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30 de elevi din localitatea Bistreþ, judeþul
Dolj, au participat activ la proiectul „Bicicle-
ta verde Junior”, implementat de Consiliul
Judeþean Dolj – prin Centrul Judeþean pen-
tru Protecþia Naturii Turism ºi Dezvoltare Ru-
ralã Durabilã Dolj, fiind finanþat de CEZ Ro-
mânia. Ieri, în prezenþa conducerii adminis-
traþiei judeþene, dar ºi a Primãriei Bistreþ, a
avut loc închiderea proiectului. S-au tras con-
cluzii, s-au fãcut analize ºi elevilor li s-au îm-
pãrþit ecusoane, diplome ºi biciclete. Elevii au
prezentat la rândul lor un spectacol de muzi-
cã popularã autenticã, arãtând astfel cã ei nu
sunt numai buni ecologiºti, dar ºi iubitori de
folclor ºi de tradiþie româneascã.
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- Nu mã mai uit la televizor, Po-
pescule, m-am sãturat ca între re-
clame sã dea ºi ceva dintr-un film.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Preºedintele Iohannis, avertisment
cãtre Guvern la discuþiile

cu premierul Viorica Dãncilã
Preºedintele Klaus Iohannis a

transmis, la întâlnirea de ieri cu pre-
mierul Viorica Dãncilã ºi ministrul
Muncii, Lia Olguþa Vasilescu, un
avertisment pentru Executiv, sus-
þinând cã legea salarizãrii se aflã în
contradicþie cu principiile egalitã-
þii ºi predictibilitãþii, anunþã Admi-
nistraþia Prezidenþialã. Sursa citatã
transmite cã premierul Viorica Dãn-
cilã a dat asigurãri de stabilitate în
privinþa resurselor financiare nece-
sare aplicãrii Legii salarizãrii ºi a ma-
jorãrilor salariale asumate pânã în
prezent.

ªi ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, a detaliat principiile care
au stat la baza actualului cadru de
salarizare, fãcând referire la grila sa-
larialã care îºi va produce pe deplin
efectele din 2022. „S-a adus în aten-
þia preºedintelui faptul cã Legea 153/
2017 se aplicã etapizat, pânã în anul
2022, moment la care vor fi elimina-
te inechitãþile din sistem, inechitãþi
apãrute de-a lungul anilor ºi care nu
au putut fi corectate dintr-o datã,
tocmai fiindcã dezechilibrele erau
atât de mari încât corectarea lor ime-
diatã ar fi presupus un efort buge-
tar nesustenabil”, se aratã într-un
comunicat remis, ieri, de reprezen-
tanþii MMJS. (Mediafax)
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Procurorul general al landului Schleswig
– Holstein n-a acceptat niciun argument, din
partea avocaþilor lui Carles Puigdemont, re-
þinut acum zece zile pe teritoriul Germaniei
ºi a cerut, prin rechizitoriu, extrãdarea aces-
tuia în Spania, reþinând acuzaþiile de rebeliu-
ne ºi deturnare de fonduri. ªi asta, dupã o
evaluare detaliatã a mandatului de arest eu-
ropean emis de justiþia spaniolã la 23 martie
a.c., parchetul general al landului german
considerând cã o asemenea solicitare „este
admisibilã”. În aºteptarea deciziei tribunalu-
lui care trebuie sã survinã în cel mult 60 de
zile, dupã reþinere, parchetul german a soli-
citat menþinerea în detenþie a lui Carles Puig-
demont din cauza riscului de a fugi. Extrã-
dat pentru incitare la rebeliune ºi deturnare
de fonduri, Carles Puigdemont ar putea primi
pânã la 30 de ani închisoare în þara sa, ceea
ce pentru independentiºti este inacceptabil.
Afacerea este oricum complexã. Dacã justi-
þia landului Schleswig – Holstein tranºeazã
în favoarea extrãdãrii, guvernul german tre-
buie sã se conformeze. Teoretic s-ar putea
opune, cum au cerut avocaþii catalani, dar

introducerea mandatului de arest european,
în 2004, a avut ca obiect tocmai substituirea
deciziilor politice. Dar ºi într-un caz ºi în
altul Berlinul ar putea fi acuzat de amestec
în viaþa politicã spaniolã. Pânã acum, dupã
reþinerea lui Carles Puigdemont, pe o auto-
stradã germanã, nu departe de frontiera da-
nezã, guvernul Angelei Merkel a probat pru-
denþã maximã, refuzând orice comentariu pe
aceastã chestiune. „Der Spiegel” opineazã cã
Angela Merkel a recomandat miniºtrilor sãi
sã nu emitã puncte de vedere, explicând cã
nu se va opune unei extrãdãri, dacã aceasta
va fi decisã. Numai cã potrivit unui sondaj
Civey, realizat sãptãmâna trecutã, 51 la sutã
dintre repondenþi se opun unei extrãdãri a
independentistului ºi doar 31 la sutã sunt
favorabil. La Berlin, dar ºi la Neumunster,
unde Carles Puigdemont este arestat pre-
ventiv, susþinãtori catalani independentiºti
au organizat mitinguri de susþinere. Linia
durã a Madridului nu a convins, în totalita-
te, pe germani ºi „Die Linke”, un partid de
stânga, a denunþat arestarea. Comentatã este
povestea ºi în presa germanã. Infracþiunile

pentru care liderul catalan este acuzat în
Spania nu sunt întocmai prevãzute în Co-
dul Penal german. De exemplu, infracþiu-
nea de „rebeliune” nu are echivalent direct,
ºi infracþiunea cea mai apropiatã ar fi cea
de „înaltã trãdare”. ªi astfel, justiþia landu-
lui Schleswig – Holstein se gãseºte prinsã
într-un conflict, cu Spania, de naturã poli-
ticã. Avocaþii lui Carles Puigdemont au ºi
invocat faptul cã „Parchetul german ºi-a
asumat prerogativa de apãrare a statului
spaniol”. Reamintim cã nouã independen-
tiºti sunt actualmente arestaþi provizoriu în
Spania, din care ºase sunt foºti membri ai
executivului catalan al cãrui preºedinte a fost
Charles Puigdemont. Un alt independentist,
Clara Ponsati, „fost ministru pentru Educa-
þie”, se aflã în Scoþia, în aºteptarea unei so-
luþii a autoritãþilor locale, privind cererea de
extrãdare a sa. Povestea rãmâne încurcatã,
deºi, cu cât trece timpul, totul este împotri-
va lui Carles Puigdemont, promotorul refe-
rendumului de secesiune, imperativ interzis
de Curtea Constituþionalã, ºi totuºi derulat
în circumstanþele cunoscute.

De trei ani încoace, autoritã-
þile obiºnuiau sã-i rãsplãteascã
pe veteranii de rãzboi ai Craio-
vei cu câte un pachet alimentar.
De Ziua lor, pe 29 aprilie, bãtrâ-
nii eroi primeau din partea mu-
nicipalitãþii câte o pungã în care
se aflau douã sticle cu ulei ºi
câteva pungi de zahãr, fãinã ºi
mãlai. În acest an, al Centena-
rului, Asociaþia Naþionalã a Ve-
teranilor de Rãzboi - Filiala
Craiova s-a adresat autoritãþi-
lor ºi, fãrã a îndrãznit nimic
mai mult, le-a reamintit sã nu-
i uite, nici în acest an, cu obiº-
nuitele  pachete al imentare.
Deºi lucru puþin, produsele îi
ajutã pe veteranii care sunt, mulþi
dintre ei, sãraci ºi bolnavi: „Vã
adresãm rugãmintea sã analizaþi
posibilitatea distribuirii unor ali-
mente de primã necesitate pen-
tru veteranii de rãzboi din Cra-
iova. Solicitãm acest sprijin pen-
tru cã veteranii de rãzboi sunt
oameni cu o vârstã foarte înain-
tatã (trecuþi de 94 de ani), au o

Primãria Craiova rãsplãteºte veteranii
de rãzboi, în Anul Centenarului

Doar 60 de veterani de rãzboi se mai aflã
printre noi, iar unii dintre aceºtia au ajuns

deja în pragul vârstei de 100 de ani. Autoritã-
þile locale s-au gândit sã-i recompenseze pen-

tru sacrificiul ºi rezistenþa de pe fronturile
celor douã mari rãzboaie mondiale, mai mult
decât au fãcut-o pânã acum. Pe lângã pache-

tele cu alimente, bãtrânii eroi vor primi ºi
tichete sociale în valoare de 100 de lei, atât de

Ziua Veteranilor, pe 29 aprilie, cât ºi pe 1
Decembrie – în cinstea Centenarului Unirii.

situaþie materialã foarte precarã
ºi toþi sunt bolnavi”, se spune în
petiþia asociaþiei.

Tichete sociale pentru
60 de veterani

Cum Ziua Veteranilor urmea-
zã sã fie sãrbãtoritã în cursul
acestei luni, iniþiativa de acor-
dare a beneficiilor pentru vete-
ranii de rãzboi a fost elaboratã
ºi pusã pe ordinea de zi a ºedin-
þei de joia trecutã. De aceastã
datã, fiind vorba de un an jubi-
liar, municipalitatea s-a gândit
sã le mai ofere ceva în plus ce-
lor 60 de veterani. Aºa s-a ajuns
ca, pe lângã obiºnuitele kilogra-
me de fãinã ºi zahãr, sã se acor-
de, în cinstea Centenarului, ti-
chete sociale. „Recunoscând
meritele acestora pentru apãra-
rea integritãþii teritoriale ºi a in-
tereselor României, autoritãþile
administraþiei publice locale din
municipiul Craiova au manifes-
tat ºi manifestã preocupãri rea-
le pentru aceste categorii de

cetãþeni, aflate în dificultate din
cauza vârstei înaintate sau a stã-
rii de sãnãtate, în vederea asi-
gurãrii unor condiþii de viaþã de-
cente”, se aratã în argumentul
municipalitãþii.

Liberalii au cerut
dublarea sumei

În ciuda faptului cã suma este
incomparabil de micã, raportatã
la sacrificiul acestora, chiar ºi pe
acest cuantum, de 100 de lei, s-
au iscat ceva discuþii în Consi-
liul Local. Aleºii locali ai PNL s-
au întrebat dacã nu li s-ar putea
oferi, totuºi, un pic mai mulþi
bani acestor eroi în viaþã. Con-
silierul PNL, Adriana Ungurea-
nu, a spus cã oamenii care se
aflã pe aceastã listã sunt foarte
bãtrâni, fiind toþi nãscuþi între
anii 1919 ºi 1930, ºi meritã sã
primeascã o sumã mai mare,
mãcar 200 de lei. „Nu cred cã
este o sumã aºa de mare pe care
sã nu ne permitem sã nu o dãm
din buget, în condiþiile în care
nu se ºtie câte zile pot sã mai
aibã”, a afirmat alesul local.
Amendamentul propus de con-
silierul PNL ca fiecare veteran
sã primeascã un tichet social cu
o valoare de 200 de lei, în loc de
100 de lei, a fost supus la vot,

dar nu a întrunit numãrul nece-
sar de voturi.

Tichetele se vor
acorda în douã
tranºe

Valoarea tichetelor sociale a
fost votatã, în cele din urmã, la
suma de 100 de lei, bani pe care
cei 60 de veterani îi vor primi în
douã tranºe: de Ziua Veteranilor,
pe 29 aprilie ºi de Ziua Naþiona-
lã, pe 1 Decembrie. Consilierul
PSD, Bianca Predescu, a preci-
zat, în schimb, cã dupã  rectifi-
cãrile bugetare, în funcþie de
suma care va fi disponibilã, nu-
mãrul de tichete sociale va fi mai
mare pentru urmãtoarea tranºã
de veterani. „Aceasta este discu-
þia pe care executivul ºi-a însu-
ºit-o la comisia juridicã. Pe cale
de consecinþã, eu propun vota-
rea proiectului pentru aceastã
ºedinþã, aºa cum a fost formu-
lat, având în vedere cã cea de-a
doua tranºã, pentru 1 decembrie,
va fi una considerabil mai mare”,
a declarat consilierul social-de-
mocrat. Reprezentantul Primã-
riei, Ioana Stoian, a menþionat cã
bugetul alocat, în acest an, pen-
tru acordarea de tichete sociale
este de 12.000 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Situl ROSPA0010 Bistreþ a fost desemnat
arie de protecþie specialã avifaunisticã ca parte
integrantã a reþelei ecologice europene natura
2000 în România. Aceastã bogãþie trebuie pusã
în valoare ºi trebuie cunoscutã, apreciatã ºi pro-
tejatã în special de locuitorii zonei. „Prin acest
proiect am dorit sã aducem mai multã informa-
þie referitoare la speciile de pãsãri care trebuie
protejate în scopul determinãrii unui astfel de
comportament membrilor din comunitatea lo-
calã prin intermediul unui grup de copii din co-
muna Bistreþ, prin intermediul proiectului denu-
mit „Bicicleta verde Junior”. Beneficiarii aces-
tui proiect au fost copiii din Bistreþ, cu vârste
cuprinse între 6 ºi 14 ani, selectaþi de cadrele
didactice în funcþie de receptivitatea lor la in-
formaþii, implicare ºi capacitatea lor de a trans-
mite informaþii pãrinþilor, rudelor, prietenilor ºi

altor persoane cu care aceºtia intrã în contact”,
a subliniat Emilia Florea, directorul Centrului Ju-
deþean pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dez-
voltare Durabilã, din cadrul CJ Dolj.

Toþi participanþii
au fost declaraþi câºtigãtori

În cadrul acestui proiect s-au desfãºurat o
serie de acþiuni de informare, conºtientizare ºi

30 de elevi din localitatea Bistreþ, judeþul Dolj, au participat activ la proiec-
tul „Bicicleta verde Junior”, implementat de Consiliul Judeþean Dolj – prin
Centrul Judeþean pentru Protecþia Naturii Turism ºi Dezvoltare Ruralã Dura-
bilã Dolj, fiind finanþat de CEZ România. Ieri, în prezenþa conducerii adminis-
traþiei judeþene, dar ºi a Primãriei Bistreþ, a avut loc închiderea proiectului. S-
au tras concluzii, s-au fãcut analize ºi elevilor li s-au împãrþit ecusoane, diplo-
me ºi biciclete. Elevii au prezentat la rândul lor un spectacol de muzicã popula-
rã autenticã, arãtând astfel cã ei nu sunt numai buni ecologiºti, dar ºi iubitori
de folclor ºi de tradiþie româneascã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

educaþie ecologicã. Copiilor le-au fost furni-
zate informaþii despre valorile naturale din zona
în care trãiesc, prezentându-le imagini cu pã-
sãrile sub regim de protecþie din zonã, ºi ame-
ninþãrile actuale asupra acestora. Elevii au fost,
de asemenea, încurajaþi sã se deplaseze pe
malurile lacurilor, sã vadã ºi sã recunoascã
pãsãrile protejate, prin oferirea unei biciclete.
Dupã finalizarea acestui proiect, elevii vor con-
ºtientiza importanþa valorilor naturale din zona
în care trãiesc ºi se vor implica în protejarea
lor. Elevii vor transmite la rândul lor informaþii
despre zonã pãrinþilor, rudelor, prietenilor, vi-
zitatorilor. „La finalul acþiunii toþi participanþii
sunt declaraþi câºtigãtori, noi fiind convinºi cã
tot ceea ce li s-a prezentat va determina o schim-
bare de comportament pozitivã”, a mai spus
Emilia Florea.

Turiºti pe biciclete...
Situl de protecþie avifaunisticã Bistreþ este

declarat conform Convenþiei Ramasar – zonã
umedã încã din anul 2012. Alegerea acestor
zone, conform convenþiei, se bazeazã pe rolul
internaþional din punct de vedere ecologic, bo-
tanic, zoologic, limnologic, hidrologic, þinând
seama de importanþa lor internaþionalã pentru

pãsãrile acvatice în toate anotimpurile. Edilul
localitãþii Bistreþ, Cristiana Antonie a precizat
cã prin comuna Bistreþ se deplaseazã de obicei
turiºti din Europa, cu bicicletele, fiind orientaþi
de harta editatã pentru traseul Dunãrii de la iz-
vor pânã la vãrsare în Delta Dunãrii, în 5 paºi.
„În acest context, micii ecologi voluntari care
au fost pregãtiþi în cadrul acesti proiect, îi vor
putea astfel însoþi pe turiºtii strãini pe raza co-
munei ºi le pot explica despre diversitatea pãsã-
rilor protejate care trãiesc aici”, a explicat pri-
marul comunei Bistreþ, un primar extrem de
harnic, care s-a impus prin puterea exemplului.

„Elevii vor învãþa
cum sã protejeze mediul”

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a subliniat faptul cã lucrul absolut toþi
oamenii de pe planetã îºi doresc un mediu curat
ºi acesta este motivul pentru care susþine astfel
de proiecte. „Am venit cu mare plãcere în
Bistreþ, pentru cã am dorit sã fim împreunã cu
autoritãþile locale, dar ºi cu cei care au contri-
buit din plin la reuºita unei iniþiative absolut spe-
ciale. Vorbim despre o acþiune la finalul cãreia
30 de copii din aceastã comunã vor beneficia
de câte o bicicletã în cadrul unui proiect prin
care se urmãreºte sã fie parcurse mai multe
etape de informare, conºtientizare ºi educaþie
ecologicã. Demersul este derulat de
CJPNTDRD Dolj, instituþie aflatã în subordi-
nea Consiliului Judeþean, în parteneriat cu CEZ
România, companie care a finanþat proiectul.
Trebuie evidenþiat faptul cã acest centru ges-

tioneazã siturile Natura 2000 ºi ariile naturale
incluse în Coridorul Jiului, o zonã care mãsoarã
peste 70.000 de hectare. Este o bogãþie natura-
lã care înseamnã foarte mult pentru judeþul nos-
tru ºi care trebuie protejatã, pentru cã este im-
portant sã trãim într-un mediu sãnãtos.  Acþiu-
nea de astãzi ( n.r ieri) contribuie la atingerea
acestui obiectiv, pentru cã fiecare copil din
Bistreþ înscris în proiect devine un voluntar câº-
tigat pentru cauza noastrã. Ei vor învãþa cum
sã protejeze mediul, respectiv flora ºi fauna din
acest areal bogat, ºi vor putea sã transmitã mai
departe informaþiile dobândite. Mã bucur cã
aceastã iniþiativã a primit întreaga susþinere din
partea CEZ România, o companie care s-a im-
plicat constant în derularea unor acþiuni în be-
neficiul comunitãþilor ºi cu care Consiliul Jude-
þean Dolj a dezvoltat, în ultimii ani, o foarte bunã
relaþie de colaborare“, a subliniat Ion Prioteasa.

Cristiana Antonie, primarul comunei
Bistreþ: „Este pentru prima oarã când dom-
nul preºedinte este în mijlocul nostru ºi acest
lucru ne onoreazã. Dorim cu urmãtoarea oca-
zie sã vã prezentãm ºi noi toate proiectele ºi
nu sunt puþine la numãr ºi aº dori sã vã mân-
driþi cu comuna noastrã pentru cã aveþi cu ce.
Este o localitate cu 4.300 locuitori ºi am fãcut
toate eforturile ca ºi noi sã accesãm fonduri
europene... pentru infrastructura de apã ºi ca-
nal, infrastructurã socialã ºi acum depunem
proiecte pe turism pentru a evidenþia frumu-
seþile acestei comune. ªi când zic asta mã gân-
desc în primul rând la aria protejatã...”.
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Cândva un punct extrem de
important pentru economia zonei
de Sud a României, Calafatul a
suferit enorm în anii de dupã De-
cembrie ‘89. Rând pe rând, socie-
tãþile care animau platforma indus-
trialã a oraºului au dispãrut, luând
cu ele ºi locurile de muncã atât de
necesare. Însã, municipiul pare sã
fi depãºit momentul cel mai greu,
iar situaþia a început, uºor-uºor, sã
se îmbunãtãþeascã.

Astfel, odatã cu darea în folo-
sinþã a podului care face legãtura
cu Vidinul, Calafatul ºi-a recãpãtat
puþin din vigoarea ºi vibraþia din
vremurile sale bune. Podul peste
Dunãre nu este însã doar o veste
bunã pentru economia localã, ci
reprezintã o oportunitate pentru
dezvoltarea turismului. Deja, lucru
confirmat de date oficiale, Calafa-
tul atrage un numãr tot mai mare

Unul dintre cele mai cunoscute oraºe din þarã,
Calafatul se poate mândri cu o istorie care a fost
ºi este în continuare marcatã decisiv de apele Du-
nãrii, dar ºi cu un potenþial turistic deosebit, dar
care, pânã acum, nu a fost pus în valoare. Totuºi,

de turiºti de la an la an. Acest lu-
cru pare cã l-au observat ºi auto-
ritãþile locale care, acum, se gân-
desc serios sã transforme oraºul
într-un veritabil oraº turistic.

Turismul,
o prioritate

Prezenþa Dunãrii oferã Calafa-
tului un foarte bun potenþial turis-
tic, nu doar din punct de vedere al
tranzitului turistic ce se poate rea-
liza pe cursul fluviului, dar ºi din
punct de vedere al activitãþilor ce
pot fi desfãºurate la nivel local. Cu
toate astea, potenþialul turistic nu
este încã suficient valorificat, deºi
ar putea constitui un pilon extrem
de solid pentru economia oraºu-
lui. Acest lucru l-au înþeles ºi au-
toritãþile locale care început o se-
rie de proiecte menite sã punã Ca-

lafatul pe harta turisticã a þãrii. Unul
dintre acestea vizeazã înfiinþarea
unei agenþii de turism local care sã
preia toate atribuþiile legate de tu-
rism. Totodatã, existã mai multe
proiecte legate de amenajarea tu-
risticã din zona portuarã, acolo
unde autoritãþile vor sã dezvolte in-
frastructura necesarã pentru acos-
tarea ambarcaþiunilor uºoare, co-
piind astfel modelul altor oraºe
aflate de-a lungul Dunãrii ºi care
au înþeles sã fructifice aceastã
oportunitate.

Numãrul
turiºtilor este
în creºtere

În ultimii ani, Calafatul a cu-
noscut o creºtere consistentã a
numãrului de turiºti români, dar
ºi a celor strãini. Acest lucru s-a

datorat, în special, podului care
leagã Calafatul de Vidin ºi de pen-
insula Balcanicã. Totodatã, zona
Calafatului a început sã atragã tot
mai mulþi turiºti de sezon, persoa-
ne care vin sã profite de plajele
deosebite de lângã oraº. Acestea,
douã la numãr, oferã acces gra-
tuit ºi posibilitatea turiºtilor sã
practice diverse sporturi nautice
ºi reprezintã o variantã excelentã
pentru cei care nu pot sau nu vor
sã meargã pe litoral. Afluxul tot
mai mare de turiºti a determinat
autoritãþile sã înceapã amenajarea
unei plaje noi.

Turiºtii gãsesc în Calafat des-
tule variante pentru cazare, oraºul
având în prezent patru hoteluri ºi
trei pensiuni, dar turiºtii pot opta
sã închirieze ºi cãsuþe aflate pe mar-
ginea Dunãrii, în zona punctului
Baºcov.

Un oraº plin
de istorie

Potenþialul Calafatului nu se li-
miteazã însã doar la turiºtii atraºi
de plaje ºi apele Dunãrii, ci ºi la
turiºtii pasionaþi de istorie. Aºa cum
se ºtie, Calafatul este unul dintre
cele mai vechi oraºe din România
din punct de vedere al atestãrii
documentare, care dateazã din
1424, ºi se referã la Vama de la
Calafat, care în secolele XV-XVI
devenise punctul de tranzit cel mai
important pentru comerþul Þãrii
Româneºti cu Peninsula Balcani-
cã. Numele Calafatului este legat
ºi de Rãzboiul de Independenþã din
1877, atunci când, de la Calafat,
au fost lansate primele salve de
tuna supra Vidinului, la acea vre-
me aflat sub ocupaþia otomanã.

Memoria acelui moment este

încã vie în conºtiinþa oraºului, care
gãzduieºte numeroase statui ºi mo-
numente dedicate soldaþilor care
au luptat pentru independenþã. Cel
mai cunoscut este, de departe,
„1877“ – inaugurat în 1980, am-
plasat la o înãlþime de 70 de metri
deasupra nivelului Dunãrii, pe lo-
cul de unde s-a tras primul obuz ºi
unde Carol I ar fi rostit celebra fra-
zã „asta-i muzica ce-mi place“.

În total, în Calafat existã ºapte
monumente închinate Independen-
þei: douã dintre ele omagiazã pe cel
dintâi ostaº cãzut la datorie, Con-
stantin Popescu, iar celelalte cinci
au fost ridicate pe locul bateriilor
de artilerie care au sprijinit frontul
de le Vidin. Ori de câte ori vorbim
despre punctele de atracþie ale Ca-
lafatului, nu putem sã nu amintim
despre Palatul Marincu, o perlã
arhitecturalã cu o deosebitã valoa-
re artistic ºi care, în prezent, gãz-
duieºte Muzeul de Artã ºi Etnogra-
fie ºi unde vizitatorii pot admira lu-
crãri de o inestimabilã valoare: cum
ar fi picturi executate de Grigores-
cu ºi Paladi.

Bisericile
oraºului - comori
arhitecturale

Calafatul este, de asemenea,
casã pentru un numãr mare de bi-
serici vechi, care pot oricând sã
fie incluse într-un traseu dedicate
pasionaþilor de turism religios. Una
dintre acestea este Biserica „Sfân-
tul Nicolae”, construitã în perioa-
da 1730-1740.Lãcaºul de cult, care
din cauza permanentului pericol
otoman de peste Dunãre a funcþi-
onat într-un bordei, gãzduit, în
toamna anului 1830, la o Sfântã Li-
turghie, pe principele sârbilor,
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Miloº Obrenovici, ºi pe Alexandru
Ghica, domnul Þãrii Româneºti.
Regele Carol a vizitat de mai multe
ori biserica, motiv pentru care
portretul sãu este pictat pe unul
dintre pereþi.

O altã bijuterie este ºi Biserica
„Izvorul Tãmãduirii”, cunoscutã ºi
sub numele de Biserica „Greceas-
cã”,care a fost ziditã între anii 1864
– 1874. Terenul a fost donat de
ctitorul ei, Hagi Panait Theodoru,
fiind amplasat în cel mai pitoresc
ºi înalt loc al oraºului, la o înãlþime
de peste 70 de metri deasupra ni-
velului Dunãrii, având o frumoasã
vedere spre Dunãre ºi Vidin.

Sfântul locaº este în formã tri-
conicã, cu ziduri solide de peste un
metru în grosime, are trei turle,
douã pe pronaos ºi una pe naos,
ce se sprijinã pe stâlpi solizi în for-

în ultimii ani, odatã cu inaugurarea podului care
face legãtura cu oraºul Vidin, lucrurile au început
sã se schimbe, iar autoritãþile au început sã vadã
tot mai clar cã turismul poate fi cheia pentru dez-
voltarea bãtrânului oraº.

Lucian Ciobanu, primarul
municipiului Calafat: „Munici-
piul Calafat are un mare avantaj,

care pânã în prezent nu a fost
exploatat ºi acesta este evident

Dunãrea. Suntem obligaþi sã privim
tot mai mult cãtre oportunitãþile pe

care ni le oferã acest fluviu, dacã
dorim sã dezvoltãm localitatea.

Turismul este o parte important ºi
trebuie sã recunoaºtem cã ne ajutã

foarte mult podul construit peste
Dunãre. În viitorul apropiat eu
cred cã se vor concretiza niºte

paºi importanþi în acest sens. Sunt
convins cã dacã vom reuºi sã

creºtem numãrul de turiºti, vom
avea ºi mai multe locuri de muncã.
Pentru noi turismul este o prioritate”.

mã pãtratã, cu latura de un metru.
Interiorul bisericii este înnobilat de
patru policandre de cristal veritabil
de Murano.

Pe lista de investiþii a Primãriei
Calafat pentru anul 2018, se regã-
sesc câteva proiecte importante
care privesc în mod direct partea
turisticã a oraºului:

• Artã ºi culturã active co-
mune transfrontaliere în sprijinul
dezvoltãrii durabile a turismului –
avize de specialitate;

• Activitãþi ecologice pentru
promovarea patrimoniului cultural
ºi natural în Calafat ºi regiunea
bulgarã Chuprene – avize de spe-
cialitate;

• Amenajare zona de agre-
ment sud-vest Municipiul Calafat
– Parcul Tineretului – avize de spe-
cialitate.
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Pompierii ºi poliþiºtii doljeni au
fost anunþaþi, prin 112, ieri, în ju-
rul orei 12.00, cã pe DN 65F (Cen-
tura de Nord a Craiovei) s-a pe-
trecut un accident de circulaþie
deosebit de grav, în care a fost
implicat un motociclist. La faþa
locului a fost trimis un echipaj
SMURD de la Detaºamentul 1
Pompieri Craiova, din cadrul In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, numai cã me-
dicii n-au mai avut ce face când
au ajuns acolo.

Tabloul pe care l-au gãsit era
terifiant, întrucât victima fusese
decapitatã în urma accidentului,
deºi purta cascã ºi avea echipa-
ment corespunzãtor, astfel cã s-
a constatat decesul, stabilindu-se
cã este vorba despre Lucian Cos-

Motociclist decedat Motociclist decedat Motociclist decedat Motociclist decedat Motociclist decedat într-un teribil accident,într-un teribil accident,într-un teribil accident,într-un teribil accident,într-un teribil accident,
pe Centura de Nord a Crape Centura de Nord a Crape Centura de Nord a Crape Centura de Nord a Crape Centura de Nord a Craioveiioveiioveiioveiiovei

Un craiovean în vârstã de 35 de ani ºi-a
pierdut viaþa într-un teribil accident petrecut
ieri, la prânz, pe DN 65 F (Centura de Nord a
Craiovei). Bãrbatul, care circula pe o motoci-
cletã, a pierdut controlul direcþiei, a ieºit de
pe carosabil ºi s-a izbit violent de o gurã de
vizitare a unui canal, din beton. Din impact, a

fost proiectat într-un indicator rutier care l-a
decapitat, motocicleta fiind aruncatã la circa
50 de metri de drum. Medicii de pe ambulan-
þa SMURD ajunsã la faþa locului n-au putut
decât sã constate decesul motociclistului, iar
poliþiºtii au stabilit cã tragedia s-a petrecut
pe fondul vitezei excesive.

min Bãlã, de 35 de ani, din Cra-
iova. Motocicleta a fost gãsitã în
câmp, la circa 50 de metri de
drum. Poliþiºtii de la Rutierã au
demarat cercetãrile ºi au stabilit
cã motociclistul, care circula
dinspre Filiaºi cãtre Balº, din ca-
uza vitezei excesive, a pierdut

controlul asupra direcþiei ºi a ie-
ºit de pe carosabil, izbindu-se vio-
lent de o gurã de vizitare a unui
canal. Din impact, bãrbatul a fost
proiectat într-un indicator rutier
care l-a secþionat, pierzându-ºi
viaþa fulgerãtor.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii
Economice de la IPJ Dolj, împre-
unã cu inspectori din cadrul Di-
recþiei Sanitar-Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor
(DSVSA) Dolj au organizat, ieri,
în municipiul Craiova, o acþiune
pe linia prevenirii ºi combaterii
activitãþilor ilicite de comerþ din
domeniul comercializãrii cãrnii ºi
a produselor din carne.

 „În cadrul acestei acþiuni, po-

Comercianþii de carne din
Craiova, verificaþi de poliþiºti

Având în vedere cã a crescut cererea, în aceastã perioadã
premergãtoare sãrbãtorilor pascale, poliþiºtii craioveni au dema-
rat verificãrile la comercianþii de carne ºi produse din carne. În
urma unui control fãcut ieri, în Craiova, oamenii legii au aplicat
amenzi în valoare de aproape 70.000 lei pentru neregulile consta-
tate ºi au confiscat mãrfuri în valoare de peste 2.000 lei, pentru

care nu s-au putut prezenta documente de provenienþã.

liþiºtii au verificat 16 so-
cietãþi comerciale de pro-
fil, 9 persoane fizice ºi 5
mijloace de transport. Ca
urmare a neregulilor con-
statate, au fost aplicate 13
sancþiuni contravenþionale
în conformitate cu preve-
derile Legii 12/1990, HG
984/2005 ºi OUG 28/1999,
în cuantum total de 69.500
lei ºi au confiscat mãrfuri
în valoare de 2.440 lei, re-
prezentând 278 kg carne
pentru care nu s-au putut
prezenta documente de pro-
venienþã”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, inspector principal
Cosmin Grãdinaru.

Astfel, în timpul acþiu-
nii, în Piaþa Agroalimenta-
rã Craioviþa Nouã, echipa

mixtã de control a constatat cã re-
prezentanþii unui agent economic
ofereau spre vânzare cantitatea de
75 kg carne porc pentru care nu
aveau documente de provenienþã.
Agentul economic a fost sancþio-
nat contravenþional cu suma de
20.000 lei, dispunându-se, toto-
datã, confiscarea cantitãþii de 75
kg carne porc, în valoare de 900
lei, pentru care nu s-au prezentat
documente de provenienþã.

CARMEN ZUICAN

Pesah 5.778 este sãrbãtorit, conform tradiþiei,
timp de opt zile ºi evocã fapte petrecute în urmã
cu peste 3.000 de ani, când a avut loc eliberarea
din robia egipteanã de cãtre Moise. Acad. prof.
univ. dr. Corneliu Sabetay a vorbit despre simbo-
lul acestei sãrbãtori.

 „Sãrbãtorim ieºirea din Egipt, actul de naºtere al
poporului evreu, naºterea ºi renaºterea naþionalã. Aºa-
dar, ne-am nãscut în aceastã noapte de Pesah, când
poporul evreu a învãþat ce înseamnã libertatea. E una
din minunile care aratã forþa lui Dumnezeu. În ceea ce
priveºte obiceiurile, înainte de Paºte, în toate casele se
face curãþenie. De Pesah, de pe masã nu lipsesc mielul
pascal, azima nedospitã, ouãle fierte, rãdãcinile amare
ºi vinul”, a precizat dr. Corneliu Sabetay, preºedintele
comunitãþii de evrei din Craiova.

Azimele din cele opt zile ale Pesah
Pesah este o sãrbãtoare de origine biblicã care re-

memoreazã sfârºitul sclaviei evreilor în Egipt acum
peste 3.000 de ani ºi naºterea naþiunii evreieºti. Con-
form tradiþiei ebraice, sãrbãtoarea Paºtelui trebuie sã
cadã primãvara ºi se celebreazã timp de opt zile.

Din acest interval de 8 zile (anul acesta cuprins în
perioada 30 martie – 7 aprilie), primele douã ºi ulti-
ma zi sunt sãrbãtori speciale, impunând respectarea
strictã a mai multor reguli religioase decât zilele de
mijloc dintre ele, care se numesc “Hol HaMoed”.
Însã în toatã perioada de 8 zile este interzisã hrana
pe bazã de hametz. Hametz (alimente pe bazã de droj-
die) include – drojdie ºi fãinã din 5 soiuri de cereale,
ºi orice produs care le conþine (bere, biscuiþi). Se
gãteºte numai cu fãinã de pascã sau fãinã de cartofi.
Asta pentru a comemora pâinea nedospitã pe care
au mâncat-o evreii când au plecat din Egipt, deoare-
ce nu au avut timp sã lase aluatul sã creascã. Toate
produsele dospite din casã trebuie cãutate ºi vându-
te sau distruse, înainte de începerea sãrbãtorii. Pen-
tru a îndepãrta orice urmã de fermenþi se impune o
curãþenie temeinicã a întregii case.

Evreii craioveni sãrbãtoresc în aceste zile Pesah 5778
De vinerea trecutã ºi pânã sâmbãta

aceasta, comunitatea evreilor din Craiova
celebreazã Paºtele sau Pesah 5778, o sãrbã-

toare a libertãþii ºi a primãverii, care anul
acesta s-a suprapus cu sãrbãtoarea Floriilor
din calendarul ortodox ºi cu Paºtele catolic.

Ierburile amare ºi vinul, nelipsite la Cina de Seder
În zilele de Paºte sunt rostite rugãciunile rituale

cuprinzând psalmi ºi imnuri ce amintesc de eliberarea
din robia Egiptului.

Dupã ceremoniile de la sinagogã, urmeazã în case
Cina Pascalã, numitã Seder. Ea se desfãºoarã dupã
un ritual consacrat printr-o tradiþie foarte veche. În
decursul Seder-ului se repovesteºte istoria evreilor care
au plecat din Egipt pentru a-ºi obþine libertatea. Aceastã
poveste se citeºte din Haggadah ºi din scrierile rabini-
lor, care descriu exodul din Egipt.

În timpul Sederului se beau patru pahare de vin ºi
se mãnâncã dintr-un platou special ierburi amare ºi
hrean – pentru a simboliza viaþa amarã ºi de sclavie
pe care au dus-o evreii în Egipt, charoset – un ames-
tec dulceag de fructe ºi arahide, karpas – o legumã,
care poate fi înlocuitã pe platou cu cartoful fiert, ze-
roa – un ciolan de miel, ca simbol al mielului jertfit de
Paºte pe timpul când exista Templul, beitzah – un ou
fiert care simbolizeazã Haggigah (sacrificiul solemn)
care era adus la Templu. Pe masã se pune ºi pascã. În
timpul mesei speciale de Pesah, se citeºte Haggadah,
care este relatarea naºterii evreilor ca popor. Ea tra-
teazã în principal evenimentele din Egipt care au dus
de la sclavie la libertate, dar acoperã ºi întreaga pe-
rioadã de la Avraam la dãruirea Torei pe Muntele Si-
nai. Haggdah conþine ºi câteva cântece dintre care
unele se cântã dupã cinã, pentru a atrage copiii sã
rãmânã treji pânã la sfârºit.

RADU ILICEANU
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Aºa cum spune tradiþia, statu-
tatã ºi printr-un regulament, Faza
Naþionalã a Olimpiadei de Chimie
se desfãºoarã  în judeþul care, în
anul anterior, s-a clasat pe pri-
mul loc. Astfel, în 2018, Doljul a
obþinut dreptul de a organiza
aceastã manifestare. Conform
organigramei, la Craiova sunt
prezenþi 357 de elevi, 46 de pro-
fesori însoþitori ºi 52 de membri
ai Comisiei Centrale de Examina-
re, din cadrul Ministerului Edu-
caþiei Naþionale. Olimpiada con-
stã în douã probe: teoreticã (60%)
ºi practicã. Miercuri va avea loc
proba teoreticã, la Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”, iar, joi, 5
aprilie, se va desfãºura proba
practicã, la Facultatea de Chimie
a Universitãþii din Craiova (pen-
tru clasele a X-a, a XI-a ºi a XII-
a), respectiv Colegiul Tehnic
„C.D. Neniþescu” din Craiova (a
VIII-a ºi a IX-a). În cadrul aces-
tei etape are loc ºi selecþionarea
Lotului Naþional (varianta lãrgi-
tã), componenþii fiind pregãtiþi
pentru faza Internaþionalã la „Chi-
mie”. Selecþia se va face printr-o
probã teoreticã (cinci ore), care
va avea loc la Colegiul Naþional

Olimpiada Naþionalã de Chimie, deschisã,Olimpiada Naþionalã de Chimie, deschisã,Olimpiada Naþionalã de Chimie, deschisã,Olimpiada Naþionalã de Chimie, deschisã,Olimpiada Naþionalã de Chimie, deschisã,
oficial, la Craiovaoficial, la Craiovaoficial, la Craiovaoficial, la Craiovaoficial, la Craiova

Eveniment important pentru învãþãmântul
doljean, în special, ºi pentru cel naþional, în
general. Craiova este gazda celei de-a 52-a
ediþii a fazei naþionale a Olimpiadei de Chi-
mie, care se desfãºoarã în perioada 2-6 apri-
lie. Ieri, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului

Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, a avut
loc deschiderea oficialã a Olimpiadei Naþio-
nale de Chimie. Au fost prezente oficialitãþi
ale municipalitãþii ºi judeþului, fiecare prezen-
tând mesajele de rigoare în cadrul unor astfel
de manifestãri.

„Fraþii Buzeºti” din Craiova, vi-
neri, 6 aprilie a.c.

Emoþii ca în urmã cu peste
40 de ani

„Veþi resimþi, sunt sigurã, emo-
þia unui asemenea concurs. ªtiu cã
sunteþi foarte bine pregãtiþi ºi sper
ca, la finalul competiþiei, sã rãmâ-
neþi prieteni. Sunt convinsã cã veþi
descoperi, în aceastã perioadã, toa-
te frumuseþile Olteniei. Din câte am
aflat, la Craiova se desfãºoarã pen-
tru a doua oarã o astfel de fazã
naþionalã a Olimpiadei de Chimie,
prima având loc în urmã cu mai
bine de 40 de ani. Vreau sã vã mai
spun cã personalitãþile nu se for-
meazã prin cuvinte frumoase, ci
prin munca depusã”, a precizat
prof.  Monica Leontina Sunã, in-
spector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Prezent la întâlnire, prof.univ.dr.
Marius Andruh, preºedintele Co-
misiei Centrale, din cadrul Minis-
terului Educaþiei Naþionale, a ac-
centuat: „Eram elev, participant,
atunci când, în anii 1970, s-a des-
fãºurat, pentru prima oarã, o fazã
naþionalã a Olimpiadei de Chimie,
în alt oraº decât Bucureºti, iar gaz-

da a fost Craiova. Am rãmas cu
impresii extraordinare de atunci ºi
sunt convins cã aºa se va întâm-
pla ºi acum, iar copiii sunt foarte
bine pregãtiþi”.

Doi copii pentru Craiova
ºi România

Evenimentele din aceste zile nu
erau posibile fãrã rezultatele obþi-
nute de tinerii craioveni, anul tre-
cut. Aºa cum am mai prezentat,
judeþul care obþine cele mai bune
rezultate la faza naþionalã a Olim-
piadei de Chimie organizeazã, în
anul urmãtor, concursul. În 2017,
Doljul s-a clasat pe primul loc.

Mãdãlina Stãnãºel, este elevã
în clasa a XII-a la Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti” din Craiova ºi
a fost, cu un an în urmã, una din-
tre laureate, astfel cã a putut vorbi
deschis: „Chimia este una dintre
preferatele mele, iar în clasa a VII-
a am renunþat la Matematicã, o altã
materie pe care o iubesc, ºi m-am
concentrat, în principal, pe Chimie.
Anul trecut am fost selecþionatã în
lotul naþional al României ºi sper
sã fiu ºi în acest an. În urmã cu
doi ani, am obþinut medalia de ar-
gint la Olimpiada Internaþionalã de
ªtiinþe pentru Juniori. Am avut un
moment când doream sã plec în
strãinãtate, dar vreau sã urmez
medicina în România”.

Tot în ediþia preceden-
tã s-a mai obþinut o per-
formanþã, graþie cãreia
Craiova a fost gazda aces-
tui eveniment. Este vorba
de locul I, care i-a revenit
lui Florian Chiriac Cãli-
na, tot de la „Fraþii Bu-
zeºti”. Dezinhibat, semn
cã a trecut prin mai multe
concursuri, acesta a men-
þionat: „Am luat, în 2017,
primul loc la clasa a X-a,
o premierã pentru Craio-
va. Anul acest vreau mai
mult. Practic, este o luptã
cu mine însãmi, prin care
vreau sã vãd limitele, ºi îmi
doresc sã rezolv toate sub-
iectele în timp util. Pentru
mine, competiþia este par-
tea cea mai neplãcutã, de-
oarece toþi colegii din þarã
îmi sunt prieteni. Chiar
dacã nu voi reuºi, acum,
un rezultat care sã mãdu-
cã în lotul naþional, voi
continua sã lupt. Este o
pregãtire continuã, iar alãturi de noi
ne sunt profesorii, cãrora le mulþu-
mesc”.

Aceºti copii sunt viitorul, dacã
nu ºi prezentul, fapt semnalat ºi de
managerul Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti” din Craiova, prof. Lu-
cia Carmen ªtefãnescu: „Sunt ti-

neri de care suntem mândri, dar,
în acelaºi timp, sã nu-i uitãm pe
cei care i-au îndrumat de-a lungul
anilor, adevãraþi profesori”. Con-
cluzionând, la ora actualã, ora
exactã, în „Chimia” preuniversita-
rã este datã de la Craiova.

CRISTI PÃTRU

De mâine, 5 aprilie, pânã pe data de 30 iunie,
la Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei
(strada „Matei Basarab” nr. 16) vor avea loc
ateliere meºteºugãreºti dedicate copiilor ºi
tinerilor, în cadrul unui program activ ºi interac-
tiv de iniþiere în tainele tradiþiei româneºti.

Este vorba despre picturã pe lemn/iconãrit
(duminica, orele 12.00-14.00, 14.00-16.00,
îndrumãtor - artistul plastic Doru Dragomir),
picturã pe sticlã (sâmbãta, orele 09.00-11.00,
11.00-13.00, îndrumãtor - prof. Cãtãlin Ostro-
veanu), bijuterii handmade (în fiecare zi de joi,
orele 15.00-17.00 îndrumãtor - prof. Costinela
Iacob), sculpturã în lemn (luni, orele 09.30-
11.00, ºi marþi 14.30-16.00, îndrumãtor - prof.
Ionuþ Smarandache). În funcþie de specificitãþile
tehnicilor utilizate, este recomandabilã încadrarea
în urmãtoarele categorii de vârste: iconãrit lemn
(9-18 ani), picturã pe sticlã (7-16 ani), sculpturã
în lemn (7-16 ani) ºi bijuterii (7-14 ani). 

„Ca în fiecare an, specialiºtii Secþiei de
Etnografie îºi propun sã implice publicul tânãr
în activitãþi care vizeazã dezvoltarea respectului
faþã de cultura popularã româneascã spre a
redescoperi / revaloriza lumea satului prin
meºteºuguri, tradiþii dar ºi… joacã educativã!”,
spun reprezentanþii instituþiei. Participarea la
ateliere este gratuitã, organizatorii punând la
dispoziþia beneficiarilor inclusiv materialele de
lucru aferente derulãrii atelierelor. Cei interesaþi
se pot înscrie sau solicita detalii suplimentare la
numãrul de telefon 0351.444 030, zilnic, în
intervalul orar 9.00-17.00.

MAGDA BRATU

La Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” va avea
loc mâine, 5 aprilie, ora 17.00, ver-
nisajul expoziþiei de picturã a artis-
tului Bebicã Ghiþã, membru al Ce-
naclului Artiºtilor „Constantin Brân-
cuºi”. Prezentarea este asiguratã de
profesor doctor Emilian Popescu.

În creaþiile sale, Bebicã Ghiþã
abordeazã tehnicile sfumato ºi ne-

Expoziþie de picturã

oclasicã, cu tuºã lar-
gã ºi liberã cu multã
pastã. Prin lucrãrile
expuse, „Altarul mar-
tirilor”, „Visul româ-
nesc”, „Grãdina Mai-
cii Domnului”, „Adu-
ceþi strigoiul”,
„Nostalgia extratereº-
trilor”, „Cãluºarii”,
„Niºte þãrani”, „Co-
lindãtorii” º.a., artis-
tul abordeazã teme ºi
subiecte precum tra-
diþiile româneºti ºi
frumuseþea naturii.

Bebicã Ghiþã s-a
nãscut în 5 aprilie
1955, în comuna
Cãlãraºi,  judeþul
Dolj, ºi locuieºte în
Craiova din anul
1980. A studiat arte-
le plastice cu profe-

sorii Alexandru Iacubovici, la
Braºov, ºi Victor Pîrlac, la Cra-
iova. A organizat multiple expo-
ziþii personale atât în Craiova dar
ºi în Slatina, Calafat ºi Vidin.

Expoziþia va fi vernisatã în ca-
drul Salonului Expoziþional.

Biroul de Presã

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Ateliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineriAteliere meºteºugãreºti pentru copii ºi tineri
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În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi sufletul
curat sã ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi

regãsirea speranþei! Sãrbãtorile de Paºti sã le aducã
locuitorilor comunei Bârca multe bucurii, sãnãtate ºi

fericire! Lumina Pascalã, prin miracolul ei, sã pã-
trundã în sufletele noastre cu liniste, împãcare,

iubire, o primãvarã însoritã, în care sã înfloreascã
bucuria, nãdejdea ºi încrederea! Paºtele este un

moment de întregire a familiei! Sã vã bucuraþi de
Sfânta Sãrbãtoare a Învierii Domnului Iisus! Hristos

a Înviat! Primar, Urtilã Cristinel

Primarul  Comunei Orodel, Vîlcomeanu Jane,
vã este alãturi  cu cele mai alese gânduri ºi
urãri de bine, acum în preajma Sãrbãtorilor

Pascale, când sufletele poartã bucuria ºi
împlinirea Vieþii, cel mai mare dar divin! Sã ne
plecãm capetele cu recunoºtinþã, sã-I mulþu-
mim lui Hristos cel Înviat pentru toate câte
avem, pentru sãnãtatea noastrã ºi a celor

dragi! Paºte Fericit!

Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã fie pentru
noi toþi un prilej de întoarcere spre armonie,
speranþã, bunãtate ºi curãþenie
sufleteascã!

Locuitorilor Comunei
Brãdeºti ºi tuturor colaborato-
rilor Primãriei Brãdeºti le
doresc multã sãnãtate, împli-
niri ºi numai bucurii!
HRISTOS A ÎNVIAT !

Rãcãreanu Ion,
Primarul Comunei Brãdeºti

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de bucurie ºi liniºte

sufleteascã pentru toþi locuitorii comunei Seaca
de Câmp, cãrora le urez multã sãnãtate, împli-

niri ºi tot ce este mai bun! Hristos a Înviat!
Iisus sã ne ierte pãcatele, lacrimile Maicii
Domnului sã ne spele necazul din suflete,

Lumina Învierii sã ne  readucã tuturor speranþa!
Iulicã Bãloi, Primarul Comunei Seaca de Câmp

Primarul Comunei Poiana Mare, Marin Vintilã,
este alãturi de toþi locuitorii comunei Poiana Mare
cu un gând bun ºi o urare
de sãnãtate, prosperitate
ºi împlinirea tuturor
dorinþelor. Mireasma
Sãrbatorilor Pascale sã fie
un moment unic de întoar-
cere spre pietate, armonie,
speranþã, toleranþã ºi
evlavie!

Paºte Fericit!
Hristos a Înviat!

Lumina Sfintei Învieri sã pãtrundã în toate
casele locuitorilor comunei Bratovoieºti, sã le
umple sufletele de bucurii ºi
împliniri! Fie ca binecuvânta-
rea cereascã sã se rãsfrângã
asupra noastrã, a tuturor, ºi sã
ne facã mai buni, mai darnici ºi
înþelepþi! De Sfintele Paºti, le
urez tuturor, pace în suflete,
sãnãtate ºi realizãri!

Hristos a Înviat!
Primar, Oancea Ion

Nespusa bucurie a Învierii Domnului sã se
sãlãºluiascã între locuitorii comunei Urzicuþa,
iar Hristos Cel ce a biruit moartea sã reverse
asupra noastrã viaþã, sãnãtate, pace, belºug,
încredere ºi izbândã! Hristos a Înviat!

Paºte Fericit!
Primar, Florea Grigorescu

Primarul Oraºului Segarcea,
Tutunaru Nicolae, transmite
tuturor locuitorilor oraºului
Segarcea sã aibã parte de
Luminã în case, bucurii ºi
multe realizãri alãturi de cei
dragi! Sfânta Sãrbãtoare de
Paºte este un moment în care
Dragostea, Pacea ºi Seninãta-
tea se unesc în numele
Domnului.

Hristos a Înviat!

Lumia Sfântã a Înverii sã le aducã în suflete
tuturor locuitorilor comunei Almãj, credinþã,

dragoste ºi speranþã, iar Sfintele Paºti sã-i gã-
seascã pe toþi alãturi de cei dragi, cu bucurii ºi

împliniri, sã le  umplã  sufletele de Luminã, ochii
de seninãtatea vieþii, mintea de gânduri frumoase

ºi inimile de iubire!
Hristos a Înviat! Primar, Ion Rãcãreanu
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Fie ca bucuria Învierii

Domnului sã le aducã în
suflet liniºte ºi pace tuturor
locuitorilor comunei Iºalniþa,
precum ºi fericirea de a
petrece aceste clipe magice
alãturi de cei dragi. Minunea
Învierii lui Iisus sã dãinuie  în
inimile noastre, sã ne lumine-
ze viaþa ºi sã ne aducã renaº-
terea credinþei, a speranþei ºi
a bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã în suflete!

Hristos a Înviat!
Primar, Flori Ovidiu ºi viceprimar, Bãlan Eugen

Gheorghiþã Constantin,
Primarul Comunei Podari,
nu i-a uitat pe locuitorii
comunei Podari în aceste
momente de Sãrbãtoare Divinã
ºi le adresez cele mai calde
urãri de sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi împliniri alãturi de
cei dragi! Sã aºteptaþi Sfintele
Paºte cu sufletele pline de
încredere, cu mesele îmbelºu-
gate ºi sã împãrtãºiþi mireas-
ma acestei Sãrbãtori cu toþi cei
dragi! Hristos a Înviat!

Vasilca ªtefan, Primarul
Comunei Carpen, ureazã
tuturor locuitorilor, la ceas
de Sfântã Sãrbãtoare a
Învierii Mântuitorului, sã
aibã parte de momente de
fericire ºi bucurie alãturi de
toþi cei dragi, sã-ºi regãseascã
împãcarea ºi înþelepciunea în
sânul familiei ºi sã primeascã
din partea mea toate gându-
rile bune ºi curate!

Hristos a Înviat!
Paºte încãrcat de Luminã ºi Iertare!

Lumina Sfintei Învieri a
Mântuitorului Iisus Hristos sã
inunde sufletele tuturor
locuitorilor oraºului Calafat ºi
sã le aducã multã cãldurã în
case, bucurii în inimi ºi multã
sãnãtate. E Paºte! Sã-i mulþu-
mim lui Dumnezeu pentru
darul vieþii! Sã fim mai atenþi,
mai buni ºi mai  iertãtori cu
toþi cei care sunt lângã noi!

Hristos a Înviat!
Primar, Ciobanu Lucian

Paºtele ne aduce în inimi credinþa, încre-
derea ºi dragostea. Bucuria ºi simplitatea
acestor momente ne ajutã sã ne cunoaºtem

mai bine, sã apreciem adevãratele valori ale
vieþii. Pentru toþi locuitorii comunei Drãgo-

teºti, Lumina Învierii Mântuitorului sã fie
prilej de bucurie, voie bunã, liniºte sufle-

teascã ºi înþelegere. Paºte Fericit!
Primar, Dincã Dumitru

Cu lumânãri aprinse ºi sufletele curate sã ne
rugãm în Sfânta Noapte a Învierii pentru iertare ºi
nãdejde, pentru sãnãtate ºi
încredere! Sãrbãtorile Pascale sã
le aducã locuitorilor comunei
Ostroveni  multe bucurii, sãnãtate
ºi fericire! Sã vã bucuraþi alãturi
de familiile dumneavoastrã de
Sfânta Sãrbãtoare a Învierii
Domnului Iisus!

Hristos a Înviat!
Primar, Preduº Silviu Dorel

A sosit clipa mult aºteptatã a liniºtii, împãcãrii,
bucuriei ºi binecuvântãrii sufletului! Sã lãsãm la o
parte totul ºi sã mulþumim Domnului pentru tot ce
ne-a dãruit! De Înviere sunt alãturi de locuitorii
comunei Sopot,  le transmit cele mai calde urãri

de sãnãtate, ºi mai mult ca oricând, îi simt aproa-
pe, le împãrtãºesc bucuria, încrederea ºi nãdej-
dea. Sã  primim cu toþii Lumina Sfântã în case,

credinþa în suflete ºi bucuriile în inimile noastre!
 Hristos a Înviat!

Primar, Trãistaru Cãtãlin

Paºtele este unul dintre cele câteva momente de
peste an când ne oprim puþin din agitaþia vieþii de zi
cu zi ºi ne privim sufletele. Ne amintim ºi meditãm la
cuvinte precum: credinþã, speran-
þã, luminã, iertare, încredere,
rãbdare. Ne gândim la un sens al
vieþii ºi la un nou început. Ne
propunem sã fim mai buni ºi mai
îngãduitori cu semenii noºtri, sã
le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i
sprijinim sã-ºi îndeplineascã
dorinþele. Le adresez locuitorilor
comunei Rast cele mai calde
gânduri, sã aibã  parte de Sãrbã-
tori liniºte, cu  pace în suflete ºi în case!

Hristos a Înviat! Primar, Iulian Siliºteanu

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã
se pogoare asupra tuturor locuitorilor

comunei Cãlãraºi cu  multã sãnãtate, belºug
ºi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântã sã

vã însoþeascã paºii spre drumul bucuriei,
speranþei ºi încrederii! Vã sunt aproape în
aceste momente înãlþãtoare ºi vã  transmit
toate gândurile mele bune, vã  doresc din

toatã inima sã aveþi parte de un Paºte Fericit!
Hristos a Înviat! Primar, Vergicã ªovãilã



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 4 aprilie 2018publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i

gãseascã pe toþi locuitorii comunei Mârºani cu
sufletele curate, pline de emoþia bucuriei, sã
ne deschidã tuturor inimile cãtre iubire, cre-
dinþã ºi iertare! Paºtele ne aduce în suflete

încrederea ºi dragostea. Bucuria ºi simplitatea
acestor momente ne ajutã sã ne cunoaºtem mai

bine pe noi înºine, sã apreciem adevãratele
valori ale vieþii. Aºa cum Iisus învie mereu, ºi

speranþa trebuie sã renascã de fiecare datã!
Hristos a Înviat!

Primar, Ghencioiu Constantin

Învierea Domnului Iisus Hristos sã aducã în
sufletele tuturor locuitorilor comunei Ghindeni:
Iubire, Bucurie, Speranþã ºi Nãdejde! Sunt alãturi de
toþi cu cele mai alese gânduri ºi sentimente de
preþuire ºi le urez multã sãnãtate, belºug în case ºi
realizãri, sã aibã familiile
reunite ºi sã se bucure cu
toþii de Învierea Domnului!
Fie ca Sãrbãtoarea Paºtelui
sã ne arate tuturor Calea
spre fericire, izbândã ºi
bucurie! Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!

Primar, Rãdulescu Florentin

Învierea Domnului sã ne umplã sufletele de
Luminã, minþile de gânduri
frumoase ºi inimile de
iubire ºi încredere! La toþi
locuitorii comunei Cetate,
Sãrbãtoarea Pascalã sã
coboare în suflete ºi în
case, sã ne împãrtãºeascã
tuturor bucuria cã
Hristos a Înviat!

Primar, Duþã Marin

La Sãrbãtoarea Sfintelor
Paºti sã coboare liniºtea ºi
pacea, Minunea Învierii lui
Iisus sã dãinuie în inimile
tuturor locuitorilor comu-
nei Ghidici, sã vã lumineze
viaþa ºi sã vã aducã renaº-
terea credinþei, a speranþei
ºi bucuriei. Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã
presare în suflet liniºte, pace ºi fericirea de a petrece
aceste clipe magice alãturi de cei dragi. Hristos a
Înviat!

Primar, Tache Constantin

Paºtele este o singurã
datã pe an! O zi specialã,
îmbogãþitã de aroma bucate-
lor tradiþionale ºi de parfu-
mul florilor de primãvarã!
Sã o facem sã strãluceascã
ºi prin bunãtatea inimilor
noastre! Clopotele Biserici-
lor din Valea Stanciului sã rãsune în sufletele tuturor
ºi sã ne aminteascã, la fiecare dintre noi, cã viaþa
este unicã! Haideþi, sã luãm Lumina Sfântã, sã
înãlþãm ochii spre Cer, în semn al mulþumirii cã
suntem sãnãtoºi ºi avem parte sã ne bucurãm alãturi
de cei dragi de Sãrbãtoarea Paºtelui! Hristos a Înviat!
Primar, Gângioveanu Ovidiu

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã aducã
tuturor locuitorilor comunei Pleniþa pacea ºi
fericirea de a petrece aceste
clipe înãlþãtoare alãturi de cei
dragi! Sãnãtate familiilor
noastre, multe împliniri în tot
ceea ce ne-am propus sã
realizãm! Dumnezeu sã ne dea
iubirea si binecuvântarea Sa!
Hristos a Înviat!

Primar, Calafeteanu Mihai Puiu

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã le aducã
locuitorilor comunei Moþãþei multã sãnãtate, pace ºi
liniºte, bucurii ºi împliniri alãturi de
cei dragi. Lumina ºi puritatea
clipelor Sfintelor Paºti sã ne încãl-
zeascã sufletele, sã ne lumineze ºi sã
ne deschidã inimile spre iubire,
credinþã ºi iertare, sã ne bucurãm
din plin de frumuseþea tuturor
lucrurilor care ne înconjoarã!
Hristos a Înviat!

Primar, Enea Constantin

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii
Domnului sã se pogoare asupra
tuturor locuitorilor oraºului
Dãbuleni, cu multã sãnãtate,
belºug ºi bucurii, iar Lumina
din Noaptea Sfântã sã ne ridice
sufletele spre noi trepte spiri-
tuale ºi sã ne cãlãuzeascã paºii
pe drumul vieþii pentru a fi mai
buni, mai înþelegãtori ºi mai
apropiaþi de Dumnezeu!

Paºte Fericit alãturi de cei dragi!
Primar, Bãjenaru Aurel

Minunea Învierii lui Iisus
sã dãinuie în inimile locuito-
rilor comunei Giubega, sã ne
lumineze viaþa ºi sã ne  aducã
renaºterea credinþei, speran-
þei ºi bucuriei, cu bunãtate ºi
cãldurã în suflete. Hristos a
Înviat! Redescoperiþi senti-
mentele sincere ce ni se
adãpostesc în suflete! Fiþi mai
buni cu toþi cei care au nevoie
de dragoste ºi sprijin! Multã
sãnãtate ºi bucurii alãturi de cei dragi!

Primar, Gunã Stelian
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Sãrbãtorile Pascale sã fie pentru noi
toþi un prilej de întoarcere spre armo-

nie, speranþã, bunãtate ºi curãþenie
sufleteascã! Locuitorilor Comunei
Maglavit le doresc multã sãnãtate,

împliniri ºi numai bucurii!
HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar, Dinu Ion

Bucuria Învierii Domnului  sã se pogoare
asupra tuturor locuitorilor comunei

Cârcea, iar Iisus cel ce a biruit moartea
sã reverse asupta noastrã Viaþã,

Sãnãtate, Pace, Încredere ºi Izbândã!
Paºte Fericit!

Primar, Pupãzã Valericã

Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã fie pentru
noi toþi un prilej de armonie,
speranþã, bunãtate ºi
curãþenie sufleteascã!

Locuitorilor Comunei
Vîrtop le doresc multã
sãnãtate, împliniri ºi numai
bucurii!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar, Dobrescu Constantin

Nespusa bucurie
a Învierii Domnului
sã se sãlãºluiascã
între locuitorii
comunei Bistreþ,
iar Hristos Cel
Înviat sã reverse asupra noastrã Viaþã,
Sãnãtate, Belºug, ºi Încredere!

Hristos a Înviat!
Paºte Fericit!
Primar, Antonie Cristina

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ºi Sfintele
Sãrbãtori Pascale sã binecuvinteze locuitorii

comunei Afumaþi, sã le aducã din partea primaru-
lui Stoenescu Dumitrel Titel cele mai calde urãri

de sãnãtate, belºug ºi realizãri!
Paºte cu Luminã ºi Speranþã!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Mungiu Gheorghe, Primarul
Comunei Ciupercenii Noi,
transmite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare de Paºte, sã aibã
casele ºi inimile pline de  bucu-
rie, sã fie sãnãtoºi ºi împliniþi
sufleteºte alãturi de cei dragi!
Este atâta Luminã în jur, pentru
fiecare dintre noi! Lãsaþi Lumi-
na Sfântã sã intre în casa
sufletului ºi vã veþi simþi cu adevãrat împliniþi!
Hristos a Înviat!

E ziua în care se naºte speran-
þa, iubirea ºi gândul bun!E ziua în
care iertãm ºi dãruim. E ziua
Învierii Domnului! Primarul
Oraºului Bechet, Glãvan Adrian,
ureazã tuturor locuitorilor sã
aibã parte de un  „Paºte Fericit!”
sã fie sãnãtoºi, încrezãtori,
cu multe realizãri ºi împliniri
alãturi de cei dragi!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Lãzãroiu Marian, Primarul
Comunei Periºor, este alãturi
de toþi locuitorii comunei în
aceste momente înãlþãtoare ale
Sãrbãtorii Pascale, cu gânduri
curate ºi urãri de sãnãtate,
împliniri ºi realizãri alãturi de
cei dragi! Lumina Sfântã din
Noaptea Învierii sã vã încãl-
zeascã inimile ºi sufletele cu
bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT!

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CMR Oltenia, cu sediul în str.

Brestei, nr. 3A, organizeazã con-
curs în 26.04.2018, la ora 10.00,
pentru ocuparea unui post de me-
teorolog stagiar la SM Caracal.
Condiþii minime de ocupare: 6 luni
vechime în domeniu, studii supe-
rioare în domeniu, uºurinþã în lu-
crul cu calculatorul. Tematica: Me-
teorologie Generalã, Instrucþiuni,
Observaþii ºi Mãsurãtori Meteoro-
logice, Codul Sinoptic, Îndrumar
Agrometeorologic -Pentru staþiile
meteorologice. Relaþii la telefon:
0251.411.711, persoanã de contact:
Mitran Rodica -BRU.

CENTRUL Medico-Social
Brabova, cu sediul în localitatea
Brabova, strada Centralã, nr.60,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante, conform HG
nr.286/23.03.2011. Numele func-
þiei: paznic, numãr posturi: 1.
Concursul se va desfãºura ast-
fel: -Proba scrisã în data de
04.05.2018, ora 10.00; -Proba in-
terviu: -data ºi ora susþinerii pro-
bei de interviu se afiºeazã o datã
cu rezultatele probei scrise. Pen-
tru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: -studii: li-
ceul; -vechime: nu este cazul; -
atestat pentru exercitarea profe-
siei de „Agent de pazã ºi ordine”.
Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Centrului Medico-Social Brabova,
strada Centralã, nr.60, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare la sediul:
Centrul Medico-Social Brabova,
persoanã de contact: Marinescu
Camelia, telefon/fax: 0251.447.266,
e-mail: cmsbrabova@yahoo.com.

CENTRUL Medico-Social Brabo-
va, cu sediul în localitatea Brabova,
strada Centralã, nr.60, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei contractuale vacante,
conform HG nr.286/23.03.2011. Nume-
le funcþiei: magaziner, numãr posturi:
1. Concursul se va desfãºura astfel: -
Proba scrisã în data de 02.05.2018, ora
10.00; - Proba interviu: -data ºi ora sus-
þinerii probei de interviu se afiºeazã o
datã cu rezultatele probei scrise. Pen-
tru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: -studii: liceul cu diplomã
de bacalaureat; -vechime: 6 luni; -per-
mis de conducere categoria B; -cu-
noºtinþe de utilizare a PC-ului. Candi-
daþii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Centrului Medico-Social Bra-
bova, strada Centralã, nr.60, judeþul
Dolj. Relaþii suplimentare la sediul:
Centrul Medico-Social Brabova, per-
soanã de contact: Marinescu Came-
lia, telefon/fax: 0251.447.266, e-mail:
cmsbrabova@yahoo.com.

MANEA COSTINEL COSMIN
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 3
CONSTRUIRE SERVICE AUTO ºi
SPÃLÃTORIE AUTO-Construcþie me-
talicã cu P+M parþialã-BIROURI3   pro-
pus a fi amplasat în Calafat, T97 P19,
jud.Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la se-
diul unde se va desfãºura activitatea:-
Calafat, T97 P19,  în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº nr. 1, fax:0251/419
.035, email:office@apmdj.anpm.ro.

VOICU FLORIAN ªI VOICU MI-
RELA GEORGETA anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul 3 CONSTRUIRE
SPÃLÃTORIE AUTO PARTER,
CONSTRUIRE BAR P+13 propus a
fi amplasat în com. Cetate, sat Mo-
reni, Calea Severinului nr. 14-16, jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj Craiova, str.Petru Rareº nr.1 ºi
la sediul unde se va desfãºura acti-
vitatea:Cetate,sat Moreni, Calea Se-
verinului nr.14-16,  în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº
nr.1, fax: 0251/419. 035, email:office-
@apmdj.anpm.ro.

S.C. FRIG CARNEXPOD  S.A.
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 3
CONSTRUIRE SPÃLÃTORIE AUTO
cu SPAÞIU COMERCIAL; IMPREJ-
MUIRE TEREN3 propusã a fi am-
plasatã în Comuna Leu, sat Leu,
cod postal 207350, jud.Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj Craiova,
str. Petru Rareº nr.1 ºi la sediul
unde se va desfãºura activitatea:
Comuna Leu, sat Leu, cod postal
207350, jud.Dolj,  în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax: 0251/419. 035, email:
office@apmdj.anpm.ro.
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PRESTÃRI SERVICII

Executãm acoperiºuri
orice tip de tablã, dul-
gherie, accesorii,
jgheaburi, burlane,
mici reparaþii. Telefon:
0758/134.484.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere Bãileºti,
zonã centralã, preþ
accesibil. Telefon:
0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã, deosebitã po-
ziþionare, modificãri in-
terioare. Preþ accesi-
bil. Telefon: 0771/
504.064.
Vând apartament 2
camere etaj 1, Valea
Roºie. Telefon: 0251/
361.626.
Vând apartament 4
camere, cartier 1 Mai,
zona Târg - Kaufland,
2 bãi, 2 balcoane 97
mp. Telefon: 0762/
622.136.

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

Vând teren casã,
1.200 de metri pãtraþi,
în comuna Iancu Jia-
nu, judeþul Olt – pe lân-
gã liceu, cu temelie
beton, 2 camere + an-
treu, fântânã cu hidro-
for, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde in-
troduci douã autoturis-
me, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la
zi. Preþ 16.500 de
euro, negociabil. Tele-
fon: 0769/512.701.
Vând casã cu 4 came-
re, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna Ian-
cu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând gospodãrie în
comuna Valea Stan-
ciului, judeþul Dolj. Te-
lefon: 0721/502.003.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
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. Telefon:
0727/884.205.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 5000 mp Sãliº-
te Costeºti Vâlcea,
zonã pitoreascã, tu-
risticã, asfaltatã, in-
stalaþie apã. Telefon:
0723/328.336.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani - Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0 7 4 4 / 5 6 3 . 6 4 0 ,
0351/402.056.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA LOGAN
fabricaþie 2011. Tele-
fon: 0771/287.165.

STRÃINE
VÂND KIA SEPIA
º i  FORD MON-
DEO.  Te le fon :
0769/548.003.
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

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

Vând douã gropi su-
prapuse, boltite, cimi-
tirul Sineasca ºi o
groapã simplã, boltitã-
placã egipteanã, gãr-
duleþ. Telefon: 0773/
843.830.
Vând coceni, preþ 1
leu/snop – comuna
Mischii. Telefon: 0744/
100.000.
Vând loc de veci, cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0725/610.239.
Vând combinã frigorifi-
cã BOSCH – 300 lei,
chiuvetã bucãtãrie din
fontã smãlþuitã- 60 lei,
butelie voiaj - 50 lei.
Telefon: 0728/011.731.

Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcu-
te pe comandã - 80 lei,
pantaloni piele nr. 43
noi - 50 lei, cisme
damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând frigider. Telefon:
0748/408.819.
Vând boiler electric
100 litri bine întreþinut,
bicicletã româneascã
de bãrbat. Telefon:
0351/464.043.
Ocazie. Telefon AL-
LVIEW nou - 200 lei,
telefon EBODA nou –
100 lei. Telefon: 0773/
383.003; 0774/682.257.

Vând aparat audi-
tiv (amplificator su-
nete), nou, robot
de bucãtãrie (PLA-
NETARIA) bol inox
6 l ,  hainã lungã
piele întoarsã cã-
prioarã îmblãnitã
talia 50, aþe de go-
blen toate culorile
(Mouline). Telefon:
0752/236.667.
Vând roþi spiþate cu
cauciucuri de iarnã,
preþ 1300 Ron. Tele-
fion: 0762/183.205.
Vând baloþi lucernã ºi
coceni, comuna Pie-
leºti. Telefon: 0724/
053.806.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 4 aprilie 2018

   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:

Vând scaun scoicã-
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate D.K. Telefon:
0766/589.695; 0770/
245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broascã
de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei ca-
nate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând chituci fra-
sân pentru restau-
ran te .  Te le fon :
0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã -
120 lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

PIERDERI
SC BLANCHE
CAFE SRL anunþã
pierderea adresei
de fiscalizare apar-
þinând AMEF DA-
TECS MP55 cu se-
ria de fabricaþie
12245545 ºi seria fis-
calã DJ 0140030302.
Se declarã nule.
SC SENSE TRANS-
LATION SRL anunþã
pierderea adresei de
fiscalizare aparþinând
AMEF DATECS
DP50 cu seria de fa-
bricaþie 13013771 ºi
seria fiscalã DJ
0367032078. Se de-
clarã nule.

CONDOLEANÞE
Familia Enea Sma-
randache regretã
decesul prietenei
VALI LUNCAªU ºi
este alãturi de fami-
lia îndoliatã. Dum-
nezeu sã o odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Seria echipelor doljene din
Liga a III-a ºi-a disputat ieri
meciurile etapei a 19-a, una re-
programatã, din cauza vremii.
Pe terenul de la „Aripile” s-a
jucat derby-ul celor douã echi-
pe-satelit din serie, Universita-
tea II vs Hermannstadt II. În
tur, alb-albaºtrii se impuseserã
cu 2-0 în deplasare ºi, þinând
cont de diferenþa din clasament,
era preconizat un meci uºor
pentru echipa lui Cornel Papu-
rã. Acesta a început cu: Dicã –
Puþaru, Enache, Ion – Borþa, M.
ªerban, Buzan, Trocan – Tran-
cã, Baicu, Mihãilã. Oaspeþii au
oferit o replicã mai consistentã
decât era de aºteptat ºi au ºi
deschis scorul, dupã un sfert de
orã de joc, prin Petrescu, dupã
o minge servitã chiar de defen-
siva gazdelor. Raul Baicu a ega-
lat în minutul 28, dupã o fazã
cursivã a puºtilor craioveni.
Pânã la pauzã, alb-albaºtrii ºi-
au bãtut joc de o loviturã liberã

Echipa lui Papurã a dezamãgitEchipa lui Papurã a dezamãgitEchipa lui Papurã a dezamãgitEchipa lui Papurã a dezamãgitEchipa lui Papurã a dezamãgit
în duelul „sateliþilor”în duelul „sateliþilor”în duelul „sateliþilor”în duelul „sateliþilor”în duelul „sateliþilor”
Universitatea II a pierdut pe „Aripile” în faþa echipei

secunde a lui FC Hermannstadt

Clasamentul seriei C4
1. ªirineasa 19 14 5 0 45-10 47
2. Reºiþa 18 11 4 3 44-13 37
3. Sebiº 18 11 4 3 41-16 37
4. Craiova II 19 11 2 6 37-22 35
5. Lugoj 18 10 5 3 38-24 35
6. Filiaºi 18 7 6 5 25-14 27
7. Deva 19 6 6 7 30-29 24
8. Ghiroda 19 7 3 9 33-31 24
9. Cermei 18 7 3 8 37-38 24
10. Herm. II 19 7 3 9 30-45 24
11. Lipova 19 6 5 7 27-25 23
12. Giarmata 19 6 5 8 35-41 23
13. CNP Tm. 18 5 2 11 15-36 17
14. Bãleºti 19 3 2 14 18-36 11
15. Becicherec 18 0 1 17 3-78 -15

Seria I: Spicul Unirea - Vul-
turul Catane 3-0, Voinþa Caraula
- Viitorul Afumaþi 1-0, Viitorul
Ciupercenii Noi - Viitorul Dobri-
dor 3-4, Vânãtorul Desa - Re-
colta Cioroiaºi 2-1.  Fulgerul
Maglavit ,  Recolta Seaca de
Câmp, Unirea Vela, Recolta Ur-
zicuþa au stat. Progresul Ciuper-
cenii Vechi, Viitorul 2014 Cala-
fat, Viitorul Vârtop ºi Avântul
Rast au fost excluse din cam-
pionat.

Clasament: 1. Vânãtorul Desa
31p, 2. Vulturul Catane 28p, 3.
Viitorul Afumaþi 28p, 4. Fulgerul
Maglavit 23p, 5. Spicul Unirea
22p, 6. Viitorul Ciupercenii Noi
18p, 7. Recolta Seaca de Câmp
16p, 8. Viitorul Dobridor 16p, 9.
Voinþa Caraula 15p, 10. Unirea
Vela 9p, 11. Recolta Cioroiaºi 7p,
12. Recolta Urzicuþa 4p.

Seria II: Recolta Mãceºu de
Jos - Voinþa Belcin 5-2, Viitorul
Þuglui - Fulgerul Întorsura 2-0,
ªtiinþa Calopãr - ªtiinþa 2016
Craiova 0-3, Progresul Cerãt -
Aktiv Padea 4-3. Triumf Bârca
- Jiul Podari II 1-0, Viitorul Mã-
ceºu de Sus - ªtiinþa Malu Mare
4-2. Viitorul Giurgiþa ºi Inter
Secui au stat. Prietenia Craiova

Liga a IV-a, Dolj, Etapa a
21-a, rezultate: Flacãra Mo-
þãþei - UT Dãbuleni 3-2, Me-
tropolitan Iºalniþa - Viitorul
Cârcea 4-1, Jiul Podari - Da-
nubius Bechet nu s-a jucat,
Progresul Bãileºti - Victoria
Pleniþa 0-3, Recolta Ostroveni

„U” Craiova – CFR Cluj 0-0
Astra – Viitorul 0-2

Au marcat: Ghiþã 29, Hagi 89.
FCSB – CSMP Iaºi 1-0
A marcat: Budescu 71.

Play-off, etapa a III-a

1. FCSB 3 2 1 0 4-2 35p
2. CFR Cluj 3 1 2 0 3-2 35p
3. Craiova 3 1 2 0 1-0 31p
4. Viitorul 3 1 1 1 3-2 26p
5. Astra 2 0 0 2 0-3 22p
6. CSMP Iaºi 2 0 0 2 1-3 20p

 CLASAMENT                 M                 V                  E                  Î                    G  P

 CLASAMENT                   M V                  E                  Î G       P

1. Dinamo 3 2 0 1 5-2 26p
2.FC Botoºani 3 0 2 1 0-1 22p
3. Voluntari 3 1 1 1 4-4 18p
4. Chiajna 3 0 2 1 2-3 16p
5. ACS Poli 3 0 1 2 2-4 15p
6. Mediaº 3 2 0 1 4-5 14p
7. Juventus 3 2 1 0 3-1 13p
8. Sepsi Sf. G. 3 0 3 0 5-5 13p

Play-out, etapa a III-a

Chiajna – Botoºani 0-0
Dinamo – Juventus 1-2
Au marcat: D. Popa 51 / C. Petre 10, Wallace 70.
FC Voluntari – Gaz Metan 1-2
Au marcat: Cernat 88 – pen. / Fernandes 70, Rondon 80.
ACS Poli – Sepsi 2-2
Au marcat: Ciucur 23, ªeroni 90 / Artean 50 – aut., Kuku 79.
Botoºani – Dinamo  0-1
A marcat: Moldoveanu 82.

periculoasã. Deºi au avut în faþã
o echipã cu o medie de vârstã
asemãnãtoare, care i-a avut în
teren ºi pe doi foºti jucãtori ai
Craiovei, Olivian Surugiu ºi Paul
Hodea, trupa lui Papurã n-a reu-
ºit sã controleze jocul ºi s-a
vãzut condusã cu 2-1, dupã reu-
ºita din minutul 58 a lui R. Bra-
tu. Mihãilã putea egala, dar a

trimis în transversalã o loviturã
liberã de la 17 metri. Pe parcurs
au mai jucat la gazde: Þoiu,
Dinu, Frãsineanu ºi Markovic,
dar nici aceºtia nu au influenþat
scorul final, chiar dacã domi-
narea a fost clarã pe final ºi au
apãrut ºi câteva ocazii de ega-
lare. Este a doua înfrângere la
rând pentru trupa lui Papurã,

dupã 0-2 la Sebiº. Vineri, de la
ora 17, satelitul ªtiinþei joacã pe
„Extensiv”, contra formaþiei In-
ternaþional Bãleºti.

Cealaltã formaþie doljeanã din
serie, CSO Filiaºi, a jucat la Jim-
bolia, contra lanternei roºii, Nu-
ova Mama Mia Becicherecul
Mic, ºi practic a câºtigat un „set
alb”, scor 6-0, goluri marcate
de: Nicholas Chivu (3), Lauren-
þiu Roman (5), Ionuþ Dinu (30,
41), Cosmin Calu (65 - pen.) ºi

Fabian Cruºoveanu (73). În run-
da urmãtoare, echipa lui Silviu
Lung joacã tot în deplasare, cu
Centrul Naþional de Pregãtire Ti-
miºoara, vineri, de la ora 17. Ce-
lelalte rezultate ale etapei inter-
mediare: CSM ªcolar Reºita -
CSM Lugoj 1-0, ACS Ghiroda -
Gloria Lunca Teuz Cermei 2-0,
ªoimii Lipova - Naþional Sebiº
0-1, Millenium Giarmata - Inter-
naþional Bãleºti 3-0, ACS ªirinea-
sa - CNS Cetate Deva 2-2.

Liga a V-a Dolj, etapa a 16-a
ºi Avântul Dobreºti au fost ex-
cluse din campionat.

Clasament: 1. Progresul Ce-
rãt 36p, 2. ªtiinþa 2016 Craiova
32p, 3. Viitorul Giurgiþa 31p, 4.
Viitorul Mãceºu de Sus 31p, 5.
Recolta Mãceºu de Jos 29p, 6.
ªtiinþa Calopãr 26p, 7. Triumf
Bârca 22p, 8. Inter Secui 20p,
9. Jiul Podari II 17p, 10. Fulge-
rul Întorsura 11p, 11. Viitorul
Þuglui 11p, 12. Aktiv Padea 10p,
13. Voinþa Belcin 9p, 13. ªtiinþa
Malu Mare 9p.

Seria III : Voinþa Puþuri -
ªtiinþa Celaru 1-6, Unirea Amã-
rãºtii de Jos - Fulgerul Mârºani
3-1, Progresul Amãrãºtii de Sus
- Progresul Castranova 1-2, To-
rentul Secui - Energia Radomir
2-2, Unirea Tâmbureºti - AS
Rojiºte 2-3, Viitorul II Cârcea -
Viitorul Teasc 6-3, Constructo-
rul 2012 Craiova - Victoria Cã-
lãraºi 3-1. City Leu a stat. Avân-
tul Daneþi s-a retras din campio-
nat.

Clasament: 1. Unirea Amã-
rãºtii de Jos 44p, 2. Fulgerul
Mârºani 38p, 3. ªtiinþa Celaru
34p, 4. Progresul Amãrãºtii de
Sus 30p, 5. Constructorul 2012
Craiova 29p, 6. AS Rojiºte 29p,

7. Progresul Castranova 28p, 8.
Energia Radomir 22p, 9. Viito-
rul II Cârcea 19p, 10. City Leu
18p, 11. Unirea Tâmbureºti 18p,
12. Torentul Secui 13p, 13. Vic-
toria Cãlãraºi 12p, 14. Viitorul
Teasc 10p, 15. Voinþa Puþuri 4p.

Seria IV: Vulturul Cernãteºti
- AS Scãeºti 1-1, Progresul Mis-
chii - ªarja Robãneºti 1-1, CS
Sopot - Viitorul Coºoveni 6-4,
Flacãra Drãgoteºti - Viitorul Co-
þofenii din Dos 3-3, Sporting Sea-
ca de Pãdure - CSO II Filiaºi 3-
3, Betis Craiova - Avântul Pieleºti
4-0, Viitorul Valea Fântânilor -
Voinþa Raznic 4-1, Viitorul Ghin-
deni - Jiul Breasta 0-3.

Clasament: 1. Progresul Mis-
chii 39p, 2. Viitorul Coþofenii din
Dos 38p, 3. CS Sopot 37p, 4.
Viitorul Valea Fântânilor 33p, 5.
Viitorul Coºoveni 33p, 6. CSO
II Filiaºi 30p, 7. Voinþa Raznic
30p, 8. Betis Craiova 20p, 9. Jiul
Breasta 20p, 10. Avântul Pieleºti
20p, 11. Viitorul Ghindeni 20p,
12. Vulturul Cernãteºti 19p, 13.
Flacãra Drãgoteºti 17p, 14. AS
Scãeºti 14p, 15. Sporting Seaca
de Pãdure 10p, 16. ªarja Robã-
neºti 6p.

- Ucv SA 0-5. Dunãrea Calafat
- Tractorul Cetate 0-0, Progre-
sul Segarcea - Ajax Dobroteºti
3-0.

Clasament: 1. Ucv SA 63p,
2. Dunãrea Calafat 45p, 3. Jiul
Podari 45p, 4. Danubius Bechet
40p, 5. Viitorul Cârcea 34p, 6.

Metropolitan Iºalniþa 33p, 7.
Progresul Segarcea 29p, 8. UT
Dãbuleni 27p, 9. Tractorul Ce-
tate 26p, 10. Progresul Bãileºti
25p, 11. Victoria Pleniþa 19p,
12. Flacãra Moþãþei 16p, 13.
Recolta Ostroveni  13p,  14.
Ajax Dobroteºti 7p.
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Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori Pascale, Camera Notarilor Publici
Craiova ureazã tuturor notarilor publici ºi colaboratorilor sãi

Sãrbãtori binecuvântate încãrcate de Luminã, seninãtate, bucurie
ºi liniºte sufleteascã!

Calde urãri de sãnãtate, belºug ºi împlinirea tuturor dorinþelor!
Paºte fericit!

Notar public
Ilie Victor Florea

Preºedintele Colegiului director
al Camerei Notarilor Publici Craiova

Conducerea R.A.A.D.P.F.L. Craiova ureazã
angajaþilor, colaboratorilor ºi tuturor craiovenilor,

Paºte Fericit! Lumina Mântuitorului sã vã
aducã armonie, fericire, iubire ºi sãnãtate!

Conducerea Centrului Co-
mercial Oltenia Sucpi ºi  Fraþii
Bacriz  ureazã tuturor salariaþi-
lor, comercianþilor, colabo-

ratorilor ºi cãlãtorilor un Paºte
Fericit, multe realizãri, împli-
niri ºi sãnãtate! Fie ca toate

visele pe care lefauriþi în
aceste zile magice de Sãr-
bãtoare sã se împlinescã ºi

drumul strãbãtut pentru reali-
zarea lor sã vã aducã bucurii
în inimi, iar în case, fericire ºi

belºug!

HRISTOS A ÎNVIAT!
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