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

ºi sãnãtate.

CRÃCIUN FERICIT!
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Liderii organizaþiilor de femei ºi ti-
neret ALDE Dolj, Anisoara Stancules-
cu si Adrian Marinescu , împreuna cu
alþi reprezentanþi judeþeni sau locali ai
partidului continuã acþiunea de spriji-
nire a familiilor cu mai mulþi copii ºi a
persoanelor singure.

În aceste zile premergatoare sarba-
torii Craciunului, liderii ALDE Dolj au

ALDE DOLJ:UN PIC MAI BINE
PENTRU CEI MAI TRIªTI CA NOI!

adus mici bucurii unor familii cu multi
copii din cartierul Romaneºti din Cra-
iova precum si unor familii din comu-
na Gherceºti.

Deasemenea, reprezentanþii ALDE
Dolj au oferit mai multor persoane sin-
gure un mic dar de Craciun.

Acþiunea  ALDE Dolj va continua în
comunele Bucovaþ si Celaru.
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Bugetul de stat ºi
cel al asigurãrilor
sociale, adoptate
pe articole de
Parlament

Plenul reunit al Parla-
mentului a adoptat ieri, pe
articole, proiectul bugetului
de stat ºi cel al asigurãrilor
sociale pe 2018, urmând ca
vineri, de la ora 12.00, sã se
dea votul final. Au fost
aprobate bugetele pentru toþi
ordonatorii de credite, printre
care Ministerul Economiei,
Ministerul Energiei, Ministe-
rul Cercetãrii ºi Inovãrii,
Ministerul Românilor de
Pretutindeni, Ministerul
Apelor ºi Pãdurilor, Ministe-
rul Turismului, Ministerul
Consultãrii Publice ºi Dialo-
gului Social. Plenul reunit al
Parlamentului a adoptat,
miercuri, pe articole, în
forma aprobatã de comisiile
de specialitate, bugetele pe
anul 2018 pentru 19 institu-
þii, printre care Ministerul
Finanþelor, Ministerul
Justiþiei, Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul Aface-
rilor Interne ºi Ministerul
Muncii. De asemenea, au
fost adoptate pe articole
bugetele pentru anul 2018
pentru: Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Tineretu-
lui ºi Sportului, Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, Ministerul Mediului,
Ministerul Transporturilor,
Ministerul Educaþiei Naþio-
nale, Ministerul Sãnãtãþii.
Parlamentarii au mai votat
pe articole bugetele pe anul
2018 pentru Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþio-
nale, Ministerul Comunica-
þiilor ºi Societãþii Informaþio-
nale, Ministerul Public,
Agenþia Naþionalã de Integri-
tate, Serviciul Român de
Informaþii, Serviciul de
Informaþii Externe, Serviciul
de Protecþie ºi Pazã ºi Servi-
ciul de Telecomunicaþii
Speciale.
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MIRCEA CANÞÃR

Spunea aºa, Alain Besancon, undeva în urmã
cu niºte ani: „Oamenii de presã, de televiziune,
polemiºtii, paznicii severi ai decenþei intelec-
tuale ºi, la urmã de toþi, poliþiºtii gândirii îºi fi-
xeazã discursurile în raport cu reprezentãri false
ale trecutului. Doar istoricii adevãraþi le ºtiu ca
atare. Corectitudinea politicã nu are ce face cu
metoda acestora, atunci când îºi ia imagini din
istorie. Ea lichideazã complexitatea istoricã.
Reduce totul la înfruntarea binarã a binelui ºi
rãului, un bine ºi un rãu reinterpretate dupã
morala de astãzi”. Personaje, evenimente, stãri
de spirit, sunt astfel demonizate. ªi totul nu e
decât o înºelãtorie. An de an, imaginea acelei zi
cenuºii de decembrie, de acum 28 de ani, cu
lumina ei difuzã, ºi o mulþime de oameni revãr-
satã în actuala Piaþã Mihai Viteazul, din centrul
Craiovei, se developeazã identic. ªi elemente
noi, la ceea ce ºtiam, ºi am mai narat, în repe-
tate rânduri, sunt prea puþine, încât „mitul re-
voluþiei”, fiindcã a fost ºi aºa ceva, rãmâne greu
dacã nu imposibil de demolat. Sigur cã, la fel
ca în februarie 1949, când mulþimea a luat cu
asalt actualul Palat Administrativ (Prefectura),
a existat ºi acum 28 de ani multã fanfaronadã,
stupiditate candidã, exagerare, pãlãvrãgealã –
armata exprimându-ºi ataºamentul la victoria
revoluþiei – ca sã nu mai vorbim de haos. Nu
spunea Belu Zilber cã în România comunismul
este un amestec de Stalin ºi Caragiale? Dar nicio
revoluþie nu se „construieºte” pe rigoare juridi-

cã, nicio manifestare de proporþii, cum a fost
cea din 22 decembrie 1989, de la Craiova, nu
respectã proceduri geometrice. Dupã cum nicio
faptã nu poate fi cântãritã corect „retro”, fãrã
a fi amplasatã în tensiunea acelor zile, ºi în
contextul european al momentului. Aºa stând
lucrurile, orice reconstituire, fãrã a fi desfigu-
raþi de amnezie, nu poate avea loc în absenþa
stãrii nefaste de spirit, la care se ajunsese, în
care se regãseau inclusiv membrii partidului
comunist, pentru care un regim totalitar îºi pier-
duse orice putere de seducþie. De la marginea
asta a lucrurilor – înþeleasã arbitrar – au plecat
nu puþine din angoasele noastre. Adam Mic-
hnick, unul din liderii Solidaritãþii – istoric, jur-
nalist, politolog – în „Mãrturisirile unui dizident
convertit” (Ed. Polirom, 2009) spunea cã „dis-
trugerea ideaticã a comunismului a fost opera
comuniºtilor revoltaþi. Fiindcã aceastã bisericã
nu putea fi zdrobitã decât din interior, de ere-
tici, niciodatã de cei de o altã credinþã. Margi-
nali. A fost aºadar o revoltã împotriva partidu-
lui, în numele partidului, împotriva comunis-
mului, în numele comunismului”. Sã-l lãsãm
însã pe Adam Michnick, care a trecut ºi pe la
Craiova, ºi el deloc un privilegiat, în epoca PiS
din þara sa. La nivel naþional avem în continua-
re, la intervale de timp, tot felul de revelaþii,
cea din urmã a Parchetului Militar, care îi dã
„rãposatului” dreptate, fiindcã el însuºi declara
la Târgoviºte cã e judecat greºit ºi cã e victima

unui complot, revoluþia fiind o loviturã de stat.
„A fost sau n-a fost” este un film premiat al
regizorului Cornel Porumboiu, care se imspirã
din corectidudinea politicã. Din pãcate. La Cra-
iova, alãturi de marile oraºe ale þãrii, acum 28
de ani, se constituia Consiliul Judeþean al Fron-
tului Salvãrii Naþionale, ºi aflam în premierã de
Marin Nisipeanu, Radu Berceanu, Petre Vasi-
lescu, Petre Popa, Iancu Samson, Toma Ve-
lici, Nicolae Teodor, Constantin Bãrãzan,
Stelicã Trandafirescu, Nucu Marinescu, lân-
gã aceºtia ºi Tudor Gheorghe, dar ºi mulþi alþii,
care intraserã în actuala Prefecturã. În numele
mulþimii, „revoluþia” se va sãvârºi fãrã consim-
þãmântul acesteia ºi, deloc adesea, chiar împo-
triva ei. Unde suntem astãzi? Suntem acolo
unde am putut sã ajungem, prin aleºii noºtri pe
cale democraticã. E drept, ºi de ar fi numai
asta, cã “dilii” s-au înmulþit ceva de speriat,
umblã nestingheriþi printre noi ºi scandeazã din
toþi boºogii, cum scrie pe blogul personal, avo-
catul ºi scriitorul Marian Nazat, minte sagace,
de altfel, probatã în textele sale: “Mai bine go-
lan, decât activist / Mai bine… hoþ, decât co-
munist”. Hoþ capitalist, desigur! O spune, dez-
amãgit, tot autorul tabletei “Mai bine…”. Un
omagiu vibrant aducem tuturor celor care
ºi-au pierdut viaþa, în municipiul nostru,
în zilele acelui decembrie ’89, în care ne-
am luat porþia de libertate, ºi n-am prea
ºtiut, adesea, ce sã facem cu ea.

“Noi, reprezentanþi ai þãrilor
partenere din Uniunea Europea-
nã, dorim sã ne reafirmãm apar-
tenenþa la destinul nostru comun
împreunã cu România, bazat pe
valori comune ºi în special pe sta-
tul de drept. Recunoaºtem cã Ro-
mânia a fãcut, în ultimul dece-
niu, progrese semnificative în ceea
ce priveºte construirea unui par-
curs ºi aplicarea unor reforme cre-
dibile în domeniul justiþiei. Cu
toate acestea, convingerea noas-
trã este cã legile adoptate recent
privind reforma justiþiei, în for-
ma lor actualã, precum ºi recen-
tele amendamente propuse la Co-
dul Penal ºi Codul de Procedurã
Penalã, riscã sã punã în pericol
aceste progrese”, se aratã într-un
comunicat de presã comun al
ambasadelor Belgiei, Danemarcei,
Finlandei, Franþei, Germaniei,
Olandei ºi Suediei în România.

Sursa menþionatã precizeazã cã
la reuniunea Consiliului din 12 de-
cembrie, Uniunea Europeanã a ad-
optat concluzii pe tema Mecanis-
mului de Cooperare ºi Verificare
(MCV) cu privire la reforma siste-
mului judiciar ºi lupta împotriva
corupþiei în România, iar aceste
concluzii subliniazã, în special,

ªapte ambasade ale þãrilor UE în România transmit un mesaj comun:

Evitaþi orice acþiune care ar putea
duce la slãbirea independenþei justiþiei

Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Fran-
þei, Germaniei, Olandei ºi Suediei solicitã, într-un

comunicat, ca factorii implicaþi în proiectul de
reformã a justiþiei sã evite orice acþiune care ar
putea duce la slãbirea independenþei sistemului

judiciar ºi sã cearã avizul Comisiei de la Veneþia.
„necesitatea predictibilitãþii, a trans-
parenþei depline ºi a consultãrilor
incluzive” în ceea ce priveºte re-
forma justiþiei. “În plus, Consiliul
solicitã României sã evite orice
pas înapoi. În acest context, fa-
cem apel la pãrþile implicate în
proiectul de reformã a justiþiei sã
evite orice acþiune care ar putea
duce la slãbirea independenþei sis-
temului judiciar ºi a luptei împo-
triva corupþiei ºi sã cearã, fãrã
întârziere, avizul necesar al Comi-
siei de la Veneþia, pentru a menþi-
ne astfel independenþa sistemului
judiciar ºi a pãstra intact procesul
de reformã în general. Avem în-
credere cã toþi actorii politici im-
plicaþi vor acorda atenþia cuveni-
tã acestor preocupãri legitime, în
concordanþã cu angajamentul nos-
tru european comun, ºi vom fi în
continuare gata sã sprijinim Ro-
mânia în eforturile ei de a reafir-
ma acest angajament”, se mai aratã
în comunicatul de presã.

Florin Iordache: Prin modificarea
legilor Justiþiei, lupta anticorupþie
e întãritã, nu împiedicatã

“Nu existã niciun fel de motiv
de îngrijorare, cele trei legi au fost
adoptate într-o consultare publicã

care nu cred cã a existat pânã în
acest moment ºi este rezultatul ob-
servaþiilor primite de la CSM, de
la asociaþiile profesionale ºi rãs-
punde corelãrilor legilor adopta-
te acum 13 ani prin asumarea rãs-
punderii Guvernului. Trebuie spus
foarte clar cã aceste trei legi tre-
buiesc cât mai repede traduse pen-
tru cã motive de îngrijorare care
vizeazã fie independenþa justiþiei,
fie lupta anticorupþie – pentru cã
înþeleg cã aceste douã aspecte au
fost permanent invocate, cã di-
minuãm lupta anticorupþie asu-
matã printr-un Mecanism de Co-
operare ºi Verificare, cã va fi sub-
ordonatã justiþia factorului poli-
tic”, a declarat Florin Iordache.

El a susþinut cã modificãrile
aduse legilor Justiþiei menþin in-
dependenþa Justiþiei. ”Noi, prin
modificãrile pe care le-am fãcut,
am pãstrat o justiþie independen-
tã, deciziile se vor lua fie la nu-
miri, fie la separarea carierelor
de cãtre CSM, de cãtre judecã-
tori, de cãtre procurori astfel în-
cât, fie cã discutãm de carierã
fie cã discutãm de înfiinþarea
unei secþii speciale, fie cã discu-
tãm de CSM în ansamblul sãu,
fie cã discutãm de CSM în cele
douã secþii, fie cã discutãm de
Inspecþia Judiciarã, în toate aces-
te etape sau în toate aceste as-
pecte factorul politic este elimi-
nat.”, a mai spus Iordache.
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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.

Cea mai criticatã a fost, de de-
parte, taxa pe proprietate, la clãdi-
rile nerezidenþiale, persoane fizice.
Dupã cum se ºtie, pentru 2018,
Primãria Craiova a venit cu o pro-
punere de majorare a cotei de im-
pozitare, de la 0,2% la 0,4% din
valoarea imobilului, evaluat ante-
rior. Consilierii liberali au amendat-
o imediat ºi au tras concluzia cã,
în felul acesta, se loveºte în me-
diul de afaceri. ªi, implicit, în dez-
voltarea oraºului. „Dublarea taxei
pentru clãdirile nerezidenþiale, de
la 0,2 la 0,4 mi se pare exageratã.
De unde a venit aceastã idee ºi pânã
unde duce? Eu cred cã loveºte tot
în mediul de afaceri, dacã ne refe-
rim la clãdirile nerezidenþiale, cã e
vorba de un spaþiu care ulterior e
închiriat unui om de afaceri care
aduce plus valoare comunitãþii”, a
spus consilierul PNL, Flavius Si-
rop. „Cele mai mari taxe ºi impo-
zite din istoria Craiovei, dupã pã-
rerea mea. ªi nu este o simplã fra-
zã, o sã o simtã pe pielea lor în
special agenþii economici ºi antre-
prenorii din Craiova”, a afirmat, la
rândul sãu, liberalul Marinel Flo-

TTTTTaxele ºi impozitele pe 2018,axele ºi impozitele pe 2018,axele ºi impozitele pe 2018,axele ºi impozitele pe 2018,axele ºi impozitele pe 2018,
vvvvvotate de consilierii municipaliotate de consilierii municipaliotate de consilierii municipaliotate de consilierii municipaliotate de consilierii municipali
Cu majoritate de voturi, noile taxe ºi impozite

pe 2018 au fost aprobate, ieri, de consilierii mu-
nicipali. Dintr-o tabãrã – cea a opoziþiei – propu-
nerile s-au vãzut ca un dezastru ºi s-a cerut, pe
mai multe voci, scoaterea câtorva dintre taxe. Din
cealaltã parte – cea a executivului primãriei –

proiectul de taxe ºi impozite pentru 2018 a fost
prezentat ca unul bine construit ºi fãrã creºteri
de taxe. Cea mai înfieratã mãsurã majorarea ta-
xei pe clãdirile nerezidenþiale, dar s-a sfârºit prin
a fi argumentatã franc de municipalitate: o jon-
glerie a contribuabililor care trebuia corectatã!

rescu, care a solicitat autoritãþilor
sã regândeascã aceastã taxã.

De ce a majorat Primãria
Craiova taxa pe clãdirile

nerezidenþiale
Primarul Craiovei, Mihail Geno-

iu, a explicat cã dublarea acestei
taxe a pornit de la o situaþie con-
cretã. În decursul acestui an, con-
tribuabilii, agenþi economici, în ciu-
da faptului cã beneficiau de redu-
cere la impozitul pe clãdiri, au ape-
lat la o jonglerie: ºi-au trecut bu-
nurile pe persoanã fizicã – catego-
ria clãdiri nerezidenþiale, unde taxa
era ºi mai micã. „S-a constatat o
jonglerie a societãþilor comerciale,
în sensul cã nu þii clãdirea pe fir-
mã, ci o treci pe persoanã fizicã
pentru cã ai cotã mai micã. ªi este
normal sã ajungi la echilibrarea lor,
pentru a þine bunurile care sunt ale
firmei, pe firmã. ªi tocmai de ace-
ea am venit cu o reducere acolo”,
a explicat primarul Craiovei. Mi-
hail Genoiu a subliniat, în schimb,
cã Primãria Craiova este printre
puþinele din þarã care are o taxã pe
proprietate, la clãdirile rezidenþia-
le, persoane fizice, de 0,08% ºi sin-
gura care a redus impozitele, în
ultimii doi ani, la persoanele juridi-
ce - de la o cotã adiþionalã de 30%
ajungându-se la 20%. „Una peste
alta, taxele locale în Craiova, în
2018, nu au crescut”, a tras con-
cluzia edilul-ºef al Craiovei.

Liberalii au cerut scoaterea
mai multor taxe

Liberalii au mai cerut scoaterea
taxelor de urgenþã - taxe noi care
au fost introduse în 2018 pentru
eliberearea în termen scurt a unor
documente – considerându-le o
invenþie inutilã. „Taxele de urgen-
þã sunt o nouã invenþie, eu aº dori
scoaterea acestora. Primãria este
a craiovenilor, sunt oameni care
vin o datã la trei ani sau poate la
10 ani ca sã obþinã un document,
o adeverinþã. Primãria este casa
lor, de ce sã plãteascã taxã de ur-
genþã la ei acasã? Taxa de urgenþã
se preteazã pentru cine ºtie ce alte

instituþii, în nici un caz pentru o
primãrie”, a spus consilierul Mari-
nel Florescu. „Taxele de urgenþã
nu reflectã decât incapacitatea ad-
ministraþiei. Nu trebuie sã folosim
taxe de urgenþã pentru eliberarea
unor acte de urbanism, în condi-
þiile în care, în alte oraºe, se elibe-
reazã în 24 de ore, pe online. Iar
noi dacã vrem sã le eliberãm în
câteva zile, cum ar fi normal sã le
eliberãm, trebuie sã punem taxã de
urgenþã”, a criticat ºi consilierul
PNL, Marian Vasile.

„Taxa hotelierã,
o idee halucinantã”

Taxa hotelierã – instituitã pentru
2018, de 1% din chiria pe care o
plãtesc turiºtii – a fost ºi ea un motiv
de criticã adusã de liberali executi-
vului primãriei. „Mai nou, Craiova
se pare cã este la nivelul Parisului,
Barcelonei sau Romei, din moment
ce ne permitem sã instituim o taxã
pentru turiºti. Mi se pare o idee ha-
lucinantã, ni se pare nouã cã avem
atâþia ºi atâþia turiºti, cã este bãtaie
pe oraºul nostru ºi cã este un po-
tenþial turistic fantastic încât ne
permitem sã îi taxãm? Într-adevãr,
e 1% acea taxã, dar ca principiu nu

este în regulã. Din nou, loveºte în
mediul de afaceri. Turistul e cel
care o plãteºte, dar omul de afa-
ceri trebuie sã o încaseze ºi sã facã
o raportare lunarã, un decont. Din
punctul meu de vedere, este o idee
foarte proastã ºi v-aº ruga sã re-
nunþaþi la ea”, a cerut liberalul Fla-
vius Sirop. Taxele pentru folosin-
þa noului stadion au fost, de ase-
menea, amendate de consilierii
PNL, aceºtia scoþând în evidenþã
ºi faptul cã nu existã facilitãþi pen-
tru elevi ºi pensionari, iar taxa pen-
tru oficierea cãsãtoriei în sediul pri-
mãriei de 850 de lei, redusã de la
1.500 de lei, au considerat-o, în
continuare, la fel de mare. „Într-
un cuvânt: dezastru! Se vede de la
o poºtã cã proiectul este fãcut pe
genunchi, nu este în interesul cra-
iovenilor”, a concluzionat liberalul
Marian Vasile.

Autoritãþile îºi propun
sã dezvolte turismul

Potrivit reprezentanþilor munici-
palitãþii, taxele de urgenþã au fost
instituite la cererea cetãþenilor ºi
chiar a consilierilor locali, având o

logicã proprie. „Dacã cineva are o
problemã ºi vrea sã o rezolve, sã
nu o rezolve cu pile, ci plãtind taxa
de urgenþã”, a explicat primarul
Mihail Genoiu. Referitor la taxa
hotelierã, autoritãþile spun cã toate
marile oraºe percep o astfel de taxã,
care nu este înrobitoare ºi care aju-
tã la promovarea imaginii fiecãrui
municipiu. „Taxa nu este înrobitoa-
re ºi nu este taxa care ne goneºte
nouã turiºtii din oraº, ba dimpotri-
vã avem o creºtere a turismului.
Aceste taxe noi trebuie sã le alo-
cãm dezvoltãrii turismului din Cra-
iova”, a mai spus primarul. Intenþia
municipalitãþii este ca, în 2018, sã
înfiinþeze un birou de turism, care
sã aibã sarcinã, printre altele, cola-
borarea cu toate firmele ºi agenþii
de turism, iar turismul sã fie dez-
voltat foarte mult în Craiova. „Dacã
o sã constatãm cã taxa de oficiere
a cununiilor în sediul primãriei este,
în continuare, prea mare, putem
lucra pe ea anul viitor”, a comentat
edilul-ºef al Craiovei ºi mãsura de
reducere a acestei taxe, de la 1.500
de lei la 850 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Deja le-am spus copiiilor,
Popescule, cã Moº Crãciun nu
vine, cã n-avem zãpadã ºi nu poa-
te merge cu sania.
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Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ)
Dolj, joi, 21 septembrie a.c., la ora 3.50, po-
liþiºtii Secþiei 5 Poliþie Pieleºti au fost sesi-
zaþi de un bãrbat din Pieleºti, despre faptul
cã un autoturism a ieºit de pe ºosea ºi i-a
lovit maºina care era în faþa porþii. La adresa
indicatã a fost trimis un echipaj de poliþiºti,
aceºtia stabilind cã un autoturism BMW
înmatriculat în Franþa, condus pe DN 65 de
Adrian Iliuþã Grigorie, a derapat ºi a lovit un
autoturism ºi mai multe utilaje agricole ce
se aflau în afara pãrþii carosabile. ªoferul a
fost testat cu aparatul etilotest rezultând o
concentraþie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul
expirat, ºi pentru cã, atât el, cât ºi pasage-
rul, Cãtãlin ªerban, de 24 ani, din oraºul Balº,
Olt, se manifestau violent, au fost imobili-
zaþi ºi, în timp ce se deplasau cãtre sediul
secþiei, Grigorie l-a lovit cu capul în zona
feþei pe agentul principal Sorin George
Cepoi, provocându-i leziuni serioase.

Cei doi tineri au fost duºi la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova, fiind audiaþi pe tot
parcursul zilei, mai ales cã, înainte de a ajunge
în Dolj, comiseserã o tâlhãrie la un cazinou din
Balº (SC Intergalactic Jackpot SRL), în aceeaºi

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Agresorul poliþistului din Pieleºti rãmâne dupã gratii
Adrian Iliuþã Grigorie, tânãrul de 25 de ani, din Balº, care

a lovit cu capul în faþã un poliþist din Pieleºti, în luna sep-
tembrie, rãmâne în spatele gratiilor. La primul termen al
procesului în care este acuzat de ultraj, Judecãtoria Craiova
i-a respins cererile de revocare a arestãrii preventive ºi de
înlocuire cu arestul la domiciliu, hotãrârea rãmânând defini-
tivã miercuri, 20 decembrie a.c., când Tribunalul Dolj a respins
contestaþia formulatã de inculpat. Grigorie este inculpat în

noapte, de unde au sustras prin ameninþare ºi
acte de violenþã, folosindu-se de un dispozitiv
care genera ºocuri electrice, suma de 4.500 lei.
Grigorie a fost reþinut pentru 24 de ore, iar vi-
neri, 22 septembrie, a fost arestat pentru 30 de
zile, în timp ce Cãtãlin ªerban a fost predat po-

liþiºtilor IPJ Olt pentru continuarea cer-
cetãrilor în dosarul tâlhãriei (ajungând
ºi el dupã gratii).

Judecat în douã dosare
Procurorii Parchetului de pe lângã

Judecãtoria Craiova au finalizat cerce-
tãrile ºi au dispus trimiterea în judeca-
tã, în stare de arest preventiv, a lui Adri-
an Iliuþã Grigorie pentru comiterea in-
fracþiunilor de ultraj ºi conducerea pe
drumurile publice a unui autoturism de
o persoanã aflatã sub influenþa bãuturi-
lor alcoolice, dosarul înregistrându-se
la Judecãtoria Craiova pe 12 octombrie
a.c., iar pe 16 octombrie a.c., la Judecã-
toria Balº s-a înregistrat dosarul în care
Cãtãlin ªerban ºi Adrian Iliuþã Grigorie
au fost trimiºi în judecatã pentru tâlhã-
rie calificatã ºi port sau folosire fãrã drept
de obiecte periculoase. Pe 9 noiembrie

a.c., dosarul de ultraj a ieºit din camera prelimi-
narã, magistraþii de la Judecãtoria Craiova res-
pingând cererea lui Grigorie de restituire a cau-
zei la Parchet pentru completarea urmãririi pena-
le ºi dispunând începerea judecãrii dosarului.
Inculpatul a formulat contestaþie, respinsã însã
pe 29 noiembrie a.c. de Tribunalul Dolj.

Pe 14 decembrie a.c., la primul termen de ju-
decatã, magistraþii Judecãtoriei Craiova l-au
menþinut dupã gratii pe Grigorie, respingându-
i cererile de revocare a mãsurii arestãrii preven-
tive, respectiv de a fi plasat în aret la domiciliu:
„Respinge cererea de revocare a mãsurii ares-
tului preventiv formulatã de inculpatul Gri-
gorie Iliuþã Adrian, prin apãrãtorul sãu. Res-
pinge cererea de înlocuire a mãsurii arestu-
lui preventiv cu mãsura arestului la domici-
liu,formulatã de inculpatul Grigorie Iliuþã
Adrian, prin apãrãtorul sãu. Menþine ca fiind
legalã ºi temeinicã mãsura arestului preven-
tiv a inculpatului”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Inculpatul a formulat con-
testaþie, în miercuri, 20 decembrie a.c., Tribu-
nalul Dolj i-a respins contestaþia, hotãrârea fi-
ind definitivã. Pe fond, urmãtorul termen al pro-
cesului a fost stabilit pe 25 ianuarie.

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Serviciul Teritorial Craiova au
anunþat, ieri, cã au dispus trimiterea în judeca-
tã, în stare de libertate, a inculpaþilor Mihai
Alexandru Voicu, la data faptei preºedinte al
unei organizaþii judeþene de partid (n.r.-PNL)
ºi vicepreºedinte al aceleiaºi formaþiuni politi-
ce la nivel naþional, în prezent deputat în Par-
lamentul României, pentru sãvârºirea infracþi-
unii de folosire a influenþei sau a autoritãþii în
scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul
de foloase necuvenite, Dan Lucian ªtefan
Mogoº, la data faptei secretar general coordo-
nator al aceleiaºi organizaþii judeþene de par-
tid, pentru sãvârºirea infracþiunii de complici-
tate la infracþiunea defolosire a influenþei sau
a autoritãþii în scopul obþinerii pentru sine sau
pentru altul de foloase necuvenite, Constan-
tin Cosmin Enea, la data faptei vicepreºedin-
te al Biroului Permanent Teritorial al aceluiaºi
partid politic ºi reprezentant al SC Coliseum
SA, pentru sãvârºirea infracþiunii de spãlare
de bani ºi societatea Coliseum SA, pentru sã-
vârºirea infracþiunii de complicitate la infracþi-
unea de spãlare de bani. În rechizitoriu, pro-
curorii au reþinut cã „în perioada ianuarie -
aprilie 2012, inculpatul Voicu Mihai Alexan-
dru, în calitate de preºedinte al unei organi-
zaþii judeþene de partid ºi vicepreºedinte al
aceleiaºi formaþiuni politice la nivel naþio-
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nal, beneficiind de ajutorul inculpatului
Mogoº Dan Lucian ªtefan, ºi-a folosit influ-
enþa ºi autoritatea determinate de funcþiile
deþinute, pentru a impune membrilor Birou-
lui permanent teritorial criterii nestatutare,
în sensul cã membrii de partid, pentru a pu-
tea candida de pe un loc eligibil, sã sprijine
financiar campania electoralã prin plata
unor contribuþii individuale.

Concret, „donaþiile” respective condiþio-
nau candidaturile pe un loc eligibil pe listele
de vot la alegerile locale 2012 ori parlamen-

tare din toamna anului 2012 sau susþinerea
politicã pentru ocuparea unei funcþii de con-
ducere într-o instituþie publicã. Procedând în
aceastã manierã, 20 de membri ai organiza-
þiei de partid au fost determinaþi sã remitã
diverse sume de bani (între 5.000 – 20.000
lei) în valoare totalã de 290.450 lei. Din
aceastã sumã de bani, inculpatul Enea Con-
stantin Cosmin a primit 156.680 lei pentru a
fi folosiþi la achiziþionarea de materiale pro-
moþionale ce urmau a fi folosite în campania
electoralã din vara anului 2012. Din aceastã

sumã, în realitate au fost folosiþi în scopul
menþionat mai sus doar 24.873 lei, restul fi-
ind însuºiþi de inculpatul Enea Constantin
Cosmin prin intermediul SC Coliseum SA. În
cauzã s-a dispus mãsura asigurãtorie a se-
chestrului asupra unor bunuri imobile ce apar-
þin inculpaþilor SC Coliseum SA, Enea Con-
stantin Cosmin ºi Voicu Mihai Alexandru”,
se aratã în comunicatul DNA Craiova. Dosarul
a fost trimis spre judecare Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie, cu propunere de a se menþine
mãsurile asigurãtorii dispuse în cauzã. 

Pentru a treia zi la rând, ieri, magistraþi
doljeni de la Tribunalul Dolj, cãrora li s-au
alãturat, din nou, procurori de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, DIICOT
Craiova, DNA Craiova, Parchetul Curþii de
Apel Craiova, dar ºi magistraþi de la
Segarcea, Filiaºi ºi Calafat, au protestat, în
liniºte, cu jurãmântul în mâini, timp de 15
minute, pe scãrile Tribunalului. Pe lângã
nemulþumirile enunþate deja, vizând
modificãrile legilor justiþiei, (Legea nr. 303/
2004, Legea nr. 304/2004, Legea nr. 317/
2004), precum ºi a Codului Penal ºi Codului
de Procedurã Penalã, ieri magistraþii au
declarat cã sunt în faþa instanþei ºi în semn
de solidaritate ºi susþinere faþã de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie care a decis
sesizarea Curþii Constituþionale cu privire
la exercitarea controlului de constituþionali-
tate, înainte de promulgare, în legãturã cu
Legea nr.303/2004 privind statutul judecã-
torilor ºi procurorilor.

douã dosare – cel de ultraj de pe rolul Judecãtoriei Craiova ºi
încã unul, de tâlhãrie calificatã ºi port sau folosire fãrã drept
de obiecte periculoase, la Judecãtoria Balº. Pe 21 septembrie
a.c., Grigorie, împreunã cu un amic, au tâlhãrit angajatul
unui cazinou din Balº, de unde au fugit cu 4.500 lei, s-au
urcat în BMW-ul înmatriculat în Franþa al lui Grigorie ºi au
pornit spre Craiova, numai cã, la Pieleºti, au provocat un
accident ºi au fost prinºi de poliþiºtii doljeni.

A treia zi de
proteste pentru

magistraþii doljeni
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Primarul comunei Ostroveni,
Silviu Preduº, a precizat cã demer-
surile pentru modernizarea acestei
clãdiri sunt destul de avansate, s-a
terminat proiectarea ºi urmeazã sã
se liciteze ºi execuþia. „Pe acest
proiect, am mers cu proiectarea ºi
execuþia separat. Serviciile de pro-
iectare le-am licitat deja ºi ne aflãm,
acum, în faza urmãtoare, de scoa-
tere la licitaþie a execuþiei. Facem
tot posibilul ca, în primãvara lui
2018, sã avem desemnat deja un
constructor ºi sã începem lucrãri-
le acolo”, a declarat primarul lo-
calitãþii.

Cãminul Cultural  va cãpãta
o nouã faþã

La grãdiniþa de la Liºteava sunt
înscriºi mai mulþi copii, aceºtia
învãþând în douã grupe. Sãlile de
clasã au geamuri termopan ºi sunt
încãlzite cu sobe pe lemne, fiind
cãlduroase, dar autoritãþile îºi do-
resc sã asigure un confort ºi mai
mare pentru micuþi. Condiþii mult
mai bune pentru desfãºurarea de
diverse activitãþi se urmãreºte sã
se asigure ºi la cãminul cultural.
„Ne propunem sã schimbãm con-
diþiile ºi la cãminul cultural. În pri-
mul rând, vrem ca toaletele sã fie
construite în interiorul clãdirii ºi sã
amenajãm ºi o salã de festivitãþi
corespunzãtoare, cu toate dotãrile
necesare, pe care sã o punem la
dispoziþia copiilor”, a detaliat pri-
marul Silviu Preduº investiþia pe

Primãria Ostroveni urmeazã sã imple-
menteze, în anul 2018, douã proiecte foar-
te importante pentru comunitatea loca-
lã. Primul dintre ele vizeazã reabilitarea
grãdiniþei ºi a cãminului cultural din lo-
calitatea Liºteava. Acestea funcþioneazã

în acelaºi imobil, care nu a mai benefi-
ciat de investiþii de mai mulþi ani. De ase-
menea, în planurile primarului Silviu
Preduº este inclusã ºi reabilitarea ºi
modernizarea Teatrului de Varã, aflat
chiar în centrul comunei.
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care autoritatea se pregãteºte sã o
facã, prin intermediul Programu-
lui Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL).

Pãrculeþ în imediata apropiere
a grãdiniþei  de la Liºteava
Autoritãþile au planuri mari ºi în

ceea ce priveºte terenul din ime-
diata apropiere a grãdiniþei de la
Liºteava. Primarul localitãþii se gân-
deºte cã ar fi oportun sã se utilize-
ze întreaga suprafaþã de teren, care
este acum nefolositã, pentru ame-
najarea unui pãrculeþ. „Lângã grã-
diniþã, intenþionãm sã amenajãm un
mic loc de recreere pentru locui-
torii din Liºteava. Existã acolo o
suprafaþã de teren nefolositã pe
care putem sã amplasãm bãncuþe

ºi alei, chiar ºi o fântânã artezianã.
Sã iluminãm zona ºi sã facem spaþii
verzi îngrijite. Cred cã ar arãta
foarte frumos ºi oamenii s-ar bu-
cura sã aibã un mic pãrculeþ chiar
lângã grãdiniþã”, crede primarul din
Ostroveni. Proiectul pãrculeþului se
aflã, deocamdatã, în stadiu de idee,
autoritãþile precizând cã trebuie sã
gãseascã mai întâi banii pentru
amenajare.

Teatrul de Varã
va fi modernizat în totalitate
ªanse mai mari de reabilitare are

Teatrul de Varã, care se gãseºte
chiar în faþa Primãriei. De mai mulþi
ani, construcþia nu a mai fost fo-

lositã, iar autoritãþile s-au gândit sã
nu o mai lase sã se pãrãgineascã ºi
mai mult, ci sã o modernizeze ºi
sã o redeschidã pentru spectacole
ºi concerte, care se pot desfãºura
acolo când vremea este frumoa-
sã. „Am depus un proiect de rea-
bilitare ºi modernizare, pe AFIR, a
Teatrului de Varã din localitate. Ne
propunem sã modernizãm întrea-
ga clãdire, sã montãm scaune pen-
tru public, o instalaþie de sonori-
zare ºi una de iluminat a clãdirii.
Pãrculeþul de acolo trebuie ºi el
reamenajat ca sã arate frumos ºi
sã îi bucure pe toþi cei care îl vor
vizita”, a expus planurile legate de
acest obiectiv primarul localitãþii.
Dupã ce vor fi terminate lucrãrile,
autoritãþile vor pregãti ºi o festivi-
tate pentru redeschiderea Teatru-
lui de Varã.

Mai multe investiþii
sunt aºteptate anul viitor

Autoritãþile sunt optimiste ºi în
ceea ce priveºte viitorul comuni-
tãþii. Primarul Silviu Preduº sperã
cã anul 2018 sã fie mai bun pe plan
economic, întrucât sunt aºteptate
sã se deschidã câteva investiþii de
succes la Ostroveni. Una dintre
acestea este centrul de creºtere ºi
procesare a sturionilor, pe care un
investitor strãin l-a construit ºi ar
trebui sã-l deschidã anul viitor. Tot
în 2018, este programatã sã încea-
pã ºi o investiþie în agriculturã, o

companie renumitã Planasa, cu se-
diul în Spania, fiind interesatã sã
cultive afine pe terenurile nisipoa-
se de la Ostroveni. ”Suntem în dis-
cuþii ºi cu alte firme care doresc
sã facã investiþii pe raza localitãþii.
Le oferim tot sprijinul nostru, con-
vinºi fiind cã acest lucru înseam-
nã locuri de muncã pentru locui-
torii comunei noastre”, a þinut sã
sublinieze primarul Silviu Preduº.
Autoritãþile locale sunt, din acest
punct de vedere, deschise cãtre
orice idee de afacere în comunã,
sprijinind concret investitorii prin
acordarea de facilitãþi, taxe ºi im-
pozite la minim.

Foc de artificii ºi ºampanie,
de Revelion

Locuitorii din Ostroveni aºteap-
tã, însã, acum sãrbãtorile de Crã-
ciun, care sunt ºi aici prilej de bucu-
rie ºi petrecere în familie. Spre deo-
sebire de alte localitãþi din judeþ, aici
sunt mai puþini localnici plecaþi în
strãinãtate, iar cei care muncesc în
alte þãri sunt aºteptaþi acum sã se
întoarcã la pãrinþi ºi rude. De Crã-
ciun, locuitorii din Ostroveni petrec
în familie, cu sarmale ºi þuicã fiartã,
cu fripturã de porc ºi vin roºu, adus
din pivniþã, cu cozonacul fãcut în
casã. Peste alte câteva zile, de Re-
velion, oamenii ies în stradã, la mie-
zul nopþii, pentru a întâmpina Noul
An. ªi în acest an, Primãria ºi Con-
siliul Local au pregãtit un foc de ar-
tificii, pe care îl vor urmãri, ca de
fiecare datã, de pe scãrile primãriei.
Când anul 2018 îºi va face intrarea,
vor ciocni cu toþii un pahar de ºam-
panie ºi îºi vor ura fiecare sã aibã
parte de sãnãtate ºi toate sã le mear-
gã mai bine, în noul an.

„Le doresc locuitorilor
din Ostroveni

exact ce îmi doresc ºi mie”
ªi primarul Silviu Preduº le

ureazã localnicilor sã aibã un an
mai bun, pe toate planurile: sãnã-
tate de fier, bani mai mulþi în bu-
zunare ºi înþelegere în familie. „Le
doresc locuitorilor din Ostroveni
exact ce îmi doresc ºi mie: sã fie
sãnãtoºi tun, sã aibã un an mai
prosper ºi pe plan financiar, iar în
familiile lor sã domneascã pacea
ºi înþelegerea. Trebuie sã fim op-
timiºti cu toþii ºi sã credem cã
2018 va fi un an mai bun, iar noi,
cei de la conducerea primãriei,
vom face tot posibilul sã le fie mai
bine oamenilor. Ne propunem pro-
iecte noi, care sã le facã viaþa mult
mai frumoasã. Vrem sã venim tot
mai mult în sprijinul cetãþenilor ºi
sã aducem la Ostroveni cât mai
mulþi investitori, care sã creeze
locuri de muncã. Unul din obiec-
tivele mandatului meu de primar,
poate cel mai important, este acela
de a le oferi oamenilor posibilita-
tea sã rãmânã aici, în comuna,
lângã copii ºi familie. Dacã au
unde sã munceascã, sunt convins
cã nimeni nu va mai alege calea
strãinãtãþii ºi a despãrþirii de cei
dragi. Pentru asemenea lucruri
meritã sã lupþi ca primar ºi eu îi
asugur pe toþi cã nu ne vom abate
de la aceastã cale. Sãrbãtoarea
Sfântã a Crãciunului sã vã gãseas-
cã alãturi de cei dragi ºi sã aducã
în toate casele liniºte ºi bucurie.
Iar pentru Noul An le doresc lo-
cuitorilor comunei noastre multã
sãnãtate, putere de muncã ºi bel-
ºug în toate. La mulþi ani!”.
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Directorul general adjunct al
CRFIR 4 Sud-Vest Craiova, Dorel
Stãicuþ, a precizat  cã acest an a
însemnat pentru AFIR o platã la ni-
vel naþional de 1,7 miliarde de euro,
adicã, o depãºire cu 0,3 miliarde
euro. “Pe parcursul anului 2017,
Centrul Regional împreunã cu Ofi-
ciile judeþene din regiunea Olteniei,
mã refer la cele din Dolj, Olt, Gorj,
Mehedinþi, Vâlcea au contribuit la
aceastã realizare. OJFIR Dolj s-a
clasat pe primul loc la nivel natio-
nal, având o platã de 22 de milioane
de euro. Beneficiarii publici ºi mã
refer aici la primãrii de exemplu, nu
au intrat în calculul plãþilor prin
Oficiul Judeþean. Aceste date le gã-
siþi la nivelul Centrului Regional pen-
tru Finanþarea Investiþiilor Rurale”,
a subliniat Dorel Stãicuþ.

OJFIR Dolj, locul I la nivel naþional
Directorul OJFIR, Daniel Po-

pescu a vorbit despre indicatorii
obþinut la nivel de judeþ ºi a menþio-
nat faptul cã, pânã la finalul acestui

 În urma parteneriatului dintre Minis-
terul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale ºi
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) a dus la bun sfârºit  realizarea
serviciilor de aerofotogrammetrie ºi rea-
lizare de ortofotoplanuri color. 

“Astfel, pe parcursul anului 2017, da-
toritã bunãvoinþei ºi profesionalismului de
care au dat dovadã structurile de specia-
litate din cadrul Ministerului Apãrãrii Na-
þionale, s-a reusit aerofotografierea, pro-
ducerea de ortofotoplanuri color ºi recep-
þionarea de cãtre APIA a unei suprafeþe
de 99.169 de kilometri pãtraþi (din supra-
faþa totalã a þãrii de 240.323  kmp), aceas-
ta fiind cea mai mare suprafaþã aerofoto-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEANÎn 2017, la nivel national…

La nivelul întregi þãri, Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale a organizat mai multe conferinþe de
presã pentru a prezenta rezultatele obþinute în anul 2017.
Ieri, a venit rândul celor de la Dolj ºi Regiunea Olteniei
sã prezinte cifrele care de altfel, sunt demne de luat în

seamã.  Se pare cã  anul acesta, agricultura pe toate
palierele ei, a salvat economia þãrii.

an, valoarea  absorbitã  va creºte
pânã undeva aproape de 40 milioa-
ne de euro. “Acest lucru s-a dato-
rat unui colectiv foarte bine sudat,
care a înþeles menirea pe care o are
în acest an ºi anume de a trage foar-
te tare pentru a realiza acest target
impus de Ministerul Agriculturii ºi
de ministrul Daea cãtre conduce-
rea Agenþiei de la Bucureºti, Prac-
tic. Ministerul ºi-a asumat ca pânã
la finele acestui exerciþiu financiar,
întreaga sumã pusã în joc de 8 mi-
liarde de euro sã fie absorbitã. ªi
faptul cã anula acesta avem o  ab-
sorbþie de 1,7 miliarde de euro, ne
îndreptãþeºte sã crede cã pânp la
finalul exerciþiuluii aceste sume vor
fi absorbite în totalitate”, a subli-
niat Daniel Popescu.

Pânã pe 31 decembrie
se va înregistra o absorbþie
de 170 milioane de euro

Directorul adjunct al CRFIR 4
Sud-Vest Craiova a vorbit ºi despre

sumele plãtite la nivelul Centrului ºi
despre clasamentul la nivel naþional
dupã o monitorizarea a tuturor ce-
lor patru trimestre. “Ne-am clasat
ca nivel de absorbþie pe locul II, iar
ca sumã plãtitoare, în trimestrul III,
unde sumele au fost efectiv decon-
tate ºi vor fi decontate pânã la fine-
le lui decembrie a.c, se poate vorbi
de o performanþã unicã în ceea ce
priveºte CRFIR - 97 milioane de
euro. Dacã adunãm ºi celelalte 3 tri-
mestre : I, II ºi IV, atunci la CRFIR

se va înregistra o absorbþie de 170
milioane de euro. Vreau sã fac o
menþiune, cã beneficiarii publici re-
prezintã cam 40%, fiind o reparti-
zare echilibratã în ceea ce privesc
oficile judeþene. Pe ceea ce înseam-
nã privat, vreau sã menþionez cã
OJFIR Dolj s-a clasat pe locul I, în
ceea ce priveºte numãrul de pro-
iecte depuse, evaluate ºi plat, ur-
mându-l la micã distanþã Oltul. Sunt
ºi judeþe cu un potential agricol mai
mare comparative cu celelalte ju-

deþe : Mehedinþi, Gorj ºi Vâlcea.
Numãrul proiectelor depuse pe Dolj
au fost peste numãrul la care ne aº-
teptam, motiv pentru care o parte
din proiecte depuse aici au fost re-
paratizate ºi pe la alte Oficii Judeþe-
ne, asta ºi ca urmare a unei colabo-
rãri foarte bune între aceste oficii
judeþene”, a subliniat directorul Stãi-
cuþ. La conferinþa de presã a mai
luat parte ºi directorul general al
CRFIR 4 Sud-Vest Craiova, Daniel
Bãrbulescu.

APIA: servicii de aerofotogrammetrie
ºi realizare de ortofotoplanuri color

grafiatã ºi procesatã în decursul unui an,
de la începutul colaborãrii între cele douã
ministere. Prin realizarea ortofotoplanu-
rilor color pentru aceastã suprafaþã, s-a
reuºit înlocuirea ortofotoplanurilor vechi
ºi recuperarea întârzierilor pe care statul
nostru le înregistrase în achiziþa acesto-
ra”, a subliniat Sorin Rãducan, directo-
rul APIA Dolj. 

Actualizarea periodicã a Sistemului de
identificare al parcelelor agricole pe baza
de ortofotoplanuri noi are ca obiectiv prin-
cipal creºterea calitãþii identificãrii supra-
feþelor agricole utilizate de fermieri  în
scopul depunerii unor cereri corecte în
conformitate cu modificãrile survenite în
teren.

Firma Geotech Systems din
Târgu-Jiu face parte dintre cele
193 de IMM-uri selectate pentru
a primi finanþare în cadrul In-

strumentului pentru IMM-uri –
Faza 1, în runda încheiatã la în-
ceputul lunii noiembrie. Proiectul
sãu ARIN(link is external) (Navi-

gaþie Interioarã prin Realitate Aug-
mentatã / Augumented Reality In-
door Navigation) oferã soluþii de
navigare facilã în interiorul unor
clãdiri de mari dimensiuni, aglo-
merate sau complicate din punct
de vedere structural. 

Fiecare proiect din aceastã
rundã va beneficia de o finanþare
de 50.000 de euro pentru efec-
tuarea unui studiu de fezabilita-
te, iar compania va beneficia,
timp de trei zile, de servicii gra-
tuite de consiliere de afaceri ºi
de accelerare a dezvoltãrii acti-

vitãþii propuse. Volumul total de
finanþare se ridicã la 9,65 milioa-
ne de euro. Cele mai multe pro-
iecte au fost depuse de Spania -
(27), Italia (26) ºi Elveþia (22). 
Domeniile principale în care se
înscriu aceste proiecte sunt: teh-
nologia informaþiilor & telecom-
unicaþii / TIC (37), energie (35)
ºi transport (28), Numãrul total
de propuneri de proiecte depuse
spre finanþare a fost 2.596.

Instrumentul pentru IMM-
uri face parte din acþiunea-pilot
a Consiliului European de Inova-

re (CEI), ce oferã inovatorilor de
înaltã clasã oportunitãþi de finan-
þare ºi servicii de accelerare a
dezvoltãrii afacerii. Accentul
principal este pus pe inovaþii ra-
dicale ºi care creazã noi pieþe, în
scopul îmbunãtãþirii productivi-
tãþii ºi competitivitãþii internaþio-
nale, precum ºi al creãrii de noi
locuri de muncã ºi creºterii nive-
lului de trai. De la lansarea pro-
gramului în 1 ianuarie 2014, 2.616
IMM-uri au fost selectate pentru
finanþare în diferitele runde din
cadrul Fazei 1.
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CD-uri cu poveºti dãruite
craiovenilor în ajun de Crãciun
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

În ajun de Crãciun, Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” oferã în dar piesa de tea-
tru radiofonic pentru copii „Ileana”, drama-
tizare de Bogdan Budeº dupã „Poveste (Imi-
taþie)” de I.L. Caragiale. „Realizatã în parte-
neriat cu Radio România ºi Teatrul Naþional

Craiovenii care au nevoie de serviciile Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
în aceastã perioadã a sãrbãtorilor de iarnã tre-
buie sã ºtie cã, la fel ca la alte instituþii de cul-

Radiofonic, cu o echipã de excepþie
formatã din nume mari ale teatrului ºi
filmului autohton, aceastã poveste este
cadoul ideal pentru copii de toate vâr-
stele!”, spun reprezentanþii instituþiei.
Piesa îi are în distribuþie pe Florin Pier-
sic jr. (Povestitorul), Vlad Zamfires-
cu (Împãratul), Cerasela Iosifescu
(Împãrãteasa), Viorel Baron, Darko
Huruialã, Alexandru Purcaru, Tiberiu
Pãun, Nicoleta Marica, Gloria Bucã-

taru ºi Lorena Popa. Duminicã, 24 decem-
brie, voluntari ai Asociaþiei de Consultanþã
ºi Consiliere Economico-Socialã (ACCES)
Oltenia vor oferi gratuit CD-uri cu povestea
„Ileana” în Piaþa „Mihai Viteazu”, între orele
16.00 ºi 17.00.

Program special de sãrbãtori,
la Biblioteca Judeþeanã

turã, programul cu publicul va fi unul special.
De Crãciun, pe 25 ºi 26 decembrie, biblioteca
va fi închisã, însã îºi va primi cititorii între 27
ºi 29 decembrie, zilnic, între orele 8.30 ºi 18.45.
Program cu publicul nu va fi nici pe 30 ºi 31
decembrie 2017, nici pe 1 ºi 2 ianuarie 2018,
activitatea urmând sã fie reluatã începând de
miercuri, 3 ianuarie 2018. Biblioteca Judeþea-
nã „Alexandru ºi Aristia Aman” dispune, în
prezent, de aproximativ 700.000 de titluri, din
toate domeniile, cele mai multe putând fi îm-
prumutate acasã - prin compartimentul Îm-
prumut pentru Adulþi, compartimentul Împru-
mut pentru Copii ºi Tineret ºi cele patru filia-
le, din cartierele Brazda lui Novac, Craioviþa
Nouã, Valea Roºie ºi Rovine - sau consultate
la sãlile de lecturã.

„Este o reuniune importantã,
care atestã valoarea unor oameni
ºi, de asemenea, solidaritatea de
breaslã ºi solidaritatea artisticã”, a
afirmat, în deschidere, conf. univ.
dr. Gabriel Coºoveanu, preºedinte
al Filialei Craiova a USR. Juriul care
a decis premianþii l-a avut în com-

Filiala Craiova a Uniunii ScriitorilorFiliala Craiova a Uniunii ScriitorilorFiliala Craiova a Uniunii ScriitorilorFiliala Craiova a Uniunii ScriitorilorFiliala Craiova a Uniunii Scriitorilor
din România a acordat premiile anualedin România a acordat premiile anualedin România a acordat premiile anualedin România a acordat premiile anualedin România a acordat premiile anuale
Pentru cã nici Primãria municipiului Craiova, nici Uniunea Scri-

itorilor din România (USR) ºi nici alte instituþii nu au mai finan-
þat-o de ceva vreme, filiala localã a USR a gãsit, pentru al patrulea
an consecutiv, sprijin financiar la sponsori pentru a rãsplãti cu pre-
mii activitatea scriitoriceascã a unora dintre membrii sãi. Festivi-
tatea s-a desfãºurat ieri, cadru în care au fost apreciate cartea
anului 2016 ºi întreaga activitate, au fost acordate Premii pentru
Excelenþã ºi s-au înmânat nouã Diplome Aniversare pentru re-
marcabila creaþie literarã scriitorilor aflaþi la vârste „rotunde”. În
dar, toþi participanþii au primit un recital de colinde susþinut de un
grup de copii ºi tineri din cadrul Asociaþiei Studenþilor Creºtini
Ortodocºi Români (ASCOR) Craiova.

ponenþã, alãturi de Ioan Lascu,
Marian Barbu, Mircea Pospai ºi Ni-
colae Pârvulescu.

Premiul „Cartea Anului” 2016 i-
a revenit lui Traian Dobrinescu,
pentru „Nu te opri, nu te întoar-
ce”, volum apãrut la Editura „Car-
tea Româneascã”, care „ne oferã

o lecþie de viaþã prin puterea de a
nu capitula niciodatã a personaju-
lui, dar ºi o lecturã captivantã”,
dupã cum a subliniat criticul lite-
rar Gabriela Gheorghiºor. Tot pen-
tru acesta, autorul a mai fost dis-
tins cu Premiul „Cartea Anului” la
Colocviul Romanului Românesc de
la Alba Iulia, cu premii din partea
revistelor „Convorbiri Literare” ºi
„Luceafãrul de dimineaþã”. Traian
Dobrinescu s-a nãscut în comuna
Orleºti, din judeþul Vâlcea, la 23
mai 1949, ºi a urmat cursurile Fa-
cultãþii de Filologie a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca
(1967-1972). Filiala Craiova a USR
l-a mai premiat în urmã cu câþiva

ani ºi pentru volumul „Cei morþi
înainte de moarte”, apãrut în 2013
la Editura „Aius”.

Premiul pentru întreaga activitate
pe anul 2016 a fost acordat scriito-
rului ºi profesorului Nicolae Mari-
nescu, totodatã director al revistei
de culturã „Mozaicul”. „Îl cunoaº-
te toatã lumea în calitate de promo-
tor al valorilor autentice. Este un in-
telectual rafinat ºi un foarte bun cu-
noscãtor al literaturii române. Nu e
numai un spirit dinamic, este ºi un
om profund, care prin tot ce face
s-a impus - ºi nu de ieri, de azi - în
acest peisaj uneori bulversat, alteori
confuz”, a afirmat conf. univ. dr.
Gabriel Coºoveanu. Rãsplãtit cu

aceeaºi distincþie a fost ºi scriitorul
Ion Georgescu.

De asemenea, Filiala Craiova a
USR a conferit ºapte Diplome de
Excelenþã tot atâtor autori, pen-
tru volume publicate anul trecut,
precum ºi nouã Diplome Aniver-
sare „pentru remarcabila creaþie
literarã” a unor scriitori aflaþi la
vârste „rotunde”: George Sores-
cu (90 de ani), Riri-Margareta
Panduru (80 de ani), Nicolae Pâr-
vulescu (75 de ani), Victor Rusu
(75 de ani), Emilia Parpalã (70 de
ani), Nicolae Marinescu (70 de
ani), Aurel Antonie (70 de ani),
Spiridon Popescu (65 de ani), Ion
Predescu (65 de ani).

Premiul „Cartea Anului”: Traian Dobrinescu,
pentru volumul „Nu te opri, nu te întoarce” (Ed. „Car-
tea Româneascã”, Bucureºti, 2016)

Premiul pentru întreaga activitate: Ion Geor-
gescu ºi Nicolae Marinescu

Premiul Omnia: Mihai Duþescu, pentru întreaga
activitate literarã ºi pentru volumul „Poeme decaden-
te” (Ed. „Scrisul Românesc”, Craiova, 2016)

Premiul pentru Excelenþã: Emilian Mirea, pen-
tru volumul „Masa care plânge înãuntru” (Ed. „Ra-
muri”, Craiova, 2016)

Premiul pentru Excelenþã: Constantin Pãdurea-
nu, pentru volumul „Focuri pe câmpii - Flames in
the fields” (Ed. „Aius”, Craiova, 2016)

Premiul pentru Excelenþã: Teodor Preda, pen-
tru volumul „Simplitãþi subiective” (Ed. Aius, Cra-
iova, 2016)

Premiile pe anul 2016:
Premiul pentru Excelenþã: Adrian Frãþilã,

pentru volumul „Dodikai” (Ed. „Mãiastra”, Târ-
gu Jiu, 2016)

Premiul pentru Excelenþã: Florin Logreºteanu,
pentru romanul „Negru profund, noian de negru” (Ed.
Ideea Europeanã, Bucureºti, 2016)

Premiul pentru Excelenþã: Dan Ionescu, pentru
volumul „Sunt poet în fiecare zi” (Ed. David Press
Print, Timiºoara, 2016)

Premiul pentru Excelenþã: Gheorghe Truþã, pen-
tru volumul „Teatru pentru copii ºi bunici” (Ed. Ka-
rina, Deva, 2016)

Diplomã Aniversarã pentru remarcabila crea-
þie literarã: George Sorescu, Riri-Margareta Pan-
duru, Nicolae Pârvulescu, Victor Rusu, Emilia Parpa-
lã, Nicolae Marinescu, Aurel Antonie, Spiridon Po-
pescu, Ion Predescu T
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Amfiteatrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj a fost, ieri, plinã,
la premierea celor mai buni sportivi
elevi din judeþul nostru. „Este un
motiv de bilanþ, pentru un an cât se
poate de plin. Avem rezultate  valo-
roase ºi voi, elevi, însoþiþi de pã-
rinþi, vã înscrieþi în categoria „Eli-
te”, iar cadrele didactice v-au fost
tot timpul aproape. Sunt lîngã noi
ºi Consiliul Local Municipal Cra-
iova ºi Consiliul Judeþean Dolj, cea
din urmã fiind instituþia  care a fi-
nanþat acþiunea, cu 50.000 de lei .

Ieri, în Amfiteatrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, s-a desfãºurat cea de-a XXII-a
ediþie a Galei Sportului ªcolar Doljean. Au fost
premiaþi 44 de performeri, elevi, ºi 18 antre-
nori, cei care i-au coordonat pe copii, în obþi-
nerea performanþelor. Manifestarea a fost una
de galã, cu personalitãþi din toate spectrele,

de la administraþie publicã ºi localã pânã la
sport. Premiul I a fost obþinut de ªtefania Pri-
ceputu, practicantã a disciplinei „lupte libe-
re”, elevã a Liceului cu Program Sportiv „Pe-
trache Triºcu” , cu legitimare sportivã ºi la
Clubul Sportiv Municipal Craiova, dar care  a
plecat la CSA „Steaua”.

sunt onoratã sã înmânez aceste
premii  ”, a precizat prof. Monica
Leontina Sunã. Au fost momen-
te sãrbãtoreºti, premierile fiind fã-
cute de reprezentanþi ai autoritãþi-
lor ºi de foºti mari sportivi de per-
formanþã (Emil Sãndoi, Pavel Ba-
dea, Cristieana Cojocaru), iar, în
pauze elevii de la ªcoala Dimna-
zialã „Traian” ºi de la Palatul Co-
piilor din Craiova au susþinut mici
programe artistice. „Obligaþia noas-
trã este sã asigurãm infrastructu-
ra, ºi, chiar astãzi , s-a statutat con-

struirea unei sãli de sport la ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþieca” din
Craiova. Referitor la manifestarea
de astãzi, sunt mândru sã premiez
medaliaþii la Campionatele Mondia-
le”, a spus Sorin Manda, adminis-
tratorul public al Craiovei.

„... La Craiova m-am format,
aici îmi rãmîne sufletul”

Organizatorul Galei a fost Con-
siliulul Judeþean Dolj, iar adminis-
tratorul public al judeþului,  Cos-
min Durlea, a fost foarte concis
în declaraþii: „Am sprijinit, sprijinim
ºi vom sprijini în continuare activi-
tatea sportivã. Premiem copii pen-
tru care s-a cântat Imnul Româ-
niei” . Sportivul anului a fost de-
semnatã  ªtefania Priceputu, pre-
miul fiind înmânat de cãtre Moni-
ca Sunã,  luptãtoarea menþionând :
„ chiar dacã plec la Steaua, la Cra-
iova îmi va rãmâne sufletul, aici
m-am format  ”. Antrenorul anului
a fost desemnat Valentin Boboº-
ca,  cel care a pregãtit-o pe ªtefa-
nia, premiul fiindu-i înmânat de
prof. Nicuºor Cotescu, inspector
general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Elevii ªcolii Gimnaziale „Decebal”
au participat la acþiunea „Moº Crã-
ciun suntem noi!”, în cadrul proiec-
tului „Învãþãm sã dãruim!”. „Cadou-
rile nostre au fost oferite copiilor cu
nevoi speciale de la ACCES, ªcoala
Specialã „Sf. Vasile”, ªcoala Gim-
nazialã Specialã „Sf. Mina”, minori-

lor aflaþi în suferinþã, internaþi la Spi-
talul „Filantropia”, precum ºi celor
din structura noastrã, de la Izvorul
Rece, manifestarea fiind la cea de-a
VII-a ediþie”, a precizat prof.  An-
gelica Nuþã, director al ªcolii Gim-
naziale „Decebal”.

CRISTI PÃTRU

Cu câteva zile înaintea vacanþei,
elevii Liceului „Charles Laugier” din
Craiova au þinut sã celebreze Crã-
ciunul, cursanþii clasei a IX-a deru-
lând programul „Unissons nos co-
eurs sans frontieres”, unul cu im-
plementare pânã în 2019. În cadrul
proiectului, coordonat de prof.  So-

rin Bîrsan, elevii au realizat mai
multe decoraþiuni ºi au cântat colin-
de, „gestul fiind unul emoþionat, pu-
tând fi luat de exemplu ºi de ceilalþi
elevi ºi profesori”, dupã cum a pre-
cizat prof.  Ludmila Panea, direc-
tor al Liceului „Charles Laugier”.

CRISTI PÃTRU
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Consiliul Local al Comunei Iºalniþa,

Primarul Flori Ovidiu ºi Viceprimarul
Bãlan Eugen transmit tuturor locuitori-

lor comunei, calde urãri la ceas de
Sfinte Sãrbãtori, sã aibã parte de un

Crãciun îmbelºugat, iar casele sã le fie
colindate de multe bucurii ºi împliniri!

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

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

Conducerea Centrului Comercial Oltenia Sucpi ºi Fraþii
Bacriz ureazã tuturor salariaþilor, comercianþilor, colabora-
torilor ºi cãlãtorilor Sãrbãtori  Fericite cu multe realizãri,
împliniri ºi sãnãtate. Fie ca toate visele pe care le fauriþi în
aceste zile magice sã se împlinescã ºi drumul strãbãtut pen-
tru realizarea lor sã vã aducã bucurii în inimi, iar în case,

fericire ºi belºug!  “La Mulþi Ani!”

În spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã ce se
desfãºoarã sub semnul marii sãrbãtori a
creºtinãtãþii, Naºterea Domnului Iisus
Hristos ºi în apropierea momentului ce

marcheazã cumpãna dintre ani, doresc ca
magia acestora sã pãtrundã în casele ºi în

sufletele tuturor locuitorilor oraºului
Segarcea ºi sã le aducã multã sãnãtate,

bucurii ºi împliniri! CRÃCIUN CU LUMINÃ
ªI MULÞI ANI FERICIÞI! Primarul

Oraºului Segarcea, Tutunaru Nicolae

Cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã,STRUCTURA TERITORIALÃ
DOLJ a COLEGIULUI NAÞIONAL AL ASISTENÞILOR SOCIALI
DIN ROMANIA doreºte sã transmitãtuturor asistenþilor socialiºi

colaboratorilor, calde felicitãri si urãri de bine.
Vã multumim pentru încrederea acordatã in anul 2017 ºi vã invi-

tãm sã privim împreunã cu încrederespre viitor!Crãciun Fericit ºi un
An Nou cu multe realizãri!

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE
D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (2), art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106 din Legea nr.

215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã Consiliul Judeþean Dolj în ºedinþã extraordinarã la data de
22.12.2017, ora 11.00  la sediul consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii utilizãrii excedentului bugetar al anu-
lui 2016 pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de dezvoltare în anul 2017.

2. Proiect de hotãrâre privind alocarea din fondul de rezervã al bugetului propriu judeþean
pe anul 2017 a sumei de 300 mii lei cu titlu de ajutor comunei Seaca de Câmp.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al Judeþului Dolj pe
anul 2017.

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

NR. 1460 Emisã astãzi, 21.12.2017

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

             ION PRIOTEASA                       GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Anunþul tãu!
SC AGRISERVICE SRL, CUI 21672691, J16/875/2007

cu sediul social în comuna Bucovãt, sat Leamna de sus
nr.248, Jud. Dolj reprezentatã prin administrator NIÞU Con-
stantin, titular al proiectului“CONSTRUIRE PENSIUNE
AGROTURISTICÃ P+1E, ANEXE GOSPODÃREªTI ªI IM-
PREJMUIRE TEREN”anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã, proiect propus a fi amplasat în CO-
MUNA ARGETOAIA, SAT SALCIA, STR. CALEA SALCIA
NR. 184, JUD.DOLJ. Proiectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul auto-
ritãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, Str. Petru Rarerº, nr.1, în zilele luni – joi între orele
8:00 – 16:30 ºi vineri între orele 8:00 – 14:00., precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet office@apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comentarii / observþtii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã în data de 27.12.2017.

SEMINARUL Teologic Ortodox „Sfântul Grigore
Teologul” Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, stra-
da Coºuna, Numãrul 17, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea urmãtorului post aprobat prin HG
nr.286/2011, modificatã ºi completatã de HG nr.1027/2014.
Denumirea postului: 0,50 normã de administrator finan-
ciar- post vacant temporar contractual. Condiþii specifice
de participare la concurs: Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungã duratã/master în domeniul ºtiinþelor eco-
nomice; vechime în specialitate studiilor necesare ocu-
pãrii postului: 10 ani; acordul scris al cultului ortodox.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului: proba
scrisã: data de 12.01.2018, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Proba interviu: data de 15.01.2018, ora 10.00, la sediul
instituþiei. Candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este  de 5 zile de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Date con-
tact: Prof.Pãtularu Ionuþ, tel.0251.463.966.

ªCOALA Gimnazialã „Lascar Catargiu” Craiova, cu
sediul în Craiova, strada Bãrãganului, numãrul 45, Judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadã ne-
determinatã a funcþiilor contractuale vacante conform HG
286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare: 1.Admi-
nistrator financiar S I- 1 normã. Condiþii specifice de parti-
cipare la concurs: 1.Nivelul studiilor: studii superioare de
lungã duratã/masterat în domeniul ºtiinþelor economice;
2.Vechime în domeniu financiar-contabil: minim 7 ani;
3.Competenþe de operare a datelor ºi de utilizare a sisteme-
lor de operare ºi a softurilor de editare, centralizare, dove-
dite cu certificate ºi atestate; 4.Cunoºtinþe de utilizare a in-
ternetului (poºta electronicã, platforma online); 5.Abilitãþi
de lucru în echipã; 6.Abilitãþi de comunicare ºi relaþii publi-
ce; 7.Cursuri în domeniul achiziþiilor publice. 2.Adminis-
trator patrimoniu 0,5 normã. Condiþii specifice de partici-
pare la concurs: 1.Nivelul studiilor prevãzute de legislaþia
în vigoare pentru funcþia de inginer/subinginer; 2.Compe-
tenþe de operare a datelor ºi de utilizare a sistemelor de
operare; 3.Cunoºtinþe de utilizare a internetului (poºta elec-
tronicã, platforma online); 4.Abilitãþi de lucru în echipã; 5.Nu
necesitã vechime. 3.Bibliotecar 0,5 normã. Condiþii speci-
fice  de participare la concurs: 1.Nivelul studiilor prevãzute
de legislaþia în vigoare pentru funcþia de bibliotecar (Art.250
din L.E.N.); 2.Competenþe de operare a datelor ºi de utiliza-
re a sistemelor de operare; 3.Cunoºtinþe de utilizare a inter-
netului (poºta electronicã, platforma online); 4.Abilitãþi de
lucru în echipã; 5.Nu necesitã vechime. Data, ora ºi locul
de desfãºurare a concursului: Proba scrisã: data de
23.01.2018, ora 10.00, la sediul ªcolii Gimnaziale ”Lascar
Catargiu” Craiova. Proba de interviu: data de 26.01.2018,
ora 10.00, la sediul ªcolii Gimnaziale ”Lascar Catargiu”
Craiova. Data limitã pânã la care candidaþii vor depune ac-
tele pentru dosarul de concurs este 12.01.2018, ora 15.00,
la sediul ªcolii Gimnaziale ”Lascar Catargiu” Craiova, str.
Bãrãganului, numãrul 45, Judeþul Dolj. Date contact: la se-
cretariatul unitãþii, persoanã de contact: Ionescu Lidia,
tel.0351.439.052 între orele 8.00-15.00.

Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional Economic “Gheorghe Chi-

þu” Craiova, cu sediul în Strada Brestei, numãrul 10,
judeþul Dolj, organizeazã concurs/examen pentru ocu-
parea urmãtorului post contractual aprobat prin HG
nr.286/2011, modificatã ºi completatã de HG nr.1027/
2014. Denumirea postului- de supraveghetor de noap-
te cãmin/internat ºcolar-fete- post vacant contractual
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice pentru
participare la concurs: studii medii; studiile postlicea-
le/superioare constituie avantaj; vechimea în speciali-
tate constituie avantaj; disponibilitate pentru program
flexibil; disponibilitate de a rãspunde la solicitãrile su-
plimentare postului de supraveghetor de noapte; abi-
litãþi de relaþionare, comunicare; capacitate de lucru
în mod individual ºi în echipã; adaptabilitate, flexibili-
tate ºi rezistenþã la stres, perseverenþã, toleranþã, calm,
abilitãþi de comunicare interpersonalã; motivaþie pu-
ternicã pentru muncã cu copiii/tinerii. Data, ora ºi lo-
cul de desfãºurare a concursului: Proba scrisã:- data
de 19.01.2018, ora 9.00, la sediul unitãþii din Craiova,
str.Brestei nr.10, proba practicã: data de 25.01.2018, ora
9.00, la sediul unitãþii din Craiova, str.Brestei, nr.10,
proba interviu: data de 29.01.2018, ora 9.00, la sediul
unitãþii din Craiova, str.Brestei, nr.10. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Mo-
nitorul Oficial, Partea a III-a la sediul unitãþii din Craio-
va, str.Brestei, nr.10, Dolj. Date contact: tel.0351.804.904.

SNGN ROMGAZ SA MEDIAª Sucursala SIRCOSS
cu sediul în Mediaº, ªoseaua Sibiului  nr.5, tel 0269/
834509, organizeazã licitaþie publicã pentru vânzarea ur-
mãtoarelor bunuri uzate: - STAÞIE PECO CRAIOVA, fa-
bricaþie 1999, preþ unitar 28.000 lei/buc. - AUTOªASIU
TATRA, fabricat 1996, preþ unitar 54.800 lei/buc. Preþuri-
le nu conþin TVA. Licitaþia  va avea loc în 18.01.2018, ora
1100  în Craiova, str. Teilor nr.116. In caz de neadjudeca-
re, licitaþia se repetã în 25.01.2018 ºi în 01.02.2018 cu
acelaºi preþ de strigare. Taxa de participare la licitaþie
pentru staþia Peco este 280 lei iar pentru autoºasiu 548
lei; la toate aceste preþuri se adaugã TVA.  Garanþia de
participare la licitaþie este 2.800 lei pentru staþia Peco ºi
5.480 lei pentru autoºasiu. Toate taxele se achitã cu or-
din de platã cu cel puþin doua zile înainte de licitaþie ºi
se va specifica la ce licitaþie se referã taxa sau garanþia
respectivã. Participanþii la licitaþie vor face dovada plãtii
taxei de participare ºi a garanþiei înainte de a începe
licitaþia. Plicul conþinând documentele de capabilitate,
cererile de participare ºi oferta de cumpãrare vor fi înre-
gistrate la registratura Sediului Sucursalei Sircoss cu
cel puþin 48 de ore înainte de începerea licitaþiei. Relaþii
se pot obþine la telefon 0752/115.101 sau fax 0269/833.340.

ÎN conformitate cu prevederile art.1 ºi art.7, alin.1
din Hotãrârea nr.286/2011, modificatã ºi completatã cu
Hotãrârea nr.1027/2014, Primãria Comunei Teasc, ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs de recrutare pentru ocu-
parea funcþiei contractuale de execuþie vacante inspec-
tor de specialitate, grad debutant, perioadã nedetermi-
natã, în cadrul SPCLEP Teasc, judeþul Dolj. Condiþii
generale de participare la concurs: Candidaþii trebuie
sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art.3
din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant aprobat prin
HG nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Condiþiile specifice de participare la concurs: -
studii superioare; -vechime:-. Concursul se organizea-
zã la sediul Primãriei Teasc, judeþul Dolj, în data de 22
ianuarie 2018, ora 11.00, proba scrisã, ºi în data de 25
ianuarie 2018, ora 11.00, interviul. Dosarele de concurs
se depun la sediul Primãriei Teasc, judeþul Dolj, în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezen-
tului anunþ în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primã-
riei Teasc, judeþul Dolj, ºi pe: www.primariateasc.ro.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei
Comunei Teasc, din com. Teasc, str. Bechetului, nr.
197, telefon: 0251.370.788, 0251.370.728.

Anunþul tãu!
Unitatea Militarã 01662 Craiova, organizeazã con-

curs, conform H.G. 286/23.03.2011, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, pentru ocuparea a 2 posturi vacante
de personal civil contractual, de execuþie: - 2 posturi de
îngrijitor la grupa deservire în plutonul deservire din
compania sprijin / absolvenþi ai unei ºcoli profesionale
/ vechime în muncã ºi în specialitate minim 1 an; Pro-
bele de concurs: - proba scrisã, în data de 19.01.2018,
ora 10.30; - interviul, în data de 26.01.2018, ora 09.30.
Data limitã de depunere a dosarelor: 11.01.2018, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul Unitãþii Militare
01662 Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 91. Detaliile
organizatorice vor fi afiºate la sediul unitãþii ºi pe pagi-
na de internet, la adresa: cci@mapn.ro. Date de contact
ale secretariatului, la telefon 0251/562.828, int. 108.

SC AURVILA SRL, titular al proiectului propus
„CONSTRUIRE 5 LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M (3TIP
A SI 2 TIP B) si 23 LOCUINTE INDIVIDUALE  P+M” anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei  de inca-
drare de catre Agentia pentru protectia mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului
si evaluarii adecvate in cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluarea adecvata, pro-
iectul propus a fi amplasat si situat in  intravilanul Comu-
nei Pielesti, sat Pielesti, tarlaua 47,parcela 90,91 Dolj.Pro-
iectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente
pentru Protectia Mediului  APM Dolj din Craiova, str. Pe-
tru Rares, nr.1 si la sediul SC AURVILA SRL in Comunei
Pielesti, sat Pielesti str. Magnolia, nr.10 Craiova, Dolj, in
zilele de luni pana joi intre orele 8.00 – 16.00 si vinerea
intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului interesat
asupra luarii deciziei etaei  de incadrare se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, str. Petru Rares nr. 1, fax: 0251/41903,
e-mail:office@apmdj.ro.

LICEUL „Traian Vuia”, cu sediul în localitatea Cra-
iova, strada Rovinari, numãrul 1A, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea funcþiilor contractual va-
cante, pe perioadã nedeterminatã, de: -secretar ºef, grad I
-1 post; -îngrijitor, treapta profesionalã I -1 post; -munci-
tor calificat (electrician), treapta profesionalã III -1 post.
Concursul se va desfãºura în conformitate HG 286/2011,
modificatã ºi completatã prin HG 1027/2014. Tipuri de
probe: -Pentru postul de secretar ºef: Proba scrisã în data
de 25.01.2018, ora 9.00, la sediul instituþiei; Proba inter-
viu în data de 29.01.2018, ora 14.00, la sediul instituþiei; -
Pentru postul de electrician: Proba scrisã în data de
25.01.2018, ora 9.00, la sediul instituþiei; Proba practicã în
data de 29.01.2018, ora 9.00, la sediul instituþiei; -Pentru
postul de îngrijitor: Proba scrisã în data de 25.01.2018,
ora 9.00, la sediul instituþiei; Proba practicã în data de
29.01.2018, ora 9.00, la sediul instituþiei; Proba interviu în
data de 30.01.2018, ora 14.00, la sediul instituþiei. Condiþii
specifice pentru ocuparea postului: Pentru postul de se-
cretar ºef: -studii superioare (specializare -economic,
management, juridic); -absolvire cursuri de specializare
„Inspector resurse umane”; -vechime post de secretar
minim 10 ani; -cunoºtinþe privind întocmirea ºi adminis-
trarea corespondenþei oficiale; -cunoºtinþe privind înca-
drarea personalului; -cunoºtinþe de utilizare ºi operare PC
(Excel, Word); -cunoºtinþe de utilizare a softurilor specifi-
ce activitãþii din învãþãmânt: Edusal, Revisal, SIIIR; -noþi-
uni de comunicare în relaþii publice; -disponibilitate la
timp de lucru prelungit; Pentru postul de electrician: -
studii generale; -calificare în meseria de electrician; -ade-
verinþã de electrician autorizat; -sã aibã vechime în mese-
ria de electrician minim 5 ani; Pentru postul de îngrijitor:
-studii medii; -abilitãþi de relaþionare-comunicare cu în-
treg personalul unitãþii de învãþãmânt; -abilitãþi de muncã
în echipã; -disponibilitate de program flexibil; -efectueazã
ºi alte sarcini trasate de cãtre conducere în limita capaci-
tãþii sale fizice ºi intelectuale ºi a programului de lucru; -
sã aibã vechime în muncã minim 5 ani. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în maxim 10
zile lucrãtoare de la afiºare, la sediul Liceului „Traian Vuia”
Craiova. Relaþii suplimentare la sediul Liceului „Traian
Vuia” Craiova, secretariat, telefon: 0351.407.201.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 22 decembrie 2017

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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ANIVERSÃRI
ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A
CADRELOR MILITARE ÎN RE-
ZERVÃ ªI ÎN RETRAGERE DIN
MINISTERUL, AFACERILOR
INTERNE FILIALA DOLJ”
FRAÞII BUZEªTI” , UREAZÃ
MEMBRILOR SÃI CU OCA-
ZIA SÃRBÃTORILOR DE
CRÃCIUN ªI DE ANUL NOU
MULTÃ SÃNÃTATE, BUCURII
ªI ÎMPLINIREA TUTUROR
DORINÞELOR ALÃTURI DE
CEI DRAGI! LA MULÞI ANI!

OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial angajeazã secretar
notarial. Cerinþe: cunoºtinþe Word,
Excel, experienþa constituie avan-
taj. Cv-urile se depun la adresa de
e-mail: birou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la di-
verse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.

Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Efectuãm transport mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 camere se-
midecomandate, 1/4, zona Puº-
kin. Telefon: 0758/153.669.

Vând apartament cu douã came-
re în Bucureºti, Prelungirea Ghen-
cea. Telefon: 0722/244.888.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere,
confort 1 sporit, Bulevardul Da-
cia, etaj 3/4, poziþie deosebitã.
Telefon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.

Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.

Vând casã Craiova, 5 camere,
încãlzire centralã, izolatã termic,
570 mp. 73.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã sau schimb cu apar-
tament 3 camere parter sau etaj
1. Telefon: 0730/504.515.

Vând casã neterminatã în Câr-
cea, Aleea Podului nr. 12. Tele-
fon: 0721/995.405.

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

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

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

Vând teren agricol spatele Metro
ºi teren agricol Gara Plaiul Vul-
cãneºti. Telefon: 0251/548.870.

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

Proprietar vând teren 3000 car-
tier Bordei strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Telefon: 0752/
641.487.

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

Proprietar vând  1000 mp Cîr-
cea lângã Complex Magnolia
ºi 5000 mp - Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.

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

Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr carte telefonicã veche
cu adresa completã a abonatu-
lui. O plãtesc foarte bine. Craio-
va. Telefon: 0723/684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fabricaþie
2004-2008, cu GPL. Ofer ma-
xim 3000 lei. Telefon: 0727/
700.411.

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

Vând 5 calorifere din fontã ºi fri-
gider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.

Vând combinã frigorificã. Tele-
fon: 0748/408.819.

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

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

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

Vând roþi Mercedez 195/65  R-15,
cu cauciucuri de iarnã, televizor
Toshiba Telefon: 0762/183.205.

Vând garniþã de unturã cu ca-
pac 15 kg – 20 lei, frigider 2 uºi
defect- 100 lei, televizor color -
100 lei, sãpun de casã- 5 lei kg.
Telefon: 0770/ 303.445.

Vând robot de bucãtãrie nou,
marca “PHILADELPHIA”, preþ
150 lei. Telefon: 0766/598.880.

Vând aragaz SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi chiuvetã
pentru bucãtãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/011.731.

Vând cutie metalicã pentru pãs-
trat arma de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

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

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

Vând combinã frigorificã BOS-
CH,aragaz 3 ochiuri SOMEª,
chiuvetã fontã bucãtãrie, calori-
fer fontã 5 elemenþi. Telefon:
0728/011.731.

Vând taburele din pal melami-
nat culoare gri - 12 bucãþi. Tele-
fon: 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 hidraulicã
mase plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Telefon:
0767/153.551.

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

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

Vând jgheaburi galvanizate lun-
gime 3,4m x 20 lei/ bucãþi, 2 tu-
buri beton 1100 mm, tub azbo-
ciment D 220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.

Vând 2 electromotoare trifazate
3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.

Vând bicicletã de bãrbat normalã
româneascã bine întreþinutã,
saltea de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

Vând aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator 12V nou,
pick-up Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri cu mu-
zicã Cenaclul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.

Vând aragaz 4 ochiuri, televizor
color 100 lei bucata, maºinã de
cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de cusut - 250 lei,
aspirator - 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând convenabil 1(un) calorifer
tablã 1,20/0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã. Telefon:
0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu 5 ele-
menþi, 50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând avantajos, lãmâi, canistrã,
piese Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, excepþional
pentru înfrumuseþare saloane
cabinete medicale. Telefon:
0722/ 956.600.

PIERDERI
Pierdut certificat de membru nr.
DJ 005212 din data primei înre-
gistrãri 16.04.2010 pe numele
Guþã O. Florin, eliberat eliberat
de Ordinul Asistenþilor Medicali
Generaliºti Dolj. Se declarã nul.
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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!”



14 / cuvântul libertãþii vineri, 22 decembrie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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

La final de an, Asociaþia Jude-
þeanã de Fotbal Dolj ºi-a prezen-
tat bilanþul pe 2017. Preºedintele
forului, Horaþiu Stãnescu, a anun-
þat care au fost lucrurile pozitive,
scopurile atinse, cât ºi neîmplini-
rile, dar ºi obiectivele pentru anul
viitor. „Am preluat AJF-ul cu bune
ºi rele, fiindcã nimeni nu e per-
fect, ºi am dus la capãt ligile a IV-
a ºi a V-a ºi campionatele de ju-
niori. Am demarat un proiect pi-
lot în iarnã la Sala Sporturilor din
Iºalniþa, un campionat de futsal,
secþie de care se ocupã Mihai
Iliescu. Principalul nostru obiec-
tiv era sã promovãm cu echipa
campioanã a judeþului, dar Trac-
torul Cetate nu a câºtigat barajul.
Este o nerealizare pe care ne-o
asumãm. În noul an competiþio-
nal am ridicat numãrul de la 12 la
14 echipe în Liga a IV-a. Se pare
cã deja cele patru echipe care vor
intra în play-off s-au conturat. La
nivel de Liga a V-a avem patru se-
rii de câte 16 echipe, dar, cum se
întâmplã mereu, mai pierdem din
echipe pe parcurs din cauza ne-
prezentãrilor sau datoriilor. De
asemenea, avem multe echipe de
juniori în campionatele judeþene.

Echipa lui Dan Pascu a condus cu 2-1, dar a pierdut
cu 3-2 returul 16-imilor Cupei CEV, la Samsun,

contra turcilor de la Ziraat Bankasi Ankara

Dupã ce au cedat pe teren pro-
priu cu 3-0, în tur, voleibaliºtii de
la SCMU Craiova au pierdut ºi a
doua manºã din 16-imile Cupei
CEV contra turcilor de la Ziraat
Bankasi Ankara. De aceastã datã,
craiovenii au reuºit sã câºtige douã
seturi, în faþa a 2.000 de specta-
tori, în sala „Mustafa Dagistanli
Spor” din Samsun. Formaþia tur-
cã s-a impus cu 3-2, dupã douã
ore de joc, pe seturi: 13-25, 25-
21, 23-25, 25-18, 15-6. Craiove-
nii au condus cu 2-1 ºi au sperat
pentru câteva minute cã ar putea
întoarce soarta calificãrii într-un
eventual „set de aur”, dar valoarea
turcilor ºi-a spus cuvântul ºi gaz-
dele ºi-au adjudecat clar ultimele
douã seturi. Antrenorul Dan Pas-
cu s-a declarat mulþumit de modul

cum au ieºit din competiþie elevii
sãi. „Am încheiat prima parte a
activitãþii în actualul sezon com-
petiþional, cu un joc foarte bun
împotriva unei echipe de top din
Europa. Bãieþii s-au mobilizat
exemplar în acest meci disputat la
Samsun, nu s-au lãsat impresio-
naþi de valoarea adversarului ºi au
jucat de la egal la egal. Meciul s-a
desfãºurat într-o salã arhiplinã
într-o atmosferã senzaþionalã. Rã-
mân cu regretul cã noi n-am avut
mai multã încredere în noi în me-
ciul tur, pentru cã aveam ºanse sã
ne calificãm” a spus antrenorul
Craiovei ºi selecþionerul României,
declarat, pentru al doilea an con-
secutiv, cel mai bun antrenor din
România de Federaþia Românã de
Volei. Au jucat pentru SCMU Cra-

iova la Samsun: Ene, R. Olteanu,
Milic, Blagojevic, Hohne, Sippola,
Sanchez, Teleleu, Cãlin, Miron,

Todor ºi Rosic - libero. În schimb,
cealaltã echipã din România care a
evoluat în aceastã fazã a Cupei

CEV, Arcada Galaþi, s-a calificat în
optimile de finalã, eliminând for-
maþia Kladno din Cehia.

Clubul Sportiv Municipal Cra-
iova ºi-a anunþat bilanþul pentru
anul aflat aproape de încheiere.
Astfel, sportivii legitimaþi la CSM
au adunat în 2017: 101 medalii na-
þionale ºi 18 medalii internaþionale.
Secþia de atletism a strâns 35 de
medalii, apoi luptãtorii au avut un
total de 26 de medalii, aceastã secþie
oferind ºi cel mai bun sportiv al
anului, ªtefania Priceputu, aflatã în
dublã legitimare cu LPS Petrache
Triºcu. A treia secþie ca numãr de
medalii a fost cea de box, care a
cucerit 16 medalii în 2017 ºi cu un
titlu european de cadeþi, prin spor-
tivul Daniel Dumitru. De altfel, di-
rectorul CSM Craiova, Mircea
Cãlin, a menþionat cã performan-
þele cele mai importante au fost
obþinute de ªtefania Priceputu, la
lupte, Daniel Dumitru, la box, ºi
Andreea Grecu, la atletism, prin
aceasta Craiova obþinând în pre-
mierã un titlu naþional la 100 metri
plat. Antrenoarea de atletism Cris-
tiana Cojocaru, fostã medaliatã
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Pentru sezonul viitor vrem sã fa-
cem Liga a IV-a cu 16 echipe, iar
la Liga a V-a sã avem  trei serii cu
mai multe echipe ºi sã fie lucrurile
mai serioase”, a declarat Horaþiu
Stãnescu.

Despre activitatea arbitrilor a
vorbit „ecusonul FIFA” Sebastian
Colþescu, care este ºi preºedintele
Comitetului Judeþean de Arbitri Dolj:
„Am acceptat aceastã poziþie pen-
tru cã îmi place foarte mult ce fac.
Pânã acum am realizat câteva din
obiectivele pe care mi le-am pro-
pus, dar se poate ºi mai bine. Alina
Peºu a fost promovatã pe lista FIFA,
Daniela Constantinescu are poten-
þial sã facã parte din lotul Ligii a II-
a din sezonul viitor. Marius Bãdoiu
a promovat în lotul pentru Liga a
III-a, în cele cinci locuri disponibi-
le. Avem ºi program de talente, din
care sperãm ca cel puþin doi cen-
trali ºi doi asistenþi sã meargã mai
departe. Activitatea arbitrilor ºi ob-
servatorilor a fost una de calitate în
acest an, dar normal cã au mai
existat mici probleme”. Colþescu nu
s-a declarat partizanul metodei VAR
pentru meciurile de Liga I, consi-
derând cã era mai bine sã se pãs-
treze sistemul cu arbitri adiþionali.

olimpicã, cât ºi antrenoorul de box
Marcel Sârba, fost participant la
Olimpiadã, au þinut sã evidenþieze
cã performanþele atleþilor ºi boxe-
rilor au fost obþinute în condiþiile
lipsei unui stadion de atletism ºi a
unei sãli de competiþii pentru pugi-
liºti. „Au fost ani în care am luat ºi
peste 100 de medalii la atletism, dar
cred cã lipsa stadionului de atle-
tism din oraº a coborât într-un fel
ºtacheta. Am înþeles însã cã s-a
demarat licitaþia pentru proiectul
stadionului, aºa cã ne putem face
ºi noi planuri pentru anul viitor.
Atletismul înseamnã mult mai mult
decât alergãrile de fond, marº, se-
mimaraton, maraton, înseamnã ºi
probe tehnice, probe de vitezã, de
aruncãri, ºi aºa mai departe, care
necesitã condiþii speciale. Deci re-
vigorarea atletismului poate înce-
pe numai cu acest stadion, foarte
necesar pentru atleþii craioveni. Ar
fi un complex sportiv extraordinar.
Sper ca la anul sã avem rezultate
mai bune. Am avut în Craiova în

acest an, Campionatul Naþional de
Semimaraton ºi Campionatul Na-
þional de Cros. Au fost ambele reu-
ºite ca organizare, dar ºi ca parti-
cipare a sportivilor craioveni, s-au
luat multe medalii. Pe mine m-ar
interesa sã vinã cât mai mulþi tineri
cãtre atletism. În momentul în care
ai o bazã mare de selecþie, poþi sã
ºi speri la o medalie internaþionalã
importantã” a declarat Cristiana
Cojocaru. ”Am câºtigat titlul eu-
ropean la cadeþi prin Daniel Dumi-
tru. Aº fi fost ºi mai fericit dacã
Florin Dinu, care a participat la
Campionatul European din Turcia,
ar fi fost dat câºtigãtor pentru cã a
primit o decizie eronatã în ideea de
a scãpa turcii de el pentru cã îl
ºtiau. Aº vrea ca un sportiv de al
meu sã meargã la Olimpiadã” a
spus Marcel Sârba. Marele regret
al CSM Craiova rãmâne legat de
plecarea ªtefaniei Priceputu la Stea-
ua. “De ªtefania Priceputu nu s-a
ºtiut cã pleacã. Ea este majorã
acum, a semnat pentru Steaua. A
avut o grilã de 6 mii de euro, iar
banii se împart 50 la sutã pentru
LPS, 25 la sutã pentru antrenorul
sportivei ºi 25 la sutã pentru fede-
raþie. Noi nu am avut ce sã facem.
Este vorba de cadrul legal. Clubul
Steaua a fãcut-o subofiþer ºi a pu-
tut sã se mute cu locul de muncã,
nu avea nevoie de aprobarea noas-
trã ca sã plece. De acum o sã avem
ºi noi posibilitatea sã facem con-
tracte pentru sportivi ºi antrenori cu
sume mai mari. Pânã acum nu a
existat acest cadru legal. ªtiu cã ea
o sã plece la mai bine, deci nu sunt
supãrat. Viaþa unui sportiv e scurtã
ºi trebuie sã profite cât mai mult de
oportunitãþi” a spus Mircea Cãlin.
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