tribunã ºi folosind o
portavoce pentru a prezenta
amendamentele depuse la Statu-
tul magistraþilor.

Guvernul intenþioneazã sã aloce 1,6 miliarde de Euro
pentru 4 corvete, construite ºi dotate în România

MApN a pus, ieri, în dezbatere publicã, un proiect de HG
care are în vedere atribuirea unui acord-cadru de furnizare a
4 corvete, construite ºi dotate la un ºantier naval din Româ-
nia, valoarea totalã a proiectului de investiþii fiind evaluatã

la aproximativ 1,6 miliarde de Euro, inclusiv TVA.

regiunea extinsã a Mãrii Negre este
caracterizatã de acþiunile de încãl-
care a normelor de drept internaþi-
onal, prin punerea în discuþie a or-
dinii internaþionale, conservarea
conflictelor îngheþate ºi intensifi-
carea prezenþei militare, iar Forþe-
le navale române trebuie sã dispu-
nã de o structurã de forþe moder-
nã, credibilã ºi echilibratã în raport
cu forþele navale ale celorlalte sta-
te riverane Mãrii Negre, pentru în-
deplinirea misiunilor specifice în
acest context politico-militar.

În momentul actual, forþele na-
vale române au în înzestrare pa-
tru corvete, care sunt depãºite din
punct de vedere operaþional ºi teh-
nic, cu interoperabilitate limitatã
în raport cu navele altor state
membre NATO ºi UE, având re-
sursa de viaþã epuizatã ºi dotare

cu echipamente ºi tehnicã de pro-
venienþã esticã, a cãror moderni-
zare nu este fezabilã, se menþio-
neazã în HG citatã.

„În aceste condiþii, dotarea for-
þelor navale române cu patru cor-
vete multifuncþionale noi, moder-
ne, interoperabile cu navele din
dotarea altor state membre NATO
ºi UE, adaptate misiunilor actua-
le, constituie o necesitate esenþia-

lã ce va trebui satisfãcutã în cel
mai scurt timp posibil. Prin dota-
rea cu corvete noi, luându-se în
considerare durata de viaþã a aces-
tora de aproximativ 30 de ani,
care poate fi prelungitã ulterior prin
modernizãri succesive, se asigu-
rã forþelor navale române certitu-
dinea operaþionalã necesarã pen-
tru îndeplinirea corespunzãtoare a
misiunilor specifice pe termen
mediu ºi lung”, se aratã în pro-
iectul de Hotãrâre de Guvern.

Având în considerare situaþia
regionalã de securitate din zona
Mãrii Negre ºi misiunile specifice
ale forþelor navale române, pen-
tru Armata României este esenþial
ca prima corvetã sã fie construitã
ºi dotatã în maximum 3 ani de la
semnarea primului contract sub-
secvent acordului-cadru/con-
tractului multianual, urmând ca,
în funcþie de sumele alocate prin
bugetul Ministerului Apãrãrii Na-
þionale, capabilitatea prevãzutã în
programul esenþial de înzestrare
„Corvetã multifuncþionalã” forma-
tã din 4 nave sã fie definitivatã în
maximum 7 ani, se menþioneazã
în HG citatã.



cuvântul libertãþii / 3sâmbãtã, 9 decembrie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
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MIRCEA CANÞÃR

„Nu trebuie sã guvernãm cu orice preþ,
dar nu trebuie sã refuzãm cu orice preþ gu-
vernarea”, a spus Martin Shulz, fostul pre-
ºedinte al PE, actualmente liderul social-
democraþilor germani, înaintea votului ce-
lor 600 de delegaþi, care au dat joi seara
(81% din voturi) „undã verde” deschide-
rii discuþiilor exploratorii cu cancelarul ger-
man Angela Merkel, în vederea refacerii
marii coaliþii sau doar a unei susþineri pen-
tru un guvern minoritar, fãrã sã participe,
alternativã puþin probabilã. Dupã crunta
înfrângere la recentele algeri legislative,
social-democraþii declaraserã cã doresc o
curã de opoziþie, refuzând – la nivel decla-
rativ – o nouã alianþã cu conservatorii CDU-
CSU, cum fãcuserã în douã rânduri (2005-

2009 ºi 2013-2017) cu Angela Merkel în
fruntea guvernului. Îngrijoratã de riscul unei
instabilitãþi politice prelungite în Germania
ºi de voga unui partid de extremã dreaptã
(AfD) – devenit a treia forþã politicã – An-
gela Merkel s-a vãzut sub presiune, dupã
eºecul cu verzii ºi liberalii în construirea
„coaliþiei Jamaica”, presiune resimþitã ºi din
partea Uniunii Europene. Chiar dacã Mar-
tin Shulz a afirmat joi cã îºi doreºte sã con-
struiascã „Statele Unite ale Europei” pânã
în 2025, idee rece primitã de cancelar, mai
ales cã aparþine unui lider de partid care la
alegerile din 24 septembrie a.c. a fãcut cel
mai slab rezultat din istorie (20,5%), para-
doxal reales la congresul de la Berlin
(81,9%), mai bun ca al predecesorului sãu

Sigmar Gabriel, în 2005, care nu a cules
decât 74,5% din voturi. Martin Shulz va
avea prima întâlnire cu Angela Merkel
(CDU) ºi Horst Seehofer (CSU) miercuri
13 decembrie, dar fãrã mare entuziasm,
dupã dezbaterile la care a asistat timp de
patru ore în sala Palatului Congreselor din
Belrin. La toate acestea se mai adaugã fap-
tul cã militanþii partidului nu sunt deloc în-
cântaþi de perspectiva continuãrii unei coa-
bitãri, deloc fertile în ceea ce i-a privit,
tolerând în schimb un guvern minoritar,
spre deosebire de aleºi, care pledeazã în
numele responsabilitãþii pentru participa-
rea la guvernare. În schimb tinerii social-
democraþi menþin fronda ºi se opun „gro-
ko”. Avantaje? Martin Shulz va pune câte-

va condiþii, se anticipeazã, probabil în pri-
vinþa educaþiei sau mediului, dar ºi a Eu-
ropei, domeniu în care pledeazã pentru
„Europa care protejeazã”, apoi, pe un bu-
get al zonei euro ºi cine mai ºtie. O neîn-
þelegere pe politica migratorie, subiect sen-
sibil, la originea eºecului precedentei ten-
tative de formare a guvernului cu liberalii
ºi ecologiºtii, existã din start. Între a ac-
cepta eventualele alegeri anticipate, de data
aceasta din o poziþie deloc favorabilã, ºi a
recepta unele din doleanþele lui Martin
Shulz, Angela Merkel nu are de ales decât
varianta din urmã. Ce „aºi” þine Martin
Shulz, sub mânecã, deocamdatã nu ºtim,
dar cu siguranþã îi va da dureri de cap
cancelarului, moment îndelung aºteptat.

Primarul Craiovei, Mihail Ge-
noiu, împreunã cu viceprimarul
Stelian Bãrãgan, city-managerul
Sorin Manda, dar ºi mai mulþi con-
silieri municipali au depus, ieri,
flori la statuia Regelui Mihai I al
României. Oficialitãþile au þinut ºi
un moment de reculegere, apoi a
fost depusã o coroanã din tran-
dafiri albi, în formã de inimã, din
partea Primãriei ºi Consiliului Lo-
cal Municipal Craiova. ”Am de-
pus astãzi o coroanã de flori din
partea Primãriei ºi a Consiliului
Local, împreunã cu colegii mei,
în semn de respect pentru memo-
ria celui care a fost Regele Mihai.
În afarã de þinuta ºi moralitatea lui,
pentru Craiova a însemnat ºi un
lucru extraordinar, întrucât douã
instituþii de renume îi poartã sem-
nãtura, pe actele de înfiinþare, fi-
ind vorba de Universitatea din
Craiova ºi de Filarmonica Olte-
nia”, a declarat primarul Mihail
Genoiu, ceremonia fiind una dis-
cretã, fãrã discursuri publice.

O piaþã va purta numele
Majestãþii Sale

Ca un gest de recunoºtinþã pen-
tru sprijinul acordat la ridicarea
celor douã edificii culturale ale

Regele Mihai, omagiat de reprezentanþii Primãriei Craiova
Autoritãþile locale au depus, ieri, o coroanã de

flori la statuia Regelui Mihai I al României, în semn
de respect pentru ceea ce a însemnat în istoria
românilor, dar ºi pentru contribuþia adusã la dez-
voltarea Craiovei, ale cãrei douã instituþii emble-

matice – Universitatea ºi Filarmonica Oltenia –
au fost înfiinþate prin decrete regale semnate de
Majestatea Sa. Cu aceastã ocazie, autoritãþile au
anunþat cã o piaþã din centrul oraºului va fi reame-
najatã ºi îi va fi atribuit numele Regelui Mihai.

Craiovei, autoritãþile locale ºi-au
propus sã amenajeze ºi o piaþã, în
zona centralã a oraºului, cãreia sã-
i atribuie mai apoi numele Regelui
Mihai. „În semn de respect ne-
am propus ca una din pieþele ora-
ºului, care nu are o denumire în
acest moment, sã poarte numele
de Regele Mihai I. Având în ve-
dere faptul cã anul viitor se co-
memoreazã 100 de ani de la Uni-
re, piaþa de la Doljana sã fie de-
numitã Piaþa Unirii, iar mai jos, la
fostul cinematograf 30 Decembrie,
sã se amenajeze o piaþã. Acum este
un fel de parcare acolo, dar trebu-
ie sã devinã o piaþã care sã poarte
denumirea Regelui Mihai”, a pre-
cizat edilul-ºef al Craiovei. Arhitec-
þii din primãrie pregãtesc aceastã
propunere,  iar atunci când va fi
gata se va regãsi pe ordinea de zi a
CLM Craiova.

Un bust în bronz ºi titlul
de „Cetãþean de onoare”

Autoritãþile au precizat cã sta-
tuia din bronz care îl întruchipea-
zã pe Regele Mihai va rãmâne pe
actualul amplasament, cel de lân-
gã Universitate, iar pentru noua
piaþã va fi gândit un alt aranjament.
Bustul Regelui Mihai a fost coman-

dat de Primãria Craiova ºi aºezat
pe strada A. I. Cuza, în mod sim-
bolic, pentru a fi aproape de Uni-
versitatea din Craiova. Statuia a fost
dezvelitã la data de 24 noiembrie
2014, în absenþa Majestãþii Sale, la
ceremonie fiind prezent Alteþa Sa
Regalã Principele Radu, precum ºi
reprezentanþi ai autoritãþilor locale.
Sculptura îi aparþine artistului cra-
iovean Marcel Voinea, fiind ridicatã
„în semn de recunoºtintã pentru
contribuþia adusã la dezvoltarea ora-
ºului Craiova, în special pentru în-
fiinþarea Universitãþii ºi a Filarmo-
nicii Oltenia”. În iunie 2013, Pri-
mãria ºi Consiliul Local Municipal
Craiova i-a înmânat Regelui Mihai
ºi titlul de „Cetãþean de onoare” al
Craiovei, distincþia fiind ridicatã, în
numele Majestãþii Sale, de cãtre
Principele Nicolae, nepotul sãu.

Regele Mihai a fãcut douã
vizite la Craiova

Prima ºi cea mai impresionantã
vizitã a fost cea din anul 2005,
când a participat, alãturi de Regi-
na Ana, Principesa Margareta ºi
Principele Radu, la slujba din noap-
tea de Înviere, oficiatã la Catedra-
la „Sfântul Dumitru” de cãtre ÎPS
Teofan, Mitropolitul Olteniei de
atunci. A doua oarã ºi ultima datã
când Regele Mihai s-a aflat la Cra-
iova a fost în primãvara lui 2007,
pentru a participa la concertul ani-

versar al Filarmonii Oltenia, mar-
cat de împlinirea a 60 de ani de la
înfiinþare. Regele Mihai ºi Regina
Ana au fost întâmpinaþi cu pâine
ºi sare, în spritul tradiþiei, iar pri-
marul de atunci, Antonie Solomon,
i-a conferit o diplomã de excelen-
þã. Seara, cuplul regal a luat parte
la concertul oferit de Orchestra
Filarmonicii Oltenia, în sala mare
a Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”. La pupitrul dirijoral, s-a aflat
Teodor Costin, fost director al Fi-
larmonicii craiovene, între 1962 ºi
1986, iar solistul serii a fost cu-
noscutul violonist Gabriel Croito-
ru. Concertul a avut acelaºi pro-
gram ca în cel inaugural, din 18
aprilie 1947, încheindu-se cu Sim-
fonia a III-a de Beethoven. Inter-
pretarea a fost rãsplãtitã cu aplau-

ze de cãtre cuplul regal.

Universitatea ºi Filarmonica,
înfiinþate prin decrete regale

Universitatea din Craiova ºi Fi-
larmonica Oltenia sunt douã insti-
tuþii prestigioase de culturã ale ora-
ºului nostru care poartã, pe actele
lor de naºtere, semnãtura Regelui
Mihai. „Pentru noi, românii, rege-
le a însemnat un act de demnitate,
prin tot ceea ce a fãcut ºi prin fap-
tul cã hotãrârile lui au scurt rãzbo-
iul cu ºase luni. În zona Olteniei,
existã o amprentã intensã a dom-
niei Regelui Mihai. Sã nu uitãm
domeniul Coroanei Regale de la
Segarcea ºi tot ce a însemnat zona
Olteniei”, a completat primarul
Craiovei, Mihail Genoiu. Istoria
consemneazã cã Universitatea din
Craiova a luat fiinþã în urma de-
cretului semnat de Regele Mihai al
României la data de 27 aprilie 1947,
anul acesta împlinindu-se 70 de ani
de existenþã. Filarmonica Oltenia
din Craiova a fost fondatã în anul
1904, dar reorganizatã prin decret
regal în anul 1947. Mai exact, la
17 aprilie 1947, Regele Mihai I a
promulgat Legea nr. 131, prin care
a luat fiinþã Orchestra Filarmonica
Oltenia, iar în ziua urmãtoare, pe
18 aprilie 1947, a avut loc concer-
tul inaugural al orchestrei recent
înfiinþate, sub bagheta dirijorului
Mircea Bârsan, solist fiind violo-
nista Gaby Grubea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În vederea reducerii posibilitã-
þilor de producere a unor evenimen-
te care sã afecteze siguranþa cetã-
þenilor, Inspectoratul General pen-
tru Situaþii de Urgenþã a dispus
unitãþilor subordonate intensifica-
rea acþiunilor menite sã asigure un
nivel ridicat de protecþie la nivelul
comunitãþilor. Astfel, reprezentan-
þii Inspectoratului pentru Situaþii de

Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, miercuri, 6 decembrie, respec-
tiv vineri, 8 decembrie a.c., în baza
Planului de Mãsuri “AGROALI-
MENTARE 2017”, politiºti din
cadrul Serviciului de Investigare
a Criminalitãþii Economice au
organizat o serie de acþiuni pen-
tru prevenirea ºi combaterea ac-
tivitãþilor ilicite de comerþ din
domeniul „morãrit – panifica-
þie ”, aceºtia fiind însoþiþi ºi de
doi inspectori din cadrul Direc-
þiei Agricole Dolj. Oamenii legii
au controlat, în cele douã zile,
14 societãþi comerciale, au ve-
rificat 6 mijloace de transport,
au legitimat 20 de persoane ºi
au verificat 7 persoane fizice
care desfãºurau activitãþi comercia-
le în acest domeniu. „Ca urmare a
neregulilor constatate, poliþiºtii din
cadrul I.P.J. Dolj - Servicul de In-
vestigare a Criminalitãþii Economi-
ce au aplicat 7 sancþiuni în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.12/

Poliþiºtii din cadrul IPJ Dolj –
Compartimentul de Analizã ºi Pre-
venire a Criminalitãþii au organi-
zat, în cursul zilei de joi, o activi-
tate de prevenire a delincvenþei
juvenile la Colegiul Tehnic Ener-
getic din municipiul Craiova, în
cadrul Campaniei „Fii inteligent,
Nu fi violent!”. Potrivit IPJ Dolj,
poliþiºtii s-au întâlnit cu elevi ai
claselor a VII-a ºi a X-a din ca-
drul unitãþii de învãþãmânt, fiind
dezbãtute teme privind adoptarea
unui comportament bazat pe res-
pectarea legii ºi a normelor socia-
le, prevenirea delincvenþei juvenile
ºi a victimizãrii minorilor. Peste
50 de elevi au participat la întâlni-
rea cu oamenii legii, care le-au
expus diverse teme, precum ºi
soluþii simple ce pot fi adoptate
pentru a contracara intenþiile anu-
mitor persoane irascibile. Elevilor
participanþi la activitate le-a fost

Elevii de la „Energetic”Elevii de la „Energetic”Elevii de la „Energetic”Elevii de la „Energetic”Elevii de la „Energetic”
instruiþi sã nu încalce legeainstruiþi sã nu încalce legeainstruiþi sã nu încalce legeainstruiþi sã nu încalce legeainstruiþi sã nu încalce legea

prezentat filmul „Cheia e la
tine!”, pe baza cãruia au fost dez-
bãtute aspecte referitoare la pre-
venirea faptelor de naturã antiso-
cialã comise de cãtre minori sau
împotriva acestora. Tinerii au fost
sfãtuiþi sã NU ia parte la fapte care
încalcã legea ºi sunt considerate
contravenþii sau infracþiuni! Poli-
þiºtii craioveni le-au transmis ele-
vilor mesaje preventiv- informa-
tive, mai ales referitoare la riscu-
rile ºi efectele asociate comiterii
de fapte de naturã penalã sau con-
travenþionalã, încurajarea ºi învã-
þarea unor comportamente ºi ati-
tudini non-violente la ºcoalã ºi în
societate, încercând sã atragã
atenþia asupra unor paºi simpli ce
sunt la îndemâna tinerilor ºi care
îi pot ajuta sã evite situaþii neplã-
cute, dupã cum a precizat inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

TTTTTrei cluburi din Craiova descoperiterei cluburi din Craiova descoperiterei cluburi din Craiova descoperiterei cluburi din Craiova descoperiterei cluburi din Craiova descoperite
fãrã autorizaþie de securitate la incendiufãrã autorizaþie de securitate la incendiufãrã autorizaþie de securitate la incendiufãrã autorizaþie de securitate la incendiufãrã autorizaþie de securitate la incendiu

Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au verificat, la fiecare
sfârºit de sãptãmânã, de la începutul lui noiembrie, 20 de
cluburi ºi discoteci din Craiova pentru a stabili dacã res-
pectã normele de apãrare împotriva incendiilor. Pentru
neregulile constatate, inspectorii ISU Dolj au aplicat
amenzi în valoare de 72.000 lei, au descoperit cã trei
cluburi funcþionau fãrã autorizaþie de securitate la incendiu,
acestea fiind sancþionate conform legii, însã spun cã nu au
gãsit nereguli grave care sã atragã oprirea funcþionãrii.

Urgenþã (ISU) Dolj au anunþat cã
au derulat, la fiecare sfârºit de sãp-
tãmânã, în perioada 3 noiembrie -
5 decembrie a.c., o serie de acþi-
uni de verificare la obiective frec-
ventate de un numãr mare de utili-
zatori, din categoria cluburi, baruri
ºi discoteci. Astfel, în cele 20 de
cluburi ºi discoteci din Craiova
care au fost controlate, inspectorii

de prevenire au identificat 38 de
neconformitãþi, dintre care 15 au
fost remediate pe timpul verificã-
rilor. „Neregulile constatate în te-
ren au fost sancþionate cu 23 de
amenzi contravenþionale, în cuan-
tum de 72.000 lei. Totodatã, din
totalul locaþiilor verificate în
aceastã perioadã, au fost identifi-
cate trei obiective din categoria clu-
buri, baruri ºi discoteci, care func-
þionau fãrã autorizaþie de securi-
tate la incendiu. În urma controa-
lelor, nu au fost constatate încãl-
cãri grave privind securitatea la
incendii, sens în care nu s-a impus
aplicarea sancþiunii complementa-
re de oprire a funcþionãrii. Verifi-
cãrile au vizat modul de respecta-
re a normelor de apãrare împotri-
va incendiilor, de cãtre chiriaºi sau
de cãtre administratorii/proprieta-
rii spaþiilor”, ne-a declarat lt. col.
Florin Cocoºilã, purtãtorul de cu-
vânt al ISU Dolj. Printre aspectele
urmãrite de specialiºtii ISU Dolj
sunt modul de asigurare a dotãrii
cu mijloace tehnice de primã inter-
venþie; verificarea modului de ex-
ploatare a instalaþiei electrice de ilu-
minat ºi a sistemului de încãlzire;
asigurarea condiþiilor de evacuare în
siguranþã a persoanelor; existenþa
autorizaþiei de securitate la incen-
diu; reglementarea fumatului ºi uti-
lizarea focului deschis. De aseme-
nea, pompierii au desfãºura ºi acti-
vitãþi de instruire pe linia prevenirii
situaþiilor de urgenþã cu persoanele
responsabile din cadrul acestor lo-
caluri publice, asupra modalitãþilor
practice de evacuare a utilizatorilor,
materialelor ºi asigurarea primei in-
tervenþii în caz de incendiu.

Comercianþii doljeni verificaþi de poliþiºtiComercianþii doljeni verificaþi de poliþiºtiComercianþii doljeni verificaþi de poliþiºtiComercianþii doljeni verificaþi de poliþiºtiComercianþii doljeni verificaþi de poliþiºti
Poliþiºtii  Serviciului de Investigare a

Criminalitãþii Economice din cadrul IPJ
Dolj au organizat, în ultimele zile, o serie
de acþiuni vizând prevenirea ºi combaterii
activitãþilor ilicite de comerþ. Au fost veri-

ficaþi atât comercianþi din Craiova, cât ºi
din judeþ, iar în urma neregulilor constata-
te, oamenii legii, care au fost însoþiþi de
inspectori ai Direcþiei Agricole Dolj, au
aplicat amenzi ce depãºesc 130.000 lei.

1990, OUG 28/1999, respectiv-
 OUG 12/2006, acestea având un
cuantum total de 79.500 lei. Toto-
datã, meritã precizat faptul cã va-
loarea bunurilor confiscate de po-

liþiºti se ridicã la 7.005 lei, aceastã
sumã reprezentând contravaloarea
a 10.000 kg de porumb boabe ºi -
1.140 pâini. De asemenea, poliþiº-
tii doljeni au aplicat mãsura con-
fiscãrii unei autoutiltare care era -
folositã la activitãþile ilicite, valoa-

rea acesteia fiind de peste 13.000
lei”, ne-a declarat inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Astfel, în timpul
controlului fãcut pe raza comunei

Gherceºti, poliþiºtii au oprit, în
trafic, o autoutilitarã în care
erau 2.000 kg porumb boabe,
în valoare de 1.300 lei, canti-
tate pe care un bãrbat voia sã
o vândã fãrã a fi însoþitã de
facturi care sã justifice pro-
venienþa. Bãrbatul a fost sanc-
þionat contravenþional de poli-
þiºti cu suma de 3.000 lei, dis-
punându-se confiscarea ce-
realelor ºi a autoutilitarei. De
asemenea, cu ocazia contro-
lului efectuat la punctul de lu-
cru al unui agent economic, a

fost identificatã cantitatea de 8.000
kg porumb boabe pentru care so-
cietatea nu a prezentat documente
de provenienþã. Agentul economic
a fost sancþionat contravenþional cu
suma de 20.000 lei, dupã cum au
mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Controale ºi la comercianþii
de fructe ºi legume

În plus, în cursul zilei de joi,
poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice au organizat o acþiune pe li-
nia prevenirii ºi combaterii activi-
tãþilor ilicite  din domeniul comer-
cializãrii legumelor ºi fructelor, în 
municipiul Craiova. Pe parcursul
acestei activitãþi, oamenii legii au
controlat 12 societãþi comerciale,
au verificat douã mijloace de

transport, au legitimat 7 de per-
soane ºi au verificat 3 persoane
fizice care efectuau activitãþi co-
merciale. Ca urmare a celor con-
statate, poliþiºtii din cadrul I.P.J.
Dolj - Servicul de Investigare a
Criminalitãþii Economice au apli-
cat 8 sancþiuni contravenþionale,
în valoare de 55.000 lei, în timp
ce valoarea mãrfurilor confiscate
(fructe ºi legume fãrã documente
legale) a fost de 2.170 lei, dupã
cum a mai adãugat inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia.
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Primele doze de vaccin au fost
distribuite deja cãtre cabinetele de
medicina de familie ºi spitale, aco-
lo unde vor fi administrate în ur-
mãtoarea perioadã. Vaccinarea an-
tigripalã este cea mai importantã
metodã de prevenire a infecþiei ºi
în special a complicaþiilor datorate
infecþiei gripale.

Vaccinarea este necesarã în spe-
cial pentru persoanele cu risc de
complicaþii cauzate de gripã ºi pen-
tru persoanele care îngrijesc aceste
persoane, care beneficiazã de vac-
cin gratuit prin cabinetele medici-
lor de familie.

Potrivit autoritãþilor sanitare,
vaccinul corespunde tuturor reco-
mandãrilor biologice ale Organiza-
þiei Mondiale a Sãnãtãþii, precum
ºi cerinþelor Agenþiei Naþionale a
Medicamentului ºi Dispozitivelor
Medicale.

Cine va beneficia de vaccinare
gratuitã

Vor fi vaccinate persoanele cu
risc ridicat de îmbolnãvire, mai
precis persoane cu vârsta peste 65
de ani, una din categoriile cele mai
expuse la viroze respiratorii, per-
soane cu boli cronice, în special
boli respiratorii ºi cardiovascula-
re, boli metabolice, copii ºi bãtrâni

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

În depozitele Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
au ajuns sãptãmâna aceasta 35.223 doze de vaccin

antigripal, în valoare de 394.879 lei, ce vor fi folo-
site pentru imunizarea populaþiei la risc.

instituþionalizaþi, personal medical,
gravide conform strategiei MS ºi
recomandãrilor OMS ºi ECDC.

În ultima sãptãmânã, 238 de per-
soane au fost diagnosticate cu pneu-
mopatie. O parte din acestea a avut
nevoie de internare în spital dupã
ce medicii au hotãrât sã-i þinã sub
supraveghere pe bolnavi. Peste 800
de doljeni au ajuns, în doar o sãptã-
mânã, la medic, acuzând dureri de
cap, inflamaþii ale gâtului, febrã ºi
o stare generalã proastã. Cei mai
mulþi au fost diagnosticaþi cu infecþii
acute ale cãilor respiratorii superi-
oare ºi pneumonie. S-au înregistrat
585 de cazuri de infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare. Deoa-
rece morbiditatea înregistratã se aflã
în intervalul aºteptat ºi nu existã
dovada circulaþiei de virusuri gri-
pale în rândul populaþiei, reprezen-
tanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj au caracterizat sãptãmâna prin
lipsã de activitate gripalã.

Gripa, periculoasã mai ales
pentru bolnavii cronic

Gripa este o boalã care poate fi
mortalã, iar principalele grupe de risc
sunt reprezentate de bãtrâni, bolnavi
cronic, femei gravide ºi copii. Chiar
dacã vaccinul antigripal rãmâne cea
mai eficientã modalitate de protecþie

împotriva îmbolnãvirilor de sezon,
medicii recomandã populaþiei sã þinã
seama ºi de o serie de mãsuri pre-
ventive. Este necesar sã fie respec-
tate normele generale de igienã, pre-
cum spãlarea mâinilor ori de câte ori
e nevoie ºi pãstrarea unei igiene cor-
porale riguroase. În aceastã perioa-
dã este indicat consumul de fructe
ºi legume, care asigurã un aport op-
tim de vitamine, pentru întãrirea sis-
temului imunitar. Este, de asemenea,
important sã se respecte orele de
somn pentru a evita slãbirea siste-
mului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice
cardiace ºi respiratorii, recoman-
darea este aceea de a se feri pe cât
posibil de deplasãrile care creeazã
premisele îmbolnãvirii sau a apari-
þiei complicaþiilor afecþiunilor exis-
tente. În cazul în care apar prime-
le semne de boalã – febrã, dureri
de cap ºi de gât sau tuse – trebuie
anunþat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie.

Totodatã, specialiºtii atrag atenþia
cã persoanele afectate de viroze re-
spiratorii au tendinþa de a lua medi-
camente fãrã a consulta în prealabil
un doctor. Medicii susþin cã auto-
medicaþia devine o mare problemã,
în aceastã perioadã a anului, odatã

cu creºterea numãrului de persoane
care au probleme din cauza viroze-
lor respiratorii ºi a pneumoniilor.

Peste un milion de doze
de vaccin, disponibile sezonul

acesta
Peste un milion de doze de vac-

cin gripal sezonier vor fi achiziþio-
nate 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.

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.

Reprezentanþii Comunitãþii evreilor din Craiova au
depus o coroanã de flori la bustul Regelui Mihai, în
semn de preþuire faþã de ultimul monarh al României,
care a decedat marþi, dupã o grea suferinþã, în Elveþia.

Zeci de mii de evrei au fost salvaþi de Regina-mamã
Elena ºi Regele Mihai în timpul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial. Majestãþile lor au reuºit sã anuleze
planurile de deportare în Polonia a întregii populaþii
evreieºti din România.

„Pierderea Regelui Mihai
este un moment foarte dureros”

La câteva decenii dupã rãzboi, Regele Mihai decla-
ra cã mama sa a salvat peste 100.000 de evrei în
timp ce susþinãtorii naziºtilor fãceau ravagii în þarã.
În anul 1993, la 11 ani de la moartea Reginei Mame

Evreii din Craiova i-au adus
un omagiu Regelui Mihai

Elena, Statul Israel ºi Institutul Yad Vashem i-au
conferit post-mortem titlul ºi medalia de „Drept
Între Popoare”.

„Pierderea Regelui Mihai este un moment foarte
dureros pentru întregul popor român. Vorbim de o
personalitate care a marcat istoria þãrii ºi s-a comportat
demn într-un context foarte complicat. Un gest foarte
curajos a fost sã scoatã România din alianþa cu Germa-
nia în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, riscân-
du-ºi viaþa. Familia Regalã, Regina-mamã Elena ºi
Regele Mihai au fost foarte apropiaþi de comunitatea
evreilor din România pe care au sprijinit-o în vremuri
foarte tulburi. Au salvat zeci de mii de vieþi. Dumnezeu
sã-l odihneascã ºi sã-l aºeze alãturi de cei drepþi!”, a
afirmat acad. dr. Corneliu Sabetay, preºedintele Comu-
nitãþii evreilor din Craiova.
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Selecþia se va desfãºura la se-
diul Casei de Culturã a Studen-
þilor din Craiova, str. Eugeniu
Carada, nr.10. „Sunt solicitate

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, prin EURES România, orga-
nizeazã, în perioada 13-14 decembrie, la Craiova,  o  selecþie pentru ocuparea a 800

de posturi în domeniul agricol, la Surexport Compania Agraria SL, Spania.

persoane apte pentru munca la
câmp, cu vârsta între 18-50 ani.
Nu se solicitã experienþã. Dura-
ta contractelor de muncã este de

aproximativ 3 luni, cu data esti-
matã de începere 15 februarie
2018 ºi salariul de 40,43 euro
brut/zi, conform Convenþiei co-
lective aplicabile, plãtibil la douã
sãptãmâni prin transfer bancar”,
se precizeazã într-un comunicat
de presã al AJOFM Dolj.

Timpul de lucru este de 6,5
ore pe zi /39 de ore pe sãptãmâ-
nã împãrþite în 6 zile, ziua 7 fi-
ind zi de odihnã (aceasta poate
sã nu coincidã cu duminica).
Programul de lucru începe la
primele ore ale dimineþii. În de-
cursul celor 6,5 ore este prevã-
zutã o pauzã de o jumãtate de
orã.  Cazarea este asiguratã de
angajator, iar lucrãtorul trebuie
sã plãteascã 1,6 euro/zi pentru
cheltuieli.

“Pentru detalii ºi înscriere,

persoanele interesate ,cu domi-
ciliul în judeþul Dolj ,trebuie sã
se adreseze consilierului EURES
din cadrul Agenþiei Judeþene pen-
tru Ocuparea Forþei de Muncã
Dolj. Dosarul pentru înscriere
trebuie sã conþinã urmãtoarele

documente: copie CI sau BI, CV
Europass în limba românã, ade-
verinþã medicalã, cu menþiunea
„apt pentru muncã”.  Înscrierile
au loc pânã duminicã, 10 de-
cembrie 2017”, se mai precizea-
zã în comunicatul respectiv.

Reprezentantul ANOFM a precizat în co-
municatul de presã remis cu acesatã ocazie
cã de-a lungul timpului, ANOFM a schim-
bat abordarea problematicilor pieþei forþei de
muncã transformându-se dintr-o instituþie
care se ocupa cu plata drepturilor bãneºti
ale ºomerilor, într-un furnizor de servicii ce
au drept scop facilitarea accesului pe piaþa
forþei de muncã a unui numãr cât mai mare
de persoane. “Pentru a veni în sprijinul clien-
þilor noºtri, persoane aflate în cãutarea unui
loc de muncã ºi angajatori, au fost incluse
noi modalitãþi de relaþionare prin simplifica-
rea diferitelor proceduri de înregistrare, de
obþinere a stimulentelor financiare ºi a sub-
venþiilor. Modernizarea instituþiei, adaptarea

Evaluarea Comisiei se bazea-
zã pe un raport comun convenit
de cãtre negociatorii Comisiei ºi
ai Guvernului Marea Britanie,
care a fost aprobat astãzi de
prim-ministrul Theresa May în
cursul unei reuniuni cu preºedin-
tele Jean-Claude Juncker. “Este
o negociere dificilã, dar am fã-
cut astãzi (n.r ieri) un prim pas
înainte decisiv. Sunt mulþumit de
înþelegerea echitabilã la care am
ajuns cu Marea Britanie. Dacã
cele 27 state membre sunt de

Cristina Barbu, preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Ocuparea Forþei de Muncã  a transmis un
mesaj cu ocazia împlinirii a 19 ani de activitate a in-
stituþiei pe care o reprezin, menþionând cã 10 De-
cembrie este o zi deosebit de importantã pentru

ANOFM. Ceea ce trebuie menþionat este faptul cã
în acest an rata de ocupare a populaþiei în vârstã de
20-64 ani a fost de 70,5%, depãºind þinta naþionalã
de 70% stabilitã în contextul Strategiei Europa 2020
cu 0,5 puncte procentuale.

serviciilor oferite beneficiarilor noºtri la ce-
rinþele concrete ale pieþei muncii, precum ºi
facilitarea accesului acestora la informaþie
au continuat ºi în acest an, prin implicarea
instituþiei noastre în proiectarea viitoarelor
acþiuni ce vor beneficia în anii urmãtori de
finanþare europeanã.

“Tinerii au beneficiat de o atenþie
deosebitã”

“Am acordat o deosebitã atenþie îndepli-
nirii obiectivelor majore stabilite prin Strate-
gia Europa 2020, respectiv: creºterea ocu-
pãrii forþei de muncã.   Printre alte realizãri
ale acestui an doresc sã menþionez acorda-
rea unor noi mãsuri privind stimularea ocu-

pãrii forþei de muncã, rezultate în urma
implicãrii susþinute a Ministerului Muncii
ºi Justiþiei Sociale ºi cooperãrii cu parte-
nerii sociali Implementarea mãsurilor ac-
tive oferite de Serviciul Public de Ocupa-
re au adus noi locuri de muncã pentru gru-
purile vulnerabile (tineri NEET, ºomeri de
lungã duratã, persoane cu dizabilitãþi, fa-
milii monoparentale, persoane peste 45 ani)
ºi vor ajuta la reducerea disparitãþilor eco-
nomice dintre regiunile þãrii noastre. ªi în
acest an tinerii au beneficiat de o atenþie de-
osebitã, eforturile noastre concentrându-se
pe încurajarea acestora sã se adreseze spe-
cialiºtilor noºtri pentru a le oferi o ºansã con-
cretã de a se integra în câmpul muncii. În

acelaºi context, angajatorii au fost îndrumaþi
sã acceseze subvenþiile destinate uceniciei
ºi stagiaturii, oferind astfel tinerilor ºansa
unui start în viaþa profesionalã mult mai fa-
cil”, a subliniat Cristina Barbu, preºedinte
ANOFM.

Brexit:

S-au înregistrat progrese suficiente în prima etapã a negocierilor
Ieri, Comisia Europeanã a recomandat Con-

siliului European (articolul 50) sã concluzio-
neze cã s-au înregistrat progrese suficiente
în prima etapã a negocierilor cu Marea Bri-
tanie desfãºurate în temeiul articolului 50.

Consiliul European (articolul 50) urmeazã
acum sã decidã, la 15 decembrie 2017, dacã
progresele înregistrate sunt suficiente pen-
tru a permite avansarea în cea de a doua eta-
pã a negocierilor.

acord cu evaluarea noastrã, Co-
misia Europeanã ºi Michel Bar-
nier, negociatorul nostru ºef, sunt
pregãtiþi sã înceapã imediat lu-
crul la a doua etapã a negocie-
rilor. Voi continua sã veghez ca
Parlamentul European sã fie im-
plicat foarte strâns pe tot par-
cursul procedurii, dat fiind fap-
tul cã ratificarea acordului de re-
tragere final este responsabilita-
tea sa…”, a subliniat Jean-Clau-
de Juncker, preºedintele Comi-
siei Europene.

Toate procedurile administrative
vor fi ieftine ºi simple

Comisia constatã cã s-au realizat
progrese suficiente în fiecare dintre
cele trei domenii prioritare, ºi anume
drepturile cetãþenilor, dialogul privind
Irlanda/Irlanda de Nord ºi, respectiv,
decontul financiar, astfel cum sunt
stabilite în Orientãrile Consiliului Eu-
ropean din 29 aprilie 2017. Michel
Barnier, negociatorul Comisiei a dat
asigurãri cã alegerile de viaþã ale ce-
tãþenilor UE care trãiesc în Marea Bri-
tanie vor fi protejate. Drepturile ce-
tãþenilor UE care trãiesc înMarea Bri-
tanie ºi drepturile cetãþenilor britanici
din UE-27 vor rãmâne neschimbate

dupã ce Marea Britanie va ieºi din UE.
Comisia s-a asigurat, de asemenea,
cã toate procedurile administrative vor
fi ieftine ºi simple pentru cetãþenii UE
din Marea Britanie.

În ceea ce priveºte decontul fi-
nanciar, Marea Britanie a fost de
acord ca angajamentele luate de UE-
28 sã fie onorate de UE-28, aºadar
inclusiv de Marea Britanie. În ceea

ce priveºte frontiera dintre Irlanda
ºi Irlanda de Nord, Marea Britanie -
recunoaºte situaþia unicã de pe in-
sula irlandezã ºi a prezentat angaja-
mente semnificative pentru a se evi-
ta o frontierã strict controlatã. În
Comunicarea Comisiei privind sta-
diul negocierilor cu Marea Britanie -
sunt disponibile informaþii complete
referitoare la evaluarea Comisiei.

• La 29 martie 2017, Marea Britanie a notificat Consiliului European inten-
þia sa de a se retrage din Uniunea Europeanã în conformitate cu articolul 50
din TUE.

• La 29 aprilie 2017, Consiliul European (articolul 50) a adoptat un set
de orientãri politice.

• La 22 mai 2017, Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) a autorizat Comi-
sia Europeanã sã deschidã negocierile cu Marea Britanie ºi a adoptat directi-
ve de negociere (directivele de negociere).
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„Weekend family” la muzeu!
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Crãciun tradiþional la Filarmoni-
ca „Oltenia”, pe 19 ºi 20 decem-
brie! Cele douã concerte, cu
acelaºi program, vor fi susþinute
de Orchestra Simfonicã ºi Corala
Academicã ale instituþiei (dirijor
Gian Luigi Zampieri; maeºtri de
cor Manuela Enache ºi Pavel
ªopov), invitate speciale fiind
douã interprete, ambele cunoscute
ca soliste de muzicã popularã:
Emilia Dorobanþu ºi Zorina Bãlan.
Concertele vor începe la ora
19.00, iar programul va cuprinde
colinde tradiþionale ºi lucrãri din
repertoriul clasic. Biletele s-au pus
în vânzare la Agenþia Filarmonicii
„Oltenia” (tel. 0351.414.697), la
preþul unic de 50 lei.

Centrul misionar-educativ al
Parohiei Oota – Craiova ºi AC-
CES Oltenia vor organiza dumi-
nicã, 10 decembrie, de la ora
11.00, un concert caritabil de co-
linde susþinut de copiii de la Pa-
rohia Oota, Corul ªcolii Gimna-
ziale „Nicolae Romanescu” ºi
Grupul Folk „Condelierii” al Li-
ceului „Henri Coandã”. Partici-
panþii vor avea posibilitatea sã

 „Protejãm natura. Colectãm se-
lectiv” este titulatura sub care s-a
desfãºurat, ieri, cea de-a doua edi-
þie a evenimentului, la ªcoala Gim-
nazialã „Mircea Eliade” din Craio-
va, prin care copiii sunt îndemnaþi
sã aibã grijã de mediu ºi sã reci-
cleze deºeurile. Evenimentul s-a

Elevii ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”,Elevii ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”,Elevii ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”,Elevii ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”,Elevii ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”,
participanþi la o acþiune ecologicãparticipanþi la o acþiune ecologicãparticipanþi la o acþiune ecologicãparticipanþi la o acþiune ecologicãparticipanþi la o acþiune ecologicã

Ieri, ªcoala Gimnazialã „Mircea Eliade” din
Craiova a gãzduit o activitate importantã, în
ceea ce înseamnã educaþia, pe linia ecologi-
cã. Manifestarea face parte dintr-un program
amplu, desfãºurat de S.C. Salubritate S.R.L.
Craiova în parteneriat cu peste 20 de unitãþi
de învãþãmânt preuniversitar din Craiova.

Copiii, însoþiþi de pãrinþi ºi de cadre didacti-
ce, au þinut sã arate, aºa cum percep ei, dra-
gostea de mediu, prin prezentarea unor crea-
þii artistice, unele care vor fi vândute, la apro-
piatul Târg de Crãciun, fondurile obþinute fi-
ind alocate pentru ajutorarea unui coleg de-al
lor, aflat în suferinþã.

desfãºurat sub coordonarea S.C.
Salubritate S.R.L. Craiova, în par-
teneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj. „Copiii au fost ex-
trem de receptivi, alãturi de pãrin-
þii lor ºi cadrele didactice, care i-
au îndrumat. Au realizat, prin ate-
liere de creaþie, adevãrate opere de

artã din materiale reciclabile, pe
care le vor expune într-o expoziþie
cu vânzare, banii obþinuþi fiind do-
naþi pentru ajutorarea unui coleg
de-al lor, aflat în suferinþã. De ase-
menea, în Parcul „Puºkin”, aflat
peste drum de ºcoalã, micuþii au
prezentat mesaje cu mesajul lor
pentru salvarea mediului ºi au fã-
cut ºi un flash – mob cu acelaºi
îndemn”, a precizat Cristina Ghe-
nea, purtãtor de cuvânt al S.C.
Salubritate S.R.L. Craiova.

Este nevoie
de o implicare

mai mare a societãþii
Atelierele de creaþie au fost ale

copiilor din clasa I, care s-au pre-
gãtit, împreunã cu pãrinþii ºi îndru-
mãtorii pentru a-ºi arãta dragoste
de mediul înconjurãtor ºi de cei
aflaþi în suferinþã. Au confecþionat,
dupã puterile ºi concepþia lor, de la
oameni de zãpadã, din pahare din

plastic de unicã folosinþã, pânã la
jucãrii . „Este un moment pe care îl
aºteptam, fiindcã avem copii fru-
moºi, pe care trebuie sã-i creºtem
ºi vedeþi cum sunt de implicaþi”, a
spus. înv.  Maria Vanþu, comple-
tatã de unul dintre pãrinþi,  Lumi-
niþa Barbu: „Este o experienþã
foarte bunã, fiindcã ne apropie pe
noi, adulþii, de copii, împreunã cu
cadrele didactice putând rezolva
lucruri foarte mari ºi vom merge
pe alte activitãþi de acest gen”.
Flash- mob-ul a fost susþinut de ele-
vii din ciclul primar, o parte dintre
ei prezentând ºi afiºe, în „Puºkin”

cu mesajul lor, iar sintetizarea acti-
citãþii a fãcutã înv.  Elena Gavrilã:
„Evenimentul este foarte binevenit,
pentru cã de generaþii întregi încer-
cãm sã-i educãm pe tineri în sco-
pul protejãrii mediului. Mã simt, pe
undeva, neîmplinitã în demersurile
noastre, deoarece, nu numai în Cra-
iova, cât ºi în þarã se aruncã gu-
noaie peste tot. Elevii noºtri au în-
vãþat ºi nu fac acest lucru, dar este
nevoie de o implicare mai mare atât
a autoritãþilor cât ºi a societãþii. Din
primii ani de ºcoalã, copiii trebuie
învãþaþi sã aibã grijã de naturã”.

CRISTI PÃTRU

 Autoritãþile estimeazã cã peste 10.000 de copii foarte
micã ºi preºcolari, mai bine de 19.000 de elevi ºi apro-
ximativ 6.000 de cursanþi ai învãþãmântului profesional
ºi tehnic vor beneficia de infrastructura educaþionalã
modernizatã cu ajutorul acestor programe. „Proiectele
propuse spre finanþare vor avea în vedere investiþii în
construcþia, reabilitarea, modernizarea, extinderea ºi
echiparea infrastructurii pentru ceea ce înseamnã edu-
caþia antepreºcolarã (creºe), preºcolarã (grãdiniþe) ºi
celelate forme de învãþãmânt. Ne dorim sã avem cât
mai mulþi beneficiari în judeþul Dolj, pe aceste proiec-
te”, a precizat prof.  Monica Leontina Sunã, inspec-

Peste 250 de milioane de euro pentru dezvoltare
în învãþãmânt

Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) ºi Minis-
terul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei

Publice ºi Fondurilor Europene (MDRAPFE) au
lansat trei apeluri de proiecte, în valoare aproxi-

mativã de 258 de milioane de euro, obiectivul
reprezentându-l  finanþarea, prin Programul

Operaþional Regional (POR), a investiþiilor în
infrastrucura educaþionalã din învãþãmântul

antepreºcolar ºi preºcolar, din cel obligatoriu ºi
din învãþãmântul profesional ºi tehnic. Judeþul

Dolj face parte din program ºi se aºteaptã cât mai
mulþi participanþi la derularea proiectului.

Douã concerte de Crãciun,
la Filarmonica „Oltenia”

Concert caritabil de colinde
ºi târg de ornamente de Crãciun

achiziþioneze ornamente de Crã-
ciun confecþionate manual de
copii în cadrul Centrului Misio-
nar-Educativ al Parohiei Oota ºi
de elevi ai ªcolii „Nicolae Roma-
nescu” ºi ai Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova. Toa-
te fondurile obþinute vor fi folosi-
te în scop caritabil, pentru a adu-
ce bucurie de Crãciun în sufletele
copiilor aflaþi în situaþii speciale.

Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei (strada
„Popa ªapcã” nr. 8) organizea-
zã astãzi, 9 decembrie, înce-
pând cu ora 9.30, în cadrul
proiectului cultural „Weekend
family”, activitãþi specifice
sãrbãtorilor de iarnã. „Pãrinþi ºi
copii, prieteni dragi ai muzeu-
lui, vor fi prezenþi pentru
a confecþiona ornamente ºi
coroniþe pentru Crãciun”,
precizeazã reprezentanþii
instituþiei. Activitatea este
realizatã cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj, iar coordonator
este drd. Lila Gima, muzeograf
la Secþia de ªtiinþele Naturii.

tor general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. In-
tervalul în care pot fi depuse aplicaþiile este 4 ianuarie –
4 mai 2018, ptând primi finanþare proiecte de mini-
mum 100.000 de euro, a cãror valoare cumulatã se va
ridica la maximum 110,2 mil. de euro (fonduri neram-
bursabile) în cadrul învãþãmântului pentru cei mici,
114,4 milioane de euro pentru forma obligatorie, res-
pectiv 36,7 milioane de euro pentru învãþãmântul pro-
fesional ºi tehnic ºi învãþare pe tot parcursul vieþii.

CRISTI PÃTRU

„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!„Weekend family” la muzeu!



12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 9 decembrie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3)

lit.a) ºi art.106  din Legea nr. 215/2001, privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Jude-
þean Dolj în data de 14.12.2017, ora 14.00 la sediul consiliu-
lui judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui ªcolii Profesionale Speciale Craiova, pe anul 2017.

2. Proiect de hotãrâre privind repartizarea depãºirii cotelor
defalcate din impozitul pe venit, pe unitãþi administrativ-teri-
toriale, pe anul 2017, pentru achitarea arieratelor provenite
din neplata cheltuielilor de funcþionare ºi/sau de capital, pen-
tru rambursarea ratelor la împrumuturi, pentru susþinerea pro-
gramelor de dezvoltare localã ºi proiectelor de infrastructurã
care necesitã cofinanþare localã.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea depãºirii costului
standard din veniturile proprii ale Consiliului Judeþean Dolj,
la unitãþile de asistenþã medico-sociale finanþate de la bugetul
de stat prin Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj ºi din bugetul
propriu judeþean, pe anul 2017.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actului adiþional la
protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeþean Dolj ºi Aso-
ciaþia Umanitarã pentru Protejarea ºi Sprijinirea Rãniþilor, In-
valizilor ºi Urmaºilor celor Cãzuþi în Timpul Revoluþiei din
Decembrie 1989 – Dolj.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetu-
lui propriu al Judeþului Dolj pe anul 2017.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al
analizei noului proiect de management depus de cãtre domnul
Dindiricã Lucian Costin, manager al Bibliotecii Judeþene ”Ale-
xandru ºi Aristia Aman” Craiova, precum ºi aprobarea duratei
noului contract de management.

7. Proiect de hotãrâre privind promovarea domnului Bobo-
cicã Mihai Ciprian pentru exercitarea cu caracter temporar a
funcþiei publice de conducere de director executiv al Direcþiei
Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organi-
gramei ºi a statului de funcþii pentru Direcþia Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii or-
ganigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de or-
ganizare ºi funcþionare pentru Centrul Medico – Social Amã-
rãºtii de Jos.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii

 regulamentului de organizare ºi funcþionare al R.A. Aeropor-
tul Internaþional Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterni-
citului Judeþului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sã
voteze în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri.

12. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterni-
citului Judeþului Dolj la S.C. High – Tech Industy Park Craio-
va S.A. vã voteze în adunarea generalã a acþionarilor unele
mãsuri.

13. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterni-
ciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova vã vo-
teze în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri.

14. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterni-
ciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri
ºi Poduri Dolj S.A. sã voteze în adunarea generalã a acþionari-
lor unele mãsuri.

15. Proiect de hotãrâre privind majorarea indemni-
zaþiei fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de
administraþie al Regiei Autonome Aeroportul Internaþional
Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor spaþii
aflate în domeniul public al judeþului Dolj ºi în administrarea
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

17. Proiect de hotãrâre privind modificarea ºi comple-
tarea Regulamentului de organizare ºi desfãºurare a procedu-
rii de închiriere a spaþiilor situate în Centrul Medical Calea
Bucureºti ºi Centru Medical Brazda lui Novac din Craiova.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea elemente-
lor de identificare ºi a valorii terenului aferent imobilului Po-
liclinica Sportivã (fost Planning Familial), situat în Craiova,
Aleea Voinicului, nr.14.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modalitãþii
de vânzare a imobilului Dispensar Medical, din municipiul
Craiova, str. Vlad Þepeº, nr.2A.

20. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova a obiectivului
”Grup electrogen – cardiologie intervenþionalã ºi chirurgie
cardiovascularã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova”.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordului de
parteneriat ºi a documentaþiei tehnico-economice – faza SF
pentru obiectivul de investiþii ”Modernizarea DJ561A, Giur-
giþa – Urzica Mare – Urzicuþa – Afumaþi – Boureni – Bãileºti
– Balasan – Moþãþei Garã – Moþãþei, km 0+000-41+474”.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordului de
parteneriat ºi a documentaþiei tehnico-economice – faza SF
pentru obiectivul de investiþii ”Modernizarea DJ561A, Moþã-
þei – Dobridor – Unirea – Pleniþa – Limita Jud. Mehedinþi, km
41+741-72+237”.

23. Proiect de hotãrâre privind alocarea de  sume din
fondul de rezervã al bugetului propriu judeþean unor unitãþi
administrativ-teritoriale.

24. Diverse – interpelãri

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se
însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

    NR. 1377      Emisã astãzi, 08.12.2017

                      Contrasemneazã,
P R E ª E D I N T E,        SECRETAR,

  ION PRIOTEASA  GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Anunþul tãu!

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

Comuna Botoºeºti Paia
anunþã solicitarea obþinerii avi-
zului de gospodãrire a apelor
petru investiþia: „Construirea
unui pod în punctul Drãgoes-
cu pe fonduri Europene (GAL).
Relaþii la telefon: 0251/ 451.814.

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”!

PRESTÃRI SERVICII
Geta Ungureanu -
croitoreasã Craiova,
str. Pãltiniº. Informa-
þii ºi programãri la te-
lefon: 0770/172.756.
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandate, 1/4, zona
Puºkin. Telefon:
0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bu-
cureºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, confort 1
sporit, Bulevardul
Dacia, etaj 3/4, pozi-
þie deosebitã. Tele-
fon: 0771/504.064.

CASE

Vând casã nouã toa-
te utilitãþile. Telefon:
0757/414.713.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.

Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã
Complex Magnolia ºi
5000 mp - Gara Pie-
leºti lângã Fabrica de
termopane Q Fort. Te-
lefon: 0752/641.487.



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 9 decembrie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 8 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:

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Caut instrucþiuni de
folosire pentru fax-
copiator marca Sam-
sung SF 5100 P. Te-
lefon: 0721/995.405.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi produc-
tiv cu fructe de lã-
mâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei /
bucatã,  maºinã
electricã de fãcut
pâine “Alasca” 70-
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþi, cos-
tum damã (3 piese)
Telefon: 0729/
684.222.
Vând roþi Merce-
dez 195/65  R-15,
cu cauciucuri de
iarnã, televizor Tos-
hiba Telefon: 0762/
183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ilea-
na” stare bunã de
funcþionare, maºi-
nã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up
cu boxe. Telefon:
0351/464.563.

Vând combinã fri-
gorificã BOSCH,a-
ragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din
pal melaminat culoa-
re gri - 12 bucãþi. Te-
lefon: 0728/911.350.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0 7 7 5 / 3 8 3 . 0 0 3 ;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azboci-
ment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

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

PIERDERI
Pierdut CIF TVA
pentru S.C. GA-
LACTIC SRL , SE-
RIA B, Nr. 391782.
data 01.01.2007.
Se declarã nul.

DECESE
FAMILIA Florin ºi
Ligia Rusu anunþã
cu durere înceta-
rea din viaþã a ce-
lui ce a fost medic
primar ortoped
DR. ROªCA DUMI-
TRU, în etate de 86
de ani. Corpul ne-
însufleþit se aflã
depus la Capela
Bisericii „Postelni-
cu Fir”, de pe stra-
da Nanterre, Craio-
va. Înmormântarea
va avea loc în satul
Rãdineºti- Gorj, du-
minicã, 10.12.2017.
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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  XXI- a
Meciul Juventus – Astra s-a jucat asearã.

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

Universitatea Craiova întâl-
neºte douã echipe din Ardeal în
ultimele jocuri din 2017, forma-
þii cu obiective diferite, Gaz
Metan fiind una dintre cele 3
echipe care se luptã sã prindã
locul de baraj, iar CFR este prin-
cipala candidatã la titlu. Chiar
dacã Universitatea a scos la vân-
zare deja biletele pentru derby-
ul de sâmbãta viitoare, alb-al-
baºtrii nu vor avea o misiune fa-
cilã nici la Mediaº, în faþa unei
echipe care travserseazã o pe-
rioadã destul de bunã. Astfel,
dupã eºecul suspect din meciul
cu Dinamo, trupa lui Pustai a
plecat neînvinsã din deplasãrile
la Sepsi ºi ACS Poli ºi a remizat
acasã cu FC Voluntari, califi-
cându-se ºi în sferturile de fi-
nalã ale Cupei României. Craio-
va a primit gol în ultimele 9 me-
ciuri jucate, inclusiv de la CS
Afumaþi, aºa cã nu se anunþã un
meci uºor nici cel de la Mediaº,
chiar dacã gazdele au cele mai
puþine goluri marcate dintre for-
maþiile Ligii I, doar 9, asta dupã
ce anul trecut Llullaku ºi Axen-
te aveau împreunã nu mai puþin
de 25 de goluri înaintea pauzei
de iarnã.

Mangia:
„Meciul de la

Mediaº poate fi
o capcanã”

Devis Mangia este preocupat
ca jucãtorii sãi sã nu trateze su-
perficial disputa din Ardeal ºi
sperã ca aceºtia sã aibã o atitu-
dine asemãnãtoare celei din jo-
cul cu Viitorul, din runda tre-
cutã, când au revenit de la 0-1
ºi s-au impus la douã goluri di-
ferenþã. „Ne dorim victoria, ca
de fiecare datã, dar trebuie sã
avem un comportament corect,
aºa, ca în meciul cu Viitorul,
trebuie sã intrãm în teren sã
dãm totul. Va conta foarte mult
angajamentul, atitudinea. Noi
lucrãm ca o echipã, dacã existã
o eroare, existã la comun, nu
facem aprecieri individuale. Me-
ciul de la Mediaº este unul pe-
riculos, poate fi o capcanã pen-
tru noi ºi de aceea trebuie sã fim
atenþi. Ei au o echipã diferitã
faþã de anul trecut, dar posedã
jucãtori de valoare. Totul depin-
de de ce vom face noi, iar dacã
vom da 100% ne putem întoar-
ce bucuroºi. E important sã in-
trãm pe teren concentraþi ºi sã
rãmânem aºa pânã la f inal .

Mediaº, stadion: „Gaz Metan”, duminicã, ora 17
Gaz Metan Mediaº: Greab – Popovici, Cristea, M. Constantin,

Buºu – Sârghi, Danci, Neagu – Curtean, Olaru, Golubovic. Antre-
nor: Cristi Pustai. Rezerve: Pleºca – Bic, Târcoveanu, Chamed,
Zderic, Buziuc, Romeo.

Universitatea Craiova: Calancea – Datkovic, Kelic, Briceag –
Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Burlacu, Mitriþã, Bãluþã. An-
trenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Popa, Spahija, Bãrbuþ,
Screciu, Roman, Gustavo.

Gaz Metan Mediaº – Universitatea Craiova

În Ardeal ar fi succesul idealÎn Ardeal ar fi succesul idealÎn Ardeal ar fi succesul idealÎn Ardeal ar fi succesul idealÎn Ardeal ar fi succesul ideal
Alb-albaºtrii joacã duminicã penultimul meci

de anul acesta, în deplasare, cu Gaz Metan Mediaº

Restul lucrurilor rãmân secun-
dare. Ne gândim sã facem un
meci bun ºi sã meritãm cât mai
mulþi suporteri cu CFR. Cu si-
guranþã vor umple stadionul
dacã batem la Mediaº” a decla-
rat Mangia.

Pentru meciul de la Mediaº,
Ivan Martic este suspendat,
T iago  es te  acc iden ta t ,  i a r
Fausto Rossi va fi indisponibil
pânã în primãvarã, dupã ce a
fost operat la tendon. „Rossi a
fost operat zilele trecute ºi va
intra peste trei luni pe terenul
de joc, dupã ce va fi recuperat
complet” a precizat Mangia
despre compatriotul sãu.

Devis Mangia spune cã nu se
gândeºte sã plece de la Craio-
va, chiar dacã ar primi o ofertã
din Serie A, acolo unde a reve-
nit recent Walter Zenga: „Nu mã
intereseazã acum vreo ofertã,
nici mãcar din Serie A. Dacã nu
voi fi alungat de aici, voi rãmâ-
ne la Craiova. Eu mã gândesc
doar la meciul cu Gaz Metan
Mediaº, vreau sã fac o muncã
bunã aici, sã îmbunãtãþim jocul,
sã facem performanþã”.

Bancu:
„Nu ne uitãm

la locul lor
din clasament,

vom trata
serios meciul”
Nicuºor Bancu a marcat în

meciul cu Viitorul ºi are amin-
tiri plãcute ºi la jocul din pri-
mãvarã cu Gaz Metan, când a
înscris golul decisiv pentru ca-
lificarea în play-off, la Piteºti.
„Vom trata serios acest meci ºi
ne vom uita la locul lor din cla-
sament. Având concentrarea din
meciul trecut, sunt convins cã
vom învinge. Trebuie sã jucãm
la fel de bine, sã avem determi-
nare ºi sã nu-i luãm de sus pe
cei de la Gaz Metan, fiindcã va
fi greu sã îi deschidem. Noi
vrem sã ne facem jocul nostru
ºi  cu siguranþã vom marca.
Sunt convins cã îºi vor da viaþa
cu noi, ei vor sã se salveze, fi-
indcã cã nu stau foarte bine, dar
ºi noi suntem mai încrezãtori
dupã ultimele meciuri. Este o
amintire frumoasã golul de la Pi-
teºti, nu m-am bucurat de rãul
lor, cu pentru cã ne-am califi-
cat noi în play-off în sezonul
trecut” a declarat mijlocaºul de
25 de ani. Bancu a marcat de

douã ori în acest sezon, la Bra-
ºov cu Sepsi ºi acasã cu Viito-
rul, iar de fiecare datã coechi-
pierul sãu, Mitriþã, a anticipat
reuºitele, ridicând mâinile în
semn de bucurie înainte ca Ban-
cu sã tragã la poartã. „Sper sã
se bucure din nou Mitriþã îna-
inte sã marchez, dacã o face din
nou, chiar cã e Nostradamus!”
a spus „Bancone”.

Pustai:
“Craiovenii
au prestaþii

încântãtoare”
Înainte de meciul cu Univer-

sitatea, Cristi Pustai a declarat:
“Este importantã sã lãsãm o
impresie bunã ºi pe teren pro-
priu, ne dorim sã mulþumim
oamenii care vin la stadion ºi
sã obþinem o victorie acasã
înainte de Sãrbãtori. Evoluþiile
celor de la Craiova le dau spe-
ranþe sã câºtige aici ºi sunt în-
dreptãþiþi sã spere chiar la lo-
cul 1, fiindcã au prestaþii în-
cântãtoare. Dar ºi noi sperãm,
fiindcã suntem pe un drum bun
în ultima vreme. Nu avem pro-
bleme de efectiv”. Fundaºul
Sergiu Popovici a adãugat: “Ne
aºteaptã un meci foarte greu,
cu una dintre echipele care se
bat la campionat. Craiova are
în atac niºte jucãtori foarte ra-
pizi ºi au marcat foarte multe
goluri. Noi vrem sã obþinem
punct sau puncte, suntem pe
un drum bun, nu am pierdut de
trei etape, trebuie sã avem ati-
tudine ºi o victorie în situaþia
în  care  suntem ne-ar  a ju ta
foarte mult”. La meciul de la
Mediaº, biletul în sectorul fa-
nilor Craiovei costã 20 de lei.

Gazul
a câºtigat

doar un meci
pe teren propriu

Doar o victorie au bifat ar-
delenii în precedentele opt jo-

curi disputate acasã în acest
sezon, 1-0 cu FC Botoºani, în
rest au douã remize ºi cinci în-
frângeri. Craiovenii au marcat
cel puþin un gol în nouã dintre
cele 10 meciuri jucate pe teren
advers în sezonul curent, în
ºase dintre acestea reuºind sã
înscrie de cel puþin douã ori. De
altfel, Universitaea este cea mai
bunã echipã în deplasare, cu 20
de puncte acumulate, pierzând
de douã ori, la CFR Cluj ºi la
FC Botoºani. Gaz Metan ºi CS
Universitatea s-au mai întâlnit de
cinci ori în campionat, de douã
ori s-au impus oltenii, un joc a
fost câºtigat de ardeleni, iar alte
douã partide s-au încheiat la
egalitate. 15 august 2014, pri-
mul meci: Gaz Metan - U Cra-
iova 1-0, gol marcat de Figlio-

meni, minutul 34. 14 martie
2015, întâia remizã: U Craiova
- Gaz Metan 1-1 (Târnãcop /
Llullaku). 22 octombrie 2016,
cele mai multe goluri: Gaz Me-
tan - U Craiova 2-2. Oltenii au
condus la pauzã, dupã autogo-
lul lui Romeo Roberto. Imediat
dupã reluarea jocului, în primul
sfert din repriza secundã, Llul-
laku a marcat de douã ori ºi a
adus Gaz Metan în avantaj, care
a durat pânã în minutul 63,
când Andrei Ivan a înscris go-
lul care a ºi stabilit rezultatul
final. Cea mai recentã confrun-
tare: 25 august 2017, CS Uni-
versitatea Craiova - Gaz Metan
Mediaº 2-0, goluri înscrise în
repriza secundã de Gustavo, din
pasa lui Bãluþã ºi Burlacu, din
pasa lui Dimitrov.
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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.

Cristiano Ronaldo, fotbalistul
portughez al lui Real Madrid, a câº-
tigat pentru a cincea oarã în cariera
sa Balonul de Aur. Trofeul a fost
atribuit de revista France Football
în cadrul unei gale. Cristiano Ro-
naldo, care pe 5 februarie va îm-
plini 33 de ani, a mai obþinut Balo-
nul de Aur în anii 2008, 2013, 2014
ºi 2016. Ronaldo a intrat pentru pri-
ma oarã în posesia acestei distincþii
atunci când juca pentru Manches-
ter United. Din 2009, el evolueazã
la Real Madrid, echipã cu care a
câºtigat în sezonul trecut campio-
natul Spaniei ºi Liga Campionilor.
Ronaldo a contribuit la calificarea
Portugaliei la Cupa Mondialã 2018.
Naþionala lusitanã este campioana

Portughezul de la Real Madrid a primit pentru
a cincea oarã trofeul acordat celui mai bun fotbalist

din lume de revista France Football

europeanã en titre. Ronaldo a ega-
lat recordul argentinianului Lionel
Messi, de la FC Barcelona, care are
ºi el cinci Baloane de Aur (2009,
2010, 2011, 2012 ºi 2015). În acest
an, Messi a încheiat pe locul 2 în
clasamentul Balonului de Aur. „De-
taliile fac diferenþa, trebuie sã te
antrenezi cu cap. Nu poþi fi fotba-
list doar douã ore. Încerc sã am grijã
de corpul meu toatã ziua. ªi som-
nul este foarte important, dorm foar-
te bine. Detaliile fac diferenþa, cali-
tatea, nu cantitatea antrenamente-
lor conteazã. Sunt fericit la Madrid,
vreau sã rãmân ºi sã îmi închei ca-
riera aici, dacã este posibil. Nu mã
vãd acum ca un viitor antrenor, dar
lucrurile se schimbã. Am multe pro-

iecte la sfârºitul carierei ºi vreau sã
încerc experienþe noi” a spus Ro-
naldo la premiere. 542 de goluri a
reuºit Cristiano la cluburi, marcând
ºi 79 de goluri la „naþionalã”.

Iatã primii zece jucãtori în cla-
samentul Balonului de Aur, ediþia
2017: 1. Cristiano Ronaldo (Portu-
galia/Real Madrid), 2. Lionel Messi
(Argentina/FC Barcelona), 3. Ne-
ymar (Brazilia/FC Barcelona ºi
PSG), 4. Gianluigi Buffon (Italia/
Juventus Torino), 5. Luka Modric
(Croaþia/Real Madrid), 6. Sergio
Ramos (Spania/Real Madrid), 7.
Kylian Mbappe (Franþa/AS Mona-
co ºi PSG), 8. N’Golo Kante
(FRanþa/Chelsea), 9. Robert Le-
wandowski (Polonia/Bayern Mun-
chen), 10. Harry Kane (Anglia/Tot-
tenham Hotspur). Balonul de Aur
este decernat din anul 1956. În
2016, FIFA a pus capãt colaborã-
rii iniþiate în 2010 cu France Foot-

ball pentru acordarea Balonului de
Aur. Forul fotbalistic mondial a
resuscitat propriul premiu, denu-

mit acum FIFA The Best, în timp
ce sãptãmânalul francez decernea-
zã separat prestigiosul sãu trofeu.
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