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Conducerea Centrului Comercial Oltenia Sucpi ºi  Fraþii
Bacriz  ureazã tuturor salariaþilor, comercianþilor, colabora-
torilor ºi cãlãtorilor Sãrbãtori  Fericite cu multe realizãri,
împliniri ºi sãnãtate. Fie ca toate visele pe care le fauriþi în
aceste zile magice sã se împlinescã ºi drumul strãbãtut pen-
tru realizarea lor sã vã aducã bucurii în inimi, iar în case,
fericire ºi belºug!  “La Mulþi Ani!”
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Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!
Preºedintele executiv al social-democraþilor, Nicolae Bãdãlãu, de regu-

lã taciturn, fãrã a strãluci la nivel discursiv, nu e lipsit totalmente de idei,
deºi sunt puþine, ºi opineazã cã „românii ar putea fi chemaþi la un refe-
rendum naþional în care sã fie între-
baþi dacã vor republicã sau monarhie”.
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 O veste bunã pentru craioveni: taxele ºi impozitele
rãmân neschimbate ºi în 2018, adicã la nivelul celor pe
care le-am plãtit în acest an. Autoritãþile au anunþat cã
nu vor aplica nici o majorare la clãdirile cu destinaþie
de locuinþã, pãstrând cuantumurile din anul care tocmai
se încheie. Se introduc, în schimb, mai multe taxe noi,
numite taxe de urgenþã – de 50 de lei – pentru elibera-
rea unor documente solicitate de la diverse servicii din
Primãria Craiova, precum ºi o listã de 15 taxe pentru
utilizarea temporarã a noului stadion.
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Tudose: Cele 4.300
de amendamente la buget
adunate ar însemna bugetul
României pe urmãtorii trei ani

Premierul Mihai Tudose a
declarat, ieri, cã cele 4300
amendamente depuse la
proiectul de buget pe 2018,
adunate, ar însemna bugetul
României pe urmãtorii trei ani
ºi cã atributul Executivului este
sã facã o prioritizare a acestora.
„Sunt 4.300 de amendamente.
Eu sunt convins,cã unele dintre
ele sunt foarte bune. Adunate
toate ar însemna bugetul
României pe urmãtorii trei ani.
Este evident cã trebuie sã facem
o prioritizare, este evident cã
acesta este atributul guvernului,
de asta guvernãm sã ne facem
politica noastrã. Aþi auzit ºi de
la reprezentanþi care nu fac
parte din arcul guvernamental
cã sunt mulþumiþi ºi laudã în
oarecare mãsurã activitatea
guvernamentalã. Sã fim
criticaþi cu acea deviere semnifi-
cativã invocatã în plen care nu
este vina noastrã, ci au venit
scrisorile anul ãsta pe exerciþiul
bugetar din 2016, mã iertaþi,
atâta pot ei. Fac tot ceea ce pot,
dar pot puþin”, a declarat
premierul Mihai Tudose.

El a mai precizat cã menþine
propunerea iniþialã a bugetului,
nefiind de acord cu amenda-
mentul votat vineri de comisiile
de buget-finanþe, privind cotele
defalcate de TVA ºi impozitul pe
venit. „Sã vedem ce se va
tranºa. Din punct de vedere
guvernamental ne menþinem
propunerea iniþialã de buget ºi
de paradigmã. Rãmâne sã
vedem ce face Parlamentul”, a
adãugat premierul.

El a mai spus cã va avea o
discuþie cu conducerea Camerei
Deputaþilor privind ordonanþa
privind transferul de contribuþii
sociale ºi a þinut sã precizeze cã
dacã plenul Parlamentului nu
va reglementa problema
impozitelor sectorul IT, Guver-
nul va aproba o ordonanþã care
sã reglementeze acest impozit.
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În cadrul Dosarului Revoluþiei,
procurorii au declarat, ieri, cã au în-
registrat avansãri în anchetã, fiind cla-
rificate împrejurãrile legate de fuga
cuplului Ceauºescu din decembrie
1989, dar ºi cele legate de declanºa-
rea ºi efectuarea diversiunii militare,
aceasta fiind cauza numeroaselor
decese.

„Au fost clarificate împrejurãrile
legate de fuga cuplului prezidenþial de
pe sediul CC al PCR, traseul urmat
ºi comportamentul forþelor militare
înainte, în timpul ºi dupã pãtrunde-
rea revoluþionarilor în sediul Comi-
tetului Central. Totodatã, a fost sta-
bilitã componenþa comandamentului
politico-militar care a preluat, în timp
foarte scurt, dupã fuga preºedintelui
în exerciþiu, puterea totalã în România. Referi-
tor la acest aspect a existat o eficientã colabo-
rare cu principalele facultãþi de drept din þarã
(Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Iaºi), concluzionân-
du-se, fãrã echivoc, faptul cã în decembrie 1989
nu a existat vid de putere. În aceastã etapã a
anchetei, este posibilã o mai bunã stabilire a
conduitei membrilor noii puteri politico-milita-
re ºi acþiunile de legitimare a acesteia pe plan
intern ºi internaþional”, a declarat, luni, procu-
rorul Marian Lazãr, de la Parchetul Militar.

Totodatã, a fost identificatã sursa sunetului
cu efect de panicã emis în timpul discursului
lui Nicolae Ceauºescu din 21 decembrie ’89 care
a dus la izbucnirea protestelor în Capitalã. “A
fost identificatã, inclusiv prin probe testimoni-
ale, sursa sunetului cu efect de panicã (emis la
data de 21 decembrie 1989, în timpul discur-
sului lui Nicolae Ceauºescu) care a contribuit,
alãturi de alte elemente, la dezorganizarea mi-
tingului din Piaþa Palatului ºi declanºarea pro-

În jur de 300 de magistraþi ºi
cursanþi ai Institutului Magistra-
turii au protestat, ieri, în faþa Cur-
þii de Apel Bucureºti, exprimân-
du-ºi nemulþumirea faþã de mo-
dificãrile aduse în Parlament la
legile justiþiei ºi la codurile pena-
le. Unii dintre magistraþi au þinut
în mânã Constituþia României.

“Jur sã respect Constituþia ºi
legile þãrii, sã apãr drepturile ºi
libertãþile fundamentale ale per-
soanei, sã-mi îndeplinesc atribu-
þiile cu onoare, conºtiinþã ºi fãrã
pãrtinire. Aºa sã-mi ajute Dum-
nezeu”, este mesajul scris pe pan-
cartele participanþilor. Magistra-

Comisia Europeanã a anunþat,
ieri, cã urmãreºte îndeaproape pro-
cesul legislativ din România ºi po-
sibilele modificãri ale legilor justi-
þiei ºi ale codurilor penale, sublini-
ind importanþa consultãrii Comisiei
de la Veneþia ºi asigurarea transpa-
renþei. “Comisia urmãreºte îndea-
proape procesul legislativ din Ro-
mânia ºi posibilele modificãri ale
legilor justiþiei ºi ale codurilor pe-
nale. În cel mai recent raport, în

Dezvãluiri ale procurorilor despre Revoluþia din decembrie 1989:

Au existat trei tentative de asasinareAu existat trei tentative de asasinareAu existat trei tentative de asasinareAu existat trei tentative de asasinareAu existat trei tentative de asasinare
a cuplului Ceauºescu, înainte de execuþiea cuplului Ceauºescu, înainte de execuþiea cuplului Ceauºescu, înainte de execuþiea cuplului Ceauºescu, înainte de execuþiea cuplului Ceauºescu, înainte de execuþie

testelor în Bucureºti. A fost realizatã o succesi-
une clarã a evenimentelor politico-militare exis-
tente în dupã-amiaza ºi seara zilei de 21 de-
cembrie 1989. A fost conturatã succesiunea
evenimentelor deosebit de importante din noap-
tea de 21/22 decembrie 1989”, mai transmite
Parchetul General.

Anchetatorii s-au edificat ºi cu privire la de-
clanºarea ºi executarea diversiunii militare, în-
cepând cu seara zilei de 22 decembrie 1989.
„Este cert faptul cã diversiunea a existat, s-a
manifestat complex pe mai multe planuri, fiind
cauza principalã a numeroaselor decese, vãtã-
mãri corporale ºi distrugeri survenite. Probato-
riul administrat a reliefat mecanismele dezin-
formãrilor constante, având consecinþe deose-
bit de grave, lansate prin intermediul TVR, Ra-
diodifuziunii ºi mijloacelor militare de comuni-
caþii, astfel fiind instauratã la nivel naþional bi-
necunoscuta psihozã teroristã. De asemenea,
se contureazã modalitatea prin care au fost trans-

mise o serie de ordine militare diversi-
oniste, cu consecinþe deosebit de gra-
ve. În legãturã cu aceeaºi diversiune
au fost obþinute date care demonstrea-
zã cã în anul 1987 forþele armate ale
României au importat douã tipuri de imi-
tatoare de foc militare, respectiv imita-
toare pentru armamentul de infanterie,
cu foc la gura þevii ºi imitatoare pri-
vind desantul de paraºutare”, a mai spus
procurorul.

Procurorii au mai clarificat, în ca-
drul dosarului, ºi succesiunea eveni-
mentelor petrecute la UM 01417 Târ-
goviºte, locaþia unde s-a aflat cuplul
Ceauºescu începând cu dupã-amiaza zi-
lei de 22 decembrie 1989. „Probele au
evidenþiat existenþa unei constante di-
versiuni exercitate asupra cadrelor de

comandã ale acestei unitãþi militare, precum ºi
existenþa unor ordine venite de la vârful ierar-
hiei militare privind eliminarea fizicã a cuplului
Ceauºescu. Totodatã, urmare a probatoriului ad-
ministrat existã o mai bunã înþelegere a diversi-
unii radio-electronice. Au fost realizate progre-
se notabile pentru înþelegerea fenomenului di-
versionist (unic în istoria României prin com-
plexitate ºi anvergurã) atât sub aspectul meca-
nismelor concrete de acþiune cât ºi din perspec-
tiva persoanelor ce au dirijat acest fenomen.
Este de aºteptat ca viitoarele cercetãri sã aducã
lãmuriri privind autorii diversiunii ºi eventualele
complicitãþi în realizarea acesteia”, a mai spus
procurorul Marian Lazãr.

Astfel, pânã la execuþia celor doi, care a avut
loc pe 25 decembrie 1989, au fost identificate
trei tentative de lichidare fizicã a acestora, po-
trivit Parchetului. Procurorii au mai precizat
faptul cã, dupã anul 1989, probe importante au
fost distruse sau alterate.

Protest al magistraþilor faþã de modificãrile la legile Justiþiei

Comisia Europeanã, despre legile Justiþiei: Urmãrim procesul legislativ
cadrul Mecanismului de Coopera-
re ºi Verificare (CVM), Comisia a
subliniat cã Guvernul ºi Parlamen-
tul ar trebui sã asigure un proces
legislativ deschis, transparent ºi
constructiv privind legile justiþiei.
De asemenea, Comisia a subliniat
în mod clar importanþa consultãrii
Comisiei de la Veneþia, ca o parte
esenþialã a generãrii de încredere
în aceste reforme”, se aratã într-
un rãspuns al Comisiei Europene.

În documentul citat, remis
agenþiei MEDIAFAX, se aratã cã
în cursul sãptãmânii trecute, Con-
siliul a adoptat concluziile privind
cel mai recent raport al MCV, care
“solicitã autoritãþilor române sã
abordeze în totalitate recomandã-
rile formulate de Comisie pentru
a încheia cu succes procesul
MCV”.

Comisia juridicã a Senatului a
dat, ieri, raport favorabil cu amen-

damente admise la Legea ANI, care
prevede cã interdicþiile aplicate par-
lamentarilor pe baza rapoartelor
ANI ºi la care s-a constatat neres-
pectarea prevederilor legale privind
conflictul de interese în perioada
2007-2013 înceteazã de drept. În
Parlament se aflã ºi legea privind
statutul magistraþilor, modificãrile
la codurile penale, pentru punerea
în acord cu deciziile CCR, dar ºi
organizarea judiciarã.

þii au þinut în mânã robele pe care
le îmbracã în sala de judecatã.
Proteste similare au avut loc în
mai multe zone ale þãrii, printre
care Galaþi, Braºov, Slatina, Co-
vasna ºi Constanþa.

Magistraþii contestã modificã-
rile codurilor penale anunþat în
comisia specialã parlamentarã.
Mai mulþi procurori ºi judecãtori
au postat pe paginile lor de Face-
book mesaje prin care explicã
consecinþele modificãrii coduri-
lor penale, toate fiind intitulate
“De ce te afecteazã pe tine mo-
dificãrile Codului Penal ºi de pro-
cedurã penalã”.
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Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!Hop ºi Nicolae Bãdãlãu!
MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele executiv al social-democra-
þilor, Nicolae Bãdãlãu, de regulã taciturn,
fãrã a strãluci la nivel discursiv, nu e lipsit
totalmente de idei, deºi sunt puþine, ºi opi-
neazã cã „românii ar putea fi chemaþi la un
referendum naþional în care sã fie întrebaþi
dacã vor republicã sau monarhie”. Potrivit
lui Nicolae Bãdãlãu, „în PSD existã mulþi
simpatizanþi ai monarhiei”. Ceea ce nu se
ºtia. A fost contrazis, însã, de premierul
Mihai Tudose, care pe ºleau a spus cã „nu
susþine ideea unui referendum pe aceastã
temã, fiindcã nu e monarhist”. Sã admi-
tem totuºi cã pe Nicolae Bãdãlãu, care de-
þine funcþia de secretar general al partidu-
lui de guvernãmânt, l-a luat gura pe dinain-
te, ceea ce e riscant, miºcat fiind de ceea
ce am putea numi o psihozã colectivã, ge-
neratã de funeraliile fostului suveran. Res-
pectul acordat ex-Regelui Mihai, de mii ºi

mii de români, nu toþi monarhiºti, nu toþi
republicani, s-a circumscris, aºa cum spu-
neam ºi cu alt prilej, unui scenariu deplin
civilizat, care nu a trecut neobservat la
Casele Regale din Europa. Intelectualmen-
te ºi politicieneºte, alianþa de guvernare
PSD-ALDE a ieºit bine, dacã nu chiar ono-
rabil, dintr-un test destul de delicat. Orga-
nizarea funeraliilor a fost ireproºabilã. Ori
tocmai tactul ºi înþelepciune desãvârºitã,
lipsite de orice ezitare, vag ºi inerþie, într-
un asemenea moment solemn, de parcã
toatã conducerea partidului social-demo-
crat ºi militanþii sãi aveau pe noptierã inte-
resantul eseu al lui Gabriel Liiceanu, „De
ce Regi” („22” – 8 mai, 1992), visând
noaptea despre binefacerile monarhiei: „(...)
Când un popor îºi pierde suveranul el în-
trerupe legãtura cu Dumnezeu ºi pierde ceea
ce în chip esenþial îl þinea laolaltã”. Elogie-

rea exacerbatã a personalitãþii fostului Rege,
în zilele din urmã, se va atenua cu siguran-
þã, dupã cum ºi anumite umbre – îndelung
ºi premeditat menþinute – despre momen-
tul sosirii în decembrie 1992 în þarã a fos-
tului Rege, se vor risipi. ªi iatã ce mãrturi-
seºte Petre Roman, fost prim-ministru, în
memoriile sale recent lansate, „Despre pa-
siune în vremuri de libertate” (Ed. Cartea
Româneascã). „Am primit o cerere sã mã
întâlnesc cu principesa Margareta. Nu a
dorit sã vinã la Guvern, ci sã ne întâlnim în
particular. A zis cã vine, dacã e nevoie, la
mine acasã. Nu am avut nimic împotrivã.
Mi-a spus cã Regele Mihai doreºte sã vinã
cu prilejul Crãciunului în România. I-am
spus: Alteþã, suntem la o sãptãmânã de
Crãciun. Cred cã lucrul acesta trebuie pre-
gãtit bine, nu am nimic împotrivã. Dar,
haideþi sã vinã aºa cum se cade (...). Cine

l-a sfãtuit pe Regele Mihai I sã facã asta –
sã soseascã sub o altã identitate – nu i-a
fost prieten, ci mai degrabã duºman, fiind-
cã asta era o încãlcare a legilor internaþio-
nale”. Regele avea sã revinã definitiv în þarã,
onorat cum se cuvine de administraþia Emil
Constantinescu, recunoscut în ultimul man-
dat de preºedintele Ion Iliescu, ºi, în sfâr-
ºit tolerat, cu noduri în gât, de supuºii re-
gimului Bãsescu. Sã revenim: social-demo-
craþii, prin gestica lor ireproºabilã, poate
cã au atras simpatiile monarhiºtilor, dar în
orice caz au fãcut ceea ce trebuia, într-un
an premergãtor centenarului Marii Unirii.
Cã Nicolae Bãdãlãu, a lansat ideea unui
posibil referendum naþional, într-o þarã care
totuºi e Republicã, prin Constituþia ei, bã-
nuim în conivenþã cu alþi lideri ai partidu-
lui, e doar o idee. Nici bunã, nici rea. Mai
degrabã emoþionalã.

Noile taxe ºi impozite pentru
anul 2018 au fost prezentate de
reprezentanþii municipalitãþii, ieri,
într-o dezbatere publicã, urmând
sã fie votate, joi, ºi de consilierii
municipali. Întâlnirea cu cetãþenii
a fost gãzduitã în sala de ºedinþe a
Primãriei Craiova, dar, poate ºi din
cauza datei neinspirat aleasã – luni,
în prima zi de lucru a sãptãmânii –
, prezentarea nu s-a bucurat de
public. Cu excepþia funcþionarilor
publici ºi a câtorva pensionari care
au venit în grup, nici o persoanã
nu a manifestat interes pentru
aceastã dezbatere publicã.

„Politica fiscalã este de a
pãstra taxele mici la populaþie”

Viceprimarul Craiovei, Adrian
Cosman, a anunþat cã municipali-
tatea îºi menþine politica fiscalã de
instituire a unor taxe ºi impozite
mici pentru populaþie ºi se va mer-
ge cu aceleaºi ºi în anul 2018. „Ca
în fiecare an, venim în faþa cetãþe-
nilor pentru a dezbate proiectul de
stabilire a taxelor ºi impozitelor lo-

 O veste bunã pentru craioveni: taxele ºi im-
pozitele rãmân neschimbate ºi în 2018, adicã la
nivelul celor pe care le-am plãtit în acest an.
Autoritãþile au anunþat cã nu vor aplica nici o
majorare la clãdirile cu destinaþie de locuinþã,
pãstrând cuantumurile din anul care tocmai se

încheie. Se introduc, în schimb, mai multe taxe
noi, numite taxe de urgenþã – de 50 de lei –
pentru eliberarea unor documente solicitate de
la diverse servicii din Primãria Craiova, pre-
cum ºi o listã de 15 taxe pentru utilizarea tem-
porarã a noului stadion.

cale. Acest lucru aratã cã aparatul
administrativ vrea sã creascã trans-
parenþa decizionalã, ceea ce vrem
sã promovãm la nivelul întregii
administraþii locale. Dupã cum bine
ºtiþi, politica fiscalã la nivelul Pri-
mãriei ºi Consiliului Local a fost
de a pãstra taxele mici, în compa-
raþie cu celelalte municipii, reºe-
dinþã de judeþ. În plus, în anul 2018
vã propunem sã venim ºi cu anu-
mite taxe de urgenþã, în sprijinul
cetãþeanului, de a obþine cât mai
repede avize, adeverinþe sau certi-
ficate”, a declarat viceprimarul
Adrian Cosman.

Impozitul pe locuinþã
nu se modificã

Craiovenii nu vor plãti un leu în
plus la impozitul pentru locuinþe,
menþinându-se aceeaºi cotã de im-
pozitare de 0,08% pentru clãdirile
rezidenþiale (locuinþe). Elena Bones-
cu, directorul Direcþiei de Taxe ºi
Impozite a Primãriei, a arãtat cã
pentru un apartament aflat într-un
bloc cu mai mult de trei etaje, în

zona A, suprafaþa utilã 70 de metri
pãtraþi, construit în anul 1999, se
menþine o cotã de impozitare de
0,08%, deci se va plãti tot un im-
pozit de 188 de lei. Situaþia se
schimbã, totuºi, la clãdirile nerezi-
denþiale. În acest caz, autoritãþile au
dublat cota de impozitare, de la
0,2% la 0,4%: „Pentru clãdirile ne-
rezidenþiale, adicã în care se desfã-
ºoarã activitãþi economice, în anul
2017, cota de impozitare a fost de
0,2%, iar propunerea pentru 2018
este majorarea la 0,4%. Pentru un
imobil cu o valoare de impozitare
de 216.480 de lei, se ajunge la un
impozit de 866 de lei”.

Atenþie la evaluarea imobilelor!
În plus, directorul de la Taxe ºi

Impozite a atras atenþia craioveni-
lor cã trebuie sã cunoascã foarte
bine termenul când le expirã eva-
luarea clãdirilor, pe baza cãrora se
calculeazã, de fapt, impozitul pe
locuinþe. La persoanele fizice, eva-
luarea se face din cinci în cinci ani,
iar nedepunerea acestui raport de

evaluare atrage dupã sine impozi-
tarea imperativã a contribuabilului
cu o cotã de 2%, stabilitã de Co-
dul Fiscal, deci mult mai mare.
Acelaºi lucru se aplicã ºi în cazul
persoanelor juridice, care trebuie
sã-ºi depunã evaluarea clãdirilor
din trei în trei ani. Potrivi directo-
rului Elena Bonescu, pentru nede-
punerea declaraþiei de evaluare de
imobilului de cãtre persoanele ju-
ridice cota impozabilã devine 50%,
la care se adaugã ºi o cotã adiþio-
nalã de 50%, ajungând deci la o
sumã foarte mare.

Se menþine impozitarea cu 500%
pentru clãdirile în paraginã
Impozitul pe terenul cu con-

strucþii, cât ºi impozitul pe maºini,
rãmân acelaºi ca în 2017. În
schimb, pentru terenul arabil, si-
tuat în intravilan, se va plãti un

impozit mult mai mic. O altã taxã
la care municipalitatea nu renunþã
este ºi cea de impozitare cu 500%
a terenurilor ºi construcþiilor lãsa-
te în paraginã. „Autoritatea a apro-
bat, în 2017, o cotã majoratã a
impozitului cu 500%. Se menþine
acelaºi cuantum. O proprietate,
compusã din clãdire rezidenþialã,
cu suprafaþã desfãºuratã de 155 de
metri pãtraþi, construitã cu cadre
de beton, curþi ºi terenuri de 1.200
de metri pãtraþi, în zona B, a avut
un impozit de 298 de lei, iar pen-
tru 2018 este acelaºi cuantum. În
condiþiile în care acea clãdire este
pãrãginitã, impozitul va fi de 1.778
lei. La fel ºi pentru teren”, a expli-
cat directorul Elena Bonescu.

Taxe pentru eliberarea
de urgenþã a documentelor
Se vine, în plus, cu mai multe

taxe locale, care sunt propuse de
Primãria Craiova pentru eliberarea
a diverse acte de la serviciile de
specialitate ale instituþiei. Printre
acestea, taxa de urgenþã pentru eli-
berarea certificatelor de nomencla-
turã stradalã, de 50 de lei, cu eli-
berarea documentului în termen de
o zi sau taxa de urgenþã, de 500 de
lei, pentru eliberarea certificatului
de urbanism, cu eliberarea docu-
mentului în termen de 7 zile. Tot
pe lista taxelor noi se aflã ºi taxa
de utilizare temporarã a noului sta-
dion. Printre puþinele taxe reduse,
se numãrã taxa de cununie în inte-
riorul Primãriei Craiova de la 1.500
de lei la 850 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã,pe 24 iunie a.c.,
în jurul orei 11.00, agentul de po-
liþie Pãtru Constantin-Alin – aju-
tor ºef de post la Postul de Poliþie
Gherceºti, ºi agentul principal Tîr-
ºa Ionuþ-Marius – ajutor ºef de
post la Postul de Poliþie Bulzeºti
(ambele din cadrul Secþiei 5 Poli-
þie Ruralã Pieleºti), aflaþi în patru-
lã intercomunalã pe raza comunei
Gherceºti, în satul Ungureni, (pe
DJ 643 F), au oprit pentru con-
trol un autoturism Fiat Ducato,
condus de Ion Popescu, de 54 ani,
din comuna Dobreþu, judeþul Olt,
care transporta ilegal, fãrã docu-
mente de provenienþã, circa 2
metri steri lemne de foc, acesta
oferind diverse sume de bani po-
liþiºtilor pentru a nu lua mãsuri le-
gale împotriva sa. Bãrbatul a fost
refuzat de cei doi poliþiºti, dar,
pentru cã insista, aceºtia ºi-au
anunþat superiorii, dar ºi pe ofiþe-
rii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj, care, împreunã cu pro-

Peste 1.500 de doljeni au
ajuns, în doar o sãptãmânã, la
medic, acuzând dureri de cap,
inflamaþii ale gâtului, febrã ºi o
stare generalã proastã. Cei mai
mulþi au fost diagnosticaþi cu in-
fecþii acute ale cãilor respirato-
rii superioare ºi pneumonie.

Numãrul virozelor s-a dublat
Autoritãþile sanitare monitori-

zeazã situaþia ºi, potrivit reprezen-
tanþilor Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã, în judeþul Dolj s-au înre-
gistrat 1.188 de cazuri de infec-
þii acute ale cãilor respiratorii su-
perioare ºi 333 cazuri de pneu-
mopatii acute. Numãrul total al
cazurilor de viroze respiratorii ºi
gripã înregistrat în aceastã sãp-
tãmânã – 1.521, este mai cres-
cut faþã de valoarea înregistratã
în sãptãmâna anterioarã (823 de
cazuri). O parte din cei care s-au
prezentat la medic cu pneumonii
sau infecþii ale cãilor respiratorii
– cazurile mai grave – a avut ne-
voie ºi de internare în spital. De-
oarece morbiditatea înregistratã
se aflã în intervalul aºteptat ºi nu
existã dovada circulaþiei de viru-
suri gripale în rândul populaþiei,
reprezentanþii Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj au caracterizat
sãptãmâna prin lipsã de activita-
te gripalã.

ªoferi condamnaþi ªoferi condamnaþi ªoferi condamnaþi ªoferi condamnaþi ªoferi condamnaþi pentru cã aupentru cã aupentru cã aupentru cã aupentru cã au încercat încercat încercat încercat încercat
sã mituiascã poliþiºti doljenisã mituiascã poliþiºti doljenisã mituiascã poliþiºti doljenisã mituiascã poliþiºti doljenisã mituiascã poliþiºti doljeni

Bãrbatul de 54 de ani, din judeþul Olt,
prins încercând sã mituiascã doi poliþiºti
doljeni cu 800 de lei, a fost condamnat de-
finitiv. Inculpatul a primit o pedeapsã de
1 an ºi 4 luni de închisoare cu suspendare

pe durata unui termen de încercare de 2
ani ºi 90 de zile de muncã în folosul co-
munitãþii, în octombrie, la Tribunalul Dolj,
iar vineri, 15 decembrie a.c., Curtea de
Apel Craiova a menþinut hotãrârea.

curorul desemnat de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj au or-
ganizat flagrantul. Ion Popescu a
fost prins în timp ce oferea agen-
þilor de poliþie suma de 800 lei,
chiar în sediul Postului de Poliþie
Gherceºti.

Pe 7 iulie a.c. s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care ol-
teanul a fost trimis în judecatã pen-
tru comiterea infracþiunii de dare
de mitã, iar pe 19 octombrie a.c.,
inculpatul a recunoscut comiterea
faptelor ºi a fost condamnat la 1
an ºi 4 luni de închisoare cu sus-
pendare ºi 90 de zile muncã în fo-
losul comunitãþii. Hotãrârea a rã-
mas definitivã, fiind menþinutã, vi-
neri, 15 decembrie a.c., la Curtea
de Apel Craiova.

Prins bãut la volan,
a vrut sã scape

cu... 400 de euro
ªi tot sãptãmâna trecutã,

tânãrul Adi Doru Barbu, de 27
de ani, din comuna Rast, a
fost condamnat de magistraþii
Tribunalului Dolj la o pedeap-
sã de 2 ani închisoare cu
suspendare ºi 60 de zile de
muncã în folosul comunitãþii,
tot pentru dare de mitã.
Tânãrul a fost arestat preven-
tiv de pe 2 mai pânã pe 11
iulie a.c., acum fiind sub
control judiciar.

Reamintim cã procurorul de
caz din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj a dispus tri-
miterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a lui Adi Doru
Barbu, de 27 de ani, din comuna
Rast, pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de dare de mitã, dosarul înre-
gistrându-se pe 23 mai a.c., pe
rolul Tribunalului Dolj. Asta dupã
ce, pe 2 mai a.c., ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie (SJA)
Dolj, sub coordonarea procuroru-
lui desemnat din cadrul Parchetu-

lui de pe lângã Tribunalul Dolj, în
colaborare cu Inspectoratul de
Poliþie al Judeþului Dolj, au orga-
nizat prinderea în flagrant a dol-
jeanului în timp ce oferea suma
de 400 euro unui ofiþer de poliþie
din cadrul I.P.J. Dolj – Secþia 8
Poliþie Ruralã Rast, Daniel Penuº,
pentru a nu-i întocmi dosar penal
pentru conducerea unui vehicul pe
drumurile publice sub influenþa
alcoolului. Faptafusese constata-
tã de poliþist pe 28 aprilie a.c., iar
ºoferul, încercând sã scape, i-a
oferit bani poliþiºtului atât la mo-
mentul când a fost prins bãut, cât
ºi pe 1 mai, dar ºi pe 2 mai când a
fost prins, astfel cã în sarcina lui
au fost reþinute trei acte materiale
de dare de mitã. Echipa operativã
l-a „sãltat” pe doljean imediat ce
i-a pus pe birou poliþistului suma

de 400 euro. Adi Doru Barbu a
fost adus la Craiova, la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost reþinut pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de dare de mitã,
iar pe 3 mai a fost arestat preven-
tiv, mãsurã menþinutã pânã pe 11
iulie a.c.

Sãptãmâna trecutã, pe 12 de-
cembrie a.c., judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj l-au condamnat pe
Barbu la 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 3 ani ºi 60 de zile
de muncã în folosul comunitãþii.
Acesta a fost menþinut sub con-
trol judiciar ºi trebuie sã achite
1.110 lei cheltuieli judiciare. Ho-
tãrârea Tribunalului Dolj nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

CARMEN ZUICAN

Peste 300 de cazuri de pneumonie în numai o sãptãmânã
Judeþul Dolj se confruntã cu o creºtere a numãrului de

cazuri de pneumonie, dupã ce, în numai o sãptãmânã, 333
de persoane au fost diagnosticate cu aceastã afecþiune.
O parte din acestea a avut nevoie de internare în spital dupã
ce medicii au hotãrât sã-i þinã sub supraveghere pe bolnavi.

Cele mai expuse rãmân, în
continuare, aºa-numitele catego-
rii la risc. Mai exact, persoanele
aflate în evidenþele medicale cu
afecþiuni pulmonare, cardiovas-
culare, cu boli metabolice, rena-
le, astm bronºic ºi diabet zaha-
rat. La fel ºi cei care intrã în con-
tact cu bolnavii – cadrele medi-
cale sau personalul auxiliar din
unitãþile sanitare –, respectiv
adulþii ºi copiii care sunt inter-
naþi în instituþii de ocrotire so-
cialã ºi persoanele cu vârsta pes-
te 65 de ani.

În acest context, specialiºtii
din cadrul Direcþiei de Sãnãtate

Publicã Dolj recomandã popula-
þiei sã asculte sfatul medicilor.
Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice
cardiace ºi respiratorii, reco-

mandarea este aceea de a evita
pe cât posibil deplasãrile care
creeazã premisele îmbolnãvirii
sau a apariþiei complicaþiilor
afecþiunilor existente. În cazul în
care apar primele semne de boalã
– febrã, dureri de cap ºi de gât
sau tuse – trebuie anunþat tele-
fonic, în cel mai scurt timp po-
sibil, medicul de familie. În caz
de agravare a acestor semne, în
special în cursul nopþii sau în zi-
lele nelucrãtoare, poate fi apelat
gratuit Numãrul Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112 sau per-
soanele afectate se pot prezenta
la camerele de gardã ale celui
mai apropiat spital.

Peste 35.000 de doze de vaccin
antigripal au fost repartizate în Dolj

Vaccinarea antigripalã rãmâ-
ne cea mai eficientã modalitate

de protecþie împotriva îmbolnã-
virilor de sezon. În depozitele
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj au ajuns sãptãmâna trecu-
tã 35.223 doze de vaccin anti-
gripal, în valoare de 394.879 lei,
ce vor fi folosite pentru imuni-
zarea populaþiei la risc. Primele
doze de vaccin au fost distri-
buite deja cãtre cabinetele de
medicina de familie ºi spitale,
acolo unde vor fi administrate
în urmãtoarea perioadã.

Sunt vaccinate persoanele cu
risc ridicat de îmbolnãvire, adi-
cã cele cu vârsta peste 65 de ani,
una din categoriile cele mai ex-
puse la viroze respiratorii, per-
soane cu boli cronice, în special
boli respiratorii ºi cardiovascu-
lare,  boli metabolice, copii ºi bã-
trâni instituþionalizaþi, personal
medical, gravide conform stra-
tegiei MS ºi recomandãrilor
OMS ºi ECDC.

Cei care prezintã semne de rã-
cealã ar trebui sã nu ezite sã
anunþe medicul de familie. În
plus, pentru a preveni îmbolnã-
virile, specialiºtii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã îi sfãtuiesc pe
doljeni sã respecte o serie de
mãsuri. Medicii recomandã spã-
larea frecventã a mâinilor, cu
apã ºi sãpun, în special în situa-
þii de participare la activitãþi pu-
blice. În caz de strãnut, este re-
comandatã folosirea batistelor
din hârtie, de unicã folosinþã,
care previn rãspândirea picãtu-
rilor potenþial infectate în mediul
ambiant.

RADU ILICEANU
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Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” a deschis, ieri, expoziþia
intitulatã “In memoriam Vintilã Horia”.
Organizatã pentru marca împlinirea a 102
ani de la naºterea singurului scriitor ro-
mân distins cu Premiul Gouncourt, ex-
poziþia cuprinde cãrþi ºi documente în
manuscris, dar ºi din piese de mobilier
provenite din locuinþa personalã a lui Vin-
tilã Horia de la Collado Villalba, de lângã
Madrid. Expoziþia poate fi vizitatã pânã la
sfârºitul anului, în Salonul Expoziþional.

Între materialele expuse: corespon-
denþã Mircea Eliade – Vintilã Horia; co-
respondenþã Vintilã Horia – Basarab Ni-
colescu, Horia Stamatu, Nichifor Crai-
nic, Ion Raþiu ºi ªtefan Lupaºcu; foto-
grafii de familie; fotografii de la eveni-
mente ºi întruniri oficiale; diplome ºi
certificate; pagini din Jurnalul lui Vintilã
Horia; documente în manuscris (nepu-
blicate); periodice (cuprind articole din
presa vremii cu privire la prestigiosul
premiu Goncourt, acordat scriitorului
Vintilã Horia pentru romanul “Dieu este
né en exil”, în anul 1960); obiecte per-
sonale ºi piese de mobilier.

În urmã cu exact doi ani, în data de
18 decembrie, Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman” organiza Simpo-
zionul “Vintilã Horia: 100 de ani de la naº-

tere”. Momentul în sine, dincolo de sem-
nificaþia ºi implicaþiile dezbaterilor anga-
jate, s-a bucurat de participarea unor cer-
cetãtori ºi literaþi preocupaþi de destinele
ºi opera lui Vintilã Horia în exil, dupã cum
întrgul demers a avut parte ºi de o largã
promovare în presa localã ºi naþionalã.

Demn de menþionat, organizarea unei
manifestãri în sensul marcãrii a 100 de
ani de la naºterea marelui scriitor român
a avut, pentru Biblioteca „Aman”, pro-
funde valenþe fondatoare. Înfiinþarea Bi-
bliotecii Exilului Românesc din Paris -
Basarab Nicolescu este consecinþa ime-
diatã a discuþiilor ºi dezbaterilor purtate
în decembrie 2015. Proiectul înfiinþãrii
Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, pe
de altã parte, instituþie care va grupa cea
mai mare colecþie alcãtuitã din operele
reprezentanþilor români în Exil, poate fi
extras din urmãrile aceluiaºi simpozion
ºtiinþific ºi cultural desfãºurat în urmã cu
doi ani la Craiova.

În cursul anului curent, Biblioteca Ju-
deþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” s-a
îmbogãþit constant cu lucrãrile ºi materi-
alele realizate de românii care au creat în
afara graniþelor þãrii. Prin bunãvoinþa ºi
implicarea directã a academicianului Ba-
sarab Nicolescu, fonduri precum Cice-
rone Poghirc, Leonid Mãmãligã, Paul

Barbãneagrã sau, aºa cum este cazul de
faþã, biblioteca personalã, au fost aduse
la Craiova, la bibliotecã, cu scopul de a
completa fondurile consacrate marilor
creatori din Exil.

Între aceste fonduri ºi colecþii, ocu-
pând un loc important - atât ca volum de
file cât ºi ca valoare intrinsecã -, se regã-
seºte ºi cel dedicat lui Vintilã Horia.
Constituit în cursul anului 2017, prin adu-
cerea bibliotecii personale a scriitorului
de la Villalba, de lângã Madrid, fondul
Vintilã Horia reuneºte multiple cãrþi, do-
cumente, înscrisuri, dar ºi obiecte per-
sonale de mobilier.

“Organizarea unei expoziþii dedicate
lui Vintilã Horia este nu doar un gest
oportun, este o acþiune reparatorie faþã
de unul dintre cei mai valoroºi scriitori
români ai ultimului secol. Nãscut la Se-
garcea, Vintilã Horia a trãit ºi creat în
cea mai mare parte a vieþii în Exil, de-
parte de locul de baºtinã. Dacã în urmã
cu doi ani iniþiam un nou front, acela al
cunoaºterii lui Vintilã Horia, în aceste
zile, la 102 ani de la naºterea sa, ne pro-
punem sã-i conservãm ºi promovãm me-
moria ºi opera”, a declarat Lucian Dindi-
ricã, managerul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

Biroul de Presã Biblioteca

Proiectul planului de ºcola-
rizare pentru anul ºcolar 2018
– 2019, la toate nivelurile ºi
formele de învãþãmânt, se va
înainta, la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, pânã pe
data de 28 decembrie 2017,
machetele prezentate fiind
gãsite pe site-ul ISJ Dolj.
„Proiectul planului de ºcolari-
zare ºi fundamentarea acestuia

Ieri, Sindicatul Învãþãmântului
Dolj „Spiru Haret”, prin vocea
preºedintelui sãu, prof. Constan-
tin Lungulescu,ºi-a prezentat
percepþia asupra anului care se
încheie ºi viziunea celui care va
veni. „A fost un an foarte dificil.
În debut, s-a promis o majorare
de 15%, dar a fost doar o amãgi-
re. Tehnocraþii au încercat ceva,
dar a fost o caricaturã, dacã o
putem numi aºa. Tot timpul au
fost promisiuni... Vreau sã mai
spun ceva: dacã la „Sãnãtate”, ºi
nu avem nimic cu acei oameni
care lucreazã în sistem, s-a acor-
dat o „normã de hranã”, de ce
nu ºi la noi?! O altã nemulþumire
este legatã de voucherele de va-
canþã. Cert este cã avem o creº-
tere economicã, dar care nu se
resimte. Este foarte adevãrat cã,
privind ultimii ani, este cea mai
mare sumã alocatã, în 2018, de

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj are proiectul
planului de ºcolarizare pentru 2018-2019

Anul ºcolar 2017-2018 este în plinã desfã-
ºurare, dar s-au fãcut ºi planurile pentru
2018-2019, aflate în faza de proiect, printr-
un ordin al Ministerului Educaþiei Naþiona-
le, nr. 5472/07.11.2017, prin care a fost apro-
batã „Metodologia privind fundamentarea
cifrei de ºcolarizare pentru învãþãmântul
preuniversitar de stat, evidenþa efectivelor de
preºcolari ºi elevi ºcolarizaþi în unitãþile de

învãþãmânt particular, precum ºi emiterea
avizului  conform, în vederea organizãrii
reþelei unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar pentru anul ºcolar 2018-2019 ”. Luând
act de aceastã prevedere, Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj a transmis, în teritoriu,
cãtre toate instituþiile subordonate, toate
precizãrile, stabilind ºi un termen de depu-
nere a proiectelor – 28 decembrie a.c.

vor fi dezbãtute în Consiliul
Profesoral ºi aprobate de
Consiliul de Administraþie al
unitãþii de învãþãmânt, dupã
care se înainteazã ISJ Dolj.
Proiectul va fi însoþit, în mod
obligatoriu, de o Notã de
fundamentare, în care sunt
mai multe menþiuni”, a preci-
zat prof. Monica Leontina
Sunã, inspector general al

Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj.

Trei dintre cele invocate
sunt foarte clare: „Pentru anul
ºcolar 2018 – 2019, am luat
toate mãsurile care se impun
pentru a nu mai organiza clase
sub efectivul minim, în
conformitate cu Legea Educa-
þiei ... ºi cu încadrarea strictã
în bugetul calculat, potrivit
costurilor standard în vigoare,
corelate cu numãrul de elevi/
preºcolari ”; „Proiectulplanului
de ºcolarizare respectând
O.U.G. nr.75/2005 privind
asigurarea calitãþii educaþiei,
aprobatã, prin modificãri, prin
Legea nr. 87/2006...”; „Pro-
iectul planului de ºcolarizare ºi
fundamentarea acestuia a fost
dezbãtut de Consiliul Profeso-
ral ºi aprobat de Consiliul de
Administraþie”.

 Conducerea ISJ Dolj a mai
spus ceva, cãtre instituþiile de
învãþãmânt: „În conformitate
cu prevederile cu art. 18 din
OMEN nr. 5472/2017, veþi
dispune toate mãsurile necesa-
re pentru ca datele referitoare
la proiectul planului de ºcola-
rizare sã fie transmise la ISJ
Dolj ºi încãrcate pe aplicaþi
SIIIR, pânã pe 28 decembrie,
ora 10.00”.

CRISTI PÃTRU

Ministerul Educaþiei Naþionale.
Dar, sumele alocate, cu un plus
de 600 de milioane de euro, pot
acoperi, cel mult, majorarea sa-
larialã, de la 1 martie 2018, cu
20%ºi contribuþiile cãtre stat, ce
vor trece de la angajator la an-
gajat. În anul urmãtor, se vor alo-
ca 2,98% din PIB, faþã de 4,08
în 2009 (unul de crizã) ºi 4,23
în 2008 (unul cu „boom” eco-
nomic)”, a precizat Constantin
Lungulescu. Acesta a mai pre-
cizat cã trebuie schimbatã atitu-
dinea profesorilor faþã de elevi
ºi „aº dori ca sã fie stipulat, în
lege, sã nu fie depãºitã limita de
normalitate. Am mers între elevi,
pãrinþi ai acestora ºi cadre didac-
tice ºi împreunã vom declanºa
acþiuni de protest, atunci când
va fi cazul”, a mai spus Constan-
tin Lungulescu.

CRISTI PÃTRU
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Proiectul este centrat pe dezi-
deratul coeziunii sociale, propu-
nând acþiuni concrete pentru pro-
movarea solidaritãþii, a diversitãþii,
a valorilor etice ºi democratice.
Scopul sãu este dezvoltarea com-
petenþelor sociale ºi interculturale
în cadrul unei comunitãþi ample
(elevi, cadre didactice, pãrinþi, par-
teneri sociali), prin intermediul co-
operãrii între instituþii ºcolare eu-
ropene, pentru a încuraja cetãþe-
nia activã ºi a contribui la inclu-
ziunea socialã a persoanelor în di-
ficultate.

„Educaþia este un mijloc
esenþial de combatere
a excluziunii sociale”

Printre obiectivele proiectului
Ensemblepourune Europe Solidai-
re se numãrã încurajarea interven-
þiei pentru a combate orice formã
de discriminare legatã de origine
rasialã ºi etnicã, religie sau credin-
þã, vârstã sau sex; schimbarea
mentalitãþii ºi a atitudinii pentru a
deveni cetãþeni europeni responsa-
bili, care se implicã în viaþa comu-
nitãþii; promovarea diversitãþii lin-
gvistice ºi culturale, precum ºi a
abordãrilor interdisciplinare; dez-
voltarea spiritului critic ºi educaþia
privind mijloacele mass-media, în
special folosirea Internetului ºi a
reþelelor de socializare, ca alterna-

Colegiul NaþionColegiul NaþionColegiul NaþionColegiul NaþionColegiul Naþional „Carol I” din Craioval „Carol I” din Craioval „Carol I” din Craioval „Carol I” din Craioval „Carol I” din Craiova se angajeazã pentrua se angajeazã pentrua se angajeazã pentrua se angajeazã pentrua se angajeazã pentru
o Europã solidarão Europã solidarão Europã solidarão Europã solidarão Europã solidarã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Continuând o colaborare europeanã fructuoasã, începutã
în 2013 prin desfãºurarea unui proiect Comenius, Colegiul
National „Carol I”a depus cu succes candidatura proiectu-

lui intitulat „Ensemblepourune Europe Solidaire” („Im-
preunã pentru o Europã solidarã”), la termenul de 29

martie 2017, în calitate de ºcoalã coordonatoare. Alte douã
licee europene sunt partenere în acest proiect: Liceul
VytautasDidysis (Klaipeda, Lituania) ºi Liceul Bilingv

Acad. LyudmilStoyanov (Blagoevgrad, Bulgaria).

Maria Milu, clasa a XI-a:
„Proiectul Ensemblepourune Europe solidare reprezintã o provocare

interesantã ºi incitantã, la care eu ºi colegii mei am decis sã luãm parte
ºi sã ne aducem contribuþiile. Prin activitãþile derulate în cei doi ani, ne
propunem sã schimbãm pe cât putem ideile greºite ºi preconcepute ale
societãþii din care provenim, idei ce pot deveni tentaþii ale discriminãrii
ºi excluziunii sociale”.

Adriana Hladiuc, clasa a IX-a:
„Consider ca proiectul Erasmus+ mã va ajuta sã-mi dezvolt abilitãþile

lingvistice, practice, de comunicare ºi colaborare în cadrul unei echipe
ºi sã-mi schimb anumite atitudini ºi comportamente în urma interacþiu-
nii cu membrii ºi cu partenerii de proiect”.

Leu Nicoleta, clasa a XI-a:
„Proiectul Ensemblepourune Europe Solidaire ne va ajuta sã gã-

sim metode ºi strategii care, la nivel internaþional, duc la rezol-
varea problemelor legate de discriminare ºi stereotipie, ºtiut fi-
ind faptul cã în orice domeniu fiecare persoanã trebuie sã aibã capaci-
tatea de a acorda încredere aproapelui, indiferent de etnie, de a-l simpa-
tiza ºi sprijini pentru o bunã comunicare, colaborare ºi incluziune socia-
lã într-o Europã diversã ºi unitã”.

Tamara Gãgeatu, clasa a IX-a:
„M-am alãturat acestui proiect din dorinþa de a cunoaºte lucruri noi,

alte sisteme de învãþãmânt europene, dar ºi ca oportunitate de a-mi
evidenþia ºi dezvolta capacitatea intelectualã, spiritul de echipã, compe-
tenþele de comunicare în limba francezã, atât prin îndeplinirea sarcini-
lor, cât ºi prin colaborarea în mod creativ la atingerea obiectivelor pro-
iectului. Sunt noi experienþe de învãþare care vor contribui la completa-
rea viziunii proprii despre lume ºi viaþã”.

tive de manifestare a rezistenþei
contra oricãrei forme de discrimi-
nare, îndoctrinare sau violenþã.
„Educaþia este un mijloc esenþial
de combatere a excluziunii socia-
le, a extremismului, a dislocãrii so-
cietãþilor democratice. In acest
context, proiectul coordonat de
Colegiul National Carol Ise axeazã
pe participarea la acþiuni concrete
la nivel local, naþional ºi european,
cu scopul de a proteja pluralismul,
incluziunea socialã, valorile noas-
tre comune, înþelegerea intercul-
turalã”, a precizat Alina Ioanices-
cu, profesor de limba francezã ºi
coordonator al acestui proiect
Erasmus.

„Stereotipurile
se schimbã greu”

 Metodologia proiectului inclu-
de o varietate de mijloace de abor-
dare ºi punere în valoare a temati-
cii alese: conferinþe, dezbateri , ate-
liere de lucru, vizite tematice, ac-
þiuni de voluntariat, lucrãri practi-
ce ºi artistice (fabricare de obiec-
te artizanale tradiþionale, ateliere
gastronomice, de picturã, de fo-
tografii ºi afiºe, dansuri ºi cânte-
ce), filme ºi expoziþii ce vor per-
mite participanþilor sã se confrun-
te, de-a lungul celor doi ani de pro-
iect, cu o viziune dinamicã a con-
ceptelor studiate, permiþând mijloa-

ce concrete de intervenþie socialã.
”Deºi, teoretic, societatea în care
trãim se declarã adepta diversitã-
þii, practica demonstreazã cã ste-
reotipurile se schimbã greu, în
timp, iar intoleranþa rãmâne un soi
de alergie simbolicã la diversitate.
Aici trebuie sã intervinã educaþia
ºi proiecte de acest gen, care pot
schimba preconcepþii, comporta-
mente, prin acþiuni comune, indi-
ferent de clasã, etnie, gen, aparte-
nenþã socio-culturalã ori religioa-
sã. Noi suntem o micã parte din
Europa, iar prin activitãþile în par-
teneriat, în cadrul acestui proiect,
demonstrãm cã putem pune o cã-
rãmidã solidã la construcþia unei
Europe Solidare”, a adãugat Da-
niela Nicola, profesor de limba ºi
literatura românã, membru al echi-
pei de proiect a Colegiului Naþio-
nal Carol I.

Se va conlucra pentru
coeziunea socialã

într-o Europã ameninþatã
Programul activitãþilor propuse

este unul foarte dinamic ºi inter-
activ, oferindu-le celor 20 de elevi
participanþi ºi profesorilor îndru-
mãtoriposibilitatea de a colabora ºi
comunica în cadrul echipei de pro-
iect, alãturi de partenerii europeni,
în calitate de cetãþeni activi ai co-
munitãþii locale, naþionale ºi inter-
naþionale. Sunt deja în derulare ac-
tivitãþi din primul an de proiect,
conform deciziilor luate de coor-
donatorii din cele trei þãri partenere
în timpul reuniunii din octombrie
2017, de la Blagoevgrad, Bulgaria,
în vederea mobilitãþilor din Româ-
nia (aprilie 2018) ºi din Lituania (oct
2018). Aceste activitãþi promovea-
zã solidaritatea, valorile etice ºi de-
mocratice:  prezentarea liceului, a
oraºului ºi regiunii, crearea comu-
nã a unui chestionar sociologic pri-
vind cunoºtinþele reprezentanþilor
comunitãþii în legãturã cu incluziu-
nea socialã, cetãþenia activã ºi di-
versitatea; realizarea în fiecare in-
stituþie a colþului Erasmus+, un
panou care conþine toate produse-
le ºi galeria foto a activitãþilor, pre-
cum ºi cuvântul “solidar” al lunii;
realizarea calendarului evenimen-
telor internaþionale legate de soli-
daritate, diversitate ºi lupta împo-
triva discriminãrii; teatru – forum,
instrument social de intervenþie
comunitarã,având ca scop dezvol-

tarea coeziunii sociale; crearea de
carte comune a comportamente-
lor cetãþeneºti.

Graþie proiectului Ensemble-
pourune Europe solidaire, parti-
cipanþii vor avea posibilitatea de a
compara, de a evalua asemãnãrile
ºi deosebirile între diverse þãri eu-
ropene, de a depãºi idei precon-
cepute, stereotipuri ºi cliºee, ten-
taþii ale discriminãrii. Conºtienþi cã
este momentul de a lua poziþie ºi
de a acþiona, ei vor conlucra pen-
tru coeziunea socialã într-o Eu-

ropã ameninþatã astãzi de ampli-
ficarea violenþei, a rasismului, a
discriminãrii ºi a intoleranþei, ast-
fel încât sã poatã propune soluþii
durabile pentru a promova valo-
rile democratice.

Mai jos vã prezentãm doar câ-
teva dintre gândurile ºi nãzuinþele
care i-au animat pe elevii Colegiu-
lui Naþional Carol I sã rãspundã
prezent cu entuziasm ºi dãruire
sarcinilor ºi sã se implice în mod
creativ la derularea activitãþilor pro-
iectului pe parcursul celor doi ani.
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Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizea-
zã astãzi,  începând cu ora
17.00, lansarea volumelor „Zes-
trea mea e iubirea” ºi „M-ane-
vrism”, autor Leliana Rãdules-
cu. Invitaþi: prof. Viorica Iovi-
þã, prof. Angi Melania Cristea,
prof. univ. dr. Marius Robu,
Petre Gigea Gorun - ambasador,
prof. Carmen ªtefãnescu, Ro-
dica Ion - poet, Mircea Suchici
(violoncel), Cornel Popescu
(caval), Delia Popescu (chitarã
ºi voce), Eduard Turcu (pian).
Evenimentul se va desfãºura în
sala „Acad. Dinu C. Giurescu”.

Biroul de Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”

Lansãri de carte

„Santa – ME 3” este un proiect
caritabil, coordonat de Asociaþia
Studenþilor  în Drept din Universi-
tatea din Craiova (ASD - UC), prin
care studenþii împreunã cu profe-
sorii ºi-au propus sã aducã cât mai
multe zâmbete pe chipul copiilor.
Astfel,  foarte multe persoane
(profesori, studenþi, locuitori ai
Craiovei etc.) au donat jucãrii, re-
chizite, biciclete, televizoare, cal-
culatoare, alimente. „Ne bucurãm
sã putem susþine studenþii noºtri
în toate proiectele lor, cu atât mai
mult în perioada sãrbãtorilor de
iarnã. Aceastã acþiune se aflã la cea
de-a III-a ediþie”, a precizat prof.u-
niv.dr. Daniel Ghiþã, prodecan al

Studenþii Facultãþii de Drept a Universitãþii
din Craiova, alãturi de copii

Facultãþii de Drept a Universitãþii
din Craiova. «În acest an este, de
departe, cea mai importantã edi-
þie, datoritã implicãrii profesorilor
ºi colegii mei, din cadrul ASD –
UC, iar copiii care au primit cadou-
rile au fost nerãbdãtori sã le desfa-
cã. Bucuria lor ne-a fãcut fericiþi ºi
pe noi ºi ne-a îndemnat sã conti-
nuãm. În acest an, ne-am îndrep-
tat atenþia spre ªcoala Gimnazialã
Specialã „Sf. Mina”, iar în mediul
rural, în comunele Argetoaia ºi Sca-
eºti, în familii cu situaþie materialã
precarã», a declarat Raluca Soa-
re, preºedinte al ASD – UC ºi co-
ordonator al „Santa – ME 3”.

CRISTI PÃTRU

În acest cadru de sãrbãtoare,
instituþia a acordat titlul de Socie-
tar de Onoare altor nouã actori,
rãsplãtind astfel îndelungata lor
activitate pe aceastã scenã: Adrian
Andone , Gabriela Baciu, Constan-
tin Cicort, Anca Dinu, Corina
Druc, Geni Macsim, Tudorel Pe-
trescu, Angel Rababoc ºi Nataºa

Searã de galã, cu muzicã, umorSearã de galã, cu muzicã, umorSearã de galã, cu muzicã, umorSearã de galã, cu muzicã, umorSearã de galã, cu muzicã, umor
ºi premii, la Tºi premii, la Tºi premii, la Tºi premii, la Tºi premii, la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” a dedicat o searã de dumi-

nicã tuturor acelora care, în anul 2017, i-au fost aproape - de la
voluntari ºi spectatori fideli la jurnaliºti, critici de teatru ºi,
evident, artiºti. Deschisã cu un recital de muzicã veche euro-
peanã ºi fado combinate cu muzicã popularã româneascã ºi jazz
cum numai vocea inegalabilã a Mariei Rãducanu poate susþine,
sãrbãtoarea teatralã a continuat cu o festivitate de premiere ºi
s-a încheiat, în aplauzele sãlii arhipline, cu recitalul de umor ºi
poezie al actorului Horaþiu Mãlãele. Amfitrioni ai serii au fost
actorii Tamara Popescu ºi Constantin Cicort.

Raab. „Teatrul nostru are o veche
tradiþie, prin care îºi onoreazã ac-
torii cu o îndelungatã activitate pe
scena sa. 20 de ani e o viaþã de
om. 20 de ani înseamnã foarte
multe roluri, foarte multe bucurii
ºi suferinþe, foarte multã dãruie.
Titlul de Societar de Onoare vine
sã mulþumeascã celor care au fã-

cut acest lucru pentru publicul cra-
iovean ºi nu numai. Aceºti oameni
au fãcut cinste acestui teatru ºi
întregii Românii, pentru cã i-au dus
numele pe toate continentele”, a
declarat Vlad Drãgulescu, directo-
rul artistic al Naþionalului craiovean.

Nu mai puþin de 13 premii au fost
acordate în cadrul acestei a II-a ediþii
a Galei TNC, printre laureaþi numã-
rându-se actorii Claudiu Bleonþ ºi
Iulia Colan, regizorul Radu Afrim,
scenografele Lia Dogaru ºi Andre-
ea Simona Negrilã, criticul de tea-
tru Mircea Morariu. Cel mai popu-
lar spectacol a fost desemnat de
public „Gaiþele” de Alexandru Kiri-
þescu, în regia lui Alexandru Bou-
reanu, care a avut premiera în toam-

nã. Premiul a fost înmânat de Avram
Iancu, bibliotecarul din Petroºani
care, anul trecut, a traversat Cana-
lul Mânecii fãrã costum de neopren,
iar de curând a stabilit un record
mondial dupã ce a înotat tot cursul
Dunãrii, de la izvoare la vãrsare,
adicã nu mai puþin de 2.860 km.
Premiile publicului au fost votate de
craioveni prin completarea unui
chestionar înainte de intrarea la spec-
tacole.

Un moment cu totul special l-a
reprezentat înmânarea Premiului
Special pentru întreaga activitate,
care a revenit actorului Valer Della-
keza (75 de ani), angajat al Naþio-
nalului craiovean din anul 1968,
imediat dupã absolvirea Institutului

de Artã Teatralã ºi Cinematografi-
cã. „Pentru mine este o mare onoa-
re sã înmânez acest premiu. De
Valer Dellakeza mã leagã o foarte
veche prietenie - 55 de ani de sluji-
re a scenei craiovene împreunã. E
drept, el are 61 de ani de slujire a
acestei scene, începându-ºi cariera
la 14 ani. (…) A contribuit extraor-
dinar la obþinerea marilor succese
ale Teatrului Naþional din Craiova -
este vorba de peste 100 de mari
premii naþionale ºi 12 premii inter-
naþionale. (…) Astãzi, cinstindu-l pe
Valer Dellakeza, de fapt Teatrul Na-
þional Craiova se cinsteºte pe sine!”,
a afirmat actorul Emil Boroghinã,
la înmânarea premiului.

MAGDA BRATU

Premiul Voluntarul anului:
Mihai Vozaru

Premiul Spectatorul (oferit
celui mai fidel spectator): Dana
Trancã

Premiul pentru fotografie de
spectacol: Albert Dobrin

Premiile pentru jurnalism
cultural „Liliana Hinoveanu”:
Categoria TV - Raluca Mirea; Ca-
tegoria presã scrisã - Cristi Nedel-
cu; Categoria radio - Davian Vlad

Premiul Backstage - pentru
devotamentul celor din spatele
scenei: George Dulãmea

Premiul pentru Criticã tea-
tralã în presa cu acoperire loca-
lã: Mãdãlina Nica

Premiile ediþiei 2017:

Premiul pentru Criticã tea-
tralã în presa cu acoperire naþi-
onalã: Mircea Morariu

Premiul publicului pentru
Scenografie: Lia Dogaru ºi Andre-
ea Simona Negrilã

Premiul publicului pentru Cel
mai popular actor: Claudiu Bleonþ

Premiul publicului pentru
Cea mai popularã actriþã: Iulia
Colan

Premiul publicului pentru Cel
mai popular regizor: Radu Afrim

Premiul publicului pentru Cel
mai popular spectacol: „Gaiþele”

Premiul Special pentru în-
treaga activitate: Valer Dellakeza

Foto: Albert Dobrin
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Anunþul tãu!
ECO TOTAL SRL, titular al proiec-

tului “Optimizarea fluxurilor tehnologice
la depozitul temporar de deseuri pericu-
loase si nepericuloase” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediu-
lui ºi de evaluare adecvatã,  respectiv  re-
alizarea  evaluãrii impactului asupra me-
diului pentru proiectul “Optimizarea flu-
xurilor tehnologice la depozitul tempo-
rar de deseuri periculoase si nepericu-
loase”, propus a fi amplasat în (adresa
amplasamentului) Craiova, str. Calea Se-
verinului nr. 107B. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj
din Municipiul Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între
orele  0800- 1630 ºi vineri între orele  0800-
1400, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de 22.12.2017.
2. Publicul interesat poate depune propu-
neri în ceea ce priveºte conþinutul rapor-
tului privind impactul asupra mediului la
sediul autoritãþii competente pentru protec-
þia mediului Dolj, precum ºi la urmãtoarea
adresã de e-mail office@eco-total.ro, în ter-
men de 10 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, pânã la data de 2.

SC SIGMA PREMIUM S.A. anunþã
publicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “Amenajare interioarã etaj 2 –
centru medical“ propus a fi amplasat în
Craiova , strada Gheorghe Chiþu, nr. 39,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru protecþia mediului Dolj, Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul SC
SIGMA PREMIUM S.A., strada Gheorghe
Chiþu, nr. 39, Craiova, judeþul Dolj, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, fax:051/419035,
email:office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
Anunþ public decizie încadrare CO-

MUNA SECU, Titularul proiectului P.U.G.
Comuna Secu, anunþã publicul interesat
asupra deciziei APM Dolj de încadrare pen-
tru  Planul Urbanistic General, amplasat  în
Comuna Secu, Jud. Dolj în procedura de
adoptare fãrã aviz de mediu. Observaþiile pu-
blicului se primesc în scris la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, între orele 9.00-
14.00, în termen de 10 zile calendaristice de
la data publicãrii anunþului la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj (Fax:
0251419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro).

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, scoate la lici-
taþie publicã, în vederea închirierii, urmã-
toarele spaþii situate în Craiova: - Str. Ma-
dona Dudu nr. 46, parter – suprafaþa 42,63
mp, profil de prestãri servicii- licitaþie pu-
blicã; - Str. Theodor Aman, nr. 6 – suprafa-
þa 29.42 mp, profil de cofetãrie, patiserie,
gogoºerie, covrigãrie-licitaþie publicã; -
Blvd. Nicolae Titulescu, nr. 8-suprafaþa 47
mp, profil de prestãri servicii-licitaþie pu-
blicã. Menþionãm cã profilul de activitate nu se
poate schimba. Licitaþia publicã, va avea loc
la sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, situat în
str. Brestei nr. 129, CUI: RO 7403230, în data
de 08.01.2018, data limitã de depunere a
ofertelor este 05.01.2018 ora 14.00. Preþul
documentaþiei de atribuire este de 176,00
lei ºi se poate achiziþiona de la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte. Re-
laþii suplimentare, la telefon: 0251.411.214.

LICEUL Tehnologic de Transporturi
Auto Craiova, cu sediul  în str. Nicolae Ro-
manescu, nr. 99, Judeþul Dolj, organizea-
zã concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de muncitor- 1/1 nor-
mã. Concursul se va desfãºura astfel: Pro-
ba scrisã  în data de 17.01.2018, ora 10.00,
Proba practicã în data de 18.01.2018, ora
10.00, Proba interviu în data de 19.01.2018,
ora 10.00. Condiþii de participare: studii
medii (ºcoala gimnazialã, liceu); apt medi-
cal; vechime- 3 ani în domeniul postului;
sã nu aibã antecedente penale. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucratoare de la
apariþia anunþului în Monitorul Oficial la
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
Craiova. Relaþii suplimentare la sediul: Li-
ceul Tehnologic de Transporturi Auto Cra-
iova, persoanã de contact: Naidin Anca,
Telefon: 0251.427.636.

Anunþul tãu!

La ceas de Sfântã
Sãrbãtoare
a Crãciunului,
conducerea
SC ERPIA SA
transmite tuturor
salariaþilor ºi
colaboratorilor
Sãrbãtori
Fericite,
cu Luminã,
sãnãtate,
multe
bucurii
ºi împliniri
alãturi de
cei dragi!

 “La Mulþi
Ani!”

SC SENIC COM SRL, titular al pro-
iectului „Construire locuinþe colective
S+P+10 cu garaje la subsol”, anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj- fãrã
evaluarea impactului asupra mediului ºi
fãrã evaluare adecvatã pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat în Muni-
cipiul Craiova, Bulevardul Dacia, nr. 2A,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1 în zilele de L-J, între
orele 08.00-16.00 ºi vineri între orele 08.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de 23.12.2017.

Titular Comuna Brãdeºti anunþã ela-
borarea primei versiuni a planului” Plan
Urbanistic General Comuna Brãdeºti,
jud. Dolj” ºi declansarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului de mediu.-
Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj i la se-
diul titularului: comuna Brãdeºti, str. Mi-
hai Viteazu, nr. 3, jud.Dolj.Comentariile ºi
sugestiile se primesc în scris la sediul
APM Dolj în termen de 18 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunþ.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL
vã dã posibilitatea sã achiziþionaþi

Cei mai frumoºi pomi de Crãciun,
doar în Piaþa Centralã din Craiova!

OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial angajeazã
secretar notarial. Cerin-
þe: cunoºtinþe Word, Ex-
cel, experienþa constitu-
ie avantaj. Cv-urile se de-
pun la adresa de e-mail:
birou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere semidecomanda-
te, 1/4, zona Puºkin. Te-
lefon: 0758/153.669.
Vând apartament cu douã
camere în Bucureºti, Pre-
lungirea Ghencea. Tele-
fon: 0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire centra-
lã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

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

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

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

Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren agri-
col Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon: 0251/
548.870.

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

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

Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr carte telefonicã
veche cu adresa comple-
tã a abonatului. O plãtesc
foarte bine . Craiova. Te-
lefon: 0723/ 684.511.

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

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

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând lãmâi în anul 15 de
fructificare, caut colabo-
ratori pentru înfiinþarea
unei crescãtorii de fazani,
gîºte, curcani, raþe. Te-
lefon: 0768/661.401,
0742/023.399.

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

Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu cau-
ciucuri de iarnã, televi-
zor Toshiba Telefon:
0762/183.205.

Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electricã
de fãcut pâine “Alasca”
– 70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.

Vând combinã frigorificã
BOSCH,aragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã fontã
bucãtãrie, calorifer fontã
5 elemenþi. Telefon:
0728/011.731.

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

Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 19 decembrie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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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 bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
Cenaclul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane cabi-
nete medicale. Telefon:
0722/ 956.600.

PIERDERI
Pierdut cod unic de
înregistrare cu nr. A
128099/08.02.2008,
Cui: 23214038. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE
Familia conf. univ dr.
Mircea Zãvãleanu este
alãturi de domnul acad.
prof. univ. dr. ing. Au-
rel Popa, în aceste mo-
mente de grea încer-
care ºi durere pricinui-
te de trecerea în nefiin-
þã a soþiei sale. Since-
re condoleanþe familiei
îndoliate!

Membrii Consiliului de
Administraþie al Uni-
versitãþii din Craiova
transmit sincere con-
doleanþe domnului
acad. prof. univ. dr.
ing. Aurel Popa,  în cli-
pele de mare tristeþe
pricinuite de trecerea
în nefiinþã a soþiei sale.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!

Membrii Senatului Uni-
versitãþii din Craiova
transmit sincere con-
doleanþe domnului
acad. prof. univ. dr.
ing. Aurel Popa în aces-
te momente de mare
tristeþe pricinuite de
decesul soþiei sale. Sin-
cere condoleanþe fami-
liei îndoliate!

Familia conf. univ dr.
Mircea Zãvãleanu este
alãturi de domnul prof.
univ. dr. ing. Dumitru Ilie,
în aceste momente de
grea încercare ºi durere
pricinuite de trecerea în
nefiinþã a mamei sale.
Sincere condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
Membrii Senatului Uni-
versitãþii din Craiova
transmit sincere condo-
leanþe domnului prof.
univ. dr. ing. Dumitru Ilie,
în clipele de mare triste-
þe pricinuite de trecerea
în nefiinþã a mamei sale.
Sincere condoleanþe fa-
miliei îndoliate!

Membrii Consiliului de
Administraþie al Univer-
sitãþii din Craiova trans-
mit sincere condolean-
þe domnului prof. univ.
dr. ing. Dumitru Ilie în
aceste momente de
mare tristeþe pricinuite
de decesul mamei sale.
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 22 15 4 3 35-12 49
2. FCSB 22 14 5 3 45-14 47
3. Craiova 22 12 7 3 36-23 43
4. Astra 22 10 7 5 31-21 37
5. Botoºani 22 10 5 7 26-23 35
6. Viitorul 22 10 4 8 29-19 34
7. Dinamo 21 10 3 8 31-22 33
8. CSMP Iaºi 22 8 6 8 27-29 30
9. ACS Poli 21 6 7 8 18-30 25
10. Chiajna 22 7 3 12 29-29 24
11. Voluntari 21 5 7 9 17-25 22
12. Sepsi 21 4 3 14 13-37 15
13. Mediaº 22 2 9 11 10-32 15
14. Juventus 22 1 6 15 12-44 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXII- a
Astra – FC Botoºani 2-1

Au marcat: Ioniþã 10 – pen., Belu 85 / M. Roman 64 – pen.
Chiajna – Gaz Metan 1-1

Au marcat: M. Cristescu 49 / Chamed 61.
„U” Craiova – CFR Cluj 2-1

Au marcat: Bãluþã 45, Mitriþã 51 / Urko Vera 61.
CSMP Iaºi – Juventus 3-1

Au marcat: Platini 11, Sin 28, Cisse 50 / Cãlinþaru 26.
FCSB – Viitorul 2-0

Au marcat:  Man 20, Momcilovic 65.
Meciurile FC Voluntari – Sepsi ºi ACS Poli – Dinamo

s-au jucat asearã.

Calancea – Gafeazã în toate
meciurile importante. A fãcut-o
aproape de f iecare datã cu
FCSB, a comis-o cu Milan ºi în
ambele jocuri cu CFR de anul
acesta, dar ºi în alte ocazii. A
ieºit aiurea la centrarea de la gol,
intrând practic în Kelic. La acea
fazã nu l-a marcat însã nimeni

„Poneii” au rezolvat ultimul meci„Poneii” au rezolvat ultimul meci„Poneii” au rezolvat ultimul meci„Poneii” au rezolvat ultimul meci„Poneii” au rezolvat ultimul meci
Alb-albaºtrii sub lupã

Final de an sub aºteptãri pentru
echipele de salã ale Craiovei. Bas-
chetbaliºtii au rãmas fãrã antreno-
rul Rami Hadar ºi au pierdut ºi la
Sibiu, dar ºi acasã contra campioa-
nei, U BT Cluj Napoca. Condusã
de secunzi ºi de managerul Marius
Toma, Craiova a  fost condusã cu
24 de puncte 56-80, în sfertul 3,
dar a reuºit sã se apropie la 90-93
ºi chiar a avut ºansa egalãrii pe o
aruncare însã forþatã a lui Sirisce-
vic. La final, SCMU Craiova - U
BT Cluj Napoca a fost 94-105, pe
sferturi: 31-28, 19-27, 18-27, 26-
23. „În pofida problemelor noas-
tre, legate de absenþa antrenorului
Rami Hadar, în partida cu Clujul,
echipa a jucat pe alocuri mulþumi-
tor, dar repetãm la infinit greºelile
din apãrare. Nimeni nu a înscris
pânã acum 94 de puncte clujenilor
în acest sezon, dar nu ne încãlzeº-
te cu nimic, pentru cã am încasat
105 puncte“, a spus managerul
Craiovei, Marius Toma. În partida
cu U BT Cluj, pentru SCMU Cra-
iova au evoluat: Samuels (26 de
puncte), Martinic (25), Siriscevic
(20), Aleksandrov (9), Berceanu
(5), Paasoja (4), Kikos (3), Novak
(2), Corneanu, Vârnã. Craiova va
juca etapa viitoare în deplasare, cu
BC SCM Timiºoara, partida fiind

programatã joi (ora 19.30).
Voleibaliºtii de la SCMU Craiova

au fost ºi ei învinºi pe teren pro-
priu, în ultimul meci de cmapionat
al anului, de Tricolorul Ploieºti, scor
3-0, pe seturi: 26-24, 25-23, 25-17,
dupã o orã ºi 27 de minute de joc-
. Pentru Craiova au jucat: Ene, Hoh-
ne, Sanchez, Sippola, Blagojevic, R.
Olteanu, Mirko, Teleleu, Cãlin ºi
Rosic - libero. La oaspeþi au evo-
luat ºi foºtii jucãtori ai Craiovei: Licã,
Bartha, Olteanu ºi Stulenkov. „În
primele douã seturi ne-am ridicat la
valoarea adversarului, am condus
destul de bine în setul 2, dar când

ne apropiem de finalul setului se
întâmplã ceva ºi bãieþii nu se mai
pot concentra. Nu gãsim cele mai
bune soluþii. Mã bucur cã am jucat
bine în prima jumãtate a meciului,
dar finalurile de set îmi ridicã sem-
ne de întrebare. Suntem pe un drum
ascendent, dar trebuie sã recunoaº-
tem cã asta e valoarea noastrã în
acest moment“ a spus Dan Pascu.
Craiova încheie anul pe locul ºase,
cu 6 victorii ºi 7 înfrângeri. Alb-al-
baºtrii mai au de jucat un meci, în
16-imile Cupei CEV, returul cu tur-
cii de la Ziraat Bankasi Ankara, mâi-
ne, la Samsun.

Eºecuri în propriul fief pentruEºecuri în propriul fief pentruEºecuri în propriul fief pentruEºecuri în propriul fief pentruEºecuri în propriul fief pentru
baschetbaliºti ºi voleibaliºtibaschetbaliºti ºi voleibaliºtibaschetbaliºti ºi voleibaliºtibaschetbaliºti ºi voleibaliºtibaschetbaliºti ºi voleibaliºti

pe spaniolul care fusese trimis
în teren de Petrescu. Calancea a
avut o intervenþie bunã apoi, la
capul lui Omrani.
Popov – Angajamentul ºi devo-

tamentul sãu sunt totale, dar, aºa
cum ne-a obiºnuit, are momente
de black-out, cum a fost ºi cel din
prima reprizã, la pasa spre Calan-

cea. E posibil sã fi
strigat însã cã pa-
seazã în spate, fiind-
cã apoi i-a reproºat
portarului cã n-a ie-
ºit. Bulgarul a mai
fost depãºit ºi pe fi-
nal, în duel aerian
de Urko Vera, dar
mingea a trecut pe
lângã poartã.
Kelic – A jucat

destul de bine, deºi
a apelat la multe
faulturi pentru a-l
opri pe Omrani, în-
casând ºi un galben
înainte de pauzã.
Dacã i-au prelungit
contractul, atunci
conducãtorii clubu-
lui sunt mulþumiþi de
croat, deºi evoluþii-
le sale n-au fost la
cel mai înalt nivel.
Briceag – Meci

bun, s-a apãrat de-
cent. Dacã-i ieºeau
ºi centrãrile...

Martic – Revenit în echipã
dupã suspendare, ºi-a pus din nou
amprenta, în jocul cu echipa con-
tra cãreia a debutat pentru ªtiin-
þa. Centrare perfectã pentru golul
lui Bãluþã, a mai oferit ºi altele, dar
Craiova nu are neapãrat un vârf
de careu sã conteze mult în jocul
aerian, iar fundaºii CFR-ului sunt

redutabili la acest capitol. Pãcat
de ocazia irositã la 2-1, când a
ºutat peste poartã, singur cu
portarul.
Mateiu – Ca ºi la Mediaº, a fost

cel mai bun jucãtor al Universitãþii
ºi în meciul cu CFR Cluj. A alergat
mult, a deposedat, a recuperat, a
ºi pasat bine de multe ori, ieºind ºi
din raza sa de acþiune. Chiar dacã
mingea a intrat practic sub el, a
ºutat bine în primele minute, pu-
nându-i probleme lui Arlauskis. A
avut ºi douã scãpãri, pierzându-l
pe Culio la prima ocazie a oaspeþi-
lor ºi la o altã fazã în care Kelic a
fost nevoit sã faulteze.
Zlatinski – În nota sa obiºnui-

tã, a fãcut un joc laborios, fãrã
însã a ieºi în evidenþã.
Bancu – Unul dintre cei mai

buni de pe teren, a urcat bine, chiar
dacã nu a adus mare pericol la
poarta lui Arlauskis, doar când a
reluat din unghi, pe portar, în fina-
lul primei pãrþi. ªi pe apãrare l-a
blocat destul de bine pe Deac, chiar
dacã uneori a apelat la faulturi.
Burlacu – Nu s-a prea vãzut,

parcã mai mult a fost preocupat
sã îndemne publicul la urale.
ªtiam cã nu rezistã un meci în-
treg, dar pe final de campionat a
pãrut fãrã vlagã încã de la înce-
putul jocurilor. Nu a rezolvat prac-
tic nicio situaþie unu la unu, a ju-
cat mai mult ca sã fie „juniorul”
din teren. Trebuie sã înveþe sã se

foloseascã mai bine de talia sa, are
momente în care joacã bine rolul
de pivot. Poate dupã o pregãtire
de iarnã bunã îºi va recãpãta for-
ma, fiind primul sãu sezon în care
evolueazã constant în Liga I
Mitriþã – Îºi asumã riscuri, co-

boarã la mijloc sã-ºi ia mingi, chiar
dacã le mai pierde uneori încer-
când sã rezolve faze individual.
Când va mai cãpãta experienþã ºi
va avea mai multã clarviziune va
fi cel puþin la nivelul lui Sânmãr-
tean în perioada bunã a acestuia.
Fabuloasã execuþia de la gol, dupã
o fazã în care a apãrut excelent
între linii ºi a fost faultat.
Bãluþã – Pânã la gol nu s-a

prea vãzut, fiind destul de izolat.
Excelentã reluarea cu capul pen-
tru deschiderea scorului, întrecutã
doar de faza în care a ºutat cu ex-
teriorul în transversalã, având lân-
gã el jumãtate din echipa CFR-
ului. Nu merita sã fie eliminat,
practic ambele cartonaºe le-a pri-
mit degeaba, primul pentru pro-
teste, iar la al doilea nu l-a atins
pe Culio.
Gustavo – A alergat destul de

mult când a intrat, a încercat sã
se apere, a ºi comis un henþ în
careu. Nicio realizare ofensivã.
Popa – A intrat pe final, în con-

diþiile în care aveam nevoie de ta-
lie în careu, dupã ce Petrescu a
introdus ºi al doilea vârf masiv,
Urko Vera.
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