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lui Dacian Cioloº!lui Dacian Cioloº!lui Dacian Cioloº!lui Dacian Cioloº!lui Dacian Cioloº!

Ceea ce era previzibil s-a
anunþat: Dacian Cioloº, 48 de
ani, fost ministru în guvernul
Cãlin Popescu Tãriceanu
(2007-2008), comisar euro-
pean pentru agriculturã ºi dez-
voltare durabilã, în cadrul Co-
misiei Europene, condusã de
Jose Manuel Barroso (2010-
2014) ºi apoi premier (noiem-
brie 2015-decembrie 2016) a
anunþat într-o conferinþã de
presã cã din Platforma Româ-
nia 100, pe care o conduce „se
va desprinde un partid poli-
tic”. Cã dintr-o platformã, ori-
cum s-ar intitula aceasta, nu
se poate „desprinde un par-
tid”, ci doar coagula cel mult
în jurul ei, este o discuþie se-
cundarã.
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-   Înainte Popescule, erau
tãiate uscãturile din pãduri.
Acum “uscãturile” taie pã-
durile.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

CMYK CMYK

O delegaþie numeroasã, formatã din
8.000 de membri ai PSD Dolj, avân-
du-i în frunte pe preºedintele organi-
zaþiei, senatorul Claudiu Manda ºi mi-
nistrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu,
au depus, ieri-dimineaþã, flori ºi can-
dele aprinse la statuia Regelui Mihai,
de lângã Universitate. Liderii social-
democraþilor doljeni au declarat cã nu
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a fost vorba de un miting, din recuzitã
lipsindu-le pancartele ºi lozincile, ci de
o acþiune care a fost organizatã împre-
unã cu toate structurile din teritoriu ale
organizaþiei de partid, pentru a se adu-
ce un omagiu Majestãþii Sale, de nu-
mele cãruia se leagã înfiinþarea a douã
instituþii de culturã, Universitatea din
Craiova ºi Filarmonica Oltenia.
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Dacian Cioloº
îºi face partid

Preºedintele platformei
România 100, fostul pre-
mier Dacian Cioloº, a
anunþat, duminicã, cã din
platforma România 100 se
va desprinde un partid
politic, care va fi prezentat
în urmãtoarele luni ºi care
va fi deschis la colaborarea
cu Opoziþia.  „Din platfor-
ma România 100 se va
desprinde un partid politic.
Noi, cei care am fondat
România 100, suntem
hotãrâþi sã facem asta”,a
spus Cioloº. „Lucrãm la
acest partid, lunile urmã-
toare vom fi în mãsurã sã îl
prezentãm. Nu e o lansare
azi”, a adãugat Cioloº, care
a a arãtat, însã, cã noul
partid va fi gata sã se
prezinte la urmãtoarele
alegeri cu o ofertã politicã,
indiferent când vor avea
loc. „Existã riscul ca acest
proiect sã ducã la fãrâmiþa-
rea opoziþiei. Ne-am gândit
ºi la asta, mi se pare ca o
responsabilitate pe care nu
am cum sã nu o asum ca
din aceastã platformã sã se
desprindã un partid, care nu
va acþiona împotriva celor
care împãrtãºim valori ºi
principii comune. Vom fi
deschiºi colaborãrii cu cei
cu care putem lucra”, a
spus Cioloº. El a fãcut
aceste declaraþii la o reu-
niune a membrilor Platfor-
mei România 100, desfãºu-
ratã la un hotel din Bucu-
reºti. În deschiderea eveni-
mentului au luat cuvântul
Mihaela Miroiu, profesor
universitar de eticã politicã,
Victor Rebengiuc, actor,
Mihai Poliþeanu, Iniþiativa
România.
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Reprezentanþii Comitetului Ju-
deþean pentru Situaþii de Urgenþã
Bistriþa-Nãsãud au anunþat cã, ieri,
dupã ce au cãzut copaci pe firul
de contact între staþiile CF Arion
ºi Grãdiniþa, trei trenuri de cãlã-
tori au fost blocate, însã circula-
þia feroviarã a fost reluatã. “Este
vorba despre trenul 1766 Timiºoa-
ra – Iaºi, cu aproximativ 120 pa-
sageri. A staþionat între localitã-
þile Ilarion ºi Grãdiniþa. Trenul
este alimentat ce energie electri-
cã, problemele au fost remediate
ºi a fost pus în circulaþie. Interre-
gio 1830 Timiºoara - Iaºi staþio-
nat în staþia Silhoasa ºi de trenul
5712 Ilva Micã - Suceava care a
fost oprit în staþia Ilva Micã, din
cauza blocãrii drumului de cãtre
celelalte douã trenuri”, a anunþat
purtãtorul de cuvânt al Comitetu-
lui Judeþean pentru Situaþii de Ur-
genþã Bistriþa-Nãsãud, plt. maj.
Ionela Gherghel.

Centrul Infotrafic din cadrul
Inspectoratului General al Poli-
þiei Române a transmis cã mane-
vrele pentru transportul fluvial în
Porturile Constanþa Nord, Con-
stanþa Sud ºi Midia sunt, pentru
moment, suspendate, din cauza
vântului puternic. Constanþa s-a
aflat, ieri, sub atenþionare cod
galben de vânt pânã la ora 16.

„Unitatea 2 a CNE Cernavo-
dã a fost opritã controlat ºi de-
conectatã de la Sistemul Ener-
getic Naþional în seara zilei de 7
decembrie, pentru efectuarea
unor lucrãri preventive de veri-

S-a stricat vremea ºi s-au activat codurile…
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Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunþat, dupã
ºedinþa de analizã privind pregãtirea pentru iarnã, care a
avut loc sâmbãtã, cã MAI acþioneazã zilnic cu 9.800 de

poliþiºti, precizând cã poliþia rutierã va bloca accesul pe
arterele rutiere care riscã sã devinã impracticabile. Ieri
au fost activitate condurile galbene de ninsori ºi vânt iar

Porturile Constanþa Nord, Constanþa Sud ºi Midia au
fost închise din cauza vântului puternic. Tot ieri, trei
trenuri de cãlãtori au fost blocate, în judeþul Bistriþa-
Nãsãud, dupã ce au cãzut copaci pe calea feratã între

staþiile Arion ºi Grãdiniþa. Peste 350 de familii din
localitatea Piatra Fântânele nu au avut energie electricã

mai bine de opt ore din cauza ninsorii.

Potrivit meteorologilor, vântul va
avea intensificãri cu viteze de 55
- 60 de kilometir pe orã ºi tem-
porar poate atinge 70 de kilometri
pe orã.

“În aceastã perioadã Ministe-
rul Afacerilor Interne acþioneazã
zilnic cu 9.800 de poliþiºti, dintre
care 1.500 de la rutierã, 5.200 de
pompieri, 7.000 de jandarmi, 3800
poliþiºti de frontierã. Tot în aceas-
tã perioadã, pentru urgenþele me-
dicale, piloþii Inspectoratului Ge-
neral de Aviaþie sunt pregãtiþi sã
intervinã zilnic cu 8 elicoptere, in
condiþiile în care starea vremii o
va permite. Efectivele poliþiei ru-
tiere vor acorda o atenþie sporitã
drumurilor intens circulate, în spe-
cial a celor care fac legãtura în-
tre diverse regiuni ale þãrii ºi zo-
nele montane. Misiunea lor este
fluidizarea traficului dar atunci
când situaþia o va impune, în co-
laborare cu administratorul dru-
mului, poliþia rutierã va bloca
accesul pe arterele rutiere care ris-
cã sã devinã impracticabile ºi va
oferi ºoferilor rute alternative”,
informeazã MAI

MAE a emis atenþionare
de cãlãtorie pentru Bulgaria

din cauza vremii
Ministerul Afacerilor Externe

a emis ieri o atenþionare de cãlã-
torie pentru 16 regiuni din þara
vecinã, Bulgaria, în contextul în
care Institutul Naþional de Me-
teorologie ºi Hidrologie local a
emis o avertizare cod galben de
vânt puternic. Ministerul Aface-
rilor Externe informeazã româ-
nii care doresc sã cãlãtoreascã
în Bulgaria cã Institutul Naþional
de Meteorologie ºi Hidrologie lo-
cal a emis, pentru data de 10 de-
cembrie, un cod galben de aten-
þionare pentru vânt puternic, care
va înregistra valori medii de 14-
17m/s, cu viteza la rafale de pânã
la 24 m/s. Avertizarea este vala-
bilã pentru 16 regiuni: Vidin, Mon-
tana, Vratsa, Pleven, Veliko Târ-
novo, Ruse, Razgrad, Tãrgoviº-
te, Silistra, ªumen, Dobrici, Var-
na, Sliven, Stara Zagora, Plov-
div, Pazardjik. Sursa citatã re-
comandã ºoferilor români care
tranziteazã Bulgaria sã conducã
preventiv, sã respecte strict
semnalizarea rutierã temporarã
montatã ºi indicaþiile/semnele or-

ganelor de control aflate la faþa
locului.

Se pot obþine informaþii despre
starea vremii de pe site-ul
www.weather.bg, informaþii de-
spre starea actualã a drumurilor de
pe aplicaþia gratuitã LIMA (n.a.-
doar în limba bulgarã) www.lima-
.api.bg, de pe pagina de internet a
Agenþiei ”Infrastructura Rutierã” –
www.api.bg ºi non-stop de la nu-
mãrul de telefon 070013020.

Cetãþenii români pot solicita
asistenþã consularã la numerele de
telefon ale Ambasadei României la
Sofia: +35929712858 ºi
+35929733510, apelurile fiind re-
direcþionate cãtre Centrul de Con-
tact ºi Suport al Cetãþenilor Ro-
mâni din Strãinãtate (CCSCRS) ºi
preluate de cãtre operatorii Call
Center în regim de permanenþã.
De asemenea, cetãþenii români
care se confruntã cu o situaþie
dificilã au la dispoziþie ºi telefonul
de permanenþã al misiunii diplo-
matice a României în Bulgaria:
+359879440758.

Nuclearelectrica a repornit Unitatea 2 de la Cernavodã
Societatea Naþionalã Nuclearelectrica anunþã cã Unitatea 2

a Centralei de la Cernavodã a fost resincronizatã la Sistemul
Energetic Naþional în dimineaþa zilei de 10 decembrie, ur-
mând sã atingã puterea nominalã în aceeaºi zi. Unitatea 2
fusese opritã controlat în seara zilei de joi, 7 decembrie.

ficare, control ºi intervenþii
punctuale asupra unei serii de
sisteme, în scopul îmbunãtãþirii
fiabilitãþii acestora în perioada de
iarnã: sistemul de excitaþie a ge-
neratorului electric, calibrãri,

înlocuire kit-uri calificate la me-
diu, sistemul mecanic al maºinii
de încãrcat-descãrcat combus-
tibil”, precizeazã Nuclearelectri-
ca, într-un comunicat transmis
sâmbãtã. Conform programului
de testare a fiabilitãþii echipa-
mentelor, anunþat în data de 6
decembrie, la sistemele menþio-
nate anterior, suplimentar, „s-au
realizat pe timpul opririi lucrãri
de remediere a sistemului de by-
pass aferent turbinei, partea cla-
sicã a centralei”, se aratã în co-
municatul SNN.

Nuclearelectrica mai infor-
meazã cã, în conformitate cu
normele de securitate nuclearã
ºi procedurile centralei, „astfel

de intervenþii se pot efectua nu-
mai cu reactorul în stare opri-
tã”. Activitãþile mai sus menþio-
nate au fost realizate în perioa-
da opririi „în condiþii de securi-
tate nuclearã, siguranþã a perso-
nalului de exploatare, a popula-
þiei ºi a mediului incojurãtor”.

În calitate de operator al uni-
tãþilor nucleare de la Cernavodã,
SN Nuclearelectrica SA „îºi re-
zervã dreptul de a-ºi efectua lu-
crãrile preventive de testare, con-
trol ºi remediere în strictã con-
formitate cu standardele de se-
curitate nuclearã ºi programele de
mententanþã preventivã, comuni-
cate ca atare cãtre CNCAN”, se
mai precizeazã în comunicat.
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Având în vedere perioada de
doliu naþional impusã de decesul
Majestãþii Sale, Regele Mihai I,
acþiunile pregãtite, în urmãtoarea
perioadã – mai precis cele progra-
mate în datele de 8, 9, 15 ºi 16
decembrie – de Primãria Craiova,
în cadrul Târgului de Crãciun
2017 din Piaþa Mihai Viteazu, se
amânã ºi se reprogrameazã spec-
tacolele din cadrul Galei de Sãr-
bãtori astfel:

PROGRAM GALA
DE SÃRBÃTORI 2017

Piaþa Mihai Viteazu

19 decembrie, ora 18.00:
- Opera Românã Craiova
- Liceul Teologic Adventist
- Rafaela Burulea
- Palatul Copiilor (vor fi prezenþi artiºtii de mu-

zicã uºoarã pregãtiþi de prof. Alin Andrei Milosav,
trupa de dans Motion ºi Explosion – prof. Alina
Cuþulescu ºi colindãtorii pregãtiþi de prof. Geor-
giana Zamfira)

Datinile ºi obiceiurile de iarnã vor
fi celebrate, aºa cum se cuvine, ºi
de Inspectoratul ªcolar Judeþean
(ISJ) Dolj. Astfel, în perioada
15.12.2017 – 15. 01.2018, la sediu-
lui ISJ Dolj se va desfãºura Expozi-
þia Judeþeanã „Datini ºi obiceiuri de
iarnã” – pe douã secþiuni: „Lucrãri
artistice ºi ornamente ”, respectiv
„Decoraþiuni de Crãciun”. De ase-
menea, pe 15 decembrie 2017, se
va desfãºura cea de-a XXIII-a edi-
þie a Festivalului – Concurs Judeþean
„Datini ºi obiceiuri de iarnã”, parte-
nere al ISJ Dolj fiind Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, din Craiova. Dupã

Învãþãmântul doljean duce
mai departe datinile

cum a precizat prof.  Monica Tã-
nasie, inspector de specialitate în
cadrul ISJ Dolj, „concursul se adre-
seazã preºcolarilor, elevilor din ciclu-
rile primar , gimnazial  ºi liceal din
judeþul Dolj ºi cuprinde douã secþi-
uni : „Colinde de Crãciun” ºi „Obi-
ceiuri ºi tradiþii de Crãciun”. Pen-
tru prima secþiune, fiecare formaþie
va interpreta trei colinde, iar la cea
de-a doua momentul artistic nu va
depãºi zece minute. Programul des-
fãºurãrii concursului va fi fãcut cu-
noscut participanþilor, telefonic, pânã
pe 13 decembrie”.

CRISTI PÃTRU

Despre partidul lui Dacian Cioloº!Despre partidul lui Dacian Cioloº!Despre partidul lui Dacian Cioloº!Despre partidul lui Dacian Cioloº!Despre partidul lui Dacian Cioloº!
MIRCEA CANÞÃR

COMUNICAT DE PRESÃ
Program Târgul de Crãciun 2017

20 decembrie, ora 18.00:
- Formaþia de dansatori a Ansamblului Folcloric

Maria Tãnase, cu participarea extraordinarã a artiº-
tilor PETRICÃ MÎÞU STOIAN ªI MARIANA IO-
NESCU-CÃPITÃNESCU

- Casa de Culturã Traian Deme-
trescu (Ansamblul Rozele Cala-
fatului)

21 decembrie, ora 18.00:
- Filarmonica Oltenia
- Liceul de Artã Marin Sorescu
- Seminarul Teologic
- Colegiul National Carol I
- Mãdãlina Amon ºi Generaþia

Folk
- Mario Bunica
- Eliza Chifu

SERVICIUL IMAGINE / PRI-
MÃRIA CRAIOVA

www.primariacraiova.ro /
@Facebook/Primaria-Municipiu-
lui-Craiova

Colectivul  redac-
þiei „ Cuvântul
Libertãþii „ este
alãturi de familia
greu încercatã la
despãrþirea de cel
care a fost jurnalist
de excepþie
TIBI PÃTRU.

Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte
ºi pace! Condoleanþe
familiei îndurerate!

Ceea ce era previzibil s-a anunþat: Da-
cian Cioloº, 48 de ani, fost ministru în gu-
vernul Cãlin Popescu Tãriceanu (2007-
2008), comisar european pentru agricul-
turã ºi dezvoltare durabilã, în cadrul Co-
misiei Europene, condusã de Jose Manuel
Barroso (2010-2014) ºi apoi premier (no-
iembrie 2015-decembrie 2016) a anunþat
într-o conferinþã de presã cã din Platfor-
ma România 100, pe care o conduce „se
va desprinde un partid politic”. Cã dintr-o
platformã, oricum s-ar intitula aceasta, nu
se poate „desprinde un partid”, ci doar
coagula cel mult în jurul ei, este o discu-
þie secundarã. Oricum, Dacian Cioloº a
spus rãspicat: „Ne implicãm politic pen-
tru a schimba lucrurile (...). Vom fi gata
sã ne prezentãm la urmãtoarele alegeri
cu o ofertã politicã, indiferent când vor
avea ele loc”. O declaraþie fireascã, chiar
aºteptatã, ºi nimic altceva. Nu este pri-

mul partid, care se naºte în anii din urmã,
pe lângã cele tradiþionale, ºi cu siguranþã
nici ultimul. În mod sigur însã cã partidul
lui Dacian Cioloº va fi unul poziþionat la
dreapta „zonei de dreapta” ºi dupã toate
probabilitãþile îºi va recruta simpatizanþii
din rândul protestatarilor radicali, mai
puþin din rândul celor care au ceva de spus
ºi o fac paºnic. Se bãnuieºte acest lucru,
pentru cã inclusiv Dacian Cioloº ºi-a ex-
primat predispoziþia pentru aceste forme
protestatare ºi mesajele lor. Platforma Ro-
mânia 100, anunþatã în octombrie 2016,
nu a rupt, cum se spune, „gura târgului”,
dar nici nu a rãmas fãrã audienþã, graþie
unor mesaje interesante, precum „dorim
o schimbare de atitudine la nivelul parti-
delor politice” º.a.m.d.. Însã nu puþine din
„idealurile” sale se regãsesc deplin în com-
portamentul USR condus de Dan Barna,
ºi însãºi Dacian Cioloº declara, nu demult,

cã „programul USR mi se pare foarte com-
patibil cu modul în care vãd lucrurile”. De
altfel, USR ºi România 100 participã îm-
preunã, mãrturisit, la protestele organi-
zate sub sigla „România în pericol”. Inte-
resantã în context pare totuºi declaraþia
actorului Victor Hrebenciuc, un prelat al
adevãrului unic, pentru susþinerea demer-
surilor fostului premier Dacian Cioloº:
„Sunt sãtul de comunism, e nevoie de un
partid nou. În acest moment comunismul
este la el acasã ºi este scãpat de sub con-
trol”. Cã lucrurile decurg cum vedem fie-
care este de discutat, dar cã în 2017 „co-
munismul este la el acasã”, nu poate fi
deloc o „încântare” pentru groparii lui, fi-
indcã a trecut ºi vremea parastaselor ºi
nimeni nu pare sesizat cã un vulcan moc-
nit erupe, dupã ce nu mai era cazul. Anti-
comunismul acesta inclement pare desu-
et. ªi demn de consemnat poate fi, mai

degrabã, scepticismul lui Paul Johnson
„Intelectualii” (Ed. Humanitas, 2002), care
poate fi împãrtãºit „Pare sã fie tot mai
rãspânditã convingerea cã intelectualii nu
sunt mai înþelepþi, în calitate de mentori,
nici nu sunt niºte exemplare mai valo-
roase decât vrãjitoarele, vracii ºi preoþii
din trecut. (...) Mai presus de toate tre-
buie sã ne amintim întotdeauna ceea ce
de obicei intelectualii uitã: faptul cã oa-
menii conteazã mai mult decât concep-
tele ºi trebuie de aceea sã se situeze pe
primul loc. Cel mai rãu despotism posibil
este tirania nemiloasã a ideilor”. Sã re-
venim: partidul lui Dacian Cioloº a fost
anunþat. Cu coada ochiului este privit,
de acum, în primul rând de liberali. Din
atâtea ºi atâtea motive. Mai ales, din ace-
la, cã Dacian Cioloº i-a refuzat, când i s-
au fãcut oferte, ºi nimeni nu a înþeles
mare lucru din refuzul primit.
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Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au stabilit cã tentativa de omor s-a
petrecut pe 22 august 2016, dimi-
neaþa, în jurul orei 4.00, la inter-
secþia strãzilor „Dr. Dimitrie Ge-
rota” cu „Dr. Constantin Severea-
nu” din Craiova, în cartierul 1 Mai.
A fost vorba despre un conflict
între Alin Gheorghe Dinu zis Alin
Ursaru, de 38 de ani, ºi Dantes
Parnicã zis Vialis, de 30 de ani,
acesta din urmã suferind leziuni la
nivelul capului ºi piciorului stâng.
Astfel, potrivit rechizitoriului în-
tocmit în cauzã, la începutul anu-
lui 2015, Ionuþ Parnicã, de 20 ani,
fratele lui Dantes Parnicã zis Via-
lis, a cunoscut-o pe fiica lui Alin
Gheorghe Dinu zis Alin Ursaru ºi
au avut o relaþie care s-a încheiat
în vara anului 2016, când acesta a
început o relaþie de concubinaj cu
o altã fatã.

Dinu a aflat ºi a vorbit cu unul
dintre liderii comunitãþii romilor din
cartierul craiovean Faþa Luncii pen-
tru a organiza o mediere în care sã
fie chemat un membru al familiei
Parnicã. Mai mult, Dinu a susþinut
cã fiica sa a luat de acasã 8.300
euro, fiind influenþatã de Ionuþ Par-
nicã. În timpul discuþiilor purtate,
Dinu ºi-a manifestat nemulþumirea
cu privire la faptul cã Ionuþ Parni-
cã nu s-a cãsãtorit cu fiica sa, ast-

Craiovean prins cu peste 12.600Craiovean prins cu peste 12.600Craiovean prins cu peste 12.600Craiovean prins cu peste 12.600Craiovean prins cu peste 12.600
articole pirotehnice interzisearticole pirotehnice interzisearticole pirotehnice interzisearticole pirotehnice interzisearticole pirotehnice interzise

Un bãrbat de 33 de ani, din Craiova, este cercetat de poliþiºtii din cadrul
IPJ Dolj - Serviciul Arme Explozivi ºi Substanþe Periculoase pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de efectuarea de operaþiuni cu articole pirotehnice fãrã drept,
faptã prevãzutã de Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive,
articolele pirotehnice fiind ridicate de oamenii legii în vederea continuãrii
cercetãrilor. La percheziþia fãcutã în locuinþa sa, oamenii legii au descoperit
peste 12.600 de articole pirotehnice pe care le procurase ilegal.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în
urma unor informaþii exploatate ºi acti-

vitãþilor specifice întreprinse în comun
de poliþiºti din cadrul Serviciului de
Arme, Explozivi, Substanþe Periculoa-
se al IPJ Dolj ºi poliþiºti din cadrul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova, în cursul zilei de
vineri, 8 decembrie a.c., a fost depistat
Cosmin S., de 33 de ani, din Craiova,
care  de þ ine  a la  domic i l iu  pes te  -
12.600 de articole pirotehnice. În urma
unei percheziþii fãcute de oamenii legii
la domiciliul bãrbatului, s-au descope-

rit mai multe cutii de petarde, baterii
de artificii, precum ºi alte articole pi-
rotehnice care fac parte dintr-o clasã
de materiale supuse autorizãrii, pe care
acesta le procurase ilegal ºi pe care in-
tenþiona sã le comercializeze pe raza
municipiului Craiova fãrã a respecta
pevederile legale. Din cercetãrile efec-
tuate de poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Arme, Explozivi, Substanþe Pericu-
loase s-a stabilit faptul cã, în luna de-

cembrie, cel în cauzã a achiziþionat can-
titatea de 285 de kg de articole piroteh-
nice  din municipiul Timiºoara. „Poli-
þiºtii doljeni au întocmit pe numele bãr-
batului un dosar penal sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de efectuarea de
operaþiuni cu articole pirotehnice fãrã
drept toate materialele pirotehnice fi-
ind ridicate în vederea continuãrii cer-
cetãrilor”, a precizat inspector princi-
pal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Tentativa de omor din cartierul „1 Mai”:

Dinu, condamnat definitiv pentru cã l-a lovit
intenþionat cu maºina pe „Vialis”

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au pro-
nunþat sentinþa definitivã în cazul tentati-
vei de omor petrecutã pe 22 august anul
trecut, în cartierul craiovean 1 Mai. Dacã
agresorul, craioveanul Alin Gheorghe Dinu,
de 38 de ani, a rãmas cu aceeaºi pedeapsã,
respectiv 5 ani de închisoare cu executare,
victima sa a obþinut reducerea pedepsei de
la 11 luni cu suspendare la 3 luni de închi-
soare cu suspendare ºi 30 de zile de muncã
în folosul comunitãþii. Procurorii Parchetu-

lui de pe lângã Tribunalul Dolj l-au acuzat
pe Dinu cã l-a lovit în mod intenþionat cu
un autoturism pe Dantes Parnicã, apoi cu o
sabie în zona capului ºi a coapsei stângi, pro-
vocându-i leziuni traumatice ce au necesi-
tat pentru vindecare 120-140 zile îngrijiri
medicale, apoi a fugit din þarã, fiind prins
câteva luni mai târziu. Victima a avut ºi ca-
litate de inculpat, întrucât a tras un foc de
armã în maºina agresorului, ca sã scape, cu
un pistol deþinut ilegal.

fel cã el a rãmas cu ruºinea în rân-
dul comunitãþii romilor, însã la fi-
nal au ajuns la înþelegere. Numai
cã, în noaptea de 21/22 august
2016, fata lui Alin Gheorghe Dinu
a plecat de acasã, iar membrii fa-
miliei au hotãrât sã o caute prin
oraº. Dinu ºi ginerele sãu au ple-
cat de  acasã cu un autoturismul
marca Mercedes ºi l-au aºteptat pe
Parnicã Dantes în apropierea târ-
gului de sãptãmânã din Craiova, la
intersecþia strãzilor „Dr. Constan-
tin Severeanu” ºi „Dr. Dimitrie
Gerota”, unde acesta avea un apar-
tament, fiind convins cã fiica lui a
venit aici. „Vialis” ºi concubina sa
au ajuns acasã în jurul orei 3.30,
au coborât din autoturism ºi au

pornit cãtre blocul V 2.
 “În timp ce traversau strada,

inculpatul a pus în miºcare auto-
turismul ºi l-a lovit cu partea fron-
talã pe Panicã Dantes care s-a
prins cu mâinile de capotã. Incul-
patul a continuat deplasarea pe o
distanþã de câþiva metri cu persoa-
na vãtãmatã – inculpat agãþatã cu
mâinile de capotã pânã a lovit cu
partea stânga faþã un autoturism
marca Daewoo Matiz, Parnicã
Dantes fiind prins între cele douã
autoturisme. Inculpatul a coborât
de la volanul autoturismului ºi l-a
lovit cu un obiect tãietor-înþepã-
tor pe Parnicã Dantes în zona ca-
pului ºi coapsa stângã. În acest
context, persoanã vãtãmatã – in-

culpat a tras un foc de armã cu un
pistol pe care-l avea asupra sa,
proiectilul din cauciuc lovind în
capota autoturismului inculpatu-
lui”, se aratã în rechizitoriul Par-
chetului. Alin Dinu împreunã cu
ginerele sãu au fugit de la locul
conflictului.

Agresorul a fost prins în Italia
Parnicã a fost transportat la spi-

tal, iar din raportul de expertizã
medico-legalã emis de Institutul de
Medicinã Legalã Craiova a rezultat
cã “ Leziunile de la nivelul gambei
stângi s-au putut produce prin tâ-
râre-cãlcare de cãtre un autotu-
rism. Loviturile au putut fi aplicate
din faþã, spate, lateral stânga,
dreapta, iar leziunile de violenþã
necesitã circa 120-140 zile îngri-
jiri medicale”, dupã cum s-a mai
reþinut în rechizitoriu.

Dupã sãvârºirea faptei, inculpa-
tul Alin Gheorghe Dinu a pãrãsit
teritoriul României, fiind dat în ur-
mãrire la nivel internaþional în baza
mandatului de arestare preventivã
emis în lipsã pe numele sãu ºi a
fost prins de autoritãþile italiene pe
2 noiembrie 2016. A ajuns în ares-
tul IPJ Dolj, iar de atunci este în
spatele gratiilor.

Pe 20 ianuarie a.c. s-a înregis-
trat la Tribunalul Dolj dosarul în
care Alin Gheorghe Dinu a fost tri-
mis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru tentativã de
omor, iar victima sa, Dantes Par-
nicã, a avut dublã calitate, de parte
vãtãmatã, dar ºi de inculpat, întru-
cât este acuzat de nerespectarea
regimului armelor ºi muniþiilor, de-
oarece deþinea ilegal pistolul cu care
a tras în timpul conflictului. Ma-
gistraþii Tribunalului Dolj au solu-
þionat, pe 10 iulie a.c., cauza ºi l-
au condamnat pe Dinu la 5 ani de
închisoare cu executare pentru ten-
tativã de omor, iar Dantes Parnicã
a primit 11 luni de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani ºi 90 de zile
de muncã în folosul comunitãþii.

Inculpaþii au declarat apel, iar
vineri, 8 decembrie a.c., Curtea de
Apel Craiova respins, ca nefondat,
apelul declarat de inculpatul Dinu
Alin Gheorghe, dar a admis apelul
lui Dantes Parnicã. Acesta s-a ales
cu pedeapsa redusã la 3 luni închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de supraveghere de 2 ani ºi
30 de zile de muncã în folosul co-
munitãþii. Hotãrârea de vineri a Curþii
de Apel Craiova este definitivã.



Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat
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Aceste parteneriate vor
beneficia de sprijin din partea
echipelor speciale instituite în
cadrul Comisiei, la care partici-
pã experþi din mai multe depar-
tamente tematice. Experþii vor
oferi consiliere, de exemplu cu
privire la cele mai bune modali-
tãþi de a combina fondurile UE
pentru finanþarea proiectelor. Pe
lângã acest sprijin practic din
partea Comisiei, fiecare parte-
neriat poate beneficia de servicii
externe de consiliere pânã la o
valoare de 200 000 EUR pentru
activitãþi de extindere ºi de
comercializare. Finanþarea
provine din Fondul European
de Dezvoltare Regionalã

În cadrul unei noi acþiuni-pilot finanþate de UE :

Comisia Europeanã a anunþat sãptãmâna tre-
cutã, parteneriatele interregionale care vor be-
neficia de un sprijin adaptat în cadrul unei noi-
 acþiuni-pilot finanþate de UE pentru proiecte ino-
vatoare. Scopul acestei acþiuni este de a ajuta

aceste parteneriate sã îºi dezvolte proiectele în
sectoare prioritare, precum volumele mari de date
(big data), bioeconomia, utilizarea eficientã a re-
surselor, sistemele avansate de fabricaþie sau
securitatea ciberneticã.

 În urma unui apel pentru exprimarea interesului lansat de Comisie în septembrie 2017, au fost selectate opt
parteneriate interregionale, care vor fi conduse de una sau mai multe regiuni coordonatoare :

• Un parteneriat la care participã 8 regiuni, condus de Brabantul de Nord (NL), Flandra (BE) ºi Norte (PT),
va dezvolta proiecte comune în domeniul imprimãrii 3D;

• Un grup de 9 regiuni condus de Flandra (BE) va colabora în sectorul bioeconomiei;
• Bretania (FR), împreunã cu 3 regiuni ºi cu Estonia, se va concentra pe securitatea ciberneticã;
• Lombardia (IT) ºi alte 7 regiuni au ales ca specialitate economia circularã, mai precis defabricarea ºi

refabricarea;
• Toscana (IT), alte 21 de regiuni ºi Estonia vor întreprinde eforturi comune pentru a dezvolta noi soluþii în

agricultura de înaltã tehnologie;
• Scoþia (UK) ºi Þara Bascilor (ES) coordoneazã un grup de 16 regiuni pentru proiecte comune în domeniul

energiei din surse regenerabile marine.Regiunea norvegianã Sogn og Fjordane este, de asemenea, asociatã.
• Andaluzia (ES) ºi alte 5 regiuni au ales ca prioritate tematicã clãdirile sustenabile;
• Andaluzia (ES) ºi Emilia-Romagna (IT) coordoneazã un grup de 9 regiuni care va dezvolta proiecte inova-

toare în domeniul trasabilitãþii ºi în cel al volumelor mari de date în industria agroalimentarã.

(FEDR). „Regiunile cu atuuri
concurenþiale similare vor fi în
mãsurã sã îºi prezinte proiectele
într-un cadru comun mai larg.
Cu un sprijin adecvat din partea
UE, ideile bune se vor trans-
forma în produse inovatoare,
printre care se vor gãsi cam-
pionii inovãrii europene de
mâine.”, a subliniat Comisarul
pentru politica regionalã, Co-
rina Creþu. Colaborarea cu
parteneriatele va începe în
ianuarie 2018 ºi va dura pânã
în 2019. Acest proiect-pilot va
testa noi abordãri ale cooperã-
rii interregionale ºi va furniza
Comisiei Europene date care
vor sprijini procesul de reflec-

þie privind specializarea inteli-
gentã dupã 2020.

MARGA BULUGEAN 

La statuia Regelui Mihai, care a
fost ridicatã în anul 2014, în tim-
pul mandatului de primar al Liei
Olguþa Vasilescu, mii de social-de-
mocraþi au depus, ieri dimineaþã,
câte o floare ºi o candelã aprinsã.
În fruntea grupului, unul foarte
numeros, s-au aflat liderii PSD
Dolj, preºedintele organizaþiei, se-
natorul Claudiu Manda ºi ministrul
Municii, Lia Olguþa Vasilescu, alã-
turi de colegi senatori ºi deputaþi,
dar ºi oficiali locali, printre care
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa ºi primarul Cra-
iovei, Mihail Genoiu. S-a pornit în
marº de la sediul primãriei ºi, pe
toatã durata manifestãrii, lucrurile
au decurs în liniºte. Ajunºi în faþa
bustului Majestãþii Sale, oamenii au
aºteptat, disciplinaþi, în rânduri, ca
sã poatã sã depunã câte o floare ºi
câte o candelã aprinsã.

8.000 de social-democraþi din Dolj au depus flori8.000 de social-democraþi din Dolj au depus flori8.000 de social-democraþi din Dolj au depus flori8.000 de social-democraþi din Dolj au depus flori8.000 de social-democraþi din Dolj au depus flori
la statuia Regelui Mihaila statuia Regelui Mihaila statuia Regelui Mihaila statuia Regelui Mihaila statuia Regelui Mihai

O delegaþie numeroasã, formatã din 8.000 de
membri ai PSD Dolj, avându-i în frunte pe preºe-
dintele organizaþiei, senatorul Claudiu Manda ºi
ministrul Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, au de-
pus, ieri-dimineaþã, flori ºi candele aprinse la sta-
tuia Regelui Mihai, de lângã Universitate. Lide-
rii social-democraþilor doljeni au declarat cã nu a

„Suntem aici pentru a aduce un
pios omagiu Majestãþii Sale”

Fostul primar al Craiovei a afir-
mat cã manifestarea de ieri a fost
organizatã pentru a se aduce un
omagiu Majestãþii Sale, care ºi-a pus
amprenta pe dezvoltarea oraºului.
„Suntem aici pentru a aduce un
pios omagiu Majestãþii Sale. Aºa
cum cred cã orice craiovean ºtie,
Majesteatea Sa este cetãþean de
onoare al oraºului Craiova ºi a pri-
mit acest titlu din cauza faptul cã
printre ultimele decrete regale pe
care le-a semnat se aflã ºi cele de
înfiinþare a Universitãþii din Craio-
va ºi a Filarmonicii Oltenia. Este
vorba de douã instituþii de cãpãtâi
ale comuntãþii noastre ºi a fost unul
dintre motivele pentru care ne-am
gândit sã îl onorãm. De altfel, Ma-
jestatea Sa are, din anul 2014, o sta-

tuie în Craiova, este una dintre pu-
þinele pe care le-a avut chiar în via-
þã fiind”, a declarat Olguþa Vasiles-
cu, preºedintele PSD Craiova.

Ministrul Muncii, Olguþa
Vasilescu, a purtat insigna
cu stema regalã

Pe timpul depunerii de jerbe la
statuia Regelui Mihai, Lia Olguþa
Vasilescu a purtat insigna cu ste-
ma regalã, despre care a mãrturi-
sit cã face parte din cadourile pe
care le-a primit din partea Casei
Regale, în timpul mandatului de
edil al Craiovei. Întrebatã ce repre-
zintã, în plan personal, Regele Mi-
hai, Olguþa Vasilescu a evocat per-
sonalitatea acestuia ºi gesturile pe
care suveranul þãrii le-a fãcut pen-
tru dezvoltarea oraºului Craiova.
„Pentru mine, regele a însemnat o
personalitate foarte mare, o per-
sonalitate care a avut legãturã cu
oraºul nostru, care a fãcut ceva
concret pentru oraº ºi care cred
cã s-a bucurat, pe perioada vieþii,
de toatã atenþia noastrã, a comu-
nitãþii craiovene ºi de tot respectul
nostru”. Printre gesturile simboli-
ce, de recunoºtinþã, fostul primar
a amintit decernarea Majestãþii Sale
a titlului de cetãþean de onoare, în
anul 2013 ºi amenajarea bustului
din bronz, în anul 2014, printre
puþine statui pe care Regele Mihai
le-a avut încã din perioada vieþii.

Toate structurile din teritoriu,
cu flori ºi candele aprinse

Conform liderilor social-demo-
craþilor de la Dolj, au fost prezenþi
aproximativ 8.000 de persoane,
care fac partea din structurile de
conducere ale organizaþiilor pe care
partidul le are în teritoriu, mai pre-
cis biroul permanent de la judeþ ºi
de la municipiu, primari, consilieri
locali, conducerile organizaþiilor lo-
cale din toate localitãþile Doljului,
conducerea de la organizaþia de ti-
neret, cea de femei ºi cea de pensi-
onari. „ªtiþi foarte bine cã, în aceas-
tã perioadã, convocasem un miting
de protest, dar în momentul în care
s-a anunþat decesul Majestãþii Sale,
am anulat orice fel de organizare a
mitingului. ªi astãzi ne aflãm aici
doar conducerea partidului. Sunt
oamenii pe care noi i-am convocat,
nu este vorba de nici un miting, ci
doar de conducerea filialei PSD
care doreºte sã îl onoreze pe Ma-
jestatea Sa”, a declarat ministrul
Muncii, Lia Olguþa Vasilescu.

PSD Dolj nu a renunþat la ideea
mitingului de 30.000 de persoane

Conducerea PSD Dolj a preci-

zat cã nu s-a renunþat nici la ide-
ea organizãrii unui mare miting de
protest, cu peste 30.000 de per-
soane. Preºedintele PSD Dolj, se-
natorul Claudiu Manda, a decla-
rat cã mitingul de amploare, care
fusese programat pentru data de
9 decembrie, împotriva statului
paralel, a fost cotramandat, dar
cã urmeazã sã se stabileascã o
nouã datã de desfãºurare. „Vom
stabili o datã pe care o vom anun-
þa în spaþiul public. O sã fie pro-
babil de 30.000 de oameni, dacã
nu ºi mai mult. Nu are legãturã
cu cât de mult sau de cât de pu-
þini oameni se adunã în Piaþa Vic-
toriei la Bucureºti. România nu
poate sã însemne doar Dacian
Cioloº, Mãlin Bot ºi #rezist. Ro-
mânia înseamnã ºi oameni pe
care o sã îi vedeþi astãzi sau care
o sã îi vedeþi în stradã ºi cu alte
ocazii ºi care nu ies în stradã, dar
care au votat ºi care ºi-au man-
datat repezentanþii sã meargã în
parlament ºi sã facã legi pentru
ei, pe chestiuni asumate în cam-
pania electoralã”, a declarat sena-
torul Claudiu Manda, preºedinte-
le PSD Dolj.

LAURA MOÞÎRLICHE

fost vorba de un miting, din recuzitã lipsindu-le
pancartele ºi lozincile, ci de o acþiune care a fost
organizatã împreunã cu toate structurile din te-
ritoriu ale organizaþiei de partid, pentru a se adu-
ce un omagiu Majestãþii Sale, de numele cãruia
se leagã înfiinþarea a douã instituþii de culturã,
Universitatea din Craiova ºi Filarmonica Oltenia.

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat

Parteneriatele interregionale care vor
beneficia de un sprijin adaptat



6 / cuvântul libertãþii luni, 11 decembrie 2017socialsocialsocialsocialsocial

Rujeola este o boalã infecþioa-
sã transmisibilã pe cale respira-
torie, extrem de contagioasã,
care adesea duce la complicaþii.
Din patru persoane care fac ru-
jeolã, una are nevoie de spitali-
zare. Pentru 1 din 1.000 de bol-
navi de rujeolã, boala este mor-
talã. Vaccinul împotriva rujeolei
protejeazã copiii împotriva aces-
tei boli. În România, 9 din 10
pãrinþi îºi vaccineazã copiii.

În judeþul Dolj s-au înregis-
trat de la începutul epidemiei
510 cazuri de rujeolã din care ºi
ºapte decese.

În ultima sãptãmânã, au fost con-
firmate 106 cazuri noi de rujeolã
în 16 judeþe, potrivit datelor Cen-
trului Naþional de Supraveghere ºi
Control al Bolilor Transmisibile

Mâine, începând cu ora 12:30,
la Facultatea de Agronomie din
Craiova, va avea loc cea de VI-a
ediþie a evenimentului caritabil
„Natura dãruieºte” , organizat stu-
denþii instituþiei de învãþãmânt su-
perior, coordonaþi de conf.univ.dr.
Mariana Niculescu.  Manifesta-
rea din acest an se adreseazã spri-
jinirii financiare a unor elevi , cu
rezultate deoasebite la învãþãturã,
de la Liceul Tehnologic „Horia
Vintilã” din Segarcea. „Este un
parteneriat benefic, de care ne bu-
curãm, iar mai multe vã poate
spune colega mea,  prof.  Cristi-
na Nicoleta Sâmcea, coordona-

Spectacol de galã organizat de Facultatea de Agronomie din Craiova,
pentru elevii din Segarcea

tor al acestui proiect”, a precizat
prof. Claudiu Marcel Gavrilã ,
director al Liceului Tehnologic
„Horia Vintilã” din Segarcea .
„Mulþumim Facultãþii de Agrono-
mie a Universitãþii din Craiova,
pentru sprijinul acordat. Atât ca-
drele didactice, cât ºi elevii ºi pã-
rinþii lor au contribuit la aceastã
acþiune. Patru copii, proveniþi din
familii cu o situaþie materialã pre-
carã, dar care au avut rezultate
foarte bune la învãþãturã,  de la
noi,  vor fi sprijiniþi financiar: Ga-
briela Mîþînã (cls.I), ªtefãnuþ
Cacaliceanu (clasa pregãtitoa-
re), Maria Guþã (cls. a IV-a) ºi

Florin Dumitru (cls.a III-a),
banii obþinuþi din Expoziþia de aran-
jamente destinate Sãrbãtorilor de
Iarnã , din obiectele realizate de
studenþii Facultãþii de Agronomie,
fiind împãrþiþi, în mod egal, celor
patru elevi ” , a menþionat Cristi-
na Nicoleta Sâmcea. La acþiunea
de mâine, vor fi prezenþi, prin
spectacolul pe care îl cor pune pe
scenã, ºi elevi ai Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova, ºi
adevãraþi profesioniºti ai Filarmo-
nicii „Oltenia” din Craiova: Cori-
na Stãnescu  (pian) ºi  Octavian
Gorun  (vioarã).

CRISTI PÃTRU

96% din cazurile
de rujeolã,

confirmate la persoane
nevaccinate

Dintre cele peste 10.000 de
cazuri de rujeolã, confirmate de
Centrul Naþional de Supraveghe-
re ºi Control al Bolilor Transmi-
sibile, 96% au fost confirmate la
persoane nevaccinate. 2.64% din
cazuri au fost înregistrate la per-
soane cãrora le-a fost adminis-
tratã doar prima dozã din vacci-
nul RRO (rujeolã-rubeolã-ore-
ion), în timp ce numai 1% din

cazuri au fost raportate la per-
soane complet vaccinate (au pri-
mit ambele doze).

De altfel, 20% din totalul îm-
bolnãvirilor s-au petrecut la copii
sub 1 an, care sunt prea mici pen-
tru a fi vaccinaþi – administrarea
primei doze de vaccin RRO se
face începând cu vârsta de 1 an.

Pentru atingerea nivelului de
imunitate a populaþiei este nece-
sarã o acoperire vaccinalã de 95%
pentru prima ºi a doua dozã de
vaccin RRO. Ca mãsurã de limi-
tare a extinderii epidemiei de ru-
jeolã, la nivel naþional a fost orga-

nizatã o campanie suplimentarã de
vaccinare cu RRO a copiilor ne-
vaccinaþi ºi incomplet vaccinaþi.
Însã, deocamdatã, rata de imuni-
zare rãmâne destul de redusã chiar
ºi în judeþele în care nu au lipsit
dozele de vaccin antirujeolic.

Prioritate la vaccinare
au copiii proveniþi

din familii defavorizate
Imunitatea împotriva infecþiei

rujeolice se dobândeºte fie prin
trecerea prin infecþie, fie prin vac-
cinare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree, tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-
terior trunchi ºi membre). Rujeo-
la poate evolua sever cu pneumo-
nie, encefalitã sau se poate supra-
infecta bacterian. În situaþii foar-
te rare, virusul nu este eliminat din
organism ºi peste ani produce
panencefalita sclerozantã subacu-
tã, boalã care, deºi este extrem de
rarã, este extrem de periculoasã,
ducând invariabil la deces.

Proiectul de lege privind orga-
nizarea ºi finanþarea activitãþii de
vaccinare a populaþiei în Româ-
nia a fost adoptat de Guvern în
luna august. Proiectul de act nor-
mativ instituie obligaþia vaccinãrii
copiilor cu vaccinurile prevãzute

în calendarul naþional de vaccina-
re, precum ºi cu cele administra-
te în situaþii epidemiologice spe-
ciale întregii populaþii sau unor
grupuri de populaþie.

Rãspunderea privind prezenta-
rea copilului la vaccinare le revi-
ne pãrinþilor, reprezentantului le-
gal sau, dupã caz, persoanei care
se ocupã de creºterea ºi îngrijirea
unui copil în baza unei mãsuri de
protecþie specialã. În cazul vac-
cinãrii obligatorii, consimþãmân-
tul pentru vaccinare se prezumã
ca fiind dat, iar refuzul de vacci-
nare a copilului se face în scris.

Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii subliniazã importanþa vacci-
nãrii, atât în scopul imunizãrii fie-
cãrei persoane care beneficiazã de
vaccin, cât ºi în scopul construi-
rii unei bariere de protecþie ºi pen-
tru persoanele din jurul celor vac-
cinate: copii mai mici de vârstã
care încã nu pot fi vaccinaþi; co-
legi sau alþi copii care sunt aler-
gici la vaccin; bunici cu sistemul
imunitar slãbit. De asemenea, spe-
cialiºtii atrag atenþia asupra impor-
tanþei respectãrii schemelor naþi-
onale de vaccinare pentru a asi-
gura cea mai bunã protecþie posi-
bilã împotriva bolilor prevenibile
prin vaccinare.

RADU ILICEANU

(CNSCBT). Numãrul total de ca-
zuri confirmate cu rujeolã în Ro-
mania, raportate pânã în prezent
a ajuns astfel la 10.116, din care
36 de decese.
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În holul central al Universitãþii din Craio-
va va avea loc joi, 14 decembrie, ora 12.00,
deschiderea celei de-a VII-a ediþii a Târgului
de Crãciun Winterland. Ca în fiecare an, stu-
denþii Facultãþii de Horticulturã au realizat
decoraþiuni deosebite, unicat, cu specific de
sãrbãtoare, care pot fi achiziþionate pânã pe
data de 19 decembrie.

Suma obþinutã din vânzarea acestora va fi
dãruitã lui Mihnea Diaconu, un bãieþel minu-
nat de numai ºapte ani, din Craiova, diagnos-
ticat cu leucemie acutã limfoblasticã cu celu-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU
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Ajuns deja o tradiþie, Târgul de Crãciun Winterland se va desfãºura, în acest an, în
perioada 14-19 decembrie, în holul central al Universitãþii din Craiova. Studenþii de la

specializarea Peisagisticã a Facultãþii de Horticulturã au pregãtit ºi de aceastã datã
diverse decoraþiuni de Crãciun realizate manual, pe care le puteþi achiziþiona, fondurile

urmând sã fie folosite în scop caritabil. Ele vor fi donate unui bãieþel în vârstã de
numai 7 ani, Mihnea Andrei Diaconu, care suferã de leucemie acutã limfoblasticã cu

celule T, ºi familiei sale greu încercate, cu scopul de a oferi un suport moral, medical ºi
financiar, menit sã creascã ºansele de vindecare ale copilului.

le T. Mihnea are nevoie de ajutor, având în
vedere cã intervenþia chirurgicalã de trans-
plant de mãduvã, care se va face în strãinãta-
te, presupune costuri foarte mari. „Spiritul
Crãciunului poate sã uneascã oamenii în ges-
turi frumoase. Sã nu uitam cã binele depinde
de noi ºi stã în puterea noastrã sã dãruim ce-
lor care au nevoie! Vino alãturi de noi sã in-
trãm în atmosfera magicã a sãrbãtorilor de
iarnã”, este îndemnul studenþilor Facultãþii de
Horticulturã pentru craioveni.

Mihnea Andrei Diaconu este internat din

luna iulie 2017 la Institutul Clinic Fundeni
Bucureºti, unde face un tratat cu citostati-
ce. În situaþia în care chimioterapia nu va
conduce la o vindecare, se va impune trans-
plantul de mãduvã, care, în strãinãtate, pre-
supune costuri de peste 100.000 euro.

Îl puteþi ajuta ºi donând sânge: e nevoie
sã mergeþi la Centrul Regional de Transfuzii
Sanguine Craiova, de lângã Spitalul Clinic
de Urgenþã Craiova (strada „Tabaci” nr. 1),
ºi sã menþionaþi cã donaþia este pentru „Dia-
conu Mihnea Andrei, 7 ani, Institutul Clinic
Fundeni, Secþia Clinicã Pediatrie 2, medic:
conf. univ. dr. Anca Coliþã”. Cei care do-
resc sã îl ajute ºi financiar pe Mihnea o pot
face donând în contul RO3-
0INGB0000999906587641 (titular: Diaconu
Matei; detalii platã: „Donaþie pentru Diaco-
nu Mihnea Andrei”).

Mai multe organizaþii ºi instituþii din Cra-
iova, precum ºi persoane cu suflet mare, s-
au mobilizat, în aceastã perioadã, pentru a-i
întinde o mânã de ajutor bãieþelului. Astfel,
joi seara, la Aula „Alexandru Buia” a Facul-
tãþii de Agronomie a avut loc concertul cari-
tabil „Dãruieºte din inima ta”, în cadrul
cãruia au evoluat trupele de muzicã folk-
pop&rock Old School Band, The Wheels,
7fix ºi corul de copii May Lily. Cu acest pri-
lej, Centrul Misionar-Educativ al Parohiei
Oota a organizat o expoziþie cu vânzare de
ornamente de Crãciun (brãduþi, clopoþeii,
cãciuliþele, figurinele de ipsos º.a.) realizate
de copii din Parohie, care au lucrat în echi-
pã cu elevi de la Colegiul Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craiova, în ca-
drul a douã ateliere organizate special pen-
tru a-l susþine pe Mihnea.

„Natura dãruieºte”, din nou, prin studenþii
Facultãþii de Agronomie

Pe lângã expoziþia de aranjamente
destinate sãrbãtorilor de iarnã, rea-
lizate de studenþi, programul va
cuprinde recitaluri de colinde sus-
þinute de Cercul de Botanicã ºi Con-
servarea Biodiversitãþii „Agro-Fo-
rest”, coordonat de conf. univ. dr.
Mariana Niculescu, Corul bãrbãtesc
Elpida (dirijor: Efrem Petriºor), un
program muzical realizat de elevi de
la Liceul de Arte „Marin Sorescu”
ºi bijuterii muzicale prezentate de

doi artiºti ai Filarmonicii „Oltenia”:
Corina Stãnescu (pian) ºi Octavian
Gorun (vioarã).

Evenimentul „Natura dãruieº-
te” este organizat de studenþii Fa-
cultãþii de Agronomie, sub coor-
donarea prodecanului conf. univ.
dr. Mariana Niculescu, pentru a
sprijinii financiar un elev cu rezul-
tate deosebite în activitatea ºcola-
rã, de la Liceul Tehnologic „Horia
Vintilã” din Segarcea.

Având în vedere cã 14, 15 ºi 16 decem-
brie au fost declarate zile de doliu naþional,
dupã trecerea în nefiinþã a Majestãþii Sale
Regele Mihai I al României, Centrul Jude-
þean pentru Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj a reprogramat desfã-
ºurarea Alaiului Datinilor „Din bãtrâni, din
oameni buni”, anunþat iniþial a avea loc pe

Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” va
prezenta mâine, 12 decembrie, de la ora 18.00,
în sala mare a Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”, spectacolul de colinde ºi muzicã
popularã „Dãruieºte cine doreºte”. Vor partici-
pa Niculina Stoican, Mariana Ionescu Cãpitã-
nescu,  Petricã Mîþu Stoian, Marius Mãgurea-
nu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Manuela
Motocu, Aneta ªiºu, Cristian Bãnãþeanu, Ciri
Mayer, Liviu Dicã, împreunã cu orchestra ºi
dansatorii Ansamblului Folcloric „Maria Tãna-
se”. Invitaþi speciali sunt Mioara Velicu,
Angelica Stoican, Cornelia ºi Lupu Rednic. De
asemenea, vor urca pe scenã copiii de la
atelierul de folclor organizat de Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase”. Conducerea muzica-
lã va fi asiguratã de Cristian Pîrlea, iar coregra-
fia este realizatã de Ionel Garoafã. Prezentatoa-
rea serii: Alina ªerban. Spectacolul va avea loc
cu casa închisã, toate biletele fiind vândute.

Alaiul Datinilor, reprogramat pe 18 ºi 19 decembrie
14 ºi 15 decembrie. Astfel, evenimen-
tul va fi organizat luni, 18 decembrie,
ºi marþi, 19 decembrie, la Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”.

«Publicul se va bucura, ca în fieca-
re an, de fragmente de iarnã tradiþiona-
lã, aduse în scenã de grupuri, ansam-
bluri ºi soliºti vocali, din diverse colþuri
ale þãrii, care promoveazã obiceiurile
specifice Crãciunului ºi Anului Nou.

Evenimentul va fi însoþit de o ex-
poziþie cu fotografii care ilustreazã
particularitãþile ºi frumuseþea datinilor
de iarnã din judeþul Dolj, din arhiva

instituþiei, precum ºi de o secvenþã de viaþã
tradiþionalã sub genericul „Dolju-n bucate”
de post, împlinitã cu sprijinul ansamblurilor
din judeþul nostru, participante la proiect
marþi, 19 decembrie», anunþã reprezentanþii
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj. In-
trarea publicului la spectacole va fi liberã!

 „Dãruieºte cine doreºte” - spectacol de colinde
ºi muzicã popularã

Evenimentul în scop caritabil „Natura dãruieºte”, realizat în
cadrul Facultãþii de Agronomie a Universitãþii din Craiova, a

ajuns la a VI-a ediþie, urmând sã se desfãºoare mâine,
12 decembrie, de la ora 12.30.
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Anunþul tãu!

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

CENTRUL Judeþean de Întreþinere ºi
Reparare Aparaturã Medicalã Dolj, cu se-
diul în localitatea Craiova, strada Tabaci,
numãrul 1A, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei contractua-
le vacante de: -ªef serviciu tehnic în ca-
drul Serviciului Tehnic, Numãr posturi: 1,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 08.01.2018, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 11.01.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii (obligatoriu): superioare Facultatea de
automatizãri ºi calculatoare; -vechime
(obligatoriu): 6 ani ºi 6 luni vechime în spe-
cialitate; -5 ani vechime în domeniul ingi-
neriei aparaturii medicale. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoare de la publi-
carea anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, la sediul: Craiova, str.Tabaci, Nr.1.
Relaþii suplimentare la sediul: Craiova,
str.Tabaci, Nr.1, persoanã de contact: Nuta
Arina Cristina, telefon: 0251.406.128.

CENTRUL Judeþean de Întreþinere ºi
Reparare Aparaturã Medicalã Dolj, cu se-
diul în localitatea Craiova, strada Tabaci,
numãrul 1A, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei contractua-
le vacante de: -ªofer autosanitarã II -Biroul
Aprovizionare-transport -1 post, Numãr
posturi: 1, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura astfel: -Proba
scrisã în data de 08.01.2018, ora 8.00; -Pro-
ba interviu în data de 11.01.2018, ora 8.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: -studii: -Diplomã bacalaureat sau di-
plomã de absolvire a liceului; -Permis de
conducere pentru ºofer profesionist vala-
bil pentru autovehicule din categoriile B
ºi C; -3 ani vechime ca ºofer (conducãtor
auto) profesionist (adeverinþã în care sã
se specifice vechimea ca ºofer profesio-
nist de 3 ani) categoriile B ºi C. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul: Craiova, str.Tabaci,
Nr.1. Relaþii suplimentare la sediul: Craio-
va, str.Tabaci, Nr.1, persoanã de contact:
Nuta Arina Cristina, telefon: 0251.406.128.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria municipiului Baileºti cu se-

diul în Bãileºti, judeþul Dolj anunþã publi-
cul interesat asupra organizãrii dezbate-
rii publice a Planul Urbanistic General al
municipiului Bãileºti, judeþul Dolj – ºi a
raportului de mediu, ce va avea loc în data
de 31.01.2018 la sediul Primãria munici-
piului Baileºti, începând cu ora 12.00.
Documentaþia poate fi consultatã de cã-
tre persoanele interesate la sediul APM
Dolj-Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, pe si-
teul-ul APM-Dolj, http://apmdj.anpm.ro,
precum ºi la sediul  Primãriei municipiu-
lui Baileºti, în zilele de luni-joi între orele
8" -16.00 ºi vineri între orele 8.00-13.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj (tel:0251.530.010, fax: 0251.419.035,
e – mail: office@apmdj.anpm.ro), pânã
la data 26.01.2018.

CENTRUL Judeþean de Întreþinere
ºi Reparare Aparaturã Medicalã Dolj, cu
sediul în localitatea Craiova, strada Ta-
baci, numãrul 1A, judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante de: -Inginer II -Forma-
þia sterilizare, Numãr posturi: 1, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba scrisã în data de
08.01.2018, ora 14.00; -Proba interviu în
data de 11.01.2018, ora 14.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii: superioare Facultatea de Electrome-
canicã; -vechime: 5 ani vechime în spe-
cialitate. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10
zile lucrãtoare de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la se-
diul Craiova, str.Tabaci, Nr.1. Relaþii su-
plimentare la sediul: Craiova, str.Tabaci,
Nr.1, persoanã de contact: Nuta Arina
Cristina, telefon: 0251.406.128.

CENTRUL Judeþean de Întreþinere ºi
Reparare Aparaturã Medicalã Dolj, cu se-
diul în localitatea Craiova, strada Tabaci,
numãrul 1A, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei contractua-
le vacante de: -Tehnician debutant forma-
þia Stomatologie, Numãr posturi: 1, con-
form HG 286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de
09.01.2018, ora 08.00; -Proba interviu în data
de 12.01.2018, ora 08.00. Pentru participa-
rea la concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: -studii:
medii diplomã bacalaureat; -fãrã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul: Cra-
iova, Str.Tabaci, Nr.1. Relaþii suplimentare
la sediul: Craiova, str.Tabaci, Nr.1, persoa-
nã de contact: Nuta Arina Cristina, tele-
fon: 0251.406.128.

CENTRUL Judeþean de Întreþinere ºi
Reparare Aparaturã Medicalã Dolj, cu se-
diul în localitatea Craiova, strada Tabaci,
numãrul 1A, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei contractua-
le vacante de: -Tehnician debutant forma-
þia ATI, Numãr posturi: 1, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura ast-
fel: -Proba scrisã în data de 09.01.2018, ora
08.00; -Proba interviu în data de 12.01.2018,
ora 08.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: -studii: medii diplomã ba-
calaureat; -ªcoalã Postlicealã Tehnician
Aparate Electromedicale; -fãrã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul: Cra-
iova, str.Tabaci, Nr.1. Relaþii suplimentare
la sediul: Craiova, str.Tabaci, Nr.1, persoa-
nã de contact: Nuta Arina Cristina, tele-
fon: 0251.406.128.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

cu sediul în Carpen, str. Târnavei, nr. 1

organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea unei func-
þii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Carpen, astfel:

Denumirea postului : Administrator public
Data ºi ora desfãºurãrii concursului : 10.01.2018 – ora 10.00

– proba scrisã
- proba practicã

Condiþii de ocupare a postului:
-Studii superioare de lungã duratã juridice sau economice sau

se aflã în an terminal
- Vechime în administraþia publicã localã, minim 7 ani
-Abilitati ºi competente: cunoºtinte de operare PC-Windows,

Microsoft Office, Internet nivel avansat

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrãtoare
de la data publicãrii anunþului, la sediul Primãriei Carpen.

Persoanã de contact: Calangiu Eugen – secretar, tel.
0785.227851.

Anunþul tãu!
CENTRUL Judeþean de Întreþine-

re ºi Reparare Aparaturã Medicalã Dolj,
cu sediul în localitatea Craiova, strada
Tabaci, numãrul 1A, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea func-
þiei contractuale vacante de: -Econo-
mist II - Departamentul Resurse uma-
ne, Numãr posturi: 1, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura
astfel: -Proba scrisã în data de
09.01.2018, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 12.01.2018, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: -Diplomã bacalaureat sau diplomã
de absolvire a liceului; -Diplomã eco-
nomist; -Concurs pentru ocuparea
postului; -3 ani vechime în domeniu.
Candidaþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul:
Craiova, str. Tabaci, Nr.1. Relaþii supli-
mentare la sediul: Craiova, str. Tabaci,
Nr. 1, persoanã de contact: Nuta Arina
Cristina, telefon: 0251.406.128.

CENTRUL Judeþean de Întreþine-
re ºi Reparare Aparaturã Medicalã Dolj,
cu sediul în localitatea Craiova, strada
Tabaci, numãrul 1A, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea func-
þiei contractuale vacante de: -Inginer IA
-Formaþia electronicã, Numãr posturi:
1, conform HG 286/23.03.2011. Concur-
sul se va desfãºura astfel: -Proba scri-
sã în data de 08.01.2018, ora 14.00; -Pro-
ba interviu în data de 11.01.2018, ora
14.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: -studii: superioare
Facultatea de Electromecanicã; -vechi-
me: 6 ani ºi 6 luni vechime în specialita-
te; -2 ani vechime în domeniul ingine-
riei aparaturii medicale. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monitorul Ofi-
cial, Partea a III-a, la sediul: Craiova, str.
Tabaci, Nr. 1. Relaþii suplimentare la se-
diul: Craiova, str.Tabaci, Nr. 1, persoa-
nã de contact: Nuta Arina Cristina, te-
lefon: 0251.406.128.

OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial angajea-
zã secretar notarial.
Cerinþe: cunoºtinþe
Word, Excel, experien-
þa constituie avantaj.
Cv-urile se depun la
adresa de e-mail: bi-
rou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
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. Re-
laþii 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 spo-
rit, Bulevardul Dacia,
etaj 3/4, poziþie deose-
bitã. Telefon: 0771/
504.064.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, 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 netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti - Gorj.
Telefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în comu-
na Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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.
Telefon: 0745/589.825.

Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu cau-
ciucuri de iarnã, tele-
vizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 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 frigori-
ficã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiu-
vetã fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 ele-
menþi. Telefon: 0728/
011.731.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 11 decembrie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

Consiliul Local al comunei Pleniþa, judetul Dolj, organizeazã licita-
þie publicã, în plic închis, în vederea închirierii suprafaþa de 10000
mp, situatã în extravilanul comunei Pleniþa, cariera Pleniþa, în vede-
rea exploatãrii pietriºului ºi nisipului.

    Preþul de pornire la licitaþie este de 1,5 euro/mp/an.
  Data þinerii licitaþiei:  28.12.2017, ora  12:00  la sediul primãriei.
 Termenul limitã pentru depunerea ofertelor:  27.12.2017, ora 12:00.

 Condiþii de participare la licitaþie:
- Certificat O.R.C. ºi  certificat de înregistrare fiscalã;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþiilor cãtre

stat;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþiilor cãtre

bugetul local;
- Declaraþie pe proprie rãspundere cã societatea nu se aflã în

procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, închi-
dere operaþionalã, dizolvare, lichidare sau administrare specialã.

Taxa garanþie participare = 3000 lei, depusã la casieria primã-
riei comunei Pleniþa.

-Oferta de preþ.

Relaþii suplumentare ºi contractul-cadru de închiriere la sediul
primãriei. Telefon/fax:  0251/368.086.

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

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

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

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

Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.

Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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 calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

COMEMORÃRI
VALENTIN, de când
ochii tãi s-au închis,

ochii mei n-au înce-
tat sã plângã. La
trecerea a 6 luni, în
veci nemângâiaþi,
Denisa, Andi ºi
Anca PÂRLOGEA.
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Lipsitã de antrenorul principal,
israelianul Rami Hadar, care nu a
primit încã viza de ºedere în Ro-
mânia, echipa masculinã de bas-
chet SCMU Craiova a pierdut al
patrulea meci din tot atâtea dispu-
tate în deplasare în acest sezon al
Ligii Naþionale. Echipa din Bãnie s-
a înclinat în Sala Transilvania cu
108-90 în faþa celor de la CSU Si-
biu, pe sferturi: 35-24, 19-22, 24-
25, 30-19. Cei 1.800 de fani sibieni
au creat ca de obicei, o atmosferã
specialã, iar la început au salutat
cu o coregrafie revenirea vetera-
nului Bogdan Popescu, alãturi de
mesajul: „Spirit de luptã”. Popes-
cu jucase în primele etape la Tim-

România a câºtigat grupa A la
Mondialul din Germania ºi va
juca împotriva Cehiei, la Leip-
zig, astãzi, de la ora 18.30 (în
direct la Telekom). Tricolorele
au câºtigat meciul direct de acum
un an de la Europene, scor 30-
28. Cehia a prins locul 4 la Bie-
tigheim, dupã ce a învins Argen-
tina ºi Polonia, dar a pierdut ul-
timele trei partide. Atât Româ-

TTTTTricolorele joacã azi contra Cehieiricolorele joacã azi contra Cehieiricolorele joacã azi contra Cehieiricolorele joacã azi contra Cehieiricolorele joacã azi contra Cehiei
nia, cât ºi Cehia au câte un lider
veritabil în lot, este vorba despre
Cristina Neagu, respectiv Iveta
Luzumova. Dacã va trece de
Cehia, România va întâlni în
sferturi învingãtoarea dintre
Olanda ºi Japonia, batavele fiind
mari favorite. Norvegia, cam-
pioana en titre, va înfrunta Spa-
nia, în timp ce echipa gazdã,
Germania, va primi replica Da-

nemarcei. Un duel fratricid va fi
Serbia versus Muntenegru. Pro-
gramul optimilor de finalã: Ro-
mânia – Cehia (ora 18.30), Ja-
ponia – Olanda (ora 21.30), Spa-
nia – Norvegia (ora 21.30), Ru-
sia - Coreea de Sud (ora 18.30),
Meciurile Suedia – Slovenia, Ger-
mania – Danemarca, Ungaria –
Franþa, Serbia – Muntenegru s-
au jucat ieri.

CM de handbal

Dupã ce în turul Diviziei A1 nu
au reuºit sã aducã nici mãcar un
punct din deplasare, voleibaliºtii de
la SCMU Craiova au deschis retu-
rul cu un succes categoric, scor
3-0, pe seturi: 25-14, 25-19, 25-
14, dupã o orã ºi 4 minute, pe te-
renul penultimei clasate, CSS CNE
Ukro Baia Mare. Vicecampioana a
obþinut astfel un succes la fel de
clar precum cel înregistrat de tur-

VVVVVoleibaliºtii Craiovei au început returul cu victorie în deplasareoleibaliºtii Craiovei au început returul cu victorie în deplasareoleibaliºtii Craiovei au început returul cu victorie în deplasareoleibaliºtii Craiovei au început returul cu victorie în deplasareoleibaliºtii Craiovei au început returul cu victorie în deplasare
cii de la Ziraat Ankara în Bãnie, cu
câteva zile în urmã, în Cupa CEV.
Au evoluat pentru Craiova în me-
ciul de la Baia Mare:  Ene 12 punc-
te, Radevic 12 p, Hohne 11 p, Bla-
gojevic 9 p, Olteanu 7 p, Sanchez
1 p, Sippola 1 p – Rosic – libero.
Dupã 12 meciuri, echipa lui Dan
Pascu este pe locul 6, cu 18 punc-
te, iar în runda viitoare joacã pe
teren propriu, la finalul acestei sãp-

tãmâni, cu Tricolorul Ploieºti, for-
maþia de pe locul 2, care tocmai a
pierdut derby-ul cu Steaua, ºi care-
i are în componenþã pe ex-craio-
venii Licã, Bartha, Stulenkov ºi Ol-
teanu. Pânã atunci, craiovenii joa-
cã marþi, de la ora 18, în Sala Po-
livalentã, returul sferturilor de fi-
nalã în Cupa României, cu CSM
Bucureºti. În prima manºã, craio-
venii s-au impus cu 3-1.

Baschetbaliºtii de la SCMU, fãrã antrenorBaschetbaliºtii de la SCMU, fãrã antrenorBaschetbaliºtii de la SCMU, fãrã antrenorBaschetbaliºtii de la SCMU, fãrã antrenorBaschetbaliºtii de la SCMU, fãrã antrenor, fãrã success afarã, fãrã success afarã, fãrã success afarã, fãrã success afarã, fãrã success afarã
ba Timiºoara. Gazdele au câºtigat
clar duelurile la recuperare, scor
32-19, defensiva oltenilor fiind
doar una de faþadã, managerul cra-
iovenilor, Marius Toma, semnalând
acest lucru la final. „A fost un joc
în nota obiºnuitã. Iar nu ne-
am apãrat. Am primit din
nou peste 100 de puncte.
Marcãm mult, primim mult,
fãrã apãrãri. Am permis ad-
versarului sã marcheze ex-
trem de mult. Vor veni acele
modificãri promise, o datã
cu sosirea antrenorului. Tre-
buie sã ne vindecãm foarte
repede pentru a intra în luna
ianuarie în linie dreaptã. În

ceea ce priveºte absenþa antreno-
rului este o situaþie cunoscutã la
nivel central. Pânã la ora actualã
niciun antrenor care provine din
afara spaþiului Uniunii Europene nu
a primit viza de ºedere. Am urmat

procedura ºi am predat toate do-
cumentele în urmã cu o lunã ºi
jumãtate, în termenul legal. Dupã
cum se ºtie din acest sezon existã
un contract cadru de activitate
sportivã. Existã o necorelare în-

tre factorii de decizie la
nivel central. Din aceas-
tã cauzã suferim, dar vã
spun cã nu numai noi ne
aflãm în aceastã situaþie”-
. De partea cealaltã, an-
trenoru Dan Fleºeriu a
spus: „Un meci care a
fost mai greu decât aratã
scorul. În sfertul trei au
reuºit sã vinã peste noi ºi
au fãcut niºte puncte. Am

început destul de bine jocul, cel
puþin în atac. ªtiam cã este o echi-
pã  foarte greu de þinut sub media
ei de puncte. Dar am reuºit, to-
tuºi, sã îi þinem la 90 de puncte,
deºi ei au media de 95”.

Au evoluat pentru SCMU Cra-
iova: Martinic 23 de puncte, Siris-
cevic 20, Aleksandrov 15, Samu-
els 10, Paasoja 10, Vârnã 8, Ber-
ceanu 2, Novak 2, Orbeanu, Ki-
kos. Dupã 8 meciuri, SCMU Cra-
iova este pe locul 7, cu 12 puncte,
iar urmãtorul meci îi are vineri, 15
decembrie, de la ora 17.45, în Sala
Polivalentã, contra campioanei U
BT Cluj Napoca, care vine dupã
eºecul din deplasare cu Steaua. 

Ultima deplasare a ªtiinþei din
2017 a fost eºuatã. Încurajatã de
200 de fani, mai mult decât au avut
suport gazdele pe stadion, alb-albaº-
trii au etalat un joc modest, fãrã a-
ºi crea ocazii ºi a terminat al doilea
meci din acest sezon fãrã gol mar-
cat. Calificarea matematicã în play-
off a Craiovei se juca pe terenul celui
mai bun matematician din Liga I,
Cristi Pustai. Douã echipe opuse din
toate punctele de vedere. Una pe

A-ngheþat ºi punctul cu var la MediaºA-ngheþat ºi punctul cu var la MediaºA-ngheþat ºi punctul cu var la MediaºA-ngheþat ºi punctul cu var la MediaºA-ngheþat ºi punctul cu var la Mediaº
Gaz Metan Mediaº - Universitatea Craiova 0-0

Gaz Metan Mediaº – Universitatea Craiova 0-0
Mediaº, stadion: „Gaz Metan”, spectatori: 300.
Gaz Metan: Greab - Sg. Popovici, M. Constantin, I. Cristea, Buºu -

I. Neagu, Sîrghi, Bic - N. Chamed, Olaru (57 Târcoveanu), Golubovici.
Antrenor: Cristi Pustai.

Universitatea Craiova: Calancea – Screciu, Kelic (57 Popov), Briceag
(88 Bãrbuþ) – Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Gustavo ( 75 Roman),
Mitriþã, Bãluþã.

Arbitru: George Rãdulescu 7.

Universitatea Craiova a ratat victoria în ultimul minut
la Gaz Metan, dupã ce Mitriþã a irosit un penalty

val, cealaltã încercând sã nu se îne-
ce, una cu al doilea atac din cam-
pionat, cealaltã cu cea mai slabã
ofensivã din România, una visând
la titlu, cealaltã cu trãind un coº-
mar cu liga secundã. Culmea, aceas-
tã diferenþã ce pãrea uriaºã, nu s-a
vãzut în prima parte. Craiova a avut
iniþiativa, dar s-a lovit de un bloc
apãrãtor de netrecut al Gazului, care
i-a fãcut nevãzuþi pe Bãluþã sau Mi-
triþã. Mai mult, cel mai slab atac din

þarã chiar a îndrãznit sã atace de-
fensiva lui Mangia. Dimitrov a mai
avut nevoie de câþiva centimetri,
pentru a marca din pasa lui Briceag
(25), iar loviturile de cap ale lui Go-
lubovic (32) ºi Gustavo (38) au fost
parade normale pentru Calancea ºi
Greab. Gustavo (38) ºi Bancu (41)
au ratat mai apoi þinta ºi s-a intrat la
pauzã cu un 0-0, bun pentru Dan
Petrescu ºi Dicã.

Oltenii n-au fost ei nici în repriza
a doua. Atacul lui Mangia n-a func-
þionat la turaþia obiºnuitã, iar Gazul a
renunþat cu timpul la orice pretenþie
ofensivã. A fost o reprizã a duritãþi-
lor ºi a accidentãrilor grave. Olaru ºi
Kelic au ajuns cu ambulanþa la spi-
tal, dupã un contact “cap în cap”,
iar portarul Greab s-a accidentat ºi
el ºi a ieºit. Printre accidentãri, olte-
nii au presãrat ºi disperare în atacu-
rile lor ºi asta i-a încurcat ºi mai mult.
Mateiu a încercat poarta (47), Zla-
tinski a ratat o ºansa meciului (59),
iar Bãluþã n-a gãsit poarta (76, 84).
Prelungirile au adus ocazii mai mari
decât în 90 de minute.

Singura decizie bunã a lui Man-
gia a fost trimiterea în terena lui Bãr-
buþ, care a scos penalty-ul din ulti-
mul minut, specculând naivitatea lui
Buºu. Mitriþã, singurul alb-albastru
care ºi-a asumat responsabilitãþi în
meci, a venit la pupitru ºi la cea mai
impotrantã fazã a meciului, dar a cla-
cat. Piticul a ales acelaºi colþ ca în
meciul cu Viitorul, dar dacã Tordai

decât a atins mingea, Pleºca a venit
dezgheþat de pe bancã ºi a respins.
Putea fi ºi mai rãu pentru olteni, fi-
indcã în prelungiri Golubovici a fost
aproape de 1-0, dar a trimis în barã.
Craiova scoate un punct îngheþat la
Mediaº, dupã un meci în care le pu-
tea lua pe toate trei numai datoritã
slãbiciunilor gazdelor ºi ocaziei din
final, nu ºi prin prisma atitudinii.
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