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-  Mã doare în suflet
Popescule, când vãd cã pe
politicienii noºtri îi doare-n
cot de noi.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

La doar doi paºi de Dunã-
re, fluviul pe care l-a strã-
bãtut, anul acesta, înot de la
un capãt la altul, de la izvoa-
re ºi pânã la revãrsarea în
mare, Avram Iancu a popo-
sit, ieri, pentru câteva ore,
în comuna Cãlãraºi. Biblio-
tecarul în vârstã de 41 de
ani, din Petroºani, care a ui-
mit pe toatã lumea cu per-
formanþele sale sportive, le-
a vorbit elevilor despre cât
de importantã este miºcarea,
dar ºi lectura, ºi i-a încura-
jat sã nu renunþe la visele ºi
aspiraþiile pe care le au,
chiar dacã acum li se par
imposibil de realizat. Nimic
nu este imposibil!
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Fostul administrator Tel Drum,

Marian Fiscuci, trimis

în judecatã de DNA,

alãturi de un fost deputat
DNA a dispus, ieri, trimiterea

în judecatã a fostului deputat
Adrian Simionescu ºi a omului
de afaceri Marian Fiºcuci, fost
administrator Tel Drum, pentru
fapte de acte de comerþ incom-
patibile cu funcþia ºi complicita-
te la evaziune fiscalã, respectiv
evaziune fiscalã. Adrian Simio-
nescu, la data faptelor, deputat
în Parlamentul României, a fost
trimis în judecatã pentru acte de
comerþ incompatibile cu funcþia
ºi complicitate la evaziune
fiscalã. Marian Fiºcuci, fost
administrator al SC Proinvest
SRL Alexandria, a fost trimis în
judecatã, fiind acuzat de evaziu-
ne fiscalã. Fiºcuci a administrat,
în trecut, ºi firma Tel Drum. „În
perioada 2012 – 2014, inculpa-
tul Fiºcuci Marian, prin SC
Proinvest SRL Alexandria, a
achiziþionat din spaþiul intraco-
munitar utilaje agricole de la
firme consacrate în domeniu,
pe care le-a livrat beneficiarilor
- firme româneºti. În acest lanþ
economico - financiar, a
introdus o verigã fictivã,
respectiv firma bulgãreascã Fan
Speed Nikopole, controlatã de
deputatul Simionescu Adrian,
cãreia îi erau livrate utilajele
agricole, iar aceasta le livra
beneficiarilor finali din Româ-
nia. Totodatã, la sediul PROIN-
VEST se întocmeau formal
documente care atestau livrãrile
fictive menþionate”, precizeazã
DNA, într-un comunicat de
presã. Potrivit sursei citate,
iniþial se identificau beneficiarii
– firme româneºti ºi se perfec-
tau înþelegeri cu administratorii
acestor societãþi, interesate în
achiziþionarea de utilaje agrico-
le. Acestora li se promitea
vânzarea de utilaje procurate
preponderent din Germania,
Olanda ºi Franþa, prin interme-
diul SC Proinvest S.R.L. care
era ºi dealer-ul autorizat al
firmelor producãtoare.
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An de an, spre sfârºitul lui decembrie, se
aduc sistematic în discuþie evenimentele de
acum 28 de ani, numite de nu puþini „revolu-
þie”, ºi avem pe cale de consecinþã o cohortã
de revoluþionari, cu atestate în regulã, ºi, mai
nou, „loviturã de stat”, prin comunicatul Par-
chetului Militar de pe lângã Înalta Curte de
Justiþie ºi Casaþie, asupra „Dosarului revolu-
þiei”. Cã am avut mai degrabã o îngemânare
fertilã între una ºi alta, ar pãrea o tezã mult
mai verosimilã, pentru cei care au trãit, în
maximã tensiune, evenimentele respective,
este o altã discuþie. Erau întrunite însã ºi con-
diþiile exprese ale unei lovituri de stat, aºa cum
sunt ele descrise de Edward Luttwak, în ghi-
dul sãu practic, despre asemenea momente.
Sigur cã ºi teza unei revoluþii, realizatã de
poporul român împotriva lui Nicolae Ceau-
ºescu, prin raportare ºi la ceea ce se întâm-
plase în toatã Europa de Est, unde Honecker,
Kadar, Jaruzelski sau Jifkov - docili Kremli-
nului -, fuseserã basculaþi în câteva luni de
Mihail Gorbaciov, are ºi ea susþinãtorii ei. Mai
ales cã Nicolae Ceauºescu se dorea în conti-
nuare „o piatrã tare”, un rebel pentru Krem-
lin, nicidecum la picioarele lui Gorbaciov, ºi
deloc o piesã de domino ca altele. Argumente:
‘68, apoi non-alinierea la ruperea relaþiilor cu
Israelul dupã rãzboiul de 6 zile din iunie 1967,
apoi vizita la Beijing, în 1971, în plinã crizã
sino-sovieticã, apoi neboicotarea Jocurilor
Olimpice de la Los Angeles, din 1984, unde
þãrile din Est nu au participat º.a.m.d.. Co-
municatul Parchetului Militar anunþã, în te-
meiul probaþiunilor administrate mecanismele

dezinformãrilor constante, cu consecinþe de-
osebit de grave, lansate prin intermediul TVR,
Radiodifuziunii ºi mijloacelor militare de co-
municaþii, totul pentru instaurarea la nivel na-
þional a binecunoscutei psihoze teroriste. S-a
minþit ca la balamuc. Acelaºi comunicat, în
premierã, menþioneazã cã pânã la executarea
soþilor Nicolae ºi Elena Ceauºescu, la Târgo-
viºte, au fost identificate trei tentative de li-
chidare fizicã a acestora. Decembrie ‘89 re-
prezintã, neîndoielnic, o paginã de istorie re-
centã. În continuare, deloc clarã. Chiar dacã
unii confraþi îºi duc mâna stângã peste mâna
dreaptã, fiindcã au susþinut ideea unei lovituri
de stat, de maximã actualitate ni se pare acum
cartea lui Michel Castex, ºeful grupului de
jurnaliºti AFP, sosiþi la Bucureºti chiar în ziua
de Crãciun, „Un mensonge gros comme le
siecle” (n.r. O minciunã mare cât secolul) –
Ed. Albin Michel, 1990. Autorul demonstrea-
zã cã „minciuna a fost soclul fondator al re-
voluþiei”. Ceea ce este grav. Mult mai grav
este faptul cã a avut un ºef de orchestrã clan-
destin. Pentru prima datã mãrturiseºte Michel
Castex, CIA ºi KGB ºi-au dat mâna la cãderea
lui Nicolae Ceauºescu. Sulfurosul ministru
francez de externe, Roland Dumas, vorbea,
în decembrie ‘89 de trimiterea de brigãzi in-
ternaþionale pentru a lupta alãturi de insurgenþi,
contra oamenilor puterii. Orchestrarea unei
intoxicãri fãrã precedent a populaþiei, exage-
rarea minciunii ºi a ororilor în presa þãrilor
vecine, prin zelul agenþiilor Tanjug, MTI,
BTA, au fãcut numai ºi numai rãu, dând asi-
gurãri cã opereazã, pe teritoriul þãrii, coman-

douri arabe, alãturi de unitãþi speciale ale Se-
curitãþii, ba ºi mercenari, nord-coreeni, încât
pânã ºi un intelectual de calibrul academicia-
nului francez de origine românã Eugene Io-
nesco, la un post de radio israelian spunea:
„Potrivit mãrturiilor ungare ºi sârbe, soldaþii
români au refuzat sã tragã în populaþie ºi mi-
litari nord-coreeni au deschis focul”. S-a in-
cititat la rãzboi civil, dar n-a ieºit, fiindcã Iu-
lian Vlad – inteligenþa ascuþitã -, conform
mãrturisirilor, a fãcut tot ce i-a stat în putinþã
pentru a evita „vãrsarea de sânge”. Au murit
însã destui oameni nevinovaþi. Tanjugul, fi-
indcã era credibil, s-a autodepãºit în mistifi-
cãri. Va simþi câþiva ani mai târziu, ce înseamnã
mistificarea în presã. Fiindcã eroarea, o ºtim
de la Talleyrand, este mai mult decât o crimã,
ºi nu doar în politicã. Comunicatul Parchetu-
lui Militar, chiar ºi succint, valideazã multe din
afirmaþiile generalului Iulian Vlad „Confesiuni
pentru istorie” de Aurel Rogojan, o carte apã-
rutã recent, ºi însoþitã de comentarii de tot fe-
lul. Evenimentele din decembrie ‘89 rãmân o
temã ardentã pentru istorici. Ceea ce nu se va
putea oculta, în nicio împrejurare, este partici-
parea tinerilor - mulþi plãtind cu viaþa -, perso-
najele centrale ale evenimentelor dramatice de
atunci. Emanaþii evenimentelor din decembrie
‘89, Silviu Brucan, Alexandru Bârlãdeanu, Ni-
colae Militaru, Dumitru Mazilu, Sergiu Nicola-
escu, Virgil Mãgureanu, Gelu Voican Voicules-
cu, Petre Roman, ºi deloc ultimul pe listã, Ion
Iliescu, dar ºi ceilalþi, pe care nu îi mai enume-
rãm, au pãrãsit, rând pe rând, scena politicã,
iar unii dintre ei ºi aceastã lume.

Potrivit amendamentului sena-
torului ªerban Nicolae, dupã ce
prejudiciul cauzat de o eroare ju-
diciarã a fost acoperit de stat, Mi-
nisterul Finanþelor Publice se în-
toarce în mod obligatoriu pe cale
judiciarã împotriva judecãtorului
sau procurorului care a determi-
nat eroarea judiciarã. Diferenþa
faþã de actuala lege este sintagma
“se întoarce în mod obligatoriu”,
faþã de “se poate îndrepta”, cum
prevede legea 303. O altã modifi-
care este aceea cã “termenul de
prescripþie a dreptului la acþiune
al statului prevãzut la alin 8 este
de un an, de la data când a fost
achitat integral prejudiciul” faþã de
“termenul de prescripþie a drep-
tului la acþiune în toate cazurile
prevãzute de prezentul articol este
de un an”.

Din Camera Deputaþilor, pro-
iectul a plecat spre plenul Senatu-
lui cu urmãtoarele prevederi:

„Rãspunderea statului nu înlã-
turã rãspunderea civilã penalã sau
disciplinarã a judecãtorilor ºi pro-
curorilor care ºi-au exercitat func-
þia cu rea credinþã sau gravã ne-
glijenþã. Existã gravã neglijenþã

Senatul a adoptat proiectul de modificare
a Legii 303/2004 privind Statutul magistraþilor

Senatul a adoptat ieri, în calitate de for decizional, proiec-
tul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistra-
þilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate
de rãspunderea magistraþilor. Opoziþia a încercat scoaterea
de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Bãses-

cu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeazã legile
Justiþiei din ordinea de zi a acestei sesiuni.

atunci când judecãtorul sau pro-
curorul nesocoteºte din culpã, în
mod grav, neîndoielnic ºi nescu-
zabil, normele de drept material ori
procesual.

Plata de cãtre stat a sumelor
datorate cu titlu de despãgubire se
efectueazã în termen de cel mult 6
luni de la data comunicãrii hotãrâ-
rii judecãtoreºti definitive. Rãspun-
derea statului nu înlãturã rãspun-
derea civilã penalã sau disciplinarã
a judecãtorilor ºi procurorilor care
ºi-au exercitat funcþia cu rea cre-
dinþã sau gravã neglijenþã.

Nu este îndreptãþitã în repara-
rea pagubei persoana care, în cur-
sul procesului, a contribuit la sã-
vârºirea erorii judiciare de cãtre
judecãtor sau procuror. Pentru re-
pararea prejudiciului, persoana
vãtãmatã se va îndrepta cu acþiu-
ne împotriva ministerului Finan-
þelor Publice. Competenþa soluþi-
onãrii acþiunii civile survine tribu-
nalului în a cãrui circumscripþie
domiciliazã reclamantul.

În termen de 2 luni de la co-
municarea hotãrârii definitive pro-
nunþate în activitatea prevãzutã de
alin 4), ministerul Finanþelor pu-

blice va sesiza Inspecþia judiciarã
în vederea constatãrii existenþei
relei credinþe sau gravei neglijen-
þe a judecãtorului sau procuroru-
lui care a sãvârºit eroarea judicia-
rã, potrivit procedurii prevãzute de
dispoziþiile Legii nr. 317/2004 pri-
vind CSM.

Dupã rãmânerea definitã a ra-
portului Inspecþiei judiciare prin
care s-a constatat reaua credinþã
ori grava neglijenþã a judecãtoru-
lui sau procurorului, statul exer-
citã acþiunea în regres împotriva
judecãtorului sau a procurorului.
Competenþa de soluþionare a acþi-
unii în regres revine în primã in-
stanþã Curþii de Apel Bucureºti,
Secþia civilã. În cazul în care ju-
decãtorul sau procurorul împotri-

va cãruia se exercitã acþiunea în
regres îºi exercitã atribuþiile la
Curtea de Apel Bucureºti sau la
Parchetul de pe lângã aceasta,
acþiunea în regres va fi soluþiona-
tã de cãtre o Curte de Apel înve-
cinatã, la alegerea reclamantului.

Împotriva hotãrârii pronunþate
potrivit alin. 9) se poate exercita
calea de atac a recursului la Sec-
þia corespunzãtoare a ÎCCJ. CSM
poate stabili condiþii, termene ºi
proceduri pentru asigurarea de
rãspundere profesionalã obligato-
rie a judecãtorilor ºi procurorilor.
Asigurarea obligatorie nu poate sã
întârzie, diminueze sau sã înlãtu-
re rãspunderea juridicã determi-
natã de reaua credinþã sau grava
neglijenþã”.
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La Sopot, cu toate satele compo-
nente, viaþa nu este deloc uºoarã.
Decorul pare desprins din basme ºi
ai crede cã toatã lumea trãieºte ex-
traordinar. Nu este deloc aºa, dar oa-
menii muncesc sã-ºi asigure traiul
zilnic ºi, de cele mai multe ori, reu-
ºesc. Trebuia sã aibã ºi un confort
minim, pentru care autoritãþile loca-
le au depus toate eforturile. „Ne-am
gândit tot timpul la oameni ºi pen-
tru ei am fãcut totul. Astfel, s-a as-
faltat drumul comunal între Beloþ ºi
Sopot ( ceea ce se ºi vede în teren –
n.r.), s-au construit podeþe la toate
cãile de acces cãtre proprietãþi ºi am
asigurat iluminatul public în toatã
comuna , schimbând inclusiv stâl-
pii, cei din lemn fiind înlocuiþi cu unii
din beton. Inclusiv sediul Primãriei
a fost reabilitat, iar pentru alte lu-
crãri de infrastructurã s-au accesat
fonduri europene ºi guvernamenta-
le”, a precizat  Cãtãlin Trãistaru,
primarul comunei Sopot.
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La aproximativ 30 de km de Craiova, pe o su-
prafaþã de 60 kmp, în ºapte sate componente
(Sopot, cel care dã ºi numele comunei, Pietroa-
ia, Beloþ, Sîrsca, Cernat – cu cei mai puþini lo-
cuitori, cei mai mulþi la vârstã înaintatã – Pe-
reni ºi Baºcov – unde sunt cei mai mulþi tineri)
locuiesc peste 1.800 de oameni într-un decor mi-
rific, printre dealuri. Viaþa nu este deloc uºoa-
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rã, dar se merge mai departe ºi, graþie primaru-
lui ºi Consiliului Local , modernizarea este la
ea acasã, fiind accesate atât fonduri europene,
cât ºi guvernamentale, iar traiul s-a schimbat.
Mai mult, din ce în mai multe persoane revin
acasã, altele ºi-au fãcut domiciliul aici, natalita-
tea a crescut, estimându-se ca, în patru – cinci
ani, populaþia creascã.

De Sãrbãtori,

WATER PARK INVITÃ CRAIOVENII LA DISTRACÞIE

Apã caldã, distracþie, saunã ºi mul-
tã voie bunã, de Sãrbãtori, la Water
Park.

Craiovenii sunt aºteptaþi în numãr
cât mare, de luni pânã duminicã, în
intervalul orar 10.00 – 20.00, inclusiv
în zilele de sãrbãtori, la Complexul Ac-
vatic Water Park din Craiova, com-
plex ce oferã vizitatorilor o zonã aco-
peritã cu bazine ºi tobogane în supra-
faþã totalã de 2.550 de mp.

Cei care aleg sã îºi petreacã sãrbã-
torile la Water Park se pot delecta în
bazinul de înot cu o suprafaþã totalã
de 209,16 mp sau pot trãi o experien-
þã unicã într-unul dintre cele cinci to-
bogane aflate în interiorul clãdirii (Ma-
gic Hole cu lungimea de 126,81 m,
Black Hole cu lungimea de 115,36 m, Aquatube cu
lungimea 80,21 m ºi 2 tobogane Body Slide cu lungi-
mea de 80,61 m).

Tot în cadrul Water – Park-ului din Craiova, vizita-
torii se pot bucura de o saunã modernã, deschisã zil-
nic, în intervalul orar 10.00 – 18.30.

Taxele de intrare propuse sunt:
• 24 lei pentru copii intre 5 ºi 10 ani, de luni pânã

vineri – brãþarã albã
• 36 lei pentru persoanele de peste 10 ani, de luni

pânã vineri – brãþarã albastrã

• 34 lei pentru copii între 5 ºi 10 ani, în week-end –
brãþarã roºie

• 50 lei pentru persoanele de peste 10 ani, în week-
end – brãþarã neagrã

• 15 lei taxa saunã pentru persoanele de peste 16
ani – brãþarã verde

Numãrul maxim de persoane în spaþiul amenajat in
interiorul Obiectului 3 - Clãdirea pentru bazine acope-
rite ºi jocuri de apã este de 280.

Detalii: telefon 0737.735.944 sau pe pagina de Fa-
cebook a Primãriei Craiova: facebook/Primaria-Mu-
nicipiului-Craiova.

Proiecte
de dezvoltare

multiple
Lucrurile se

vãd foarte clar, iar
proiectele de dez-
voltare ºi-au arãtat
efectele. Astfel,
administraþia loca-
lã a câºtigat un
proiect european
în valoare de un
milion de euro,
fonduri nerambur-
sabile, pentru mo-
dernizarea drumu-
rilor de exploatare
agricolã, fiind as-

faltaþi cinci km ºi pietruiþi ºase km,
distanþe care vor lega Sopot ºi Baº-
cov, lucrãri care vor începe în primã-
vara anului viitor. În 2018, în toamnã
va demara ºi proiectul de un milion
de euro, tot prin bani europeni ne-
rambursabili, pentru modernizarea
fostlui drum spre Craiova, pe relaþia
Sopot – Pereni. „Am mers pe derula-
rea proiectelor prioritare, iar prin Gru-
pul de Acþiune Localã (GAL) „Coli-
nele Olteniei” am achiziþionat un bul-
doexacavator care ne va ajuta atât
pe perioada de iarnã, cât ºi pe cea de
varã. Vorbind despre GAL, la înce-
putul lunii noiembrie, la Olãneºti, a
avut loc o întâlnire cu parteneri din
Spania (Cedarma Galaur ºi Eurodel
Internaþional) ºi din mai multe locali-
tãþi din þarã, printre care ºi noi. Am
fost selectaþi între cei care vor parti-
cipa, în martie 2018, la un simpozion
în Spania, unde vor fi puse la punct
strategii de dezvoltare, prin împãrtã-
ºirea din experienþa partenerilor
noºtri”, a mai spus Cãtãlin Trãistaru.

Educaþia ºi Sãnãtatea,
printre prioritãþi

Învãþãmântul nu a fost uitat, iar
investiþiile au fost pe mãsurã. ªcoa-
la principalã , cu clasele I – VIII,
este la Beloþ, alte trei structuri fi-
ind la Sopot – Baºcov ºi Pietroaia
(preºcolari ºi ciclul primar). Con-
form celor afirmate de cãtre primar,
s-a pãstrat numãrul de elevi, în fie-
care an, peste 200, fapt demonstrat
de numãrul naºterilor din comunã,
o medie anualã de 20, „ceea ce ne
face sã fim încrezãtori, astfel cã am
investit în educaþie. Din fonduri
guvernamentale, 800.000 de lei au
fost distribuiþi pentru moderniza-
rea ºi reabilitarea ºcolii din Sopot,
iar 1,24 de milioane de lei au fost
acordaþi pentru construirea unei
ºcoli primare ºi grãdiniþã la Baºcov.
De asemena, vom depune un pro-
iect ºi pentru obþinerea de fonduri
europene necesare reabilitãrii ºi
modernizãrii ºcolii din Beloþ. Tot
suntem în perioada Sãrbãtorilor de
Iarnã, aºa încât Moº Crãciun a ve-
nit deja la elevi, fiind împãrþite ca-
douri, ca în fiecare an, de cãtre Pri-

mãrie ºi Consiliul Local”. Nici sã-
nãtatea nu a fost uitatã. La Baºcov,
s-a construit un dispesar uman, in-
vestiþia fiind în jur de 50.000 de lei,
iar în buget a fost prinsã ºi o finan-
þare pentru reabilitarea unitãþilor sa-
nitare din Sopot ºi Beloþ.

„Prin muncã ºi implicare
se pot rezolva foarte multe”
Fiind zonã ruralã, cu toate in-

convenientele zonei, agricultura
rãmâne principala ocupaþie a local-
nicilor. Peste 70% din terenuri sunt
lucrate, „în asociaþii din zonã, cele

mai multe terenuri în arendã, chiar
eu îndemnându-i pe oameni sã nu-
ºi vândã pãmântul. Se cultivã de
la grâu, porumb, rapiþã pânã la ma-
zãre. ªi la zoozehnie stãm destul
de bine, având peste 2.000 de oi ºi
400 de bovine, iar Târgul nostru
din fiecare miercuri este extraordi-
nar, aici venind sã-ºi vândã pro-
dusele oameni ºi din localitãþile
vecine” – Cãtãlin Trãistaru. Ca o
concluzie redãm vorbele primaru-
lui: „Este o zonã frumoasã, grea,
dar prin muncã ºi implicare se pot
rezolva foarte multe”.
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Aºa dupã cum anunþaserã, ieri,
la ora 14.00, în jur de 40 de ma-
gistraþi - judecãtori de la Judecã-
toria Craiova, împreunã cu procu-
rori de la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova, au ieºit în faþa
instanþei, pe scãri, pentru a-ºi ex-
prima dezacordul faþã de propune-
rile de modificare a legilor justiþiei
(Legea nr. 303/2004, Legea nr.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, oame-
nii legii au descins la domiciliile unor persoa-
ne fizice care au calitatea de administratori
statutari sau de fapt ai societãþilor comer-
ciale vizate, 12 percheziþii fiind efectuate în
municipiul Craiova ºi localitãþile Coºoveni,
Coþofenii din Faþã ºi Gângiova, judeþul Dolj,
ºi câte una în judeþele Prahova, Gorj ºi Cã-
lãraºi. Poliþiºtii au identificat ºi ridicat do-
cumente contabile referitoare la relaþii co-
merciale derulate de 22 de societãþi comer-
ciale, 3 întreprinderi individuale ºi au ridi-
cat ºtampilele a patru societãþi comerciale.
Percheziþiile au fost efectuate într-o cauzã
penalã înregistratã la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj în care se efectueazã cer-

Pompierii ºi poliþiºtii doljeni au fost anun-
þaþi ieri, puþin dupã ora 8.00, cã pe DN 56,
la km 14+800, pe raza localitãþii Radovan, a
avut loc un grav accident de circulaþie. La
faþa locului a intervenit Secþia de
Pompieri Segarcea din cadrul ISU
Dolj, cu un echipaj de descarcerare
ºi unul SMURD, precum ºi douã
ambulanþe ale Serviciului de Ambu-
lanþã Judeþean Dolj, ajungând ºi echi-
paje de poliþiºti. Pompierii au fost
nevoiþi sã taie una dintre maºini pen-
tru a scoate cele trei persoane aflate
în interior, care rãmãseserã prinse
între fiarele contorsionate ale vehicu-
lului. Din nefericire, douã femei au
decedat, iar a treia persoanã, un bãr-

Judecãtorii ºi procurorii craioveni protestezã împotrivaJudecãtorii ºi procurorii craioveni protestezã împotrivaJudecãtorii ºi procurorii craioveni protestezã împotrivaJudecãtorii ºi procurorii craioveni protestezã împotrivaJudecãtorii ºi procurorii craioveni protestezã împotriva
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Magistraþii craioveni au demarat, ieri,
protestele faþã de propunerile de modifica-
re a legilor Justiþiei. Peste 100 de procu-
rori ºi judecãtori au ieºit pe scãrile Judecã-
toriei Craiova, apoi la Tribunalul Dolj, pen-
tru a-ºi exprima dezacordul atât cu privire
la lipsa de transparenþã cu care s-a lucrat
în acest domeniu, precizând cã modificãrile
ar fi trebuit supuse dezbaterii publice, cât

ºi legat de faptul cã noile prevederi sunt
de naturã a favoriza în mod excesiv per-
soanele care comit fapte antisociale ºi în-
greuneazã înfãptuirea actului de justiþie.
„Înarmaþi” cu pancarte cu jurãmântul pe
care l-au depus, magistraþii spun cã vor
continua sã iasã ºi în zilele urmãtoare, fãrã
a afecta activitatea, pentru cã înceracã sã
tragã un semnal de alarmã.

304/2004, Legea nr. 317/2004),
precum ºi a Codului Penal ºi Co-
dului de Procedurã Penalã. Ne-au
explicat cã nu este un protest or-
ganizat, ci reprezintã modul în care
ei, cei care lucreazã cu aceste legi,
înþeleg sã ia atitudine atunci când
constatã cã existã pericolul ca aces-
te modificãri sã devinã o piedicã
în calea îndeplinirii obligaþiilor asu-

mate, pentru cã toþi au depus un
jurãmânt, pe care l-au ºi expus pe
câteva pancarte. Au precizat cã
acþiunea lor nu a afectat activita-
tea instanþei, iar la ora 14.15, pro-
testul s-a încheiat, urmând sã se
reia ºi în zilele urmãtoare.

La ora 16.00, pe scãrile din faþa
Tribunalului Dolj scena s-a repe-
tat. Aproape 70 de judecãtori de la
Tribunalul Dolj, alãturi de care au
stat procurori de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, DIICOT
ºi DNA, au protestat, în liniºte.
Fãrã vorbe de prisos. Abia dupã
ce s-au scurs cele 15 minute au
declarat cã noile prevederi sunt de
naturã sã afecteze actul de justiþie,
iar ei vor sã aducã acest lucru în
faþa opiniei publice. „Problema
este cã procesul legiferãrii are loc
fãrã transparenþã, fãrã o dezbate-
re publicã asupra consecinþelor
modificãrilor avute în vedere ºi
fãrã a lua în considerare propune-
rile ºi observaþiile formulate de
magistraþi. Se încearcã aºa, o le-
giferare pe repede-nainte, dar nu
este o soluþie, pentru cã ajung sã

ne amputeze mijloacele de probã
lucru de va face mult mai greu
aflarea adevãrului”, a spus pro-
curorul Cristian Ciolacu, de la Par-
chetul de pe Lângã Tribunalul Dolj.
„Magistraþii din cadrul Tribuna-
lului Dolj au hotãrât astãzi (n.r.
ieri), în cadrul Adunãrii Generale

sã îºi exprime nemulþumirea cu
privire la modalitatea de adoptare
a modificãrilor legilor justiþiei ºi,
în semn de protest, în perioda 19 –
22 decembrie, în intervalul orar
16.00 – 16.15, ies în faþa instan-
þei”, ne-a explicat judecãtor Denis
Ghervase, de la Tribunalul Dolj.

Impact devastator!

Douã femei decedate în accident la Radovan
Douã femei, o tânãrã de 28 de

ani, din Craiova ºi una în vârstã de
50 de ani, din Podari, ºi-au pierdut
viaþa, iar un bãrbat de 38 de ani din
Craiova a ajuns în stare gravã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, în urma unui violent
accident de circulaþie petrecut ieri
pe DN 56, în localitatea Radovan.
Autoturismul Volkswagen în care se
aflau cele trei victime a fost izbit de
o Skoda scãpatã de sub control, la
volanul cãreia se afla o ºoferiþã de
30 de ani, din Ciupercenii Noi.
Aceasta este acum cercetatã pentru
ucidere din culpã ºi vãtãmare
corporalã din culpã.

bat, rãnit grav, a fost transportat la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgnþã Craiova.

În urma cercetãrilor efectuate, poliþiºtii
au stabilit cã, Veronica Vanã, de 30 de ani,
din Ciupercenii Noi, la volanul unui autotu-
rism Skoda, în timp ce circula dinspre Ca-
lafat cãtre Craiova, la un moment dat a pã-
truns pe contrasens, unde a lovit frontal un
autoturism Volkswagen, condus regulamen-
tar de Floriana Ungureanu, de 28 de ani, din
Craiova. În maºinã se mai afla Gena Tîr-
ºoagã, de 50 de ani, din Podari ºi Adrian
Meleancã de 38 de ani, din Craiova. Cele
douã femei din Volkswagen au decedat în
urma leziunilor suferite la impact, iar bãrba-
tul a fost rãnit grav. ªoferiþa vinovatã a scã-
pat fãrã sã fie rãnitã, pe numele ei fiind des-
chis dosar penal. „În cauzã a fost întcmit
dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub
aspectul comiterii infracþiunilor de ucidere
din culpã ºi vãtãmare corporalã din culpã”,
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Descinderi la suspecþi de evaziune fiscalã într-un dosar
cu un prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Poliþiºtii Serviciului de Investiga-
re a Criminalitãþii Economice din
cadrul IPJ Dolj, cu sprijinul „masca-
þilor” Serviciului de Acþiuni Speciale
Dolj, lucrãtorilor din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale, Poliþiei
oraºului Segarcea, Postului de
Poliþie Coþofenii din Faþã ºi al
colegilor de la Serviciul de Investiga-
re a Criminalitãþii Economice de la
IPJ Prahova, Gorj ºi Cãlãraºi au
efectuat, luni, 15 percheziþii la sediul
mai multor societãþi comerciale din
judeþele Dolj, Prahova, Gorj ºi
Cãlãraºi. Acþiunea s-a desfãºurat
într-un dosar penal instrumentat de
procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, cu un prejudiciu
estimat la peste 4 milioane lei.

cetãri cu privire la sãvârºirea infracþiunii de
evaziune fiscalã, în formã continuatã,  în con-
formitate cu prevederile Legii nr. 241/2005,
de cãtre mai multe persoane reprezentând în
drept sau în fapt S.C. MRG METAL S.R.L.
Craiova. Din actul de sesizare ºi probatoriul
administrat în cauzã a rezultat cã în perioada
aprilie 2015 – mai 2016, S.C. MRG METAL
S.R.L. a evidenþiat în documentele contabile
achiziþii fictive de deºeuri feroase ºi neferoa-
se de la un numãr de 20 de societãþi comer-
ciale de tip ”fantomã” sau societãþi care nu
au confirmat relaþiile comerciale înregistrate
în contabilitate de cãtre S.C. MRG METAL
S.R.L. ºi declarate organelor fiscale. Scopul
final a fost acela al sustragerii de la plata obli-
gaþiilor fiscale generate de activitatea comer-
cialã desfãºuratã, cauzând astfel un prejudi-
ciu bugetului consolidat al statului în cuan-
tum de 4.016.900 lei, reprezentând impozit pe
profit ºi T.V.A. Cercetãrile sunt continuate
de oamenii legii pentru stabilirea întregii acti-
vitãþi infracþionale ºi participaþia penalã a tu-
turor persoanelor implicate. 
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Avram Iancu este primul om
din lume care a înotat pe toatã
lungimea Dunãrii (2.860 de ki-
lometri) fãrã costum de protec-
þie ºi labe de înot, reuºind aceas-
tã performanþã în 89 de zile. Pe
lângã recunoaºtere internaþiona-
lã, reuºita l-a adus într-un cerc
restrâns de campioni români –
alãturi de Elisabeta Lipã, Andrea
Rãducan, Carol-Eduard Novak
ºi Ivan Patzaichin - selectaþi,

prin intermediul unui program al
Ministerului Tineretului ºi Spor-
tului, sã meargã în ºcoli pentru
a promova educaþia fizicã ºi
sportul.

Program pentru
încurajarea
sportului în ºcoli

Programul, intitulat „Campio-
nii României în ºcoalã, liceu ºi
universitate”, îºi propune sã

La doar doi paºi de Dunãre, fluviul pe care
l-a strãbãtut, anul acesta, înot de la un capãt
la altul, de la izvoare ºi pânã la revãrsarea în
mare, Avram Iancu a poposit, ieri, pentru câ-
teva ore, în comuna Cãlãraºi. Bibliotecarul în
vârstã de 41 de ani, din Petroºani, care a ui-
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ajungã în aproximativ 2.500 de
unitãþi ºcolare din cele 41 de ju-
deþe ºi municipiul Bucureºti.
Astfel, se doreºte creºterea gra-
dului de participare activã ºi sis-
tematicã a copiilor ºi tinerilor la
activitãþi sportive, promovarea
valorilor sportului ca mijloc de
îmbunãtãþire a stãrii de sãnãta-
te, a condiþiei fizice ºi psihice,
dezvoltarea comportamentelor
sociale ºi cooptarea marilor

sportivi în promovarea benefi-
ciilor sportului.

În prezent, în România, sunt
aproximativ 250.000 de sportivi,
scopul programului fiind ca,
pânã la sfârºitul anului viitor,
acest numãr sã creascã cu 25%.
Un accent aparte va fi pus pe
ºcolile din mediul rural, în care
copiii fac sport într-o mai micã
mãsurã ºi nu au acces la diferi-
tele competiþii sportive.

„Am vrut sã arãt
cã ADN-ul românesc
este foarte puternic”

Ieri, prin intermediul acestui
program, Avram Iancu a ajuns în
la Liceul Teoretic „Petre Baniþã” din
comuna Cãlãraºi, unde s-a întâlnit
cu elevii, dar ºi cu profesorii din
localitate. Sportivul le-a povestit
despre aventura sa pe Dunãre, de-
spre momentele dificile pe care a
reuºit sã le depãºeascã cu brio ºi
i-a încurajat sã lupte în permanen-
þã pentru fiecare obiectiv pe care
ºi-l traseazã.

«Mi-am propus sã fac aceastã
cursã dupã ce am recitit romanul
„Pilotul de pe Dunãre”, de Jules
Verne. În felul acesta, am dorit sã
atrag atenþia asupra importanþei pe
care o au, în egalã mãsurã, lectu-
ra ºi sportul. Apoi, am vrut sã arãt
lumii întregi cã un român poate
strãbate Dunãrea înot, fãrã cos-
tum special, în 89 de zile. Am vrut
sã arãt cã ADN-ul românesc este
foarte puternic. Nu în ultimul
rând, am dorit sã atrag atenþia
asupra acestui minunat ecosistem
al Dunãrii».

Bibliotecarul, care în 2016 a
strãbãtut înot ºi Canalul Mânecii,
din Franþa pânã în Anglia, le-a
transmis elevilor, atât celor de la
Liceul Teoretic „Petre Baniþã”, cât
ºi celor de la ªcoala Generalã din
Sãrata, sã aibã mai multã încrede-
re în forþele proprii ºi sã perseve-
reze pentru a reuºi. „România a
avut ºi are o mulþime de campioni.
Mã gândesc la Nadia Comãneci,
mã gândesc la Simona Halep. Mã
bucur cã se deruleazã un astfel de
program în ºcoli, licee ºi universi-
tãþii. În felul acesta, copiii vor pu-
tea sã discute faþã în faþã cu marii
sportivi ai þãrii. Viitori posibili cam-
pioni sunt foarte mulþi. Aº vrea sã
încurajez toþi copiii sã fie încrezã-
tori în viitorul României”, a mai
spus Avram Iancu.

„Un model atât
pentru copii, cât
ºi pentru profesori”

Întâlnirea cu Avram Iancu a
fost un moment special pentru
elevii ºi profesorii de la Cãlãraºi,
care auziserã de performanþele
înotãtorului român ºi ieri au avut
ocazia sã-l cunoascã personal.
„Avram Iancu este un model atât
pentru copii, cât ºi pentru profe-
sori, iar promovarea sportului ºi
a educaþiei fizice în ºcoli este un
exemplu de bunã practicã pentru
generaþiile viitoare. Ne bucurãm
sã avem alãturi de noi un cam-
pion”, a precizat Florin Onete,
director al Liceului Tehnologic

„Petre Baniþã” din Cãlãraºi.
Din 27 octombrie a.c, Avram

Iancu este membru de onoare al
sindicatului administraþiei publice
„Forþa Legii”, iar la propunerea
preºedintelui Ringo Dãmureanu,
sportivul a acceptat sã se întâl-
neascã în Craiova ºi judeþul Dolj,
cu elevi ºi studenþi din ºcoli, licee
ºi facultãþi, în perioada 19-21 de-
cembrie a.c. «Este o mare bucu-
rie ºi onoare cã prin intermediul
acestui program - „Campionii
României în ºcoalã, liceu ºi uni-
versitate” - este prezent astãzi
(n.r. - ieri), la Cãlãraºi, un mare

sportiv, aºa cum este Avram Ian-
cu, primul om care a traversat înot
Dunãrea, fãrã costum special», a
afirmat Ringo Dãmureanu.

Avram Iancu poate
fi votat pentru titlul
de înotãtorul anului
în lume

Zilele acestea  Avram Iancu se
aflã ºi într-o altfel de competiþie.
Sportivul a fost nominalizat la ti-
tlul de înotãtorul anului de cãtre
World Open Water Swimming As-
sociation. Înotãtorul român se aflã
în competiþie alãturi de alþi 12 spor-
tivi din întreaga lume, decizia fi-
nalã urmând a fi comunicatã, pe

baza voturilor primite, pe 1 ianua-
rie 2018, printr-o ceremonie care
va avea loc în California, Statele
Unite ale Americii.

Nominalizarea lui Avram Iancu
a fost anunþatã în cadrul unei con-
ferinþe de presã de cãtre reprezen-
tanþii Canah, compania care l-a
susþinut pe Avram Iancu în toatã
aceastã expediþie. Voturile pentru
Avram Iancu în cursa pentru obþi-
nerea titlului de înotãtorul anului se
contabilizeazã pe site-ul organiza-
þiei mondiale, https://www.wor-
l d o p e n w a t e r s w i m m i n g a s -
sociation.com/2017-wowsa-awards.

Avram Iancu a traversat înot ºi
Canalul Mânecii, pe 30 august
2016, fãrã sã poarte costum de
neopren, la capãtul unui efort con-
tinuu de 17 ore ºi 54 de minute în
care a parcurs 62 de kilometri.

Pânã în prezent, alte douã per-
soane au reuºit sã strãbatã înot Du-
nãrea, de la izvoare pânã la vãrsa-
rea în Marea Neagrã. Primul este
slovenul Martin Strel, care, în anul
2000, a înotat timp de 58 de zile în
Dunãre, ajutându-se de un costum
de neopren ºi labe de înot. ªase ani
mai târziu, canadianca Mimi Huges
a terminat acelaºi traseu, dupã 90
de zile, echipatã cu un costum de
neopren, dar fãrã labe de înot.

mit pe toatã lumea cu performanþele sale spor-
tive, le-a vorbit elevilor despre cât de impor-
tantã este miºcarea, dar ºi lectura, ºi i-a încu-
rajat sã nu renunþe la visele ºi aspiraþiile pe
care le au, chiar dacã acum li se par imposibil
de realizat. Nimic nu este imposibil!
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La nivel naþional, pe domeniul
agricol a crescut gradul de absorb-
þie a fondurilor europene, fiind ab-
sorbite 3,33 miliarde de euro. S-a
demarat procesul de reabilitare a
infrastructurii în irigaþii, fiind vor-
ba de 2 milioane de ha în sistemul
naþional, din care numai în 2017
aproximativ 670000 ha suprafeþe
contractate. În anul 2017 existã
1700 km de canale cu apã, 240
staþii de pompare aflate sub presi-
une, iar 32 de amenajãri vor înce-
pe lucrãrile de reabilitare în 2018.
Apa de irigaþii este adusã gratuit la
staþiile de pompare. Un alt aspect
care completeazã acest tablou este
cel legat de acciza la carburanþi
care a fost susþinutã de la bugetul
de stat. Tot în 2017 s-a dezvoltat
sistemul naþional anti-grindinã ºi de
creºtere a precipitaþiilor. Mai exact
au fost realizate 15 puncte de lan-
sare în 2017, fiind folosite 927 ra-
chete. S-a demarat acþiunea de sus-
þinere a produselor deficitare. Aju-
torul de minimis pentru tomate –
9350 beneficiari, înregistrându-se o
producþie de 50000 tone tomate.

7895 oferte de vânzare de teren

Dacã la nivel national cifrele nu
aratã rãu deloc sã vedem cum stãm
cu agricultura în judeþul Dolj. La
nivelului judeþului Dolj, o zonã le-
gumicolã, derularea programului de
minimis pentru tomate a însemnat
înscrierea a 752 solicitanþi, din care
620 au fost eligibili ºi au beneficiat
de ajutorul financiar. Derularea
programului de minimis pentru
susþinerea crescãtorilor de ovine
pentru comercializarea lânii în care
s-au înscris 362 de solicitanþi. “Po-
trivit Legii 17/2014 la nivelul jude-

Anul acesta, în cadrul programului de minimis pentru tomate:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Direcþia Agricolã Dolj a fãcut publice câte-
va date care reflectã activitatea instituþiei în
2017 . Un an bun agricol, cam asta ar fi con-
cluzia. Producþii foarte mari, timp reduºi de
recoltare ºi o reînnoire a parcurilor auto cu
maºini agricole de ultimã generaþie, cele mai
multe fiind achizionate pe fonduri europene.
Reprezentanþii instituþiei au þinut sã precize-
ze cã cel mai important aspect ar fi cel legat
de acordarea la timp a subvenþiilor în agri-
culturã. Este vorba de 2,76 miliarde euro, fi-

ind platite în avans 964 milioane de euro.
Pentru anul viitor Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale a creionat o strategie ºi
au emis deja în acest sens 466 de acte nor-
mative, dintre care 5 legi ºi 7 ordonanþe ale
guvernului. Productii record la 9 culturi agri-
cole, dintre care grâu – 10,16 milioane tone,
rapiþã – 1,68 milioane tone, floarea-soarelui –
3,16 milioane tone, porumb – 14,56 milioane
tone, cartof – 18 848 kg/ha. Suntem primul loc
în UE la producþia de floarea-soarelui. Situaþia finalã a recoltãrilor la nivelul judeþului Dolj

a indicat urmãtoarele date:

Cultura Suprafaþa Producþia Producþia
Recoltatã (ha) obþinutã (t) medie/ha

Grâu 160525 738415 4600
Secarã 2097 5662 2700
Triticale 7053 29270 4150
Orz 20987 117170 5583
Orzoaicã toamna 2464 9856 4000
Rapiþa 29057 85718 2950
Porumb boabe 81383 415053 5100
Porumb sãmânþa 58 203 3500
Sorg boabe 997 997 1000
Fl.soarelui consum 78963 197407 2500
Fl.soarelui sãmânþã 10 20 2000
Soia boabe 1120 2408 2150
Tutun 220 90.2 410
Tomate 1171 21719 18547
Struguri masã 17 119000 7000
Struguri vin 12104 81097 6700

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

þului Dolj s-au fãcut 7895 oferte
de vânzare teren, pentru o supra-
faþã totalã de 8526 ha, pentru 7177
persoane fizice ºi 718 persoane
juridice, fiind eliberate 3906 avize
finale. Preþul minim ofertat a fost
de 0,20 lei/mp, iar preþul maxim
363 lei/mp”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al Direcþie

Agricole Dolj. Tot anul aceste, s-
au efectuat ºi o serie de cursuri de
formare profesionalã “Lucrãtor în
Cultura Plantelor”, “Legumicul-
tor”, “Agromediu ºi Clima”, “Agri-
cultura Ecologicã”, “Managemen-
tul Exploataþiilor Agricole” pentru
un numãr de 315 fermieri. La ni-
velul judeþului Dolj existã douã noi
cooperative agricole aflate în sta-
diul de pregãtire a documentaþiei.

În domeniul legume – fructe:
125 de controale finalizate
Pe parcursul lui 2017, inspec-

torii Inspecþie de Stat pentru Con-
trolul Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.)

au verificat un numãr de 155 ope-
ratori economici, au prelevat 23
prove de vinuri, tescovinã ºi droj-
die ºi au evaluat organoleptic 117
probe de vin. Au fost aprobate douã
planuri individuale pentru înfiinþa-
rea de plantaþii viticole pe fonduri
europene pentru o suprafaþã de 2,6
ha. În sectorul viti-vinicol s-a acor-
dat o amendã contravenþionalã de
12000 lei pentru vinuri etichetate
neconform, s-au retras de la co-
mercializare un numãr de 413 bu-
telii de vin neconforme; s-au anu-
lat 3 autorizaþii pentru spaþii desti-
nate comercializarii vinului vrac.
Inspectorii Inspecþiei de Stat pen-
tru Controlul Tehnic în Produce-
rea ºi Valorificarea Legumelor ºi
Fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) au
efectuat 125 de controale finaliza-
te cu 7 avertismente ºi 13 amenzi
contravenþionale în valoare totalã
de 26000 lei. În sectorul Agricul-
turii Ecologice au fost înregistraþi
81 de producatori ºi un comer-
ciant. Suprafeþele înregistrate în

sistemul de Agriculturã Ecologicã
în judeþul Dolj la nivelul anului 2017
au fost de 420,18 ha (în conver-
sie) ºi 489,39 ha (certificate ca
ecologice). De asemenea, au fost
elaborate 20 de proiecte de ame-
najamente pastorale pentru o su-
prafaþã de 5546 ha pajiºte perma-
nente ºi alte 5 proiecte se aflã în
lucru pentru o suprafaþã de
1214,01 ha. S-au realizat un nu-
mar de 148 proiecte, din care SM
4.1. – 1 proiect; SM 6.1. – 45 pro-
iecte; SM 6.2. – 2 proiecte; SM
6.3. – 100 proiecte. Au fost identi-
ficate un numãr de 40 OUAI - uri
la nivelul judeþului Dolj, din care

11 funcþionale, 24 nefuncþionale ºi
5 nou înfiinþate.

În 2018, centre de colectare
legume-fructe în bazinele

legumicole

Direcþia Agricolã Dolj intenþio-
neazã ca anul viitor sã construias-
cã mai multe centre de colectare
legume-fructe în bazinele legumi-
cole consacrate din judeþul Dolj
(Dãbuleni, Poiana Mare, Desa,
Teasc, Iºalniþa, Ciupercenii Noi,
Moþãþei). Colaborarea cu ANIF-ul
pentru refacerea ºi extinderea sis-
temului de irigaþii , mai exact ope-
rationalizarea OUAI-urile care în

prezent nu sunt funcþionale ºi con-
stituirea unora noi, ar fi un alt tar-
get pe care conducerea Direcþiei
ar dori sã-l atingã în 2018. Spriji-
nirea construirii centrelor de sacri-
ficare autorizate; îmbunãtãþirea re-
laþiei consultant-fermier în vede-
rea aplicãrii cât mai corecte ºi la
timp a verigilor tehnologice; dez-
voltarea sistemului anti-grindinã ºi
de creºtere a precipitaþiilor la nive-
lul judeþului; atestarea de produse
tradiþionale ºi nu în ultimul rând,
creºterea numãrului de fermieri
înscriºi în sistemul de agriculturã
ecologicã sunt câteva din proiec-
tele pe care Direcþia Agricolã Dolj
doreºte sã le facã în anul care vine.
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Anul acesta, „Gala Voluntaria-
tului doljean”, ajunsã la ediþia a III-
a, a fost un motiv de dublã sãrbã-
toare. S-au felicitat ºi premiat cei
mai implicaþi voluntari (lucru difi-
cil de realizat fiindcã toþi voluntarii
ACCES Oltenia sunt extrem de
activi) ºi s-au marcat cei 15 ani de
activitate continuã în domeniul
asistenþei sociale de cãtre a ACCES
Oltenia, fiind 15 ani încununaþi de
succes. „ACCES Oltenia a înce-
put sã scrie pagini de poveste încã
din 2002, atunci când organizaþia
a fost înfiinþatã ºi a implementat
primele proiecte ºi campanii. Încã
de atunci, a promovat coeziunea
socialã, responsabilitatea, altruis-
mul ºi performanþa. Iar în anul
2017, toate aceste merite au fost
recunoscute ºi la nivel naþional, prin
titlul de „Instituþia Anului”, obþinutã
în cadrul Galei Naþionale a Exce-
lenþei în asistenþã socialã. În cei 15
ani de activitate, au strâns cifre
impresionante: peste 3.000 de be-
neficiari, peste 500 de voluntari,
peste 120 de propiecte ºi campa-
nii de voluntariat”, a remarcat, în
deschidere, Daniela Nane, cunos-
cutul model ºi actriþã a Teatrului
„Bulandra” fiind prezentatorul
acestei ediþii a Galei.

„Nu puteam sã închidem
anul 2017 fãrã a da

din ceea ce noi am primit!”
Preºedinte ACCES Oltenia, lect.

univ. dr. Andreea Mihaela Niþã,
a urcat pe scenã ºi, învingându-ºi
emoþiile, le-a mulþumit voluntari-
lor care au venit într-un numãr atât
de mare – sala de spectacole fiind,
de-a dreptul, neîncãpãtoare. „Le
spuneam, în culise, colegelor mele
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Luni seara, preþ de aproape patru ore,
sala de spectacole a Filarmonicii Oltenia
fost a lor, a celor mai minunaþi copiii ai
noºtri. Neºtiuþi de nimeni, ei sunt cei care
continuã sã facã fapte bune, multe fapte bune
care sunt în mãsurã sã le aline sau chiar sã
le schimbe viaþa semenilor noºtri. Trecând,
la rândul lor, peste propriile timiditãþi ºi
comoditãþi ale vârstei, ei sunt cei care dã-
ruiesc tot ce au - sentimente, compasiune
ºi dragoste ºi chiar ore preþioase din copi-
lãria lor. Iar lucru foarte important – nu

pretind niciodatã nimic în schimb. Aceºti
copiii cu suflete de eroi sunt voluntarii
noºtri, cu care ne mândrim ºi care au fost
felicitaþi ºi premiaþi într-o galã, pregãtitã
numai pentru ei. Bunãtatea lor a stat în cen-
trul atenþiei ºi poate cã ar fi rãmas ascun-
sã, neremarcatã ºi nelucrãtoare dacã nu ar
fi existat ºi cineva care sã-i încurajeze ºi sã
le îndrumeze paºii: ACCES Oltenia –
ONG-ul care, de 15 ani, trudeºte ºi reuºeº-
te sã scoatã minuni din pãmântul „tare” al
asistenþei sociale din Craiova!

cã am emoþii ca la Ateneu. E ade-
vãrat cã, anul acesta, urcãm din
nou pe scenã. Dacã am debutat cu
înmânarea unei distincþii importan-
te, cea pe care am primit-o pe sce-
na Ateneului Român, ºi anume pre-
miul pentru Instituþia anului în do-
meniul asistenþã sicialã ºi nomina-
lizarea la Gala societãþii civile, iatã
cã nu puteam sã închidem anul
2017 fãrã a da din ceea ce noi am
primit! Asta înseamnã cã recu-
noaºterea efortului nostru o vedeþi
prin tinerii aceºtia frumoºi, în care
investim de peste 15 ani, tineri pe
care încercãm sã îi formãm pen-
tru a duce mai departe generaþii cu
valori revitalizate: sã creadã în bine,
în frumos, în altruism, în coeziu-
ne socialã ºi sã ne asigure trans-

miterea unor valori pe care noi le-
am reaºezat în poveºtile unei cãrþi.
ªi dacã am scris poveºti de-a lun-
gul celor 15 ani, astãzi punem în
scenã poezie. Poezia înseamnã
social, sãnãtate, culturã, artã vi-
zualã, educaþie socialã, mass-me-
dia – fãrã instituþiile partenere ne-
reuºind sã contribuim la educarea
tinerei generaþii”.

„Am extras seva cea mai bunã
ºi mai frumoasã”

În cuvinte frumoase, percutan-
te, Andreea Niþã a vorbit, apoi, de-
spre „lecþia cetãþeniei active” pe
care aceºti copiii minunaþi, volun-
tarii, ne-o predau tuturor în fieca-
re zi. „Mulþumim familiilor lor,
mulþumim comunitãþii, mulþumim
instituþiilor publice, dar ºi ºcolilor.
Este un complex de factori pentru
a putea sã formãm caractere ºi
generaþii care sã poatã sã ne de-
monstreze, în fiecare zi, o lecþie a
cetãþeniei active, a spiritului civic
ºi a ceea ce ACCES Oltenia ºi-a
propus ca deziderat în urmã cu 15
ani ºi va considera cã va trebui sã
militeze pentru ceea ce facem în
fiecare zi. Nu putem sã îi dãm fie-
cãruia dintre noi ceea ce ºi-ar dori,
dar dacã fiecare dintre noi va da
cuiva, împreunã vom schimba so-
cietatea. Este motto-ul lui Ronald
Reagan (n.r.- preºedintele ameri-
can Ronald Reagan) pe care noi ni
l-am asumat ºi pe care o mânã de
oameni, o familie restrânsã a unei

organizaþii care ºi-a întins în fie-
care an tentaculele pentru a extra-
ge seva cea mai bunã ºi mai fru-
moasã, o sã se reflecte în ceea ce
vom vedea astãzi!”, a mãrturisit
preºedintele ACCES Oltenia, lect.
univ. dr. Andreea Niþã.

O Galã a tuturor voluntarilor
Organizatã cu multã migalã ºi

atenþie la orice detaliu, Gala a im-
presionat ºi a þinut în scaune au-
dienþa preþ de mai bine de patru
ore. Pentru cã ACCES Oltenia a
dezvoltat proiecte pe mai multe
paliere, ºi premiile s-au atribuit pe
categorii. Fiecare categorie a avut
parte de mai mai mulþi nominali-
zaþi, concurenþa fiind una serioa-
sã, iar misiunea juriului extrem de
delicatã. În domeniul Social – a
fost premiatã eleva Andreea Ma-
rinela Trîncã, iar în domeniul Sã-
nãtate – Narcisa Cristina – Ioa-
na. Voluntarul în domeniul Artã
Vizualã – Maria Alexandra Þecu,
în domeniul Culturã – Ana Maria
Berceanu ºi în domeniul Educa-
þie – Rãzvan ªtefan Bunciu. Vo-
luntarul Anului 2018, cea mai înal-
tã distincþie, a primit-o eleva An-
dreea Cãtãlina Stoica.  ªi de
aceastã datã, cu generozitatea care
îi caracterizeazã, voluntarii au do-
rit sã-ºi recompenseze instituþiile
cu care au avut o excelentã cola-

borare în acest an, prin proiectele
lor. Au fost oferite, aºadar, diplo-
me de excelenþã, însoþite de multe
cuvinte frumoase ºi mulþumiri,
conducerii Spitalului „Filantropia”,
în saloanele cãruia copiii ºi-au fã-
cut prieteni de joacã ºi de poveºti
din rândul micilor pacienþi; Cen-
trului Misionar-Educativ al Paro-
hiei Oota din Craiova; conducerii
Liceului de Artã „Marin Sorescu”
din Craiova, care ºi-a îndrumat pe
cei mai buni elevi sã-i ajute, cu ta-
lentul lor minunat, pe voluntari. Di-
plomã de excelenþã a fost înmâna-
tã de cãtre maestrul Emil Boroghi-
nã ºi ”Companiei Teatrulescu”,
coordonatã de actorul ºi omul de-
osebit, Ramona Drãgulescu”, care
i-a învãþat pe voluntari sã desco-
pere tainele teatrului. Filarmonica
Oltenia a primit ºi ea o diplomã de
excelenþã pentru faptul cã a fost,
de fiecare datã, o gazdã primitoa-
re pentru voluntari.

Un mare câºtig pentru Craiova
Premiile au fost înmânate, în

aplauzele puternice ale sãlii, de cã-
tre personalitãþi ale urbei, pe scenã
urcând viceprimarii Craiovei, Adri-
an Cosman ºi Stelian Bãrãgan,
directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj, Florin Stancu ºi Lucian
Dindiricã, directorul Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cuvintele pline de emoþie ºi surpri-
zã ale câºtigãtorilor ºi momentele
artistice au dat farmec serii. Actriþa
Daniela Nane, o prezenþã seraficã
ºi extrem de plãcutã, a oferit un
recital deosebit de poezie din litera-
tura românã. Talentata pianistã Ioa-
na Maria Lupaºcu a adus sunete-
le muzicii, iar micuþa trupã de tea-
tru a voluntarilor, coordonatã de ac-
triþa TNC, Ramona Drãgulescu,
a prezentat „Regina ostrogoþilor”,
piesa pregãtitã la atelierele desfãºu-
rate tot în cadrul unui frumos ºi
inedit proiect al ACCES Oltenia.
Seara s-a încheiat pe ritmuri extrem
de vesel, toatã sala fiind invitatã sã
cânte ºi sã danseze alãturi de MC
Dorian Band, talentaþii instrumen-
tiºti ai Filarmonicii Oltenia alãturân-
du-se, ca absolut toþi participanþii
ºi sponsorii, cu toatã generozitatea
acestei seri: ca adevãraþi susþinãtori
ºi promotori ai culturii voluntaria-
tului în oraºul nostru!
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Pe lângã selecþia special pregã-
titã de soprana Nelly Miricioiu, din
repertoriul care i-a adus faima in-
ternaþionalã, din programul spec-
tacolului „Crãciun la Operã” nu
vor lipsi unele dintre cele mai fru-
moase arii, duete, lucrãri corale ºi
instrumentale, momente de dans,
lucrãri din folclor, îndrãgite melo-
dii de muzicã uºoarã ºi, bineînþe-
les, tradiþionalele colinde.

Alãturi de renumita solistã
Nelly Miricioiu, printre invitaþi se
numãrã ªtefan Ignat, Dinu Iancu
Sãlãjanu ºi Ansamblul „Þara Sil-
vaniei”, Cãtãlin Criºan ºi Daria
Cãtãlina Criºan, Bucharest Sin-
gers ºi Ioan Toma. Acestora li se
vor alãtura soliºtii Operei Româ-
ne Craiova: Renata Vari, Noemi
Modra, Sorin Drãniceanu, acto-
rul Laurenþiu Nicu ºi Orchestra,

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Sopranã britanicã de origine românã – nãscutã
la Adjud, cu studii la Conservatorul din Iaºi –,
cunoscutã pentru extrema sa versatilitate, aco-
perind un repertoriu foarte bogat, de la belcanto
la verism, Nelly Miricioiu este invitatã specialã a

Corul ºi Baletul instituþiei, sub
conducerea muzicalã a maestru-
lui Alexandru Iosub. Momentele
spectacolului vor fi prezentate de
Eveline Pãuna, cunoscutã publi-
cului pentru prestigioasa sa ca-

rierã în jurnalism cultural.
Spectacolul este regizat de

Arabela Tãnase, cu o scenogra-
fie de Rãsvan Drãgãnescu, core-
grafia fiind semnatã de Olguþa Ilie
ºi Laurenþiu Nicu.

Operei Române Craiova pentru tradiþionalul spec-
tacol de Crãciun. Evenimentul va avea loc – cu
casa închisã – mâine, 21 decembrie, de la ora
19.00, pe scena Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”, ºi se bucurã de prezenþa unor oaspeþi aparte.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Luni, ora 17.00: DINCOLO DE PO-
VESTE (coord. Rodica Prisãcaru), atelier
destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4
ºi 7 ani, în care vor descoperi tehnici de
animaþie, pe care le vor aduce în scenã, la
teatru. Numãr participanþi: 15.

Luni, ora 17.00: LABORATORUL
CREATIV (coord. Andreea Melinescu), ate-
lier destinat copiilor cu vârsta minimã 6 ani,
în care vor realiza figurine 3D din hârtie
coloratã ºi vor desluºi tainele lucrului ma-
nual. Numãr participanþi: 10.

Luni, ora 17.30: CONSTRUIM CU
BUCURIE (coord. Laura Pumnea), atelier
destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3
ºi 5 ani, în care vor construi jucãrii
din materiale reciclabile. Numãr
participanþi: 15.

Marþi, ora 17.00: LUMEA PI-
TICILOR (coord. Laura Pumnea),
atelier pentru copii cu vârsta între
2-4 ani, în care cei mici descoperã
prin metoda step by step lumea mi-
nunatã a poveºtilor ºi a jocurilor.
Numãr participanþi: 10.

Miercuri, ora 17.00: PRIMUL
PAS PE SCENÃ (coord. Alis
Ianoº), pentru categoria de vârstã
5-7 ani, atelier în cadrul cãruia co-
piii descoperã variate tehnici teatrale
ºi îºi pun în valoare abilitãþile artis-
tice, care, la finalul cursurilor, vor

O nouã serie de 13 ateliere de creaþie va avea loc la Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” în perioada 22 ianuarie – 18 martie 2018,
înscrierile putându-se face în intervalul 8-14 ianuarie 2018, doar prin
formular online, disponibil pe site-ul ºi pa pagina Facebook ale insti-
tuþiei. Pentru completarea formularului, persoanele interesate vor
accesa link-ul dorit, vor scrie datele necesare ºi vor apãsa pe butonul
de trimitere, astfel se va înregistra înscrierea. Preþul pentru un ate-
lier (întreaga perioadã) este 150 lei, perioada obligatorie de achitare a
taxei fiind 8-19 ianuarie 2018. Plata taxei se va efectua fie la sediul
teatrului (de luni pânã vineri, între orele 9.00-15.00), fie prin ordin de
platã sau prin transfer bancar în contul RO5-
8TREZ29121G335000XXXX, CUI 5001805. Pentru fiecare atelier în
parte existã un numãr limitat de locuri. Atelierele se vor reuni într-un
spectacol pe scena Teatrului „Colibri”, duminicã, 18 martie, ora 13.00.

fi prezentate într-un spectacol pe scena tea-
trului. Numãr participanþi: 10.

Joi, ora 17.00: LUMEA PITICILOR
(coord. Laura Pumnea), atelier pentru copii
cu vârsta între 2-4 ani, în care cei mici des-
coperã prin metoda step by step lumea mi-
nunatã a poveºtilor ºi a jocurilor. Numãr par-
ticipanþi: 10.

Joi, ora 18.00: JOCUL DE-A JOACA
(coord. Oana Stancu), pentru categoria de
vârstã 9-14 ani, atelier de improvizaþie, în
care copiii descoperã tainele teatrului. Nu-
mãr participanþi: 12.

Vineri, ora 17.00: CINE SUNT EU! (co-
ord. Geo Dinescu), pentru copiii cu vârsta

între 3-6 ani, atelier ce urmãreºte dezvolta-
rea personalitãþii copilului de vârstã micã
prin modalitãþi specifice actului de creaþie
artisticã. Numãr participanþi: 20.

Vineri, ora 18.00: ZECE DEGETE, NU
DOAR DOUÃ MÂINI! (coord. Marin
Fagu), pentru copii ºi adolescenþi, vârsta mi-
nimã acceptatã 10 ani, un atelier în care se
bucurã sã desluºeascã tainele construcþiei ºi
mânuirii de pãpuºi. Numãr participanþi: 10.

Sâmbãtã, ora 16.00: PUZZLE FACTO-
RY (coord. Adriana Teodorescu), pentru
copiii cu vârsta între 8-12 ani, în care des-
coperã piesele de puzzle ce construiesc
spectacolul în scenã, devenind actorii con-

textului creat de ei. Numãr participanþi: 10.

Sâmbãtã, ora 16.00: DINCOLO DE
MASCÃ (coord. Geo Dinescu), pentru co-
pii de minim 8 ani, atelier prin care descope-
rã cea mai cunoscutã formã a teatrului de
improvizaþie, commedia dell’arte. Numãr
participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 17.00: POVEªTILE CO-
PILÃRIEI (coord. Laura Pumnea), vârsta
minimã 8 ani, atelier care pune în valoare
creativitatea copiilor ºi abilitatea lor de a scrie
ºi rescrie poveºti, ce vor fi ulterior publicate
în Gazeta de teatru. Numãr participanþi: 10.

Sâmbãtã, ora 18.00: VIDEO BLOGGER
COLIBRI: Participanþii, cu vârsta minimã

10 ani, vor învãþa în cadrul acestui atelier
multimedia tehnici de redactare a unei ºtiri,
modalitatea de realizare a unui interviu,
cum pot deveni prezentatori de televiziu-
ne, îºi vor însuºi reguli de filmare ºi mon-
taj video. De asemenea, vor afla pas cu
pas cum se construieºte ºi promoveazã
informaþia prin intermediul video blog-ului
ºi vor realiza materiale pentru pagina you-
tube Radical X. Atelierul este împãrþit pe
4 module: Reporter - Editor - Prezenta-
tor (coord. Geo Dinescu),  Filmare -
Montaj (coord. Marin Fagu),  Platformã
media - tehnici de realizare (coord. An-
dreea Melinescu), Comunicare ºi Publi-
citate (coord. Geo Dinescu / Laura Pum-
nea). Numãr participanþi: 12.
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Vela, respectând

procedura prevãzutã de Legea nr 188/1999
si H.G. nr. 761/2017 privind modificarea ºi
completarea Hotãrârii Guvernului nr 611/
2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea ºi dezvoltarea carierei  funcþi-
onarilor publici, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea  funcþiei publice de: - inspec-
tor, clasa I, grad profesional debutant în
cadrul Compartimentului Financiar Conta-
bil, Achiziþii Publice ºi Relaþii Publice, Co-
municare-  vacant pe perioadã nedetermi-
natã. Documentele necesare candidaþilor
pentru întocmirea dosarului de concurs
sunt urmãtoarele: - formular de înscriere -
curriculum vitae, modelul comun european
- copia actului de identitate - copiile  ale
diplomelor de studii, certificatelor ºi altor
documente care atestã efectuarea unor
specializãri ºi perfecþionari - copia carne-
tului de muncã  sau, dupã caz, adeverinþã
eliberata de angajator pentru perioada lu-
cratã - cazierul judiciar - adeverinþã medi-
calã care sã ateste starea de sãnãtate co-
respunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni
anterior derulãrii concursului de cãtre
medicul de familie al candidatului. -decla-
raþie pe  propria rãspundere sau adeve-
rinþã care sã ateste calitatea sau lispa cali-
tãþii de lucrãtor al Securitãþii sau colabo-
rator al acesteia - alte documente relevan-
te pentru desfãºurarea concursului. Con-
diþiile de desfãºurarea a concursului, ti-
pul probelor de concurs: - dosarele de în-
scriere se depun începând cu data de
20.12.2017 pânã pe data de 10.01.2018, ora
1600, la secretariatul sediului Primãriei Co-
munei Vela, jud. Dolj. Concursul constã în
2 etape succesive: probã scrisa ºi inter-
viu. - data, ora ºi locul susþinerii probei
scrise - 23.01.2018, ora 1000, la sediul Pri-
mãriei comunei Vela, jud. Dolj; - data ºi lo-
cul susþinerii interviului – - 25.01.2018, ora
1000, la sediul Primãriei comunei Vela, jud.
Dolj; Condiþii specifice de participare la
concurs: - studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþe economice; - postul nu necesi-
ta vechime în specialitatea studiilor. Biblio-
grafia se afiºeazã la sediul Primãriei Co-
munei Vela. Informaþii ºi relaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul Instituþiei – Com-
partiment Secretariat sau la telefon
0251.362.619 / 0764.406.202.

Anunþul tãu!
Subsemnatul S.C. FORD ROMANIA S.A.-

PENTRU S.C. MAGNA EXTERIORS & NTE-
RIORS CRAIOVA S.R.L., cu sediul in Craiova,
str. Henry Ford, nr. 29, jud. Dolj, titular al proiec-
tului “Construire siloz – constructive provizorie
cu durata de amplasare pe durata contractului
de inchiriere” anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
tia pentru Protectia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asupra mediului
ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi /sau de evaluare adecvatã, proiect
propus a fi amplasat in str. Henry Ford (1863-
1947), nr.29, Craiova, jud. Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul  autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni –joi intre orele
800-1630si vineri orele 800-1400, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet office@apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii /ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 24.12.2017.

COLEGIUL Naþional „Carol I”, cu sediul în
Craiova, strada Ioan Maiorescu, nr.2, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de: -Îngrijitor, 1 post, con-
form HG 286/23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: - Proba scrisã în data de 17.01.2018,
ora 09.00; - Proba practicã în data de 19.01.2018,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candi-
daþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: -studii: generale/medii; -vechime: minim 1
an; -capacitate deplinã de execuþie. 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
sediul Colegiului Naþional „Carol I” Craiova. Re-
laþii suplimentare la sediul Colegiului Naþional
„Carol I”, Craiova, persoanã de contact: Gheor-
ghe Ionela Daniela, telefon: 0351.420.150, e-mail:
colegiul_carol@yahoo.com.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, scoate la licitaþie
publicã, în vederea închirierii, urmãtoarele spa-
þii situate în Craiova: - Str. Madona Dudu nr.
46, parter – suprafaþa 42,63 mp, profil de prestãri
servicii- licitaþie publicã; - Str. Theodor Aman,
nr. 6 – suprafaþa 29.42 mp, profil de cofetãrie,
patiserie, gogoºerie, covrigãrie-licitaþie publicã;
- Blvd. Nicolae Titulescu, nr. 8-suprafaþa 47 mp,
profil de prestãri servicii-licitaþie publicã. Menþi-
onãm cã profilul de activitate nu se poate schim-
ba. 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 se-
diul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, Biroul Contracte.
Relaþii suplimentare, la telefon: 0251.411.214.

Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã Specialã „Sf.Mina”,

cu sediul în localitatea Craiova, str.George
Enescu, nr. 7, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs conform HG 286/23.03.2011, actualizatã,
pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante
de: asistent medical, numãr posturi: 1. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 17.01.2018, ora 10.00, interviul în data
de 22.01.2018, ora 10.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: nivelul studiilor: Absolvent
de liceu sanitar sau absolvent de ºcoalã sani-
tarã postlicealã, vechime în specialitate minim
5 ani. Candidaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoa-
re de la publicarea anunþului în Monitorul Ofi-
cial, Partea a III-a la sediul unitãþii din Str.Geor-
ge Enescu, nr.7. Relaþii suplimentare la sediul:
Str.George Enescu, nr.7, persoanã de contact:
ªania Carmen, telefon: 0251.592.120.

ªCOALA Gimnazialã Specialã „Sf. Mina”,
cu sediul în localitatea Craiova, str. George
Enescu, nr. 7, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs conform HG 286/23.03.2011, actualizatã,
pentru ocuparea funcþiei contractuale vacan-
te de: bibliotecar, Tr.II, numãr posturi: 0,5 nor-
mã. Concursul se va desfãºura astfel: Proba
scrisã în data de 18.01.2018, ora 10.00, inter-
viul în data de 23.01.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: nivelul stu-
diilor: liceu ºi curs de iniþiere în domeniu, ve-
chime în învãþãmânt minimum 4 ani. Candi-
daþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a la sediul unitãþii din Str.George Enes-
cu, nr.7. Relaþii suplimentare la sediul:
Str.George Enescu, nr.7, persoanã de con-
tact: ªania Carmen, telefon: 0251.592.120.

ªCOALA Gimnazialã Specialã ,,Sf.Mina”
cu sediul în localitatea Craiova, str. George
Enescu,  nr. 7,  judeþul Dolj, organizeazã con-
curs conform H.G. 286/23.03.2011, actualiza-
tã, pentru ocuparea funcþiei contractuale va-
cante de: funcþionar, Tr.I, numãr posturi: 0,5
normã. Concursul se va desfãºura astfel: pro-
ba scrisã în data de 19.01.2018, ora 10.00,
interviul în data de 24.01.2018, ora 10.00. Pen-
tru participarea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: nivelul
studiilor: medii, vechime în specialitate (mer-
ceolog, magaziner): minim 4 ani. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare de la pu-
blicarea anunþului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a la sediul unitãþii din Str.George Enescu,
nr.7. Relaþii suplimentare la sediul: Str.Geor-
ge Enescu, nr.7, persoanã de contact: ªania
Carmen, telefon: 0251.592.120.
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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!”

Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional „Carol I”, cu sediul în

Craiova, strada Ioan Maiorescu, nr.2, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de: -Secretar ºef, studii
superioare, grad profesional I, 1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura
astfel: -Proba scrisã în data de 17.01.2018, ora
10.00; -Proba interviu în data de 19.01.2018, ora
09.00. Pentru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -
studii: studii superioare de lungã duratã; -vechi-
me: minim 7 ani; -cunoºtinþe privind întocmirea
ºi administrarea corespondenþei oficiale; -cunoº-
tinþe privind încadrarea personalului; -cunoºtin-
þe de utilizare ºi operare PC (Excel, Word); -cu-
noºtinþe de utilizare a softurilor specifice activi-
tãþii din învãþãmânt: EDUSAL, REVISAL, SIIIR; -
noþiuni de comunicare în relaþii publice; -dispo-
nibilitate la timp de lucru prelungit. 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
sediul Colegiului Naþional „Carol I” Craiova. Re-
laþii suplimentare la sediul Colegiului Naþional
„Carol I”, Craiova, persoanã de contact: Gheor-
ghe Ionela Daniela, telefon: 0351.420.150, e-mail:
colegiul_carol@yahoo.com.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu apartament
3 camere parter sau
etaj 1. Telefon: 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 in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi teren
agricol Gara Plaiul
Vulcãneºti. 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 co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

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.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr carte telefoni-
cã veche cu adresa
completã a abonatului.
O plãtesc foarte bine .
Craiova. Telefon:
0723/ 684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 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 frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 20 decembrie 2017

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Consiliul Local al Comunei Iºalniþa,
Primarul Flori Ovidiu ºi Viceprimarul

Bãlan Eugen transmit tuturor locuitori-
lor comunei, calde urãri la ceas de

Sfinte Sãrbãtori, sã aibã parte de un
Crãciun îmbelºugat, iar casele sã le fie
colindate de multe bucurii ºi împliniri!

Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã
mulþumiþi sufleteºte, sã vã îmbie cu

sãnãtate, dragoste ºi multe realizãri!
„LA MULÞI ANI!”

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!”

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut co-
laboratori pentru înfiin-
þarea unei crescãtorii
de fazani, gîºte, cur-
cani, raþe. Telefon:
0768/661.401, 0742/
023.399.
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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cuptor elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei.  Telefon:
0 7 7 5 / 3 8 3 . 0 0 3 ;
0351/805.288.

Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþiona-
re, maºinã de spãlat
rufe ”Alba Lux”, Pick-
up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând combinã frigo-
rificã BOSCH,aragaz
3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucãtã-
rie, calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare
gri - 12 bucãþi. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 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 chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 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, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoar-
þã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/ 956.600.
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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 22 10 4 8 31-22 34
8. CSMP Iaºi 22 8 6 8 27-29 30
9. ACS Poli 22 6 8 8 18-30 26
10. Voluntari 22 6 7 9 20-25 25
11. Chiajna 22 7 3 12 29-29 24
12. Mediaº 22 2 9 11 10-32 15
13. Sepsi 22 4 3 15 13-40 15
14. Juventus 22 1 6 15 12-44 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

Rezultatele obþinute în 2017 i-
au adus luptãtoarei junioare ªtefa-
nia Priceputu titlul de cel mai bun
sportiv al judeþului, ea fiind premia-
tã în cadrul Galei Sportului Dol-
jean, organizatã de Direcþia Jude-

Luptãtoarea ªtefania Priceputu a fost declaratã
„sportivul anului” în cadrul Galei Sportului Doljean,

organizatã de DJST Dolj

Liga I – etapa a 22-a

Celelalte categorii premiate de DJST Dolj
Sportivi juniori sporturi neolimpice: Andrei Enãºoiu (karate, LPS „Petrache Triºcu”), Mãdãlina Vasile (kara-

te, LPS „Petrache Triºcu”), Mihai Þânþar (orientare, CS Universitatea), George Minoiu (orientare, CS Univer-
sitatea), Bianca Stamate (orientare, CS Universitatea), Mara Obeanu (wushu, Wu Quan Li), Romee Phoebe-An
(wushu, Wu Quan Li), Andreea Ignat (wushu, Wu Quan Li), Paul Solomonescu (wushu, Wu Quan Li), Caro-
lina Solomonescu (wushu, Wu Quan Li), Alexandru Iana (wushu, Wu Quan Li), Andra ªtefanovici (karate, CS
Washi), Maria Antici (karate, CS Washi), Irina Tudorin (karate, CS Washi), Jasmine Popa (karate, CS Washi),
Radu Ceauºescu (karate, CS Washi), Alexandru Rãdulescu (karate, CS Washi), Clara Bondrescu (karate, CS
Bushi), Ana Maria Stãnucã (karate, CS Bushi), Bianca Manta (karate, CS Bushi), Mirela Veltan (karate, CS
Bushi), Maria Onea (fitness, CS Gladiator Gym), Paul Dîlganu (fitness, CS Gladiator Gym), Sebastian Panã
(fitness, CS Gladiator Gym).

Sportivi juniori sporturi olimpice: Alexandra Anghel (lupte, CS Universitatea), Cleonia Rîciu (judo, CS Uni-
versitatea, Daniel Dumitru (box, CSM), Cosmin Toboºaru (box, SCM), Ana Maria Cristescu (lupte, LPS
„Petrache Triºcu”), Mihai Bigea (scrimã, LPS „Petrache Triºcu”), ªtefan Coman (lupte, CS Universitatea),
Radu Vârnã (baschet, SCM), Robert Cãlin (volei, CN „Nicolae Titulescu”), Alexandru Coman (tenis de câmp,
CSM Craiova), Robert Gunã (tenis de câmp, CSM Craiova), Mihaela Bãrbulescu (lupte, CSM), Roxana Cepe-
zan (lupte, CSM), Adina Irimia (lupte, CSM).

Sportivi seniori/ tineret sporturi neolimpice: Eric ªoº (karate, CS Universitatea), Gabriel Iordache (karate,
CS Universitatea), Luiza Iordache (karate, CS Universitatea), Bogdan Gogoloºi (karate, CS Universitatea),
Ionuþ Mitricã (karate, CS Universitatea), Alexandra Rombu (karate, CS Universitatea), Andra Anghel (orienta-
re, CS Universitatea), Veronica Minoiu (orientare, CS Universitatea).

Sportivi seniori/ tineret sporturi olimpice: Raluca Sbîrcia (scrimã, CS Universitatea), Adela Danciu (scrimã,
CS Universitatea), Ionuþ Moise (lupte, CS Universitatea), Roxana Ene (atletism, CS Universitatea), Ancuþa
Bobocel (atletism, CS Universitatea), Ana Maria Roºianu (atletism, CSM), Alexandru Corneschi (atletism,
CSM), Daniel Budin (atletism, CSM), Mãdãlin Gheban (atletism, CS Universitatea).

Antrenori sportivi juniori: Mihai Voinea (judo), Ion Joiþa (box), Marcel Sârba (box), Marius Cimpoeru (lup-
te), Daniel Sãvoiu (volei), Daniel Matache (scrimã), Adrian Popescu (volei), Petre Banciu (lupte), Alexandru
Banciu (tenis de câmp), Geri Mitroi (karate), Ionel Totâlcã (karate), Daniel Antici (karate).

Antrenori sportivi seniori: Aurel Cimpoeru (lupte, CS Universitatea), Marius Ionescu (atletism, CSM), Eu-
genia Ene (atletism, CS Universitatea), Emilian Minoiu (orientare, CS Universitatea), Dorian Pârvan (scrimã,
CS Universitatea).

 Sportivi veterani: Adrian Neagu (atletism, CS Universitatea), Silviu Obeanu (wushu, Wu Quan Li), Costel
Torcea (culturism, Gladiator Gym), Andrei Alexandrescu (culturism, Gladiator Gym).

Premii speciale: Vladimir Screciu (fotbal, CS Universitatea Craioa), Alexandru Bãluþã (fotbal, CS Universita-
tea Craiova), Bogdan Ene (volei, SCM-U Craiova), Rãzvan Olteanu (volei, SCM-U Craiova), Cristina Zamfir
Florianu (handbal, SCM Craiova), Yulia Dumanska (handbal, SCM Craiova), Valentina Ardean Elisei (handbal,
SCM Craiova), Andreea Pricopi (handbal, SCM Craiova

þeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj,
la hotelul Europeca. Cel care a pre-
gãtit-o pe campioanã, Valentin Bo-
boºca, a fost declarat „antrenorul
anului” în cadrul aceluiaºi eveni-
ment. În dublã legitimare, la Liceul

cu program Sportiv Petrache
Triºcu ºi la CSM Craiova, ªtefa-
nia Priceputu a devenit anul acesta
campioanã europeanã la juniori,
clasându-se pe locul 3 ºi la Cam-
pionatul Mondial, tot de juniori. Din
pãcate, luptãtoarea va „dezerta”
din Bãnie ºi va reprezenta începând
cu anul viitor Clubul Sportiv al Ar-
matei Steaua. O poziþie tranºantã
în cazul plecãrii din Craiova a ªte-

faniei Priceputu a luat-o directorul
Liceului cu Program Sportiv Pe-
trache Triºcu, profesorul Geri Mi-
troi: „Scopul este ca sportivii noºtri
sã rãmânã ºi sã reprezinte Craio-
va. Bineînþeles cã suntem supãraþi
pe ceea ce s-a întâmplat cu ªtefa-
nia! Vedeþi cât de uºor este sã re-
nunþi ºi sã dai cu piciorul?! Nu e
bine sã uiþi aºa de repede de unde
ai plecat ºi de oamenii care te-au
ajutat! Este mirajul banilor, dar nu
ºtiu dacã banii sunt atât de impor-
tanþi pe cât evoluþia ei, nu ºtiu dacã
ea va deveni imediat cea mai bunã
din lume dacã a fãcut pasul spre
acel club”. Premiile pentru sporti-
vul ºi antrenorul anului au fost
acordate de administratorul oraºu-
lui Craiova, Sorin Manda, care a
declarat: “Mã bucur cã în fiecare
an, sportivi ºi antrenori cu rezulta-
te meritorii au parte de un eveni-
ment dedicat lor ca semn de recu-
noaºtere. Dacã anul acesta a fost
marcat de inaugurarea stadionului
de fotbal, ne dorim ca anii urmã-
tori sã fie marcaþi de inaugurarea
altor proiecte ºi sã vorbim despre
inaugurarea unui stadion de atle-
tism cu o capacitate de peste 5.000
de locuri ºi a unor sãli de box, lup-
te, judo”. În cadrul Galei DJST au
fost premiaþi cei mai buni sportivi
ai judeþului, premii speciale primind

ºi jucãtorii ªtiinþei, Alex Bãluþã, re-
prezentat de tatãl sãu, ºi Vladimir
Screciu, internaþionali A, respec-
tiv de tineret ºi juniori. Au fost pre-
zente ºi gloriile ªtiinþei: Sorin Câr-
þu, Emil Sãndoi ºi Pavel Badea.

Mâine are loc Gala Sportului
ªcolar

Sportivii performeri de la LPS
Petrache Triºcu, CSS Craiova,
Colegiul Nicolae Titulescu ºi de la
un Liceul Teoretic „Constantin
Brâncoveanu” din Dãbuleni vor fi
premiaþi mâine de ISJ Dolj în ca-
drul celei de-a 22-a Gale a Sportu-
lui ªcolar. Premiile, în valoare de
50.000 de lei, sunt acordate de
Consiliul Judeþean Dolj. Într-o con-
ferinþã de presã, inspectorul gene-
ral Monica Sunã, adjunctul Nicu-
ºor Cotescu, inspectorul pentru
sport, Alin Vancea, directorii de la
LPS Petrache Triºcu, Geri Mitroi,
de la CSS Craiova, Alin Staicu, ºi
de la Colegiul Nicolae Titulescu,
Valentin Simon, au prezentat bilanþul
anual ºi ºi-au exprimat speranþa ca
elevii sã se îndrepte cât mai mult
spre sport, dar ºi ca sportivii de
performanþã sã rãmânã în Bãnie ºi
la seniorat. Reprezentanþii ISJ Dolj
au precizat cã ºcolile sunt deschi-
se permanent elevilor care vor sã
facã sport ºi în afara orelor.

Ca în fiecare an înainte de Sãr-
bãtori, Moº Crãciun a venit cu ca-
douri pentru cei mai mici elevi de la
LPS Petrache Triºcu. Sponsorul
Moºului a fost Clubul Sportiv Uni-
versitatea Craiova, prin directorul

Moº Crãciun a venit ºi la elevii de la Petrache Triºcu

sãu, Pavel Badea. Ca de obicei, ser-
barea a conþinut ºi momente artisti-
ce susþinute de elevii instituþiei ºco-
lare. „Se împlinesc 10 ani de la sem-
narea parteneriatului dintre CS Uni-
versitatea Craiova ºi LPS Petrache

Triºcu. Suntem mândri de aceastã
colaborare ºi putem vorbi de per-
formanþã la nivel internaþional, deja
cea pe plan naþional e subînþeleasã.
Cei de la LPS formeazã aceºti co-
pii, iar noi, Clubul Sportiv, le dãm
ºansa la marea performanþã. CS
Universitatea se implicã în partene-
riate de succes, aºa cum este ºi cel
în privinþa fotbalului. Este un lucru
extraordinar ce s-a realizat în Cra-
iova cu noul stadion nou, cu zeci
de mii de oameni care vin sã vadã
un spectacol. Este exact ce-ºi do-
resc craiovenii” a spus Pavel Ba-
dea, care ºi-a declarat ºi preferatul
dintre jucãtorii actuali ai ªtiinþei:
„Îmi place Mitriþã, e oltean de-al
nostru, rapid, inteligent, tehnic. Mi-
aº dori sã fie doar mai bãtãios, sã
se implice mai mult când este greu”.

„Crãciunul nu este o sãrbãtoare
oarecare ºi a-l sãrbãtori înseamnã a
dãrui. Domnul Badea este un om
credincios, care iubeºte sportul ºi
copiii ºi este al zecea an în care vine
cu cadouri. Sunt 5 secþii care fac

faimã nu numai liceului ºi oraºului,
ci ºi României: scrimã, atletism,
karate, lupte ºi judo, deci ºi profe-
sorii sunt pregãtiþi pentru a crea

performeri. Mai rãmâne ca la se-
niorat sã-i pãstrãm pe aceºti spor-
tivi în Craiova” a spus directorul
LPS Petrache Triºcu, Geri Mitroi.
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