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România trebuie sã îºi res-
pecte statutul de membru al
Uniunii Europene ºi sã  trans-
punã în legislaþia proprie Direc-
tivele Europene.

Au trecut mai bine de ºase
luni de la adoptarea la nivelul
Uniunii a  DIRECTIVEI (UE)
2016/343 A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ªI A CONSILIU-
LUI din 9 martie 2016 privind
consolidarea anumitor aspec-
te ale prezumþiei de nevinovã-
þie ºi a dreptului de a fi prezent la
proces în cadrul procedurilor penale.

România are termen pânã în apri-
lie de a transpune aceastã directivã.

ALDE considerã cã Parlamentul
este locul în care trebuie sã se întâm-
ple acest lucru. Prin urmare aceastã
Directivã trebuie sã facã obiectul de-
ciziei Legislativului român într-un in-
terval de timp cât mai scurt posibil.

Transpunerea acestei directive este
o obligaþie pentru toþi parlamentarii,
indiferent de culoarea politicã ºi ea
va elimina orice suspiciuni legate de
absenþa bunei credinþe în reforma
justiþiei, din aceastã perspectivã.

Prezumþia de nevinovãþie ºi drep-
tul la un proces echitabil sunt consa-
crate în articolele 47 ºi 48 din Cartea
drepturilor fundamentale a Uniunii

O URGENÞÃ PARLAMENTARÃ
TRANSPUNEREA  DIRECTIVEI UE PRIVIND PREZUMÞIA DE NEVINOVÃÞIE

Europene ºi de  articolul 11 din De-
claraþia Universalã a Drepturilor
Omului.

Aceastã Directivã susþine puternic-
 obiectivul Uniunii  de a menþine ºi de
a dezvoltã un spaþiu de libertate, se-
curitate ºi justiþie în toate statele
membre.

ALDE considerã cã toþi parlamenta-
rii au obligaþia sã -ºi informeze alegã-
torii  în legatura cu aceastã Directivã.
Noi, cei din ALDE o facem inclusiv prin
acest material.

Puteþi citi textul integral în limba
românã al  Directivei UE privind pre-
zumþia de nevinovãþie la urmãtoarea
adresã:

http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX-
:32016L0343&from=RO

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

 În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...Hotelul Ramada Plaza, un altfel de Moº Crãciun...
Cel mai frumos cadou de la Dum-

nezeu! Copiii, desigur! Crãciunul
este sãrbãtoarea copilãriei, a mi-
rosului de cozonac ºi a pomului de
Crãciun. Sãrbãtorile de iarnã sunt,
întotdeauna, pentru fiecare dintre
noi, un prilej de fericire ºi de îm-
pãcare sufleteascã. În aceastã pe-
rioadã, încercãm sã aducem celui
de lângã noi un strop de bucurie,
în mod special micuþilor ºi buni-
cilor. Cele mai importante sunt
momentele de neuitat, acelea în
care petrecem unii alãturi de cei-
lalþi, având sufletele încãrcate de
minunea Naºterii Domnului. Ho-
telul Ramada Plaza, în partene-
riat cu cotidianul regional “Cu-
vântul Libertãþii”, au oferit, ieri,
ºi celor mici, dar ºi celor vârst-

nici, un moment de
bucurie, de aducere
aminte, o mângâiere
de care fiecare dintre
noi avem nevoie.66666 AC
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Iohannis: Pentru România
este mai important sã aderãm
la Euro decât la Schengen

Preºedintele Klaus Iohannis a
susþinut, ieri, la o întâlnire
informalã cu presa, cã pentru
România este mult mai important
sã adere la zona Euro decât la
zona Schengen, dar cã pentru
acest lucru este nevoie de perfor-
manþe economice. „Pentru
România este mai important sã
adere la zona Euro, dar trebuie sã
avem performanþe economice”, a
rãspuns Klaus Iohannis la
întrebarea legatã de care zonã
este prioritarã ca aderare pentru
România. ªeful statului a adãugat
cã nu preºedintele sau BNR-ul
trebuie sã-ºi doreascã aderarea la
zona Euro, ci Ministerul de
Finanþe. „Titularul este Ministerul
Finanþelor, trebuia sã vinã din
partea lui, el are alt ºef ierarhic,
dar nu am vãzut dorinþa. Nu a
existat aºa o dorinþã nici la Ponta,
nici la Cioloº, iar la Grindeanu nu
am apucat sã vãd”, a mai spus
preºedintele.

Camera Deputaþilor a decis:
Parlamentarii, miniºtrii, prefecþii
ºi primarii pot fi comercianþi
persoane fizice

Plenul Camerei Deputaþilor a
decis, ieri, cã parlamentarii,
miniºtrii, prefecþii ºi primarii pot fi
comercianþi persoane fizice,
amendând în acest sens un proiect
de lege depus de UDMR. Proiectul
de lege are ca obiect de reglemen-
tare abrogarea unor dispoziþii din
Legea nr.161/2003, în sensul
eliminãrii calitãþii de comerciant
persoanã fizicã din rândul
incompatibilitãþilor cu calitatea
de deputat sau senator, cu funcþia
de membru al Guvernului, cu
funcþia de prefect sau subprefect,
precum ºi cu funcþia de primar sau
viceprimar, primar general sau
viceprimar al municipiului
Bucureºti, preºedinte sau vicepre-
ºedinte al consiliului judeþean.
Proiectul a fost iniþiat de 5
parlamentari UDMR, respetiv:
Csép Éva-Andrea, Márton Árpád-
Francisc, Szabó Ödön, Fejér
László-Õdõn, Tánczos Barna.
Plenul Camerei Deputaþilor, for
decizional, a adoptat proiectul de
lege cu 180 de voturi “pentru”, 86
“împotrivã” ºi 5 abþineri.
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Guvernul a modificat ºi completat,
ieri, legislaþia achiziþiilor publice, pen-
tru a permite, ulterior, încheierea de
contracte pentru achiziþiile directe mici
fãrã publicarea prealabilã în SEAP a
anunþului, iar criteriul preþului cel mai
scãzut este eliminat la proiectare ºi
execuþie. Noile prevederi sunt incluse
într-o ordonanþã de urgenþã adoptatã
ieri de Guvern, având rolul sã fluidize-
ze procesul de atribuire a contractelor
publice, în condiþii transparente, con-
tribuind astfel la implementarea proiec-
telor de investiþii publice într-o perioa-
dã mai scurtã de timp, informeazã
Guvernul.

Potrivit sursei citate, ordonanþa de
urgenþã adoptatã are în vedere corela-
rea, inclusiv în sensul urmãrit de legislaþia eu-
ropeanã, ºi clarificarea prevederilor din cele trei
legi - Legea nr. 98/2016 privind achiziþiile pu-
blice, Legea nr. 99/2016 privind achiziþiile sec-
toriale, precum ºi Legea nr. 101/2016 privind
remediile ºi cãile de atac în materie de atribuire
a contractelor de achiziþie publicã, a contracte-
lor sectoriale ºi a contractelor de concesiune
de lucrãri ºi concesiune de servicii, precum ºi
pentru organizarea ºi funcþionarea Consiliului
Naþional de Soluþionare a Contestaþiilor, întru-
cât anumite prevederi ale acestora au fost mo-
dificate pe parcursul procesului de adoptare în
Parlament.

”Un element de noutate al acestei ordonanþe
este crearea cadrului legal care va permite, ul-
terior, prin detalierea în legislaþia secundarã,
încheierea de contracte fãrã publicarea preala-
bilã în SEAP a anunþului ºi documentaþiei. Este
vorba aici despre achiziþiile directe mici realiza-
te de autoritãþile contractante, în cazul cãrora
utilizarea platformei electronice actuale s-a do-
vedit a nu aduce eficienþã, ci mai degrabã o
birocratizare inutilã”, se aratã în comunicatul
Executivului.

Prin OUG sunt clarificate condiþiile ºi moda-
litãþile de aplicare a procedurii simplificate, sta-
bilindu-se clar cã aceastã procedurã se aplicã
pentru atribuirea contractelor de achiziþie pu-
blicã, a acordurilor-cadru ºi a concursurilor de
soluþii a cãror valoare estimatã este mai micã

Începând din 1 ianuarie, ca ur-
mare a scãderii tarifului reglemen-
tat la nivel de gros, pentru majori-
tatea planurilor tarifare va creºte
volumul de date ce pot fi consu-
mate în roaming în UE/SEE fãrã
taxe suplimentare, a anunþat, ieri,
Autoritatea de Reglementare în
domeniul Comunicaþiilor (AN-
COM).

Potrivit ANCOM, în cazul de-
pãºirii limitelor utilizãrii rezonabile
a unor servicii în roaming în UE/
SEE, scad ºi suprataxele care pot
fi aplicate consumului ulterior,
dupã cum urmeazã:

- de la 1 ianuarie 2018 scade cu
22% suprataxa pentru date, de la
7,7 la 6 euro/GB;

- de la 3 ianuarie 2018 scade cu
16% suprataxa pentru apelurile
primite, de la 1,08 la 0,91 euro-
cenþi/minut.

„Din data de 15 iunie 2017, da-
tele (internetul mobil - MB/GB)
consumate în roaming în UE/SEE
se tarifeazã, în principiu, la fel ca
în România. Totuºi, în cazul celor
mai multe dintre planurile tarifare,
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decât pragurile prevãzute de lege. Procedura
simplificatã reprezintã modalitatea de realizare
a achiziþiilor publice sub pragurile impuse de
legislaþia europeanã, prin publicare numai la ni-
vel naþional ºi cu utilizarea de termene mai scurte
ºi cerinþe minimale necesare pentru îndeplini-
rea contractului.

De asemenea, este clarificatã situaþia de ex-
cepþie de la art. 19 din Legea nr. 98/2016, ast-
fel încât autoritatea contractantã sã poatã apli-
ca procedura simplificatã sau, dupã caz, achi-
ziþia directã, pentru loturi individuale, atunci când
sunt îndeplinite condiþiile prevãzute de lege. Este
precizat dreptul autoritãþii contractante de a
solicita operatorilor economici participanþi în
comun la procedura de atribuire sã adopte sau
sã constituie o anumitã formã juridicã numai
dupã declararea ofertei câºtigãtoare ºi sub re-
zerva ca aceastã condiþie sã fi fost prevãzutã
fie în documentaþia de atribuire, fie în anunþul
de participare.

De asemenea, se introduce obligaþia autori-
tãþii contractante de a solicita ofertantului/can-
didatului sã precizeze, în ofertã sau în solicita-
rea de participare, datele de identificare ale sub-
contractanþilor propuºi, numai dacã aceºtia din
urmã sunt cunoscuþi la momentul depunerii
ofertei sau solicitãrii de participare.

O nouã prevedere specificã faptul cã nu poate
fi aplicat criteriul costului/preþului cel mai scã-
zut în cazul atribuirii contractelor de achiziþie

publicã/acordurilor-cadru de proiec-
tare ºi execuþie. Clarificarea legisla-
tivã este necesarã pentru a aduce un
aport mai mare calitãþii în raport cu
preþul pentru contractele de lucrãri
care implicã ºi partea de proiectare

O altã clarificare vizeazã textul de
lege în sensul cã persoana care se
considerã vãtãmatã se poate adresa
atât Consiliului Naþional de Soluþio-
nare a Contestaþiilor, cât ºi instanþei
de judecatã. De asemenea, va fi mai
explicitã prevederea privind modul de
curgere a termenului de soluþionare
a contestaþiei, prevãzându-se expres
cã acesta este de 20 de zile lucrãtoa-
re de la data primirii copiei dosarului
achiziþiei publice de cãtre Consiliul

Naþional de Soluþionare a Contestaþiilor, în urma
transmiterii acestuia de cãtre autoritatea con-
tractantã odatã cu punctul sãu de vedere asu-
pra contestaþiei, pentru a se evita prelungirea
artificialã a termenului de soluþionare a conte-
staþiei. Se va aplica un termen unitar, respectiv
5 zile lucrãtoare, de comunicare a întâmpinãrii
cãtre instanþa de judecatã de cãtre intimat, în-
trucât cele 5 zile calendaristice pot implica ºi
zile libere, astfel se poate reduce în practicã la
3 zile lucrãtoare.

În ºedinþa din 14 decembrie 2017 Guvernul
a adoptat o ordonanþã de urgenþã care regle-
menteazã modul de realizare a controlului ex-
ante al procesului de atribuire a contractelor/
acordurilor-cadru de achiziþie publicã, a con-
tractelor/acordurilor-cadru sectoriale ºi a con-
tractelor de concesiune de lucrãri ºi concesiu-
ne de servicii. Scopul actului normativ este de
a reglementa, la nivel superior legislativ, aria de
cuprindere, autoritatea juridicã a controlului ex-
ante, obligaþiile autoritãþilor contractante în re-
laþie cu controlul ex-ante, precum ºi modul de
derulare a acestui control. Adoptarea în regim
de urgenþã a mãsurilor de flexibilizare ºi armo-
nizare a sistemului achiziþiilor publice va redu-
ce riscul diminuãrii gradului de cheltuire a fon-
durilor alocate, inclusiv a fondurilor europene,
ºi al amânãrii/întârzierii implementãrii unor pro-
iecte de investiþii majore, cu impact social ºi
economic la nivel naþional sau local.

ANCOM: De la 1 ianuarie creºte volumul de date ce pot
fi consumate în roaming fãrã taxe suplimentare

furnizorii pot stabili un volum de
date care pot fi consumate în roa-
ming în UE/SEE fãrã costuri su-
plimentare într-o perioadã de fac-
turare (volum de consum rezona-
bil). Începând cu 1 ianuarie 2018
volumul de consum rezonabil va
creºte cu aproximativ 22% faþã de
cel aplicat în perioada 15 iunie -
31 decembrie 2017”, se aratã într-
un comunicat al ANCOM.

Dupã depãºirea volumului de
consum rezonabil, furnizorii pot sã
aplice o suprataxã, chiar ºi în ca-
zul în care traficul inclus nu a fost
complet epuizat. În prezent, supra-
taxa este de maxim 7,7 euro/GB
(0,77 eurocenþi/MB), dar începând
cu 1 ianuarie 2018 aceasta va scã-
dea la maxim 6 Euro/GB (0,6 eu-
rocenþi/MB), fãrã TVA.

Pentru a uºura estimarea volu-
mului de date pe care utilizatorii le
pot consuma în roaming în UE/
SEE fãrã suprataxã, ANCOM a
dezvoltat o aplicaþie de tip widget,
care în prezent utilizeazã tariful de
7,7 euro/GB valabil pânã la sfârºi-
tul anului, va fi actualizatã cu tari-

ful de 6 euro/GB începând cu data
de 1 ianuarie 2018. „Aplicaþia ofe-
rã rezultate relevante pentru toþi
utilizatorii de planuri tarifare cu
acces la roaming, cu excepþia ce-
lor ai RCS&RDS SA - operator
autorizat sã aplice suprataxe de
roaming de la prima unitate de con-
sum”, menþioneazã ANCOM.

Secþiunea InfoCentru din pagi-
na de internet ANCOM pune la dis-
poziþia utilizatorilor informaþii utile
despre serviciile de comunicaþii

electronice (telefonie, internet ºi
televiziune) ºi serviciile poºtale,
pentru a-i sprijini în alegerea ºi fo-
losirea acestor servicii. Informa-
þiile se referã în principal la înche-
ierea contractelor, modalitatea de
tarifare, calitatea serviciilor sau
deblocarea terminalelor sau servi-
ciul de roaming. În plus, utilizato-
rii pot gãsi accesa ghiduri dedica-
te, pe teme precum fraudele prin
telefon sau serviciile de acces la
internet.
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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.

Directorul Direcþiei Elaborare ºi
Implementare Proiecte din Primã-
ria Craiova, Mario Marinescu, ºi-
a dat demisia, invocând motive
personale. Anunþul a fost fãcut,
ieri, de primarul Mihail Genoiu,
care a precizat cã, în locul aces-
tuia, a fost numit juristul Daniela
Boºoteanu. „Începând de astãzi
(n.r. - ieri), directorul de la Pro-
iecte Europene ºi-a dat demisia.
Am numit, prin dispoziþie de pri-
mar, pe o perioadã determinatã, pe
Daniela Boºoteanu, juristul com-
partimentului respectiv. Ei sunt
într-o perioadã în care au foarte

Directorul de la Proiecte
Europe din Primãria

Craiova a demisionat
multe lucruri de realizat. Oricum,
îi mulþumim lui Mario Marinescu,
a fost foarte activ ºi foarte bun”.
Potrivit primarului Craiovei, Ma-
rio Marinescu avea posibilitatea sã
treacã pe o funcþie de execuþie,
dar acesta a preferat sã plece de-
finitiv din instituþie. „A venit din
mediul privat ºi a plecat înapoi. Dar
sunt foarte multe lucruri bune pe
care el le-a realizat. Spre exem-
plu, numãrul de blocuri a crescut
la 46, la ora actualã, ºi sunt în di-
verse stadii de realizare”, a preci-
zat edilul-ºef al Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Jurnaliºtii din Craiova au fost
invitaþi, ieri, la o conferinþã de presã
de cãtre autoritãþile locale. Deºi au
venit pregãtiþi sã consemneze ºi sã
punã întrebãri conducerii Primã-
riei, reprezentanþii din presã au avut
parte de o surprizã: declaraþiile ofi-
ciale au fost înlocuite cu urãri de
sãnãtate ºi fericire, la care s-a adã-
ugat ºi un mic cadou dulce. „Vrem
sã vã urãm sãrbãtori fericite, sã
aveþi un sfârºit de an liniºtit ºi sã
vã bucuraþi alãturi de cei dragi, de
toþi care vã sunt vouã mai aproape
de suflet. Vã urãm un an mult mai
bun decât 2017, pentru cã ºtim cu
toþii cã pentru presã a fost un an
greu, un an dificil. Sã facem ca
lucrurile, în 2018, sã fie mai bune,
atât pentru autoritãþi, pentru oraº,
pentru presã, pentru toatã lumea”,
a spus edilul-ºef al Craiovei.

Craiova are nevoie
de o imagine
mai bunã

Mihail Genoiu a solicitat apoi
jurnaliºtilor sã ofere sprijin auto-

Primarul Craiovei: „2017, un an greu pentru presã!”Primarul Craiovei: „2017, un an greu pentru presã!”Primarul Craiovei: „2017, un an greu pentru presã!”Primarul Craiovei: „2017, un an greu pentru presã!”Primarul Craiovei: „2017, un an greu pentru presã!”
Conducerea Primãriei Craiova i-a felicitat,

ieri, pe reprezentanþii presei, urându-le sã aibã
un an mai bun decât cel care se încheie. Referin-

du-se la modul cum s-a resimþit anul pentru
mass-media craioveanã, primarul Mihail Genoiu
a descris anul 2017 ca fiind „ un an greu, dificil”
ºi a invitat jurnaliºtii ca, împreunã cu autoritãþile

locale, sã schimbe lucrurile în bine, în 2018.

ritãþii pentru a promova mai mult
ºi mai bine imaginea Craiovei, în
anul 2018. „Vreau sã vã rog ca,
în 2018, împreunã sã lucrãm
foarte mult la ceea ce îi lipseºte
Craiovei cel mai mult, în acest
moment: imaginea. Craiova este
un oraº care s-a dezvoltat extra-
ordinar de frumos, în ultimii ani,
este un oraº care este admirat de
orice îl cunoaºte. Problema pe
care o are Craiova este cã este
un oraº prea puþin cunoscut în
latura bunã ºi frumoasã. Oricine
vine rãmâne impresionat, în mod
plãcut, de tot ceea ce vede. Sunt
lucruri pe care eu vi le doresc ºi
vã invit, în acelaºi timp, sã reali-
zãm împreunã în 2018”, a lansat
invitaþia primarul Craiovei, Mihail
Genoiu.

Autoritãþile promit
o bunã colaborare
ºi în 2018

ªi viceprimarul Craiovei, Ste-
lian Bãrãgan, a urat craiovenilor
ºi reprezentanþilor din presã sã

aibã, în 2018, mai multe realizãri.
„Dragi cetãþeni ai municipiului
Craiova ºi colegi din presã, vã
urez un an nou plin de realizãri
alãturi de familie ºi cei dragi, un
oraº mai frumos, mai plãcut!”. Un
mesaj a transmis ºi administrato-

rul oraºului, Sorin Manda, care a
asigurat jurnaliºtii cã vor avea o
bunã colaborare ºi în 2018. „Vã
mulþumesc pentru sprijinul pe
care mi l-aþi acordat anul acesta.
Pentru mine este primul an de
când lucrez la primãrie, a fost mai

greu la început, dar ºi cu sprijinul
dumneavoastrã, am reuºit sã în-
chidem frumos acest an. Spriji-
nul meu îl aveþi întotdeauna ºi sã
ne vedem sãnãtoºi ºi în 2018!”, a
urat Sorin Manda.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþi – judecãtori de la Ju-
decãtoria Craiova, împreunã cu
procurori de la Parchetul de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova –, au ieºit,
ieri, din nou, la ora 14.00, pe scã-
rile din faþa Judecãtoriei, pentru a-
ºi exprima dezacordul faþã de pro-
punerile de modificare a legilor jus-
tiþiei (Legea nr. 303/2004, Legea
nr. 304/2004, Legea nr. 317/2004),
precum ºi a Codului Penal ºi Co-
dului de Procedurã Penalã. În nu-

Magistraþii doljeni continuã protesteleMagistraþii doljeni continuã protesteleMagistraþii doljeni continuã protesteleMagistraþii doljeni continuã protesteleMagistraþii doljeni continuã protestele
Pentru a doua zi, la rând, magistraþii

au protestat, ieri, tot în liniºte, pe scã-
rile Judecãtoriei Craiova ºi Tribunalu-
lui Dolj. Colegilor din Craiova, procu-
rori ºi judecãtori, li s-au alãturat acum

ºi magistraþi din Segarcea ºi Filiaºi. Cu
toþii spun cã vor lua în considerare ºi
alte forme de protest, dupã încheierea
vacanþei, dacã nu vor obþine nici un re-
zultat cu liniºtea.

mãr mai mic decât în ziua prece-
dentã, dar la fel de hotãrâþi sã-ºi
prezinte mesajul... în liniºte. Au
spus doar cã Justiþia nu doarme.

La Tribunalul Dolj însã, numã-
rul celor prezenþi pe scãrile in-
stanþei la ora 16.00, a fost destul
de mare. În jur de 60 de judecã-
tori de la Tribunalul Dolj, cãrora
li s-au alãturat, din nou, procu-
rori de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, DIICOT, DNA,

Parchetul Curþii de Apel Craiova,
dar ºi magistraþi de la Segarcea
ºi Filiaºi, au protestat, în liniºte,
cu jurãmântul în mâini, timp de
15 minute. Judecãtor Denis
Ghervase, de la Tribunalul Dolj,
a precizat cã vor fi luate în dis-
cuþie ºi alte forme de protest, în
ianuarie, la reluarea activitãþii,
dacã guvernanþii continuã demer-
sul de modificare a legilor justi-
þiei în forma actualã.

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã poliþiºtii doljeni au
efectuat, în cursul zilei de marþi,
douã percheziþii domiciliare în
urma cãrora au fost identificate
mai multe bunuri provenite din
sãvârºirea  unei infracþiuni de

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reþinut dupã ce a furat 5.500 lei
ºi bijuterii dintr-o locuinþã

Un tânãr de 24 de ani care a furat 5.500
lei ºi mai multe bijuterii dintr-o locuinþã din
Craiova a fost reþinut pentru 24 de ore ºi
introdus în arestul IPJ Dolj. Oamenii legii
au stabilit cã autorul a intrat în locuinþa vic-

timei profitând de faptul cã lãsase un geam
deschis, iar la percheziþiile fãcute la el aca-
sã au gãsit o parte din bijuterii, restul fiind
recuperate de la casele de amanet unde
acesta le plasase.

furt din locuinþã. Lucrãtorii din
cadrul Secþiei 6 Poliþie Craiova
au fost sesizaþi, pe 13 decem-
brie a.c., de Dumitru I. de 37
de ani, din municipiul Craiova,
despre faptul cã în aceeaºi zi
persoane necunoscute au pã-
truns în locuinþa sa, situatã în

municipiul Craiova, ºi au sustras
suma de 5.500 lei, precum ºi mai
multe bijuterii din aur.

În urma activitãþilor specifice
întreprinse de poliþiºti s-a stabi-
lit cã autorul a pãtruns în curtea
locuinþei prin escaladarea gardu-
lui ºi profitând de faptul cã per-
soana vãtãmatã a lãsat un geam
din termopan deschis, a pãtruns
în locuinþã. Poliþiºtii craioveni
au obþinut douã autorizaþii de
percheziþie domiciliarã pentru
douã locaþii, iar marþi diminea-

þã, lucrãtorii Secþiei 6 Poliþie
Craiova, cu sprijinul a douã gru-
pe de „mascaþi” din cadrul Ser-
viciului pentru Acþiuni Speciale,
au descins la adresele respecti-
ve, fiind prins ºi suspectul in-
fracþiunii, Petre Iamandiþã, de 24
de ani, din localitate. În timpul
percheziþiei a fost gãsit un lãnþi-
ºor cu pandantiv, fiind ulterior
ridicate ºi alte bijuterii de la di-
verse case de amanet din muni-
cipiul Craiova.

„În baza probatoriului admi-

nistrat în cauzã de poliþiºti, s-a
luat mãsura reþinerii pe o pe-
rioadã de 24 ore a bãrbatului
de 24 de ani, acesta fiind intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv al I.P.J. Dolj”,
ne-a declarat inspector principal
Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Ieri dupã-
amiazã însã, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj, tâ-
nãrul de 24 de ani a fost pus în
libertate, întrucât a ajuns la o
înþelegere cu partea vãtãmatã.

Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au admis, marþi, 19 decem-
brie a.c., contestaþia formulatã de
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj
împotriva hotãrârii instanþei de fond
de plasare în arest la domiciliu a unu-
ia din cei doi fraþi implicaþi în ucide-
rea unui tânãr de 20 de ani, în car-
tierul craiovean Craioviþa Nouã. Ast-
fel, Luigi Teodorescu rãmâne în spa-
tele gratiilor: „Admite contestaþia
formulatã de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj împotriva încheie-

Fraþii implicaþi în crima din Craioviþa Nouã
rãmân împreunã în spatele gratiilor

rii din data de 12.12.2017 pronun-
þatã de Tribunalul Dolj, în dosarul
nr. 4661/63/2017. Desfiinþeazã în
parte încheierea contestatã, respec-
tiv numai în ceea ce priveºte înlo-
cuirea mãsurii arestului preventiv cu
mãsura arestului la domiciliu faþã
de inculpatul Teodorescu Luigi (...)
menþine ca fiind legalã ºi temeinicã
mãsura arestãrii preventive faþã de
inculpatul Teodorescu Luigi. Defi-
nitivã. Pronunþatã în ºedinþa publi-
ca, azi 19.12.2017”, se aratã în în-

cheierea de ºedinþã a instanþei.
Reamintim cã, pe 12 decembrie

a.c., judecãtorii de la Tribunal îi în-
locuiserã lui Luigi Teodorescu mã-
sura arestãrii preventive cu arestul
la domiciliu. Luigi Teodorescu, de
20 de ani, este judecat, împreunã cu
fratele sãu, Gabriel Teodorescu, de
23 de ani, pentru omor, lovire ºi alte
violenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, fiind acuzaþi cã l-au omorât
pe Antoni-Ionuþ Fieraru zis „Mârlici”,
de 20 de ani, tot din municipiu. Fap-
ta s-a petrecut în noaptea de 5 spre
6 decembrie 2016, în cartierul cra-
iovean Craioviþa Nouã. Potrivit pro-
curorilor, cei doi, împreunã cu mai
mulþi „susþinãtori”, s-au întâlnit în
zona Poºtei din Craioviþa Nouã. Ga-
briel Teodorescu a lovit un tânãr cu
mânerul unui cuþit în cap, dar ºi pe
Antoni Ionuþ Fieraru, care a fugit
cãtre bulevardul Tineretului. Fraþii
Teodorescu l-au prins când a ajuns
lângã gardul despãrþitor dintre ben-
zile de circulaþie ale bulevardului Ti-
neretului ºi au început sã-l loveascã
simultan, Fieraru apãrându-se cu
braþele. Luigi Teodorescu l-a imobi-
lizat, iar Gabriel i-a aplicat victimei
cel puþin douã lovituri cu cuþitul, care
au condus la deces.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, marþi dimineaþã, poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigare a
Criminalitãþii Economice împreunã
cu inspectori din cadrul Direcþiei
Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor au organizat o acþiu-
ne pe linia prevenirii ºi combaterii
activitãþilor ilicite de comerþ din
domeniul comercializãrii cãrnii ºi
produselor din carne pe raza jude-
þului Dolj. În cadrul acestor activi-
tãþi, oamenii legii au controlat 16
societãþi comerciale, au verificat
douã mijloace de transport, dar ºi 7
persoane fizice care efectuau acti-
vitãþi comerciale în acest domeniu.

Ca urmare a neregulilor consta-
tate, poliþiºtii din cadrul I.P.J. Dolj -

Comercianþii de carne, verificaþi de poliþiºti
Serviciul de Investigare a Crimina-
litãþii Economice au aplicat 12 sanc-
þiuni contravenþionale în conformi-
tate cu prevederile legale. Valoarea
sancþiunilor aplicate de oamenii le-
gii a fost de 79.500 lei, în timp ce
valoarea mãrfurilor confiscate a fost
de 2.800 lei. Astfel, în timpul con-
trolului efectuat de poliþiºti la punc-
tul de lucru al unui agent economic
din Piaþa Agroalimentarã 1 Mai din
Craiova, s-a constatat cã reprezen-
tanþii acestuia deþineau cantitatea
de 20 kg de carne de vitã pentru
care nu s-au putut prezenta docu-
mente de provenienþã.

Agentul economic a fost sanc-
þionat contravenþional cu suma
de 20.000 lei conform Legii nr.

12/1990, dispu-
nându-se totodatã
confiscarea canti-
tãþii de 20 kg de
carne de vitã, în
valoare de 300 lei,
pentru care co-
merciantul nu a
prezentat docu-
mente de prove-
nienþã, dupã cum
a precizat inspec-
tor principal Cãtã-
lin Dochia, purtã-
torul de cuvânt al
IPJ Dolj.
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Catalonia: Ziua cea mai lungã!Catalonia: Ziua cea mai lungã!Catalonia: Ziua cea mai lungã!Catalonia: Ziua cea mai lungã!Catalonia: Ziua cea mai lungã!
MIRCEA CANÞÃR

Nu se anticipeazã nici victoria in-
dependentiºtilor, dar nici a unioniºtilor,
fiindcã ambele tabere sunt divizate, sau
au lãsat impresia asta, în timpul cam-
paniei electorale, premergãtoare alege-
rilor regionale anticipate de astãzi. De-
loc exclus, aºadar, un vot confuz, acre-
diteazã analiºtii politici spanioli. Exilat
la Bruxelles, cu încã patru foºti consi-
lieri, Carles Puigdemont, în stare de li-
bertate, dupã retragerea mandatului de
extrãdare împotriva sa, de cãtre Madrid,
acuzat în Spania de rebeliune ºi incita-
re, prezent pe lista candidaþilor „Împre-
unã pentru Catalonia” – partidul sãu, a
declarat cã „la 21 decembrie va fi rati-
ficatã capacitatea ºi dorinþa catalanilor
de a deveni un stat independent”. Pur-
tãtorul de cuvânt al Partidului Popular,
la putere, la Madrid, a etichetat decla-
raþia liderului independentist, conside-
rat persoanã grotescã, ascunzându-se la
Bruxelles, ca irealistã. Catalanii, potri-

vit sondajelor, vor participa în procent
– istoric – de peste 80% la vot, ºi nu
puþini vãd în opþiunea lor, ºi un plebis-
cist pentru sau contra premierului Ma-
riano Rajoy. Cum poate produce o de-
mocraþie teafãrã atâta duºmãnie, rãmâ-
ne o nedumerire. Principalii lideri in-
dependentiºti sunt în închisoare sau în
exil politic, ºi dacã au propus continua-
rea „construirii unei Republici Catala-
ne”, nu au precizat cum. Unioniºtii, la
rândul lor, promit revenirea la o nor-
malitate constituþionalã, devenitã de o
vreme iluzie. Într-un decor de iarnã
mediteraneanã, în timp ce turiºtii ad-
mirã arhitectura medievalã, goticã, ba-
rocã, modernistã sau futuristã a Barce-
lonei cosmopolite, sunt aºteptaþi la urne
5,5 milioane electori, dintr-o populaþie
de 7,5 milioane. Tot ceea ce se poate
spune este cã ambele câmpuri, indepen-
dentist ºi unionist, sunt mobilizate la
maximum. Cele trei partide indepen-

dentiste – Împreunã pentru Catalonia
(centru-dreapta), Stânga republicanã
(ERC) ºi Candidatura Unitãþii Popula-
re (CUP)-stânga radicalã catalanã – ar
putea culege 45% din voturi, ceva mai
puþin decât la ultimele alegeri regio-
nale din 2015 (47,8%). Dar potrivit ace-
loraºi sondaje, independentiºtii nu ar
realiza majoritatea de mandate (68) în
viitorul Parlament. Partidele opuse in-
dependentiºtilor – Ciudadanos (liberal-
centru-dreapta), PS Catalan ºi Partidul
Popular – ar strânge împreunã 44% din
voturi, adicã 60 de mandate, din cele 135.
Opusã independentiºtilor, dar revendi-
când un referendum pentru autodeter-
minare, contestat de Madrid, Catalonia
în comun, Podem, alianþa primarului
Barcelonei, Ada Colau, ºi a stângii radi-
cale, Podemos, ar deveni arbitrul între-
gii „afaceri”, cu 9% din voturi ºi circa
10 mandate. Fãrã aceastã coaliþie de
„progres social”, în poziþie ambiguã, re-

prezentând indeciºii, niciunul din cele
douã blocuri nu poate guverna regiunea
Catalonia. Fiindcã totul se joacã în mar-
ja a câtorva procente. Socialiºtii spanioli,
o timidã a treia voce, doresc reconcilie-
rea, într-o Catalonie cu o autonomie lãr-
gitã, prezentã într-o Spanie federalã. Pa-
tria lui Salvador Dali, Catalonia, trãieº-
te de câteva luni într-un suprarealism
politic. Încât celebrul scriitor spaniol, An-
tonio Munoz Molina, membru al Acade-
miei Regale Spaniole, într-un recent in-
terviu pentru Nouvel Observateur, sin-
tetiza astfel lucrurile: „Spania nu poate
câºtiga contra Catalonia ºi nici Catalo-
nia contra Spaniei”. În opinia aceluiaºi
mare scriitor, cãruia i s-au tradus ºi la
noi „Noaptea timpului” (Ed. Nemira) ºi
„Sefarad” (Ed. Curtea Veche), democra-
þia spaniolã a respectat educaþia, limba,
autonomia Cataloniei ºi a Þãrii Basci-
lor, iar Spania a devenit þara cea mai
descentralizatã din lume.

Principala cauzã de mortali-
tate infantilã este prematurita-
tea, care înregistreazã o creº-
tere semnificativã în aproape
toate þãrile lumii. Copiii prema-
turi au mari ºanse de supravie-
þuire, dacã maternitatea în care
se nasc are la dispoziþie apara-
turã medicalã adecvatã unei in-
tervenþii rapide.

În Uniunea Europeanã, Ro-
mânia se menþine pe primul loc
în topul þãrilor cu una dintre cele
mai mari rate de mortalitatea in-
fantilã, cu o ratã de 7,3 la 1000
de nou-nãscuþi vii în 2016, faþã
de media Uniunii Europene care
este de 3,7 la mie.

România, cea mai mare ratã
a mortalitãþii infantile din UE

În ultimii ºase ani, Salvaþi Co-
piii România a investit peste trei

Unul din 10 copii se naºte prematur
În România, unul din 10 copii se naºte prematur ºi are

nevoie de asistenþã medicalã adecvatã încã din primul minut
de viaþã, pentru a supravieþui ºi pentru a recupera decalajul,

astfel încât sã facã faþã mediului extern. Datele aratã cã
90% din copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de

sãptãmâni) supravieþuiesc în þãrile dezvoltate, iar în regiuni-
le slab dezvoltate 90% din aceºti copii mor (Raport WHO
Born too soon). Numai din fondurile colectate între 2012 ºi

2016 din redirecþionarea a 20% din impozitul pe profit,
Organizaþia Salvaþi Copiii România a dotat maternitãþile din
România cu aparaturã medicalã necesarã salvãrii copiilor
nãscuþi prematur, în valoare totalã de 1.245.700 de euro.

milioane de euro în dotarea a 77
de maternitãþi ºi secþii de nou-
nãscuþi din 39 de judeþe ale þãrii
cu aproximativ 380 de echipa-
mente medicale, care au ajutat
la supravieþuirea a peste 31.000
de copii.

România înregistreazã cea
mai mare ratã a mortalitãþii in-
fantile în rândul statelor mem-
bre ale Uniunii Europene, aces-
ta fiind unul din indicatoarele
cele mai sugestive privind sta-
rea de sãnãtate a populaþiei. Deºi
a înregistrat o evoluþie descen-
dentã, mortalitatea maternã se
menþine la cote ridicate, cu va-
lori de douã ori peste media UE.

Potrivit raportului Eurobaro-
metru, România înregistreazã
deficienþe severe în adminis-
trarea sistemului public sanitar,
având o structurã învechitã de

asistenþã medicalã.
Din punctul de vedere al do-

tãrii cu echipament medical, Ro-
mânia este mult sub media þãri-
lor europene, iar în privinþa re-
sursei umane, la sfârºitul anului
2012, activau 281.000 de pro-
fesioniºti în domeniul sanitar.
Astfel, deºi pregãteºte cei mai
mulþi absolvenþi de medicinã,
România se poziþioneazã cu mult
sub media UE de la toate cate-
goriile de profesioniºti din do-
meniul sanitar. Cele mai mari dis-
crepanþe se înregistreazã la me-
dici ºi la asistenþi medicali. În
privinþa infrastructurii, sunt
3.000 de cabinete în ambulato-
riu de specialitate, 1.500 de la-
boratoare, 300 de furnizori de

îngrijiri la domiciliu, peste 7.000
de farmacii ºi aproximativ 450
de spitale.

La fiecare 5 ore, un copil
mai mic de un an moare

Deºi mortalitatea infantilã a
scãzut în ultimele douã decenii
– de la 24 de decese la mia de
naºteri în 1994, la 7,3 la mie în
prezent  –, acesta rãmâne un
capitol nefericit pentru Româ-
nia. Dupã nouã ani de la inte-
grare europeanã, þara noastrã
ocupã încã primul loc în Uniu-
nea Europeanã, cu o ratã a mor-
talitãþii infantile aproape dublã.
În fiecare an, aproximativ 1.900
de nou-nãscuþi pierd lupta pen-
tru viaþã. La fiecare 5 ore, un

copil mai mic de un an moare.
O treime din aceste decese pot
fi prevenite prin dezvoltarea de
programe suport pentru mame
ºi copii ºi dotarea maternitãþilor
ºi secþiilor de nou-nãscuþi cu
echipamente medicale perfor-
mante.

Cele mai multe decese se în-
registreazã în rândul prematuri-
lor. Nou-nãscuþii cu o greutate
mai micã de 2.500 de grame pre-
zintã cel mai mare risc de mor-
talitate infantilã. Greutatea micã
la naºtere este datã de mai mulþi
factori: malnutriþia sau starea de
sãnãtate precarã a mamei, lipsa
controalelor prenatale ºi a pla-
nificãrii familiale.

RADU ILICEANU
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25 de îngeraºi, aflaþi în plasa-
ment la asistenþii maternali ai
DGASPC Dolj, au fost, ieri, oas-
peþii Hotelului Ramada Plaza din
Craiova. Gazda copiilor ºi a per-
sonalului specializat, care i-a în-
soþit pe cei mici, a fost chiar
doamna Mihaela Berceanu, de
profesie dascãl, care i-a primit cu
braþele deschise, i-a îmbrãþiºat ºi
le-a urat un Crãciun de poveste.
Echipa de profesioniºti ai hotelu-
lui a pregãtit momente speciale
pentru prichindeii care le-au tre-
cut pragul. Micuþii au fost întâm-
pinaþi, încã de la intrare, iar po-
mul imens, îmbodobit numai cu
decoraþiuni de culoare roºie, cu-
loarea tradiþionalã a Crãciunului,
i-a lãsat fãrã cuvinte. Au pãºit ti-
mizi, dar încrezãtori, cu o seni-
nãtate în privire ºi cu zâmbetul pe
buze. Sunt niºte copii extraordi-
nari, fascinanþi… Dupã zece paºi,
pe un alt hol, micuþii au dat de un
alt pom de Crãciun, la fel de mare
ca ºi primul, dar îmbodobit cu
decoraþiuni aurii. Copiii se opresc
ºi fac fotografii, sunt entuziasmaþi
de mãrimea ºi frumuseþea pomu-
lui. Numai cã nici acesta nu era

Cel mai frumos cadou de la Dumne-
zeu! Copiii, desigur! Crãciunul este sãr-
bãtoarea copilãriei, a mirosului de co-
zonac ºi a pomului de Crãciun. Sãrbãto-
rile de iarnã sunt, întotdeauna, pentru
fiecare dintre noi, un prilej de fericire
ºi de împãcare sufleteascã. În aceastã
perioadã, încercãm sã aducem celui de
lângã noi un strop de bucurie, în mod
special micuþilor ºi bunicilor. Cele mai

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

importante sunt momentele de neuitat,
acelea în care petrecem unii alãturi de
ceilalþi, având sufletele încãrcate de
minunea Naºterii Domnului. Hotelul
Ramada Plaza, în parteneriat cu cotidia-
nul regional “Cuvântul Libertãþii”, au
oferit, ieri, ºi celor mici, dar ºi celor
vârstnici, un moment de bucurie, de adu-
cere aminte, o mângâiere de care fieca-
re dintre noi avem nevoie.

pomul unde Moº Crãciun a lãsat
cadourile pentru ei.

Strânºi în jurul
pomului de Crãciun

Drãgãlaºi foc, copilaºii au fost
primiþi în camera de oaspeþi, un
spaþiu luminos, amenajat pentru
ei, unde, pe fundal, se auzeau co-
lindele tradiþionale. Special pentru
ei, s-a îmbodobit un pom de Crã-
ciun: vesel, cu decoraþiuni multi-
colore, cu multã betealã, cu dul-
ciuri ºi cu multe, multe cadouri
de jur-împrejurul sãu. Personalul
Hotelului Ramada Plaza s-a gân-
dit la tot ºi a ºtiut cã micuþilor le
plac piºcoturile, aºa cã aroma de
piºcoturi proaspete i-a îmbiat pe
toþi. Micuþii ºi-au luat scãunelele
în primire, s-au aºezat în cerc ºi
au început regalul de poezii ºi cân-
tecele. Fetiþele au dat startul. Ele
sunt mai îndrãzneþe.

Doamna Mihaela Berceanu a
vorbit cu fiecare copil în parte, toþi
i-au recitat câte o poezie sau un
cântecel. Numai o fetiþã, un pic
tristã, îi spune în ºoaptã cã ea nu
crede în Moº Crãciun. Tot în ºoap-
tã, la ureche, doamna Berceanu

încearcã sã-i explice Mariei cã, în
fiecare din noi, existã un Moº Crã-
ciun ºi cã, astãzi, este chiar dom-
nia sa. Fetiþele sunt nerãbdãtoare,
pungile de cadouri sunt mai mari
ca ele ºi gãsesc acolo exact ce ºi-
ar fi dorit: parfumuri de fetiþe, se-
turi de bijuterii, ouã  de ciocolatã
cu surprize, cãrþi de poveºti ºi tru-
se de colorat.

Pentru fetiþe -
mãrgeluºe, pentru
bãieþei - maºinuþe
Bãieþii au privit cu sufletul la

gurã cum fiecare fetiþã ºi-a luat
punguþa, cum fiecare dintre ele
a cotrobãit, a rupt ambalajul, ºi-
a pus mãrgele multicolore la gât.
ªi acum, în sfârºit, a venit ºi rân-

dul lor. Bãieþeii îºi fac curaj ºi în-
cep, rând pe rând, sã recite poe-
zioare, una mai frumoasã ca alta.
Dupã fiecare recital, fiecare bã-
ieþel îºi priemeºte darurile mult
dorite. Cavalarii trec ºi ei la cãu-
tat sã vadã dacã anul acesta Mo-
ºul le-a îndeplinit dorinþa. “Acum,
sã trecem la bãieþei. Moºul a pri-
mit o scrisoare ºi a aflat cã vã
doriþi maºini cu telecomandã, aºa
cã a pus la lucru spiriduºii ºi a
fãcut 10 maºini, modele diferite
ºi culori diferite, dar toate cu tele-
comandã…”, le-a explicat doam-
na Mihaela Berceanu. Imediat s-
a auzit un wow…Micuþii promit
sã fie ascultãtori, sã înveþe ºi mai
multe poezii pentru anul viitor.

Elenei, o fetiþã de doar câþiva
aniºori, îi plac oamenii de zãpadã
ºi primeºte invitaþia de a reveni la
Ramada Plaza când va ninge.
Doamna Mihaela, cu zâmbetul pe
buze, îi spune cã va face chiar
domnia sa un om de zãpadã spe-
cial pentru Elena ºi cã o aºteaptã
sã-i spunã ce pãrere are despre

omul de zãpadã care va întâmpina
oaspeþii hotelului. ªi s-a terminat
un moment frumos. Micuþii îºi iau
“mãmicile” de mânã, doamne ex-
trem de calde, de zâmbitoare, care
fac tot posibilul sã asigure copiilor
dragostea de care au atâta nevoie.
Copiii sunt conduºi, rând pe rând,
cãtre ieºire, dar vin ºi o îmbrãþi-
ºeazã pe cea care astãzi le-a fost
Moº Crãciun. Îi mulþumesc ºi îi
ureazã sãrbãtori fericite!

Bunãtãþi de casã
pentru bunicii noºtri

Pentru Moºul nostru ziua nu
s-a încheiat, o nouã misiune urma
sã vinã. Îºi pregãteºte sania ºi re-
nii ºi poposeºte, pentru o orã, ºi
la Cãminul pentru persoane

vârstnice din Craiova. Bunicii îl
aºteptau pe Moºul cu mare cãl-
durã. Bine îngrijiþi, cu tot ceea
ce le trebuie acolo, inclusiv cu
personal de specialitate, cei tre-
cuþi de prima tinereþe duc totuºi
lipsã de ceva…de o mângâiere.
Doamna Mihaela Berceanu a fost
întâmpinatã, de data aceasta, la
club, acolo unde bãtrânii îºi pe-
trec o bunã parte din zi. O salã
mare, curatã, cãlduroasã, cu te-
levizor ºi mai multe calculatoa-
re. Pomul de Crãciun era gata
îmbodobit, aºtepta doar cadou-
rile. Ramada Plaza a venit cu ca-
dourile, coºuri cu bunãtãþi, aºa
cum bunicile prezente le pregã-
teau când erau la casele lor. “Nu
sunt chiar un Moº Crãciun, sunt
o nepoatã, nepoata dumneavoas-
trã. Aºa vreau sã vã amintiþi de
mine. Nepoata o sã vinã  ºi altã
datã. Toþi avem sau am avut pã-
rinþi, bunici, unchi sau mãtuºe.
Aºa cã acest moment va fi unul
mult drag sufletului meu. Vã urez
sãrbãtori cu liniºte, cu sãnãtate
ºi cu un pic de speranþã !”, le-a
urat doamna Berceanu celor de
la Cãminul pentru persoane
vârstnice.  Întrebaþi dacã au fost
vizitaþi de rude, bãtrânii spun cã
cei care au rude le mai trec pra-
gul, dar cei care au rãmas sin-
guri, acestea sunt singurele mo-
mente frumoase din viaþa lor…ªi
cãlãtoria noastrã de Crãciun se
încheie cu speranþã ºi cu încre-
dere. Vor veni zile mai bune ºi mai
frumoase pentru toatã lumea.
Sãnãtate sã fie!
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Noua stagiune a Teatrului
„Colibri” te-a prins în forfota
spectacolelor ºi a atelierelor
pentru copii. Sunt aproape 20 de
ani de când ai fãcut legãmânt
cu actoria ºi scena. E uºor sã o
iei mereu de la început?

Simplu nu e niciodatã sã o iei de
la capãt, dar e o provocare ºi e foar-
te frumos. Pentru cã e ceva nou ºi
întotdeauna mã gândesc… Cum sã
fac? Ce sã fac? Ce sã aduc nou co-
piilor? ªi un rol când îl primeºti e
foarte important cum îl gândeºti,
ce vrei de la el ºi ce vrea rolul de
la tine. Pentru mine, în general în-
ceputurile sunt foarte frumoase
– bine, vorbesc de începuturile
care mã ajutã sã evoluez spiritual,
cã sunt ºi începuturi mai puþin
plãcute. Dar eu aºa am fost clã-
ditã, ãsta îmi e aluatul – începu-
turile sunt frumoase pentru mine.
Sau le fac frumoase…

ªi totuºi, în aproape 20 de
ani, doar provocarea aceasta
te îndeamnã, stagiune de sta-
giune, sã o iei de la capãt? În
teatru e, totuºi, un consum
teribil de energie…

Pânã în momentul de faþã, pot
sã spun cã mã recuperez destul
de repede, chiar dacã intervine
oboseala. Pentru cã am ºi eu mo-
mentele mele de obosealã, în care
îmi doresc foarte mult sã „respir”,
sã mã recalibrez, sã mã armoni-
zez. Dar nu pot sã stau, asta îmi e
firea! Poate ºi din cauza zodiei, cã
sunt Berbecuþ… Îmi place mereu
sã lucrez, sã gãsesc soluþii, sã fac
ceva. Ãsta îmi e felul…

Ai adunat pe aceastã scenã
roluri, aplauze, premii. Ce ºi-ar
mai putea dori un actor ca tine?

Foarte multã sãnãtate! Avem
nevoie de foarte multã sãnãtate ºi,
cum spune o foarte bunã prietenã
a mea, ºi de sãnãtate mintalã! Chiar

Interviu realizat de MAGDA BRATU

E mai mereu zâmbitoare ºi sprintenã ºi are alu-
ra unei fetiºcane, deºi a adunat 46 de ani, dintre
care mai mult de jumãtate petrecuþi în casa pri-
mitoare a teatrului. O vedem ºi o aplaudãm as-
tãzi la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”,
în „Furtuna”, „Inimã de piatrã”, „Prinþul Broas-
cã”, „Punguþa cu doi bani”, „Alis în lumea pãpu-
ºilor”, „Pinocchio”, „Sarea în bucate”, „Frumoa-
sa din Pãdurea Adormitã”, „De-a capra cu trei
iezi”, „Albã ca Zãpada”, „Fata babei ºi fata moº-
neagului”, „Cavalerii Mesei Rotunde” ºi alte
minunate spectacole, în care îºi construieºte ro-
lurile cu conºtiinciozitatea unui actor profesio-
nist, cu dragoste pentru poveºti ºi respect pentru
public. Mai ales pentru micul public, în faþa cãru-
ia parcã îi zâmbeºte ºi sufletul, nu numai chipul!

Oana Stancu, actriþa cu suflet de copil, a pri-
mit însã, de peste doi ani, poate cel mai impor-
tant rol din viaþa ei: cel de mamã. Ioan-Andrei a
crescut aproape de scenã – la repetiþii, spectaco-
le, ba chiar ºi în turnee! Ca si mama sa, cãreia
dragostea pentru arta teatralã i-a fost insuflatã
de tatãl care conducea în anii ’80 o trupã de ama-
tori. Aºa s-a hotãrât Oana Stancu sã urmeze cur-
surile Facultãþii de Teatru din cadrul Universitã-
þii de Artã Teatralã Târgu-Mureº, specializarea
Actorie, în ultimul an de studiu, 1999, devenind
actriþã la Craiova.

În cele ce urmeazã, un interviu despre cum se
scrie, de-o vreme, povestea actriþei-copil ºi a mi-
cului ei prinþ, despre sãrbãtorile de iarnã din co-
pilãrie ºi ce mai aduce azi actorilor Moº Crãciun...

e nevoie, în aceste vremuri pe cere
le trãim… Îmi doresc ca ºi copilul
meu sã fie sãnãtos ºi toatã familia
ºi toþi prietenii ºi toþi duºmanii mei
sã fie sãnãtoºi ºi sã le dea Dumne-
zeu luminã în suflet. Ce ºi-ar mai
putea dori un actor… Am tot ce
îmi trebuie, în momentul de faþã.
Bine, ca fiecare… poate ºi-ar mai
dori câte ceva, aºa… Îmi doresc
cãlãtorii, împreunã cu Andrei ºi cu
soþul meu. E foarte important sã
vezi lumea. Bine, eu o vãd la tele-

vizor mereu, nu asta e problema,
dar mi-aº dori sã am contactul di-
rect. Aºa, ca în teatru – public-ac-
tor, actor-public. Îmi mai doresc
sã vãd Festivalul „Shakespeare”,
pentru cã l-am pierdut în douã rân-
duri, avându-l pe Andrei. ªi alte fes-
tivaluri îmi doresc sã vãd. Ce mi-
aº mai dori…? Sã joc într-un film!
Sincer, chiar îmi doresc!

Se apropie sãrbãtorile. Cum
erau ele în copilãria ta? ªi cum
sunt astãzi, alãturi de Andrei?

Sãrbãtorile din copilãria mea erau
minunate! Începând de la cozonaci
– bunicii mei se trezeau de dimi-
neaþã ºi îºi împãrþeau atribuþiile.

Bunica fãcea coca pentru cozonaci
ºi o aducea în camera în care dor-
meam. ªi – n-am sã uit niciodatã –
era un vailing bleu, în care punea
coca ºi îl aºeza pe un scãunel, lân-
gã calorifer, ca sã creascã. Iar eu
mã trezeam în mirosul de cozo-
naci… Era o bucurie enormã miro-
sul ãla de rom, nucã, amestecat cu
mirosul de sarmale. Mã uitam cum
fãceau curãþenie, cum se pregã-
teau… Tata împodobea bradul, de
obicei. ªi îmi amintesc cu câtã în-
frigurare îl aºteptam pe Moº Crã-
ciun… mã rog, Moº Gerilã pe-
atunci. Mi-e dor de mirosul de ba-
nane – dupã cum ºtiu cei ce fac
parte din generaþia de 40-50 de ani,
bunicii ºi pãrinþii fãceau cozi ca sã
cumpere banane ºi portocale, iar
bananele se puneau undeva pe bi-
bliotecã, sã se coacã mai bine. Mã
urcam pe scãunel ºi mã uitam me-
reu sã vãd dacã s-au îngãlbenit…

Alãturi de Andrei, sãrbãtorile
sunt cu totul altfel. El s-a nãscut
în noiembrie ºi nu am avut timp sã
le conºtientizez în urmã cu doi ani,
pentru cã avea o lunã. Acum, sãr-
bãtorile de Crãciun încep sã se
contureze frumos alãturi de copi-
lul meu. Sunt altfel… Acum nu sunt

preocupatã numai de cadourile
pentru tatãl meu, soþul meu sau
prietenii apropiaþi, mi-am schim-
bat prioritãþile ºi în primul rând mã
focusez pe Andrei – ce trebuie sã
îi cumpãr lui. Sãrbãtorile sunt mai
liniºtite lângã el ºi mai luminoase…

Eºti copilãroasã, îþi plac po-
veºtile, te-ai amestecat mereu
printre copii ºi, sinceri sã fim,
nici statura nu te-a ajutat prea
tare sã te deosebeºti de ei… ªi
totuºi, ce a schimbat în viaþa ta
venirea pe lume a lui Andrei?

Dacã îmi place ceva la mine, îmi
place cã nu am pierdut copilãria
din suflet, n-am pierdut acea bu-

cãþicã de suflet pe care scrie
„copilul Oana”. Am rãmas, în fe-
lul meu, un copil. Iar Andrei mã
reîntoarce la copilãria mea. Am
ajuns o sorã mai mare a lui… adi-
cã el are 2 ani ºi eu am 5! Bineîn-
þeles cã Andrei mi-a schimbat pro-
gramul ºi pe mine m-a ajutat, din
punct de vedere spiritual. Când
vine un copil, ai un þel în viaþã.
Bine, îl aveam ºi înainte, dar el era
sã îmi fac meseria cât mai bine,
atât cât mã pricep. Acum, Andrei
ºi meseria sunt þelul meu. Retrã-
iesc copilãria prin el… Privindu-l
acasã cum se joacã ºi câte nebunii
face, mã regãsesc… ªi eu, când
eram micã, fãceam exact ca el!

Îþi place iarna? Gerul care
piºcã obrajii, poteca fãcutã
prin zãpada, bãtaia cu bulgãri
ºi sãniuºul...

Mi-e aºa dor de o zãpadã! Dintr-
aia mare, sã fac om de zãpadã, sã
fac cazemate, cum fãceam când
eram copil, sã mã dau cu sania…
Nu se mai întâmplã, însã, parcã
nici ninsorile nu mai sunt cum erau
în copilãria mea. Vezi, întotdeauna
ne reîntoarcem la copilãrie – cã e
decembrie ºi vine Moº Crãciun, cã

se apropie sãrbãtoarea Sfintelor
Paºti, toate ne reîntorc la copilã-
rie. Ea e matca, de-acolo ne luãm
energia ºi mergem mai departe.

Iubesc iarna, iubesc sãrbãtori-
le, iubesc tradiþiile noastre româ-
neºti, care trebuie conservate, pen-
tru cã se pierd altfel. ªi e pãcat…

Decembrie este ºi despre a
primi ºi a dãrui. Ce ai primit de
preþ de la 2017 ºi ce ai vrea sã
îþi dãruiascã 2018?

În fiecare an am primit ceva,
Moº Crãciun a fost generos cu
mine. Cred cã este un artist Moº
Crãciun ºi nu vrea sã spunã! Pen-

tru cã artiºtii sunt generoºi. 2015
mi-a adus cel mai frumos cadou
din viaþa mea, mi l-a adus pe An-
drei. 2016 m-a gãsit în faþa unui
proiect minunat – se numeºte
„Furtuna”, în regia marelui Cris-
tian Pepino. Sunt bucuroasã cã
este a cincea colaborare cu dom-
nia sa. ªi mai este faptul cã joc
alãturi de un asemenea actor cum
este domnul Marcel Iureº, care nu
numai cã e un actor mare, genial,
dar este un OM, cu majuscule, un
om de mare rafinament, cu o edu-
caþie aleasã, un om bun. Am des-
coperit un om atât de bun ºi de
cald… ªi e ca o locomotivã în sce-
nã. ªi îºi protejeazã copiii, adicã
pe noi, ãºtia, mai mici, actoraºii
care jucãm lângã domnia sa. A fost
o ºansã extraordinarã! 2017 mi-a
adus festivalurile – cele la care am
participat cu „Furtuna”, mi-am
revãzut colegii.

Încerc sã gãsesc în fiecare lu-
cru care mi se întâmplã frumuse-
þea ºi bucuria de a trãi acel eveni-
ment. E foarte important sã înveþi
sã te bucuri de ceea ce Dumnezeu
îþi oferã în fiecare zi. În primul rând
sã te bucuri cã a venit un nou rãsã-
rit de soare ºi cã începe o zi. Sã te

bucuri cã treci din nou printr-
un apus de soare ºi cã în ziua
aia ai fãcut ceva bun…

Bineînþeles cã nici la mine
viaþa nu e tot timpul „pe roze”,
cã n-are cum! Se mai îmbol-
nãveºte cineva, se mai întâm-
plã ceva, uneori þi se pare cã
nu îþi iese proiectul ãla… Apar
minusuri, uneori dezamãgiri
din partea oamenilor. Dar im-
portant e sã nu te adânceºti în
aceste probleme, ci sã gãseºti
rezolvare, sã le depãºeºti, sã
mergi mai departe.

De la 2018 îmi doresc ca
toatã familia mea sã fie sãnã-
toasã, cu mic, cu mare. Îmi
doresc un proiect mãcar la fel
de frumos ca „Furtuna”. Îmi

doresc sã îmi dea Dumnezeu forþã
sã merg mai departe cu copiii mei
în atelierele de teatru, pentru cã mai
am de fãcut multe cu ei. Îmi do-
resc o excursie… mi-ar plãcea în
Grecia, pentru cã este o þarã pe
care nu am vãzut-o decât în docu-
mentare. Cam asta îmi doresc…
Dacã mã aude Moºul cu barbã albã,
care ºtie cã n-am greºit prea mult
anul ãsta, îl rog sã mi le aducã!

Îþi doresc sã þi se îndeplineas-
cã toate, cu asupra de mãsurã!

Mulþumesc! Sã ne dea Dumne-
zeu tuturor tot ceea ce e bun, tot
ceea ce e mai frumos! Sã ne dea
binecuvântãri în fiecare zi!

Împreunã cu Marcel Iureº
în spectacolul “Furtuna”

La atelierele de creaþie
de la Teatrul “Colibri”Cu Andrei...
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„Piaþa de Crãciun” la ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”

Profesor al Facultãþii de Drept
a Universitãþii din Craiova,

premiu din partea Academiei Române
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Recent, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor
Academiei Române, pentru cei mai merituoºi oameni de
ºtiinþã, indiferent de mediul în care profeseazã. Presti-
gioasele premii anuale sunt repartizate pe domenii
corespunzãtoare celor 14 secþii ºtiinþifice ale Academiei
Române, fiecare purtând numele unei personalitãþi din
domeniile creaþiei ºtiinþifice, literare ºi artistice româ-
neºti. Unul dintre laureaþii acestui an este ºi lect.univ.dr.
Anamaria Groza,cadru didactic al Facultãþii de Drept
din cadrul Universitãþii din Craiova, care a obþinut
Premiul „Nicolae Titulescu”, pentru lucrarea „Probleme
de drept european: Principii. Directive. Trimiteri prelimi-
nare. Jurisprudenþa româneascã comentatã”.

„Anamaria Groza a absolvit Facultatea de Drept a
Universitãþii din Craiova în anul 2003, ca ºefã de promo-
þie, cu nota finalã  maximã. În timpul anilor de studii a
fost prezentã ºi în Franþa, la Universite de Bourgogne,
unde a avut rezultate foarte bune. Suntem mândri cu
diploma primitã în aceste zile”, a precizat prof.univ.dr.
Sevastian Cercel, decan al Facultãþii de Drept a Univer-
sitãþii din Craiova.

Aprecieri vin ºi din partea prof.univ.dr. Ion Dogaru,
membru corespondent al Academiei Române, decan de
onoare al Facultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova:
„Domeniul de cercetare al autoarei este Dreptul Uniunii
Europene, iar aceasta s-a remarcat, deja, pe plan
naþional, prin publicarea mai multor lucrãri de speciali-
tate. Lucrarea dezvoltã sistemul argumentativ în
domeniul Dreptului Uniunii Europene, fiind formulate
propuneri de interpretare ºi aplicare a normelor juridice
din aceastã materie”.

CRISTI PÃTRU

ªcoala Gimnazialã „Alexandru
Macedonski” din Craiova este în pli-
nã desfãºurare, în aceastã perioa-
dã, a proiectului educaþional „Dã-
ruind, vei dobândi!”, care cuprinde
o seriede activitãþi caritabile.

„ªi în acest an ºcolar, elevii ºi
cadrele didactice ale ºcolii noastre
s-au mobilizat ºi au oferit daruri
celor aflaþi în suferinþã, prin parte-
neriatul cu Organizaþia „Salvaþi co-
piii!”, ªcoala Gimnazialã din Carau-
la, Parohia „Sf. Andrei” din Craiova, Li-
ceul Tehnologic Special „Beethoven” din
Craiova, Centrul de recuperare „Vis de
copil”, Centrul de Asistenþã ºi Îngrijire
Bãtrâni „Sf.Maria”, pachetele cuprin-
zând rechizite ºcolare, obiecte vestimen-

La ªcoala Gimnazialã „Mihai Vi-
teazul” din Craiova a avut loc pri-
ma ediþie a „Pieþei de Crãciun”. «În
sprijinul activitãþilor de acest gen,
acela de a-i învãþa pe elevi cã, pen-
tru a obþine ceva în viaþã, trebuie
sã depui efort. Au fost comerciali-
zate decoraþiuni de Crãciun ºi prã-
jituri de sezon realizate de elevi ºi
pãrinþii lor. Curtea instituþiei noas-
tre a fost plinã, iar produsele s-au
vândut foarte repede. Cu banii ob-
þinuþi, copiii ºi pãrinþiilor vor sã
schimbe uºile de la cabinele grupu-
rilor sanitare. La ultima acþiune, în
aceastã toamnã, elevii ºi Asociaþia
de Pãrinþi „Mihai Bravul”au achizi-

tare, dulciuri ºi legume”, a precizat prof.
Carmen Nicoli, director al ªcolii Gim-
naziale „Alexandru Macedonski”.

La rândul sãu, prof. Angela Gaº-
par, director adjunct al instituþiei de în-
vãþãmânt amintite, a declarat: „S-a des-

fãºurat ºi un spectacol caritabil
– „E vremea colindelor!”, fon-
durile fiind donate Organizaþiei
„Salvaþi copiii!”. De asemenea,
a avut loc ºi Târgul de Crãciun,
în cadrul cãruia elevii au pus în
vânzare decoraþiuni realizate de
ei, cu sprijinul pãrinþilor ºi ca-
drelor didactice. Prin acest pro-
iect, am urmãrit sã dezvoltãm
copiilor spiritul altruist ºi sã îi
conºtientizãm  asupra celor

aflaþi în dificultate. Le mulþumim tutu-
ror pentru implicare ºi îi aºteptãm  sã
participe cu aceeaºi dãruire ºi la urmã-
toarele acþiuni ale ºcolii noastre”.

CRISTI PÃTRU

þionat, pentru fiecare clasã, o pân-
zã de 30x20 cm pentru un tablou
pe care l-au realizat ºi apoi l-au lici-
tatºi au inaugurat douã fântâniþe în
curtea ºcolii. Acum, fiecare copil a
primit, în cadrul unei vizite surpri-
ze a lui Moº Crãciun, un sãculeþ
magic cu daruri, între care ºi o brã-
þarã de identificare ca membru al
„ªcolii Gimnaziale Mihai Viteazul”
ºi un moºuleþ de ciocolatã. Ideea
este salutarã ºi inovatoare, fiind îm-
brãþiºatã cu plãcere de cãtre copii»,
a precizat prof. Alexandrina Nãs-
tase, director al ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul”.

CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!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!”

PUIU Daniel Alin ºi Puiu Geor-
geta anunþã propunerea prelimina-
rã privind Elaborare PUZ pentru Re-
considerarea Indicilor Urbanistici în
zona cuprinsã între str.G-ral Gh.Ma-
gheru- str.Rovinari- str.Vîntului în
vederea construirii unui imobil
D+P+1+2-3E retrase cu destinaþia de
spaþii comerciale ºi garaj la demisol,
locuinþe la parter ºi etajele superi-
oare- str. G-ral Gheorghe Magheru,
nr. 18D, Municipiul Craiova. Publicul
este invitat sã transmitã observaþii
asupra documentelor expuse dispo-
nibile pe www.primariacraiova.ro
secþiunea Informaþii utile- Urbanism
pânã la data de 15.01.2018 la sediul
Primãriei Municipiului Craiova, str. A.
I. Cuza, nr. 7.

UAT COMUNA PODARI pentru
FULGA ION anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere  a acordului de mediu pen-
tru proiectul “Construire atelier pre-
lucrare marmurã ºi împrejmuire te-
ren” propus a fi amplasat în comuna
Podari, T19, P264/2, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova, ºi la se-
diul beneficiarului com. Podari, str.
Dunãrii, nr. 21B, jud. Dolj în zilele de
luni pânã joi între orele 8-16 ºi vineri
între orele 8-14. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1

Titular Comuna Brãdeºti anun-
þã elaborarea primei versiuni a pla-
nului” Plan Urbanistic General Co-
muna Brãdeºti,  judeþul Dolj” ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pen-
tru obþinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova, judeþul Dolj
ºi la sediul titularului: comuna Brã-
deºti, str. Mihai Viteazu, nr. 3, judeþul
Dolj. Comentariile ºi sugestiile se
primesc în scris  la sediul APM Dolj
în termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

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!”

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandate, 1/4, zona
Puºkin. Telefon:
0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bu-
cureºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

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

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.



10 / cuvântul libertãþii joi, 21 decembrie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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.
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Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Mag-
nolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr carte tele-
fonicã veche cu
adresa completã a
abonatului. O plã-
tesc foarte bine.
Craiova. Telefon:
0723/ 684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în
el, preþ 1000 lei. Tele-
fon: 0765/261.910.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut
colaboratori pentru în-
fiinþarea unei crescã-
torii de fazani, gîºte,
curcani, 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
cauciucuri de iarnã,
televizor Toshiba Te-
lefon: 0762/183.205.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect- 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã- 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând robot de bucã-
tãrie nou, marca
“PHILADELPHIA”,
preþ 150 lei. Telefon:
0766/598.880.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 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 frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, 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 bucã-
tãrie, calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din
pal melaminat culoa-
re gri - 12 bucãþi. Te-
lefon: 0728/911.350.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 21 decembrie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Consiliul Judeþean  Dolj anunþã organizarea, în
data de 15.01.2018, ora 1000, a licitaþiei publice cu
ofertã în plic închis, în vederea închirierii unui cabi-
net liber situat în Centrul Medical Brazda lui Novac
(Craiova, strada General ªtefan Fãlcoianu, nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la
Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniu-
lui Public ºi Privat al Judeþului Dolj din Craiova,
str. Jieþului nr. 19.

Ofertele se depun la registratura Consiliului Ju-
deþean Dolj, Calea Unirii, nr. 19, Craiova, pânã la
data de 15.01.2018, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avanta-
joasã din punct de vedere economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la numã-
rul de telefon 0351/415.414; 415.415 sau la Servi-
ciul Administrarea Domeniului Public ºi Privat al
Judeþului Dolj din Craiova, str. Jieþului, nr. 19.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate
la concurs 1 post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã:

-  1 post ªef secþie, grad II, studii superioare, pe duratã nedeterminatã,
cu normã întreagã, funcþie de conducere din cadrul Secþiei de Etnografie a
Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare:
- 21 Decembrie 2017, afiºarea  Anunþului cu  datele concursului la se-

diul  Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului
privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidia-
nul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  21 Decembrie 2017 – 10 Ianuarie 2018, perioada de depunere a dosa-
relor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Mado-
na Dudu nr.14, la secretariat;

- 11 Ianuarie 2018 perioada de selecþie a dosarelor de înscriere;
- 18 Ianuarie 2018 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al

Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 23 Ianuarie 2018, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie

al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele
dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din
Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la
tel. 0251/417756 – Biroul Resurse Umane.

Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþ iune. Preþ
250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arc-
tic, funcþionabil,
ladã frigorificã cu
trei sertare funcþi-
onabilã, ambele
400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azboci-
ment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

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

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þ iglã Jim-
bolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete
medicale. Telefon:
0722/ 956.600.

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator autorizare
funcþionare pentru
S.C. TREE SRL,
CUI: 22837984; J 16/
2286/ 29.11.2007. Se
declarã nul.
PIERDUT Legitimaþie
de cãmin eliberatã de
Cãminul nr.10 Craiova
pe numele Sprîncu Mi-
hai. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
FEDERALA Na-
þionalã a Revo-
luþionarilor din
România regre-
tã nespus dis-
pariþia domnu-
lui  BRAN ION
ºi  t ransmite
sincere condo-
leanþe familiei
îndurerate!
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Mireasma cetinei de brad sã poarte
aiasma colindelor ºi sã ajungã în casele

tuturor locuitorilor comunei Carpen,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,
prosperitate ºi bunãstare din partea

primarului, Vasilca ªtefan.
CRÃCIUN  FERICIT!

„LA MULÞI ANI FRUMOªI
ªI SÃNÃTOªI LÂNGÃ CEI DRAGI!”

Ion Rãcãreanu, Primarul
Comunei  Brãdeºti, este
alãturi de toþi  locuitorii
comunei,  în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã,
când toþi trebuie sã fim
mai buni, curaþi la
suflet ºi iertãtori!

Crãciun Fericit alãturi de cei dragi!
SÃNÃTATE ªI  LA MULÞI ANI!

Calde urãri tuturor
locuitorilor comunei
Amãrãºtii de Sus,
sã culegeþi din Sfânta
Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului,
sfinþenie,
bucurii ºi
multe împliniri
alãturi de
familiile
dumneavoastrã!

CRÃCIUN
FERICIT
ÎN PACE

ªI ÎN TIHNÃ!
Primar,

Roºiu Valentin

Primarul Oraºului
Dãbuleni, Bãjenaru
Aurel, la ceas de
Sãrbãtoare Creºtinã,
este alãturi de toþi
locuitorii cu un gând bun ºi cu o urare caldã,
acum, în preajma Crãciunului, când Cerul parcã
este mai aproape ºi sufletul se pregãteºte sã
primeascã Vestea Naºterii Mântuitorului!

CRÃCUN FERICIT plin de Luminã,
Speranþã ºi Iubire!

Primarul Comunei Almãj,
Ion Rãcãreanu, transmite în preajma

Sãrbãtorilor de Iarnã, tuturor locuitori-
lor comunei Almãj, multã sãnãtate ºi
belºug, casele sã vã fie luminate de

Sfânta Sãrbãtoare a Crãciunului! Sã
purtaþi în inimi mireasma cetinei de brad

ºi a colindelor din bãtrâni!
Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi Ani!”

Minunatul spirit
al Sãrbãtorilor de
Crãciun sã-i înso-
þeascã mereu pe toþi
locuitorii comuniei
Afumaþi, sã le aducã
multã sãnãtate, pace
în suflete, bucurii ºi
realizãri alãturi de
toþi cei dragi! O
caldã urare ºi tradi-
þionalul „LA
MULÞI ANI!” din
partea Primarului
Stoenescu Dumitrel
Titel! CRÃCIUN
FERICIT!

Sãrbãtoarea Naºte-
rii Domnului îmi oferã
deosebita plãcere sã le
adresez tuturor
locuitorilor comunei
Bratovoeºti sincere
urãri de sãnãtate,
fericire ºi prosperita-
te. Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sã rãsune
în toate casele ºi sã vesteascã un Crãciun îmbelºu-
gat pentru familiile dumneavoastrã ºi pentru cei
dragi! CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Bratovoeºti, Oancea Ion

Gunã Stelian, Primarul
Comunei Giubega, trans-
mite tuturor cetãþenilor
comunei, calde urãri de
sãnãtate, prosperitate,
pace în inimi ºi gânduri
curate, bucurii alãturi de
cei dragi! Sã aveþi parte de

tot binele! Sãrbãtori cu liniºte ºi împliniri!
CRÃCIUN  FERICIT!

Primarul Comunei
Vîrvoru de Jos, Tabacu

Nicu, ureazã tuturor
cetãþenilor comunei sã
aibã parte de un  Crã-

ciun Fericit ºi un An
Nou cât mai prosper,

sã fie sãnãtoºi, mesele
sã le fie îmbelºugate, sã se bucure de magia

Sãrbãtorilor de Iarnã alãturi de cei dragi!
“La Mulþi Ani Sãnãtoºi ºi Fericiþi!”
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E vremea colindelor ºi-a
bucuriei! Norocul sã vã

urmeze, bunãstare s-aveþi,
pace în suflet vã doresc de
Sfintele Sãrbãtori ºi-n anul

care vine! „LA MULÞI
ANI!” CRÃCIUN FERICIT

ªI ÎMBELªUGAT pentru toþi
locuitorii comunei Mârºani,

din partea Primarului
Ghencioiu Constantin.

Este vremea colindelor
ºi a bucuriei, norocul
sã vã urmeze, sã aveþi
bunãstare, pace în

suflete, sãnãtate ºi
împliniri alãturi de cei dragi!

Urez locuitorilor comunei
Vîrtop, la ceas de Sfântã Sãrbã-

toare a Naºterii Domnului, sã pri-
meascã gândurile bune ºi curate din

partea primarului Dobrescu Constantin!
CRÃCIUN  FERICIT ªI LA MULÞI ANI!

Steaua Crãciunului sã aducã
multã sãnãtate, bucurii ºi
Sfânta Luminã în casele ºi în
sufletele tuturor locuitorilor
comunei Moþãþei. Le doresc sã
aibã parte de tot ce este mai
bun pentru familiile dumnealor
ºi sã primeascã un gând de
preþuire ºi calde urãri de
sãnãtate din partea Primarului
Enea Constantin.

Mulþi ani fericiþi!

Cu prilejul Sfintelor Sãrbãtori de
Iarnã, Primarul Comunei Scaeºti,
Mateescu Mihaela, ureazã tuturor

locuitorilor comunei sã aibã parte de
sãnãtate, putere de muncã ºi cât mai

multe bucurii alãturi de un sincer “La
Mulþi Ani!” Sã poarte în suflete liniºte
ºi speranþe, sã fie sãnãtoºi ºi împliniþi
alãturi de cei dragi! Crãciun Fericit!

Acum, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a
Crãciunului, sunt alãturi de toþi locuitorii
comunei Seaca de Câmp, cu cele mai calde
urãri de sãnãtate, pace în suflete, gânduri
bune ºi curate! Fie ca ºi Noul An ce stã sã

batã la uºã, sã vã gãseascã împãcaþi sufleteº-
te, bucuroºi ºi fericiþi! “LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Seaca de Câmp,
Bãloi Iulicã

Fie ca Pruncul
nãscut în ieslea
din Bethleem sã
umple casele
tuturor locuitorilor comunei Bistreþ,
iar vieþile sã fie binecuvântate cu bucurie,
sãnãtate, înþelepciune ºi belºug! Sã vã bucu-
raþi de pace, Luminã ºi cãldurã sufleteascã
alãturi de cei dragi, deschideþi-vã inimile
pentru a primi dragoste, încredere ºi feri-
cire! ”La mulþi ani!” Primarul Comunei
Bistreþ, Antonie Cristina

Sãrbãtorile de
Iarnã sã vã aducã
bucuria Crãciu-
nului prin Spe-
ranþã, Pace ºi

Luminã! Tuturor
locuitorilor

comunei Bârca
le sunt aproape
cu gânduri bune

ºi curate, le
doresc mulã

sãnãtate, bucurii
în case ºi în

suflete, multe
realizãri ºi

împliniri alãturi
de cei dragi!
CRÃCIUN
FERICIT

ªI ÎMBELªUGAT!
Primarul

Comunei Bârca,
Urtilã Cristinel

Una dintre bucuriile Crãciu-
nului este sã te gândeºti la
persoanele dragi! Le sunt

aproape cu un gând bun ºi o
caldã urare tuturor locuitorilor
comunei Ciupercenii Noi, acum,

la ceas de Sfântã Sãrbãtoare
Creºtinã, când sufletele se

pregãtesc sã primeascã în liniºte
ºi armonie Vestea Naºterii

Mântuitorului Iisus Hristos!
”LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!”
Primarul Comunei Ciupercenii Noi,

Mungiu Gheorghe

Steaua Crãciunului sã
lumineze casele tuturor
locuitorlor oraºului Filiaºi,
sã le aducã sãnãtate, ferici-
re ºi bucurii, din partea
Primarului Gheorghe Ilie
Costeluº. Fie ca ºi Noul An
sã vã gãseascã pe toþi la fel
de voioºi, sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte, sã vã
bucuraþi de familiile dumneavoastrã, mesele sã le
aveþi pline, la fel ºi inimile, sã tresalte de bucuria
Sfintelor Sãrbãtori! ”LA MULÞI ANI!”
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Din Lumina Sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranta ce însoþeºte

Noul An, gânduri bune ºi urãri de sãna-
tate, împliniri ºi bucurii tuturor locuito-

rilor comunei Cârcea, din partea
Primarului, Pupãzã Valericã!

CRÃCIUN FERICIT!
„La Mulþi Ani!”

Primarul Comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, la ceas de Sfântã Sãr-
bãtoare a Naºterii Domnului, transmite
tuturor locuitorilor comunei Cãlãraºi
sã aibã parte de un Crãciun Fericit,

sãnãtate, prosperitate ºi bucurii alãturi
de cei dragi, sã pãºim împreunã cu mul-

te speranþe în  Noul An, cu sufletele
pline de iubire ºi încredere!

La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

Duþã Marin, Primarul
Comunei Cetate, ureazã
tuturor locuitorilor
comunei Cetate, multã
sãnãtate, belºug în case,
Sãrbãtori liniºtite alãturi
de cei dragi! Pace în suflete, gânduri
curate ºi toþi ai casei sã fie acasã!

CRÃCIUN FERICIT!
”LA MULÞI ANI!”

Fie ca Naºterea Mântuitorului Iisus Hristos
sã fie un prilej de bucurie, bunãstare ºi liniºte

sufleteascã, de prosperitate ºi îndeplinirea tuturor
idealurilor, sã aducã multã sãnãtate ºi bucurii

tuturor locuitorilor comunei Ostroveni, din partea
Primarului, Preduº Silviu Dorel! CRÃCIUN FERICIT!

Trãistaru Cãtãlin, Primarul Comunei
Sopot, este alãturi de toþi locuitorii comunei
cu cele mai alese gânduri de preþuire, acum,
la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a Naºterii Dom-
nului, când sufletele trebuie sã fie mai curate,
mai bune ºi pline de speranþe ºi încredere.
Mireasma cetinei de brad ºi colindele sã vã

mângâie sufletele în liniºte ºi bucurie!
CRÃCIUN FERICIT!

În dulcele ecou al
colindelor româneºti sã
ne deschidem inima pentru
bucurie ºi Luminã, sã privim
cu încredere în viitor, sã ne
amintim cã viaþa este o binecu-
vântare! Urez locuitorilor comu-
nei Ghidici sã-i  aibã aproape pe toþi cei
dragi, sã fie sãnãtoºi, sã se bucure de viaþã ºi de
cãldura din casele ºi din sufletele dumnealor!
Crãciun Fericit ºi “La Mulþi Ani!”

Primar, Tache Constantin

Primarul Comunei
Pleniþa, Calafeteanu Mihai-
Puiu, transmite tuturor
locuitorilor comunei, cele
mai alese gânduri, sãnãtate,
belºug, realizãri ºi numai
bucurii! Mireasma cetinei
de brad sã aducã bunãstare în toate casele
dumneavoastrã ºi sã rãsune dulcele ecou al
colindelor strãbune!

“La Mulþi Ani!” Crãciun Fericit!

Dulcele ecou al colindelor strã-
moºeºti sã rãsune în toate casele
gospodarilor din comuna Rast, sã
împãrtãºeascã tuturor bucuria
Sfintei Sãrbãtori a Crãciunului,
sã ne aducã sãnãtate, prosperita-
te ºi numai bucurii alãturi de
cei dragi! Crãciun Fericit ºi
„La Mulþi Ani!” Primarul Comunei
Rast, Iulian Siliºteanu

Crãciunul este
aproape ºi sufletul se
pregãteºte sã primeascã
în pace ºi-n veselie
Vestea Naºterii Domnu-
lui nostru Iisus Hristos!
Primarul Rãdulescu
Florentin ureazã tuturor
locuitorilor comunei
Ghindeni, multã sãnãtate,
belºug în case, sufletele sã le fie uºoare, sã se bucure
din plin de dragoste, încredere ºi bucurii!

CRÃCIUN FERICIT!
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În vremea colindelor,

vremea bucuriei ºi a spe-
ranþei, Primarul Oraºului
Calafat, Ciobanu Lucian,
ureazã tuturor locuitorilor
multã sãnãtate, Crãciun
îmbelºugat ºi fericit,
realizãri ºi împliniri, sã îi aibã în preajmã pe toþi
cei dragi!

LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!

Sãrbãtori minunate în tihnã ºi
armonie le urez tuturor locuito-
rilor comunei Podari! Bunul
Dumnezeu sã-i binecuvânteze cu
sãnãtate, liniºte sufleteascã,
belºug în case, sã-i aibã aproa-
pe pe toþi cei dragi inimii
dumnealor, sã fie împãcaþi
sufleteºte ºi sã aibã parte de un an mai bun!
CRÃCIUN FERICIT ªI “LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Podari,

Constantin Gheorghiþã

Acum, în prag de Sfântã Sãrbãtoare
a Naºterii Domnului, când se cern fulgii
de nea, cu puritate ºi speranþã, le doresc
locuitorilor comunei Orodel sã-ºi îmbra-

ce sufletele cu bucurii ºi încredere,
sã primeascã Sfintele Sãrbãtori de Iarnã
cu inimile încãrcate de bunãtate, iertare
ºi nãdejde! Mulþi ani fericiþi ºi împliniþi!

Primar, Vîlcomeanu Jane

Luminã în case, pace în
suflete, mese îmbelºugate ºi
toþi cei dragi acasã, vã
ureazã la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare a Crãciunului,
Primarul Oraºului Bechet,
Glãvan Adrian.Vã doresc sã
întâmpinaþi Sãrbãtorile de Iarnã cu
multe bucurii ºi împliniri! Cu sufletele
încãrcate de credinþã ºi iubire, drumul
vieþii sã fie presãrat cu realizãri!

„LA MULÞI ANI!”

Mireasma  Sfintelor
Sãrbãtori  ºi colindele
strãvechi sã împãrtã-
ºeascã bucuria tuturor
locuitorilor comunei
Poiana Mare, aducându-
le din partea Primarului
Marin Vintilã multã,

multã sãnãtate, liniºte sufleteascã ºi împliniri
alãturi de cei dragi!

CRÃCIUN FERICIT! ”LA MULÞI ANI !”

Primarul Comunei Maglavit, Ion Dinu,
vã ureazã multã sãnãtate, prosperitate,

bucurii ºi putere de muncã! Fie ca ºi
Noul An sã ne gãseascã pe toþi la fel de
înþelepþi, puternici ºi solidari faþã de cei

care ne sunt alãturi!
SÃRBÃTORI FERICITE

ªI UN CRÃCIUN CU ÎMPLINIRI!
”LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Valea
Stanciului, Gângioveanu
Ovidiu, ureazã tuturor
cetãþenilor comunei sã aibã
parte de un  Crãciun Fericit
ºi un An Nou cât mai
prosper, sã fie sãnãtoºi,
mesele sã le fie îmbelºugate, sã se bucure de
magia Sãrbãtorilor de Iarnã alãturi de cei
dragi! “La Mulþi Ani!”

Primarul Comunei
Urzicuþa, Grigorescu

Florea, ureazã tuturor
locuitorilor comunei sã
aibã parte de Sãrbãtori

Fericite alãturi de toþi cei
dragi, sãnãtate ºi bunãstare,

casele sã vã fie colindate de bucurii, de toate
gândurile bune ºi de urãrile de sãnãtate!

Crãciun Fericit! „LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Drãgoteºti,
Dincã Dumitru, transmite tuturor locuitori-

lor comunei Drãgoteºti multã sãnãtate,
prosperitate, împlinirea dorinþelor alãturi
de cei dragi! Vã doresc sã petreceþi Sfintele
Sãrbãtori în liniºte ºi armonie, sã vã bucu-
raþi de cei apropiaþi inimilor dumneavoas-
trã ºi sã le fiþi alãturi ºi-n anul care vine!
CRÃCIUN FERICIT! „LA MULÞI ANI!”
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Semifinale: Universitatea Craiova - Steaua 3-1, dupã lovituri de la 7 metri (0-0),
Dinamo - Naþionala Artiºtilor 3-1, dupã lovituri de departajare.

Finala micã: Steaua - Naþionala Artiºtilor 4-0.
Finala mare: Universitatea Craiova - Dinamo 4-3, dupã lovituri de la 7 metri (2-2).

Universitatea Craiova a câºtigat turneul de old-boys
„Cupa Campionilor României”

Un spectacol pe mãsura celui
demonstrat de cele opt echipe de
old-boys invitate la Cupa Campio-
nilor României merita o Polivalentã
arhiplinã în Bãnie, nu doar 200 de
spectatori. Cele mai importante
branduri din fotbalul românesc au
jucat practic în anonimat. Pe cât de
inspiratã a fost ideea competiþiei de
„veterani”, pe atât de prost a fost
promovatã. Nici mãcar o conferin-
þã de presã n-au putut sã punã la
cale cei care s-au ocupat de acest
turneu, cu atât mai puþin sã anunþe
pe alte cãi prezenþa la Craiova a unor
echipe ºi a unor fotbaliºti de legen-
dã. Au participat: Universitatea Cra-
iova, nu CSU sau FCU, Steaua Bu-
cureºti, nu CSA sau FCSB, Dina-

mo Bucureºti, nu FCD sau
CSD, FC Argeº, nu SCM sau
„1953”, Poli Timiºoara, nu ACS,
ASU sau AEK Bragadiru, Rapid
Bucureºti, nu AFC, Academia Ra-
pid, Miºcarea Feroviarã ºi altele care
au mai apãrut. Au mai participat ºi -
Jiul Petroºani ºi Naþionala Artiºtilor.
Într-un fotbal românesc bântuit de
„clone”, „echipe de familie”, „echi-
pe ale suporterilor”, „echipe ale pri-
mãriei” sau echipe comunale, în
Polivalenta craioveanã s-au reunit
echipe a cãror identitate nu poate fi

contestatã de nimeni.
Turneul a început cu „ºocul”

Steaua - Dinamo, iar Giani Kiriþã a
marcat golul decisiv pentru victo-
ria „câinilor”. Steaua UEFAntasticã
a pãrut cea mai închegatã, cea mai
bunã echipã. Au reuºit faze specta-
culoase, combinaþii de efect, dar,
surprinzãtor, a pierdut atât cu Di-
namo, în grupã, cât ºi contra Cra-
iovei, în semifinale. Semifinaliºtii
Cupei UEFA 2006 au constituit ºi
cea mai tânãrã echipã a competi-
þiei, cu cei mai supli componenþi,
mulþi dintre cei prezenþi opinând cã
Rãdoi, Boºtinã ºi compania ar fi ºi
acum în play-off, dar s-ar juca
meciuri de 45 de minute în Liga 1.

Pe de altã parte, Dinamo a fost

echipa cu cel mai redus efectiv. Au
absentat Bratu, Ciubotariu sau Se-
lymeº, iar pentru a participa „câi-
nii” au mai „transferat” jucãtori de
la alte echipe, dar care aveau ºi tre-
cut alb-roºu, precum Cristi Puºcaº
de la Jiul sau piteºteanul Marius
Priseceanu, cel care a devenit ºi
golgheterul turneului, cu 5 goluri.

N-au lipsit tachinãrile, glumele
dupã execuþiile mai puþin reuºite sau
pe seama surplusului de kilograme
al unora, totul într-o atmosferã des-
tinsã, dar în acelaºi timp nimeni nu

a cedat un centimetru de teren, or-
goliul fiind mai presus de orice mizã,
chiar dacã învingãtorii au primit
cadou un sejur în Germania, care
va conþine ºi un meci demonstrativ
cu o formaþie similarã.

ªtiinþa a mai adus încã un titlu,
dupã 26 de ani

Craiova s-a încãlzit mai greu.
Fãrã componenþii Craiovei Maxima,
care aveau cel puþin douã decenii
în plus faþã de, spre exemplu, UE-
FAntasticii Stelei, ªtiinþa s-a format
pe scheletul echipei care aducea
eventul în Bãnie în 1991. Tot cu
Sorin Cârþu pe bancã, ultima gene-
raþie de campioni a Craiovei a mai
adus încã un titlu, dupã 26 de ani.

Chiar dacã acum este vorba de
un turneu demonstrativ ºi de un tro-
feu simbolic, s-a relevat încã o datã
cã spiritul oltenesc a fost principala
calitate a echipei care a realizat Re-
voluþia mai întâi în fotbal, învingând
toate echipe sistemului. Jucãtori
nãscuþi în Craiova, care au luptat
pentru culorile alb-albastre, nici
mãcar la un turneu de veterani n-au
plecat capul în faþa rivalelor Steaua
ºi Dinamo. Badea, Cristescu, Pa-
purã, Fane Stoica, dar ºi Marius
Sava, singurul jucãtor care a refu-
zat sã se alãture cohortei de olteni
mutatã de Gigi Neþoiu din Bãnie în
ªtefan cel Mare, în 2000.

„Nu regret cã nu am plecat atunci
la Dinamo, regret alte lucruri pe care
nu le-am fãcut pentru a avea o ca-
rierã pe mãsura potenþialului pe care
l-am avut”, spune „Savarinã”, care
vrea sã se apuce de antrenorat.

ªi dacã Alex Mitriþã a ratat un
penalty în ultimul minut la Mediaº,
unchiul sãu, Dorin, fost jucãtor la
Heerenveen, a transformat douã
lovituri de departajare decisive, în
semifinala cu Steaua ºi în finala cu
Dinamo. „Unele echipe joacã perio-
dic la salã împreunã, noi abia acum
ne-am adunat” a explicat Pavel Ba-
dea începutul mai greoi al juveþilor,
cu douã egaluri.

ªi cum majoritatea componenþi-
lor i-au fost elevi lui Sorin Cârþu de-
a lungul timpului, Universitatea n-a
primit gol în primele patru meciuri,
marcând unul singur, prin Silvian
Cristescu, însã suficient pentru a
trece de grupe. Meciurile din grupe
s-au desfãºurat într-o singurã re-
prizã de 12 minute, în timp ce se-
mifinalele ºi finalele în douã reprize
de 8 minute.

Semifinalã cu scântei între
Craiova ºi Steaua

Determinarea oltenilor în semifi-
nalã a fost însã incredibilã, deºi me-
dia de vârstã era mult mai mare de-
cât a lui Rãdoi ºi compania. Ambiþia
alb-albaºtrilor de a nu pierde în faþa
marilor rivale a fost teribilã ºi au ieºit
scântei. Dicã a izbucnit ºi a degajat
o minge în tribune, fiind huiduit de
public, fanii recomandându-i sã-l
cheme pe Gigi Becali pentru a-i da
indicaþii. Spectatorii au scandat in-
clusiv numele lui Maccarone, italia-
nul care le-a dat steliºtilor lovitura
de graþie, la Middlesborough. ªi mai
vehement a fost apoi Silvian Cris-
tescu la adresa arbitrului Edi Con-
stantinescu ºi fost eliminat. S-a ter-
minat 0-0, iar la loviturile de la 7 metri

a ratat doar Boºtinã (barã), transfor-
mând: ªoavã, Naicu ºi Mitriþã, res-
pectiv Rãdoi. Chiar dacã steliºtii l-au
înlocuit pe Martin Tudor cu un portar
aflat în activitate, Cezar Lungu, titu-
lar la Dunãrea Cãlãraºi, craiovenii au
executat impecabil.

Cealaltã semifinalã a fost decisã tot
la lovituri de departajare, Giani Kiriþã
transformând penalty-ul decisiv cu o
„panenka”, atunci când toatã lumea,
inclusiv portarul naþionalei artiºtilor,
se aºtepta ca sã „rupã poarta”.

În finala micã, Steaua s-a distrat cu
artiºtii, tot doi olteni fiind cei mai buni
de pe teren Mirel Rãdoi ºi Gabi Boºtinã,
care au avut niºte execuþii formidabi-
le, deºi nici „lateralii” Ogãraru ºi Petre
Marin nu s-au lãsat mai prejos.

Finala mare a respectat tradiþia
derby-urilor dintre ªtiinþa ºi Dina-
mo. Fãrã Giani Kiriþã, care „s-a re-
tras” dupã penalty-ul transformat în
semifinalã, alb-roºii au deschis sco-
rul prin Cristi Puºcaº. Dupã pauzã,
oltenii au revenit prin Mitriþã ºi Vrã-
jitoarea, dar tot Puºcaº a egalat ºi
trofeul s-a decis tot de la 7 metri.
Deºi Naicu a ratat primul, doi dina-
moviºti l-au imitat, iar Dorin Mitri-
þã l-a învins pe Florin Prunea la lo-
vitura decisivã pentru trofeu.

Loturile echipelor participante:

Universitatea Craiova: Cãtãlin Rizan - Florin ªoavã, Emil Sãndoi, Corneliu Papurã, Silvian Cristescu, Dorin
Mitriþã, Robert Vancea, Cãtãlin Beldeanu, Pavel Badea, Bogdan Vrãjitoarea, Victor Naicu, Marius Sava, ªtefan
Stoica.

Steaua: Martin Tudor, Cezar Lungu - Sorin Ghionea, George Ogãraru, Petre Marin, Mirel Rãdoi, Gabi
Boºtinã, Adrian Neaga, Daniel Opriþa, Nicolae Dicã, Sorin Paraschiv, Vali Badea.

Dinamo: Florin Prunea - Giani Kiriþã, Valentin Nãstase, Ionel Dãnciulescu, Cristi Puºcaº, Iulian Tameº,
Marius Priseceanu.

Rapid: Leontin Toader, Bebe Cioran - ªtefan Nanu, Florin Motroc, Marian Grigore, Adrian Matei, Mugur
Bolohan, Vali Bãdoi, Constantin Schumacher, Fãnel Þîrã, Cristi Dulca, Mihai Iosif, Cezar Zanfir, Adrian Iencsi

FC Argeº: Bogdan Vintilã, Dani Coman - Vasile Popa, Marian Jilãveanu, Nicolae Diþã, Marius Prisãceanu,
Cristian Bãlaºa, Paul Ciobanu, Constantin Barbu, Ionuþ Stancu, Alin Chiþa, Vasile Bîrdeº.

Poli Timiºoara: Petru Þurcaº, Iosif Rotariu, Marcel Bãban, Florin Bãtrânu, Mugur Guºatu, Ilie Stoican,
Marius Mureºan, Tavi Roºca, Doru Mircea

Jiul: Sorin Ghiþan, Florin Cãlugãriþa, Mircea Cristescu, Bogdan Vîjîialã, Vasile Matincã, Bogdan Nãstase,
Cristian Albeanu, Florin Rãducu, George ªerban

Naþionala Artiºtilor: Aurelian Temiºan, Ionuþ Andraº, Rareº Varniote, Paul Gheorghe, Adrian Enache, Daniel
Chiriþã, Cristian Dumitrache, Cristi Ciobanu, Ionicã Moroºanu, Florin Moise, Alex, Kamara.

GRUPA A
Dinamo - Steaua 2-1

FC Argeº - Poli Timiºoara 2-0
Steaua - FC Argeº 2-0

Dinamo - Poli Timiºoara 5-1
Steaua - Poli Timiºoara 1-0

Dinamo - FC Argeº 1-2

Clasament: 1. Dinamo 6 p (8-4), 2. Steaua 6 p (4-2),
3. FC Argeº 6 p (4-3), 4. Poli Timiºoara 0 p (1-8)

GRUPA B
Universitatea Craiova - Rapid 0-0

Naþionala Artiºtilor - Jiul Petroºani 0-0
Universitatea Craiova - Naþionala Artiºtilor 0-0

Jiul Petroºani - Rapid 2-1
Rapid - Naþionala Artiºtilor 0-1

Universitatea Craiova - Jiul Petroºani 1-0

Clasament: 1.  Universitatea Craiova 5 p (1-0),
2.  Naþionala Artiºti lor 5 p (1-0),  3.  Jiul Petroºani

4 p (2-2),  4.  Rapid 1 p (1-3)
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