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De Crãciun este momentul sã uitãm de griji ºi
supãrãri, sã iertãm, sã iubim ºi sã ne amintim cã
nu suntem niciodatã singuri. Sãrbatori fericite!
Director executiv Direcþia pentru Agriculturã a
Judeþului Dolj,
Ing. Adrian POPA

CONDUCEREA CENTRULUI COMERCIAL OLTENIA SUCPI ªI
FRAÞII BACRIZ UREAZÃ TUTUROR SALARIAÞILOR, COMERCIANÞILOR, COLABORATORILOR SÃRBÃTORI FERICITE CU
MULTE REALIZÃRI, ÎMPLINIRI ªI SÃNÃTATE. „LA MULÞI ANI!”

CU OCAZIA SÃRBÃTORILOR DE IARNÃ VÃ ADRESÃM CELE MAI
CALDE URÃRI DE BINE. VÃ DORIM UN AN NOU MARCAT CU
REALIZÃRI, PACE, BUNÃSTARE ªI IUBIRE. SÃRBÃTORI FERICITE!
CONDUCEREA R.A.A.D.P.F.L.CRAIOVA.
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Lecþia premierului Viorica Dãncilã!
MIRCEA CANÞÃR
Premierul Viorica Dãncilã, nu numai cã
nu place ºi nu convine opoziþiei, asta e în
logica lucrurilor, dar sistematic, la o manierã
contondentã, este stigmatizatã, caricaturizatã, persiflatã, în fine înjuratura e de rigoare ºi la îndemânã. Judecata pozitivã, am vãzut ºi ieri la dezbaterea moþiunii de cenzurã
e rarã, deºi ar fi necesarã sufletului ºi þãrii,
ca ºi veghea criticã. Viorica Dãncilã nu face
de regulã gesturi ample ºi declaraþii tari, nu
îºi îngrijeºte demagogic cariera. Spune strictul necesar, sobrã ºi concentratã, fãrã umori,
fãrã lamentaþii, învãluitã de o foarte expresivã, aproape enigmaticã inexpresivitate, convinsã cã nu conduce o echipã de vrãjitori, ci
una de miniºtrii a cãror gândire ºi acþiune
nu sunt infailibile, cã nu a gãsit soluþii potrivite ºi la timp pentru toate problemele þãrii.
Nu a arborat, în discursul bun de ieri, un aer
super-competent, fiind gata sã recunoascã
ºi greºelile comise ºi inadecvarea. Nu a pã-

rut însã strãinã de spiritul locului, când le-a
rãspuns liberalei Raluca Þurcan ºi Dan Barna, liderul USR ºi facem o parantezã. Deputatul Raluca Þurcan, sã ne înþelegem, nu e
nici Alice Voinescu, nici Elena Vulpescu, nici
Ecaterina Oproiu, nici Zoe Dumitrescu Buºulenga, care te impresionau prin culturã,
rafinament, bune maniere. Raluca Þurcan
doreºte dezinteresat binele neamului ºi joacã rolul femeii de nãdejde, are principii, idei
luminoase ºi gândire... înþeleaptã. Dar ceva
e în neregulã: care sunt isprãvile sale intelectuale, dincolo de fada carierã politicã, menite sã o legitimeze, când o considerã pe
Viorica Dãncilã un premier incompetent ºi
obedient? Emfaza discursului? Lipsa argumentelor logice? Totul pare o glumiþã de
prost gust, basculând orice eventualã bunã
intenþie în derizoriu. Prin necredibilitatea ei.
În fine. A atins Viorica Dãncilã în intervenþia
avutã un subiect delicat, cu interpretãri di-

ferite în cele douã tabere politice: „Dumneavoastrã cui daþi socotealã la Bruxelles?
Eu dau socotealã în faþa Parlamentului
României ºi în faþa românilor, dar nu voi
da socotealã în afara þãrii. Cum a fost posibil ca nouã europarlamentari ai dumneavoastrã, nouã români, sã voteze împotriva României? Este cel mai ruºinos
vot care s-a dat vreodatã, cu atât mai
mult cu cât era cu câteva zile înaintea
împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire”. Ei... þara! Opoziþia acuzã „reþeta normalitãþii”, afirmând cã nu e de acord ca „rufele murdare sã se spele în familie” – formulare vetustã –, cu o diplomaþie ipocritã,
surâzãtoare ºi practicarea unei fente ºmechere, suficiente, înºelãtoare. Dar e pentru
prima datã, în istoria neamului, când se
cocheteazã cu trãdarea interesului naþional? Interesant discurs a avut, pe alocuri,
premierul þãrii. Cu cadenþã, cursivitate, ex-

presivitate, conþinut. „M-aþi criticat cã am
încredere în doamna Carmen Dan (...) eu
vã spun cã nu o remaniez, în niciun caz
pentru motivele pe care le-aþi invocat”.
ªi premierul a reamintin en passant intervenþia energicã a poliþiei ºi jandarmilor, în
Franþa, contra „vestelor galbene”, cu tunuri de apã, gaze lacrimogene, bastoane,
blindate, tot tacâmul. A omis doar sã adauge cã acolo preºedintele Franþei, Emmanuel Macron, a felicitat forþele de ordine, iar
ministrul de Interne, Christophe Castaner,
a dispus acordarea unei prime de excepþie
de 300 euro, acceptând ºi augmentarea salariilor, tuturor poliþiºtilor ºi jandarmilor, de
la 1 ianuarie 2019, dupã renegocieri cu sindicatele reprezentative. Reproºuri? Doamne fereºte. Moþiunea de cenzurã, a opoziþiei, conform aºteptãrilor, nu a întrunit nici
mãcar numãrul de voturi egal cu al semnatarilor. ªi nimic nu mai e de spus.

Fondurile structurale ºi de investiþii europene mobilizeazã 647 de miliarde euro în UE
Un raport publicat recent prezintã principalele
rezultate realizate de cele cinci fonduri structurale
ºi de investiþii europene, la jumãtatea perioadei bugetare a UE 2014-2020. Fondurile structurale ºi de
investiþii europene mobilizeazã 647 de miliarde euro
în UE în perioada 2014- 2020, cu o contribuþie a UE de
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460 de miliarde EUR. Obiectivul lor este de a promova o convergenþã socioeconomicã, o rezilienþã ºi o
coeziune teritorialã de duratã. Fondurile reprezintã
cea mai consistentã sursã de sprijin oferit de UE în
domenii-cheie care necesitã investiþii ºi se înscriu în
prioritãþile politice principale ale Comisiei Juncker.

Pânã în octombrie 2018, aproape douã treimi din bugetul fondurilor structurale ºi de investiþii europene pentru perioada
2014-2020 erau angajate pentru
proiecte concrete. Pânã la sfârºitul anului 2017, 1 milion de întreprinderi, dintre care 74 000 de
întreprinderi nou-înfiinþate, au
beneficiat de sprijin pentru extindere, inovare, lansare de noi
produse ºi creare de locuri de
muncã. În total, au fost selectate 1,7 milioane de proiecte de investiþii pentru a beneficia de sprijin din partea UE în întreaga Europã, pe lângã cei 2,7 milioane
de beneficiari din cadrul programelor de dezvoltare ruralã.

42,5 milioane de cetãþeni
vor avea acces la servicii
de sãnãtate mai bune

În întreaga Europã, fondurile
structurale ºi de investiþii europene au contribuit la vindecarea
rãnilor provocate de criza economicã ºi financiarã. Pânã la
sfârºitul anului 2017, 15,3 milioane de persoane — dublu faþã
de anul trecut — au primit sprijin pentru gãsirea unui loc de
muncã sau pentru dezvoltarea

de noi competenþe. 42,5 milioane de cetãþeni vor avea acces la
servicii de sãnãtate mai bune.
„Acest raport aratã cã fondurile structurale ºi de investiþii europene ne ajutã sã atingem obiectivele UE de creºtere economicã ºi ocupare a forþei de muncã în domenii-cheie precum cercetarea ºi inovarea, precum ºi
tranziþia cãtre o economie circularã cu emisii scãzute de dioxid de carbon. Progresele realizate aratã în mod clar valoarea adãugatã a fondurilor
structurale pentru întreprinderi
ºi cetãþeni deopotrivã.”, a
subliniat vicepreºedintele Jyrki Katainen, responsabil pentru
locuri de muncã, creºtere, investiþii ºi competitivitate.

Echivalentul arderii
a aproximativ 370 000
de tone de cãrbune

În conformitate cu angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris, fondurile
structurale ºi de investiþii europene sprijinã trecerea la o economie
cu emisii scãzute de dioxid de carbon; 330 000 de gospodãrii beneficiazã deja de finanþãri din partea

UE pentru lucrãri de renovare în
vederea ameliorãrii eficienþei energetice, iar peste 3 terawaþi-orã de
energie, echivalentul arderii a
aproximativ 370 000 de tone de
cãrbune, vor fi economisiþi datoritã îmbunãtãþirilor eficienþei energetice finanþate de UE în clãdirile
publice. „Beneficiile aduse de politica de coeziune sunt evidente.
Cifrele vorbesc de la sine: la jumãtatea perioadei bugetare 20142020, s-a ajuns la un ritm optim de
implementare a programelor. Toate aceste rezultate pozitive aduc
cu sine poveºtile a milioane de
cetãþeni europeni, a cãror viaþã a
devenit mai bunã graþie investiþiilor UE. Acesta este cel mai important argument în favoarea unei
politici de coeziune puternice ºi
dupã 2020”, a precizat Comisarul
pentru politica regionalã, Corina
Creþu.

531 de programe naþionale
Platforma de date deschise privind coeziunea a fost actualizatã
astãzi pentru a prezenta cele mai
recente rezultate ale programelor finanþate din fondurile structurale ºi
de investiþii europene. Sprijinind
crearea de locuri de muncã ºi creºterea economicã, investiþiile în piaþa unicã digitalã ºi în uniunea energeticã ºi consolidând piaþa unicã
ºi guvernanþa economicã a UE,
aceste investiþii rãspund nevoilor
economiei reale ºi sprijinã schimbãrile ºi reformele structurale identificate în cadrul procesului semestrului european. Acest raport este
a treia prezentare anualã a implementãrii a 531 de programe naþionale ºi regionale, având la bazã rapoartele anuale privind programele, primite la jumãtatea anului 2018
MARGA BULUGEAN

Comisar – ºef Constantin Nicolescu, ºeful IPJ Dolj:

„Am avut un an pe care l-am trecut cu brio”

- De ce spui cã stãm pe
loc Popescule? Nu vezi cã
mergem... mergem înapoi.

Ieri, conducerea Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj
– comisar – ºef Constantin
Nicolaescu , ºeful IPJ, comisar
ºef Laurenþiu Dumitrescu ºi
comisar Adrian Dan, adjuncþi,
au prezentat, succint, situaþia
din acest an ºi mãsurile care
vor fi luate pe timpul Sãrbãtorilor de Iarnã. „Am avut un an
pe care l-am trecut cu brio.
Uitându-mã pe situaþia
operativã, am constatat cã ne
menþinem pe un trend descendent în ceea ce priveºte
infracþionalitatea . Nu am avut
evenimente deosebite în 2018.

În ultima perioadã au apãrut
cazuri în ceea ce priveºte
siguranþa rutierã, dar, faþã de
anul trecut, la accidente grave
numãrul a scãzut cu ºase, iar la
decedaþi cu 15, iar la persoanele rãnite grav cu 11. În ceea ce
priveºte aceastã perioadã de
sfârºit de an, suntem pregãtiþi
ºi avem efective care sã
asigure liniºtea ºi ordinea
publicã. Sperãm într-un an 2019
mai bun ºi þin sã mulþumesc
mass-media pentru colaborare”, a precizat comisar ºef
Constantin Nicolescu.
CRISTI PÃTRU
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Taxele ºi impozitele pentru 2019, aprobate în CLM Craiova
ma datã, dupã mulþi ani, în care nu s-a orConsilierii municipali au aprobat, ieri, cu
ganizat ºi o dezbatere publicã pe acest submajoritate de voturi, taxele ºi impozitele
iect la care sã fie invitaþi, ca ºi în anii prepentru anul viitor. Reprezentanþii opoziþiei
cedenþi, cetãþenii Craiovei.
au votat împotrivã, remarcând cã este priDe anul viitor, craiovenii vor
terea pensiilor ºi a salariilor. Propozitelor”, a atras atenþia liberalul
plãti mai mult pentru cele trei serpunerea liberalului Marinel FloMarian Vasile. Acelaºi lucru a revicii publice – apã ºi canal, enerrescu nu a fost acceptatã.
marcat ºi colegul sãu de partid, alegie termicã ºi salubritate. Consisul local Flavius Sirop: „Este prima
Liberalii au cerut explicaþii
lierii municipali au votat, în pledatã când nu se organizeazã o deznul de ieri, majorarea acestor tapentru lipsa unei dezbateri
batere publicã cu cetãþenii. Taxele
rife. Explicaþiile date au fost acedescurajeazã investitorii sã vinã în
cu
cetãþenii
lea cã toate creºterile au fost imoraº ºi depopuleazã oraºul - peste
Liberalii din CLM Craiova au
puse de modificãri legislative care
5.000 de tineri au pãrãsit deja orascos în evidenþã faptul cã este priau apãrut pe parcursul anului ºi
ºul”, a spus Flavius Sirop.
ma datã, dupã mulþi ani, în care aupe care autoritãþile sunt obligate
„Taxele ºi impozitele au fost
toritãþile locale nu i-au mai invitat
sã le respecte. Tot în aceeaºi
pe craioveni sã dezbatã împreunã
ºedinþã, a fost aprobat ºi nivelul
indexate, nu majorate”
taxele ºi impozitele pentru anul urtaxelor ºi impozitelor pentru 2019,
Nicoleta Miulescu, secretarul
care aduc ºi ele unele creºteri
mãtor. „Deºi am început aceastã
municipiului Craiova, a explicat cã
pentru craioveni. Toate aceste
ºedinþã cu colinde, o închidem desdezbaterea publicã pe marginea
proiecte s-au constituit în tot atâtul de trist. În cei 10 ani de când eu
taxelor ºi impozitelor nu a mai fost
tea motive pentru ca aleºii libesunt consilier, este primul an în care
organizatã la primãrie, aºa cum s-a
rali sã se revolte ºi sã cearã mãaþi fugit de craioveni. Locuitorii
întâmplat în anii trecuþi, deoarece
car într-un singur caz – cel al eneracestui oraº nu au fost primiþi în
nu a existat nici o cerere din partea
giei termice – amânarea majorãrii
casa lor, care este primãria, pentru
vreunei asociaþii în acest sens.
pânã în anul 2021, odatã cu creºa discuta pe marginea taxelor ºi im-

„Proiectul taxelor ºi impozitelor a
fost afiºat, timp de 30 de zile, pe
site-ul Primãriei Craiova, acolo
unde a putut fi consultat”, a precizat Nicoleta Miulescu. Legat de
mãririle, ce-i drept minore, ale taxelor ºi impozitelor pe care le vor plãti
craiovenii în 2019, consilierul so-

cial-democrat, Lucian Dindiricã a
menþionat cã „nu este vorba de o
creºtere a impozitelor ºi taxelor, ci
de o indexare a lor conform legii;
transparenþã a existat pentru cã
proiectul s-a aflat pe site-ul instituþiei”, a punctat Lucian Dindiricã.
LAURA MOÞÎRLICHE

Teatrul „Colibri” , la început de an: Reîntâlnire cu Marcel Iureº ºi Florin Piersic jr.
ºi un spectacol în premierã

În Noul An, Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” îºi aºteaptã
publicul cu o premierã, anunþatã
pentru sâmbãtã, 12 ianuarie 2019,
ora 18.00: „Puiul de om din Car-

tea Junglei”, scenariul, regia ºi
scenografia Geo Dinescu ºi Marin Fagu, muzica ºi video-proiecþia Marin Fagu, picturã pãpuºi
Mihai Birtu, picturã decoruri Iulia

Goanþã. În distribuþie: Geo Dinescu, Marin Fagu, Emanuel Popescu ºi Robert Iovan. O nouã reprezentaþie va avea loc duminicã, 13
ianuarie, ora 11.00. Pentru fiecare

Gestul extraordinar al unor fermieri doljeni...faptele vorbesc
La apelul Direcþiei pentru Agriculturã judeþeanã Dolj au rãspuns fermierii
din comunele Poiana Mare, Daneþi,
Desa, Teasc, Ciupercenii Noi ºi BratoFamilia a trecut printr-o mare
dramã: mama a murit la naºterea
celui de-al ºaselea copil ºi, tatãl
nu a suportat situaþia, la douã
sãptãmâni de la înmormantarea
soþiei a intrat în depresie ºi s-a
sinucis. Copiii sunt sub tutela bunicului de peste 80 de ani, dar sarcina efectivã de îngrijire a familiei revine celor douã fiice mai
mari. Un grup de funcþionari pu-

voieºti cu sume dupã posibilitãþiile fiecãruia in vederea constituirii unui fond
alocat sprijinirii unei familii nevoiase din
comuna Cetate.

blici de la Direcþia pentru Agriculturã judeþeanã Dolj a achiziþionat bunuri considerate de strictã necesitate ºi care sã creeze magia Crãciunului ºi în aceastã familie nepãstuitã.
Momentul întâlnirii dintre copii ºi salariaþii DAJ Dolj a fost
marcat de o emoþie intensã, generatã pe de o parte pentru cã
functionarii au avut satisfacþia

din aceste spectacole, preþul biletului este 10 lei. Tot la început de
an, publicul va putea (re)vedea
spectacolele „Ursul pãcãlit de
vulpe” (19 ianuarie, ora 18.00),
„Prietenii Motanului Încãlþat”
(20 ianuarie, ora 11.00), „Poveste
despre Hansel ºi Gretel” (26 ianuarie, ora 18.00) ºi „Fata babei
ºi fata moºneagului” (27 ianuarie, ora 11.00).
Anunþatã este ºi o nouã serie
de ateliere de creaþie în Fabrica de
poveºti electroColibri, care se vor
desfãºura în perioada 4 februarie –
31 martie 2019. Înscrieri se vor face
între 21-27 ianuarie 2019 exclusiv
prin formular on-line, link-urile fiind disponibile din data de 21 ianuarie, de la ora 00.01, pânã în data
de 27 ianuarie, ora 12.00, pe site-ul
instituþiei, www.teatrulcolibri.ro.
Pentru fiecare atelier în parte exis-

tã un numãr limitat de locuri.
Continuã, totodatã, stagiunea
„Colibri. ACTul 3!” cu spectacolul „Stage Dogs”, o producþie Teatrul ACT – 20 de ani, adaptare
(dupã „A life in the theatre” de
David Mamet) ºi regie Florin Piersic jr., scenografia Tudor Prodan.
Spectacolul (nerecomandat persoanelor sub 16 ani) îi readuce pe
scena Teatrului „Colibri”, joi, 31
ianuarie 2019, pe actorii Marcel
Iureº ºi Florin Piersic jr. Biletele
vor putea fi achiziþionate de la
Agenþia teatrului începând de joi,
3 ianuarie 2019, astfel: de luni pânã
sâmbãtã între orele 10.00-19.00, iar
duminica, în intervalul 10.0013.00. Agenþia de bilete va fi închisã pentru public de sâmbãtã,
22 decembrie 2018, pânã miercuri, 2 ianuarie 2019.
MAGDA BRATU

„ Dãruind, vei dobândi!”, la ªcoala
Gimnazialã „Alexandru Macedonski”

de a îndeplinii un act creºtinesc
de într-ajutorare, iar copiii de
mulþumirea de a vedea cã nu au
fost uitaþi de Moº Crãciun. Este
unul din cazurile de solidaritate
socialã la care Direcþia pentru
Agriculturã judeþeanã Dolj a
fost iniþiatorul ºi finalizatorul
acþiunii, ºi, cu siguranþã, nu va
fi ultimul.
MARGA BULUGEAN
ªcoala Gimnazialã „Alexandru
Macedonski” din Craiova desfãºoarã, în aceastã perioadã, a II-a
ediþie a proiectului „Dãruind, vei
dobândi!”, care cuprinde o serie
de activitãþi în scop caritabil.
„Pentru a ne bucura de bogãþia
Naºterii Domnului, am antrenat
elevii ºi pãrinþii în activitãþi deosebite, cu convingerea cã în formarea acestora ca oameni mai
buni, prin implicarea noastrã ei sã
cunoascã valorile adevãrate”, a
precizat prof. Angela Gaºpar, director adjunct al ºcolii. Elevii au
donat pachete copiilor cu nevoi
speciale, bãtrânilor, „aducând un

strop de fericire pe chipul unor
semeni, în parteneriatele cu Organizaþia „Salvaþi copiii!”, ªcoala Gimnazialã Mârºani, Parohia
„Sf. Andrei” din Craiova, Liceul
Tehnologic Special „Beethoven”, Centrul de Asistenþã ºi Îngrijire bãtrâni „Sf. Maria”. În ziua
de 19 decembrie, s-a desfãºurat
spectacolul în scop caritabil „E
vremea colindelor!”, fondurile
strânse fiind donate la „Salvaþi
copiii!” – Filiala Dolj”, a menþionat prof. Carmen Nicoli, director al ªcolii Gimnaziale „Alexandru Macedonski”.
CRISTI PÃTRU
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Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de
Crãciun sã-i însoþeascã 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 tradiþionalul „LA MULÞI ANI!”
din partea Primarului Stoenescu
Dumitrel Titel! CRÃCIUN FERICIT!

Din Lumina Sãrbãtoririi Naºterii
Domnului ºi din speranta ce însoþeºte
Noul An, gânduri bune ºi urãri de sãnatate,
împliniri ºi bucurii tuturor locuitorilor
comunei Cârcea, din partea Primarului
Pupãzã Valericã! CRÃCIUN FERICIT!
„La Mulþi Ani!”

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 îmbrace 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

publicitate

În vremea colindelor, vremea bucuriei ºi a
speranþei, 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!

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!”

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!”
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Primarul Comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare 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 multe speranþe în Noul An, cu sufletele pline de
iubire ºi încredere!
La Mulþi ºi Sãnãtoºi 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!”

Mireasma Sfintelor Sãrbãtori ºi colindele
strãvechi sã împãrtãºeascã 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!”
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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 bucuraþi de pace, Luminã ºi cãldurã sufleteascã alãturi de cei dragi, deschideþi-vã inimile
pentru a primi dragoste, încredere ºi fericire!
”La mulþi ani!” Primarul Comunei Bistreþ,
Antonie Cristina

publicitate

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!

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

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!

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!
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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 binecuvântare! Urez locuitorilor
comunei 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

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!

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!”
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Toate gândurile
frumoase sã devinã fapte,
acum în preajma Sfintei
Sãrbãtori a Naºterii
Domnului Iisus Hristos.
Cu toþii sã fim mai buni
ºi iertãtori, iar minunãþia
colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele locuitorilor Oraºului
Bechet, sã ne aducã liniºte sufleteascã, împliniri,
belºug ºi sãnãtate! Crãciun Fericit alãturi de
familiile dumneavoastrã, vã ureazã
Primarul Oraºului Bechet, Glãvan Adrian.

Primarul Comunei Drãgoteºti, Dincã
Dumitru, transmite tuturor locuitorilor
comunei Drãgoteºti multã sãnãtate,
prosperitate, împlinirea dorinþelor alãturi de cei dragi! Vã doresc sã petreceþi
Sfintele Sãrbãtori în liniºte ºi armonie,
sã vã bucuraþi de cei apropiaþi inimilor
dumneavoastrã ºi sã le fiþi alãturi ºi-n
anul care vine! CRÃCIUN FERICIT!
„LA MULÞI ANI!”

Sãrbãtori minunate în
tihnã ºi armonie le urez
tuturor locuitorilor comunei
Podari! Bunul Dumnezeu sã-i
binecuvânteze cu sãnãtate,
liniºte sufleteascã, belºug în
case, sã-i aibã aproape 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

publicitate
Primarul Comunei Almãj, Ion Rãcãreanu,
transmite în preajma Sãrbãtorilor de
Iarnã, tuturor locuitorilor 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!”

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!”

Fie ca Naºterea Mântuitorului Iisus Hristos sã fie
un prilej de bucurie, bunãstare ºi liniºte sufleteascã,
de prosperitate ºi îndeplinirea
tuturor idealurilor! Consiliul
Local al Comunei Iºalniþa, Primarul Flori Ovidiu ºi Viceprimarul
Bãlan Eugen transmit tuturor locuitorilor comunei Iºalniþa, Sãrbãtori
minunate în tihnã ºi armonie, sãnãtate,
liniºte sufleteascã, belºug în case, sã-i
aibã aproape pe toþi cei dragi, sã fie împãcaþi
sufleteºte ºi sã aibã parte de un an mai bun!
CRÃCIUN FERICIT!
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Pace în suflete, Luminã în
case, mese îmbelºugate ºi
toþi cei dragi acasã, vã ureazã
la ceas de Sfântã Sãrbãtoare
a Crãciunului, Primarul
Oraºului Segarcea,Tutunaru
Nicolae. Vã doresc sã întâmpinaþi Sãrbãtorile de Iarnã cu
multe bucurii ºi împliniri
alãturi de familiile dumneavoastrã! Mireasma cetinei de
brad ºi colindele sã vã mângâie sufletele în liniºte
ºi bucurie!
CRÃCIUN FERICIT!

Steaua Crãciunului
sã aducã multã sãnãtate, bucurii ºi Sfânta
Luminã în casele ºi în
sufletele tuturor
locuitorilor Oraºului
Filiaºi. 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 Oraºului Filiaºi,
Gheorghe Ilie Costeluº. 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 sufleteºte, bucuroºi ºi fericiþi!
“LA MULÞI ANI!” Primarul Comunei
Seaca de Câmp, Bãloi Iulicã
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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 Domnului, 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!

Una dintre bucuriile Crãciunului 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

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului îmi oferã deosebita plãcere sã le adresez tuturor locuitorilor
comunei LEU cele mai calde urãri de sãnãtate,
fericire ºi prosperitate! Fie ca tradiþionalele colinde
româneºti sã rãsune în toate casele ºi sã vesteascã
un Crãciun îmbelºugat pentru familiile dumneavoastrã ºi pentru cei dragi! CRÃCIUN FERICIT!
Primarul Comunei Leu, Cristescu Iulian.

publicitate
Acum, în prag de Sfântã
Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când se cern
fulgii de nea, cu puritate ºi
speranþã, le doresc locuitorilor comunei Bucovãþ sãºi îmbrace sufletele cu
bucurii ºi încredere, sã primeascã Sfintele Sãrbãtori de Iarnã cu inimile încãrcate de bunãtate,
iertare ºi nãdejde! Mulþi ani fericiþi ºi împliniþi!
Luminã în case, pace în suflete, mese îmbelºugate
ºi toþi cei dragi acasã, vã ureazã la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare a Crãciunului,
Primarul comunei Bucovãþ Tuþã Marius Cristian.
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Primarul comunei Desa,
Bãdoiu Gabriel, în preajma
Sãrbãtorii Crãciunului este
alãturi de toþi locuitorii cu un
gând curat ºi cu cele mai calde
urãri de sãnãtate, belºug ºi
prosperiate. Le doresc sã se bucure de Sfânta
Sãrbãtoare alãturi de familiile dumnealor, casele
sã le fie îmbelºugate, în inimi sã poarte speranþe
ºi izbândã, sã întâmpine Naºterea Domnului cu
multe bucurii ºi împliniri ºi sã se bucure de magia
Sãrbãtorilor de Iarnã alãturi de cei dragi!

Steaua Crãciunului sã
lumineze casele tuturor
locuitorlor comunei
Braloºtiþa cu sãnãtate,
fericire ºi bucurii, din
partea Primarului
comunei Braloºtiþa,
Amza Dumitru. Sfânta
Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului sã le aducã armonie în case ºi în
gânduri, împãcare ºi regãsirea înþelepciunii în
sânul familiei! CRÃCIUN FERICIT!

Crãciunul e aproape ºi
sufletul se pregãteºte sã primeascã în pace ºi–n veselie
vestea Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos! Primarul
Comunei Daneþ, Antonie Marius
Cristian, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare, transmite tuturor locuitorilor
comunei sã aibã parte de un Crãciun
Fericit, cu mese îmbelºugate ºi toþi cei dragi
acasã! Sãrbãtorile de Iarnã sã vã aducã multã
sãnãtate, prosperitate ºi bucurii.

Neacºu Florea, Primarul
Comunei Ghighera,
transmite tuturor
locuitorilor comunei
multã sãnãtate, prosperitate, împlinirea dorinþelor
alãturi de cei dragi!
Vã doresc sã petreceþi Sfintele
Sãrbãtori în liniºte ºi armonie,
sã vã bucuraþi de cei apropiaþi
inimilor dumneavoastrã ºi sã le fiþi
alãturi ºi-n anul care vine!
CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei
Malu Mare, Dodocioiu
Ilie, în preajma Sfintelor Sãrbãtori ureazã
tuturor locuitorilor
comunei sã aibã parte
de împliniri alãturi de
toþi cei dragi, sãnãtate
ºi bunãstare, casele sã vã fie colindate de
mireasma cetinei de brad, de toate gândurile
bune ºi de urãrile de sãnãtate ºi prosperitate.
CRÃCIUN FERICIT!
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ªCOALA Gimnazialã Specialã ,,Sf.Mina” cu sediul în localitatea Craiova, str.George Enescu,
nr.7, judeþul Dolj, organizeazã concurs conform HG 286/23.03.2011,
actualizatã, pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante:
asistent social principal, studii superioare, numãr posturi: 1. Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 18.01.2019,
ora 10.00. Interviul în data de
22.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: absolvirea unei instituþii de învãþãmânt superior în
domeniul de asistenþã socialã,
vechime în specialitatea postului,
minim 7 ani. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a
la sediul unitãþii din Str.George
Enescu, nr.7. Relaþii suplimentare la sediul: Str.George Enescu,
nr.7, persoanã de contact: ªania
Carmen, telefon: 0251.592.120.
SC Colbus SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea „Fabricare construcþii metalice”, ce se desfãºoarã în Cârcea, strada Silozului, nr.15, jud.Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, zilnic,
între orele 9.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj în 15 zile de la
data apariþiei anunþului în presã.

PRIMÃRIA comunei Celaru, cu sediul în loc. Celaru,
str. Înv. M. Georgescu, nr.
525, organizeazã concurs
pentru ocuparea a douã
posturi vacante contractuale,
unul de muncitor calificat IIIMAªINIST TERASAMENTE,
la Compartimentul Administrativ, 1 post de referent debutant, la Compartimentul
Administrativ. Data desfãºurãrii concursurilor: proba scrisã: 21.01.2019, ora 10.00, proba interviu: 22.01.2019, ora
10.00. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituþiei pânã
la data de 09.01.2019, ora 16.00.
Relaþii suplimentare la sediul
primãriei Celaru ºi la secretariatul comisiei de concurs, telefon/fax 0251.375.509.
SC Colbus SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amplasare cuptor cu pirolizã tip Pyrox Col3 IVS”, propus
a fi amplasat la punctul de lucru din comuna Cârcea, strada Silozului, nr. 15, jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, ºi la sediul SC Colbus
SRL, str. Silozului, nr.15, Cârcea, Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00 ºi 16.00, ºi
vineri, între orele 8.00 ºi 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1.

UNITATEA administrativ-teritorialã Gogoºu, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.32 începând cu data de 28.12.2018, pe
o perioadã de 60 de zile, la sediul
Comunei Gogoºu, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
PFA RÃCEALÃ FLORENÞA
VÂND MIERE
PRODUCÞIE 2018.
Relaþii la Telefon:
0769/037.712.
Dulcele ecou al
colindelor strãmoºeºti
sã rãsune în toate
casele gospodarilor din
comuna Castranova, sã
împãrtãºeascã tuturor
bucuria Sfintei Sãrbãtori a Crãciunului, sã ne
aducã sãnãtate, prosperitate ºi numai bucurii
alãturi de cei dragi!
CRÃCIUN FERICIT!
Primarul Comunei Castranova,
ec. Mãceºanu Dumitru.
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OFERTE DE SERVICIU Vând (schimb) casã lo- Cârcea, intravilan zona

Angajez femeie la curã- cuibilã comuna Periºor, str. Aeroportului 3000
þenie, Popas Rustic Balº. cadastru, anexe, apã mp, cadastru. Telefon:
Telefon: 0768/706.304. curentã, canalizare la 0767/ 263.391.

VÂNZÃRI
CASE

poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro,
negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul
Olt – pe lângã liceu, cu
temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu
hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi
fructiferi. Acte la zi. Preþ
16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã + anexe în
Calopãr, sat Dâlga, gard
metalic, posibilitãþi apã
curentã. Telefon: 0770/
900.833; 0351/410.383.
TERENURI
Vând casã + anexe, teren 2800 mp. Cioroiaºi - Vând pãdure Borãscu
Dolj. Telefon: 0765/ - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
152.614.

Vând 7860 mp pãdure
salcâm în coasta Calnicului, Comuna Albeni
- Gorj. Telefon: 0770/
303.445.
Vând teren 500 mp, la 8
km de Craiova - posibilitãþi pentru apã ºi canal.
Telefon: 0770/175.394.
Vând locuri de casã
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând Aparat de sport
Fitness AB Generator,
nou, nefolosit, preþ 380
lei negociabil. Telefon:
0723/984.309.

Vând roþi MERCEDES
cu cauciucuri de iarnã
195/65R15. Preþ convenabil Telefon: 0762/
183.205.
Covor persan 220/210,
televizor color - 100 lei,
frigider 2 uºi micã defecþiune, cuverturã pluºatã grena cu 2 pt. Fotolii - 100 lei, sãpun de
casã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.

Vând bibliotecã. Telefon: 0773/339.917.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

DIVERSE
Caut arici pentru animal
de companie. Telefon:
0721/995.405.

PIERDERI

Pierdut Certificat de În-

Vând loc de veci cimitirul registrare ºiAnexe la cerRoboaica, cu lucrare pen- tificat pentru SC CONtru douã gropi suprapuse. PLICI SRL J35/2104/

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

2004, CUI: R16623536,
cu sediul în Timiºoara.
Se derclarã nul.

CONDOLEANÞE

Colectivele UTS ºi ATI
din cadrul Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova regretã profund trecerea în
nefiinþã a dragei colege IONILÃ NICOLETA.Condoleanþe famiOFERTE ÎNCHIRIERI liei îndurerate ! DumÎnchiriez camerã la nezeu sã o odihneascasã Craiova. Telefon: cã în liniºte ºi pace!
0758/131.341.
În veci nu o vom uita!
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ROMANIA
PRIMÃRIA COMUNEI ARGETOAIA
Str. C-tin Argetoianu, nr.186, localitatea Argetoaia,
tel/fax 0251452.701
Cod fiscal 4554190, e-mail office@primaria-argetoaia.ro
ANUNÞ
Primãria comunei Argetoaia, cu sediul în localitatea
Argetoaia, str. C-tin Argetoianu, nr. 186, judeþul Dolj, anunþã
recrutarea ºi selecþia experþilor în proiectul ”FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformatã, integratã ºi sustenabilã!”
cod MY SMIS 113890, depus în cadrul Programului Operaþional Capital Uman 2014-2020, în calitate de partener P4– lider
de proiect fiind Fundaþia World Vision România ºi organizeazã în data de 21.01.2019 orele 11,00 concurs pentru ocuparea pe duratã determinatã a urmãtoarelor posturilor de naturã
contractualã în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Argetoaia, dupã cum urmeazã:
· 1 post de coordonator activitãþi
· 1 post de expert juridic
· 1 post de asistent jridic
· 1 post de facilitator de dezvoltare comunitarã.
· 1 post de sofer microbuz ºcolar
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei comunei Argetoaia, judeþul Dolj, astfel :
1. Proba scrisã: 21.01.2019 ora 11,00, la sediul Primãriei comunei Argetoaia;
2. Interviul: 23.01.2019 ora 11,00, la sediul Primãriei
comunei Argetoaia ;
Condiþii generale de participare la concurs :
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineºte condiþiile prevãzute de art.3
din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice :
Conditii specifice necesare ocupãrii posturilor:
Coordonator activitãþi: Studii superioare absolvite cu diploma de licenþa minim 3 ani; Competente de coordonare;Vechime specifica – minim 5 ani experienþa în coordonare.
Facilitator de dezvoltare comunitarã: Studii medii/superioare, specializare în domeniul social – 3 ani; Experienþã profesionalã generalã – 2 ani; Experienþã în elaborare documente
pe PC– 1 an; Preferabil permis auto categoria B.
Sofer microbuz: Nivelul studiilor – sudii medii cu durata de
3 ani; Vechime în specialitate studiilor necesare ocuprii postului – 2ani; Permis conducere categoria D; Certificat de pregtire
profesional a conductorului auto (transport persoane).
Expert juridic: Studii superioare în domeniul ºtiinþelor juridice cu durat de 3 ani; Vechime în specialitatea studiilor necesar ocuprii postului – 2 ani;
Asistent juridic: Studii superioare în domeniul ºtiinþelor juridice cu durat de 3 ani; Vechime în specialitatea studiilor necesar ocuprii postului – 1an
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul comisiei
de concurs de la sediul Primãrieicomunei Argetoaia, str. C-tin
Argetoianu, nr.186, judetul Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Informatii suplimentare
se pot obþine la sediul instituþiei sau la telefon 0251.452701.

Primãria Comunei Cârcea organizeazã concurs pentru ocuparea a 4 funcþii publice de execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã care se va desfãºura în data de 28.01.2019, ora 10.00, proba scrisã
· proba interviu: Data interviului ºi ora desfãºurãrii acestuia se vor
comunica ulterior în funcþie de ora solutionãrii eventualelor contestaþii
potrivit art.60 alin.2 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcþionarilor publici cu modficãrile ºi completãrile aduse prin HG 761/2017.
Condiþii generale de participare la concurs:
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Condiþii specifice de participare la concurs:
-Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil-cu atribuþii contabilitatea bugetarã a instituþiilor
publice
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul:
ªtiinþe economice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 7 ani
-Inspector,clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil-achiziþii publice
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul:
ªtiinþe economice sau juridice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei publice: 5 ani
-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism ºi amenajarea teritoriului
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul:
arhitecturã, urbanism, inginerie civilã, ingineria instalaþiilor, inginerie geodezicãspecializarea mãsuratori terestre ºi cadastru.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 5 ani
-Inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul:
arhitecturã, urbanism, inginerie civilã, ingineria instalaþiilor, inginerie geodezicãspecializarea mãsuratori terestre ºi cadastru.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 7 ani
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial al României, partea a III- a, la sediul Primãriei Cârcea, judeþul Dolj, str.Aeroportului, nr.45.
Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi consultate la sediul instituþiei ºi pe
site-ul www.primariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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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Mitriþã a furnizat Gaz de podium
Dubla cãpitanului ªtiinþei a
fost decisivã pentru victoria
ªtiinþei cu Gaz Metan,
echipã care a rãmas în
inferioritate numericã dupã
prima jumãtate de orã
Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº 2-0
A marcat: Mitriþã 52, 87 - penalty
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 3.500.
Gaz Metan Mediaº: Pleºca
Universitatea Craiova: Pi8 – Diallo 4, M. Constantin 7,
gliacelli 6 – Martic 6, Donkor
Andre Micael 6, Trif 6 – Fofa6, Tiago Ferreira 6, Bancu 8 –
na 5, I. Cristea 6 – Chamed 6
Mateiu 7, Cicâldãu 7 – Bãrbuþ
(76 M. Stancu), Ivanov 6, Ely
6 (88 Meza Colli), Mitriþã 9, MiFernandes 6 – Fortes 6 (53 Yahãilã 6 (62 Burlacu) 7 – Nuno
zalde) 5. Antrenor: Mihai Teja.
Rocha 7. Antrenor: Devis ManRezerve neutilizate: Ricardo Bagia. Rezerve neutilizate: L. Potista – Buziuc, Hãjmãºan, M. D.
pescu – Dimitrov, Briceag, R.
Olaru, P. Costea.
Popa.
Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj) 7. Asistenþi: Valentin Avram,
Alexandru Cerei. Rezervã: Horia Mladinovici. Observatori:
George Ionescu, Mircea Cãlin.
Eliminare: Fofana 32.
Nu doar temperatura scãzutã
a redus drastic asistenþa de pe
noul „Ion Oblemenco”, ci ºi cataclismul din ªtefan cel Mare, ºtiindu-se cã pentru olteni o înfrângere la scor în faþa lui Dinamo
este mai dureroasã decât pierderea unui trofeu. Astfel încât un
eventual succes cu Gaz Metan
conta mai mult pentru adunarea
punctelor necesare intrãrii în playoff, nu ca o revanºã pentru umilinþa din „Groapã”, care deja le-a
stricat Sãrbãtorile fanilor craioveni. De altfel, galeria ºi-a penalizat echipa cu mesajul: „Dincolo
de rezultat, atitudinea e de condamnat! Treziþi-vã!” Nici Gazul
nu stãtea pe roze, dupã cinci meciuri fãrã victorie fiind în afara
sextetului de play-off, aºa cã trupa lui Teja spera sã profite de tensiunea din Bãnie pentru a încheia
anul în obiectiv. Gazdele au început tare ultimul meci al anului
ºi dupã ce Feºnic i-a refuzat un
penalty lui Mitriþã, lui Tiago Ferreira i-au negat medieºenii primul
gol pentru Craiova, la o reluare
din centrul careului. Gazul a scãpat de iureºul din start al oltenilor
ºi a avut ºansa unei ocazii, dar
Ely Fernandes n-a speculat pânã
la capãt cadoul lui Donkor. Dupã
o jumãtate de orã, medieºenii au
rãmas mai puþini, Fofana, avertizat deja, întârziind intervenþia la
Bãrbuþ. ªi totuºi, imediat, Gazul
a avut o uriaºã ºansã de a marca,
Mihãilã evitând in extremis golul,
la reluarea lui Cristea. Repriza s-a
încheiat cu a doua ocazie a lui
Tiago Ferreira, periculos cu ºutul
de la 30 de metri. Partea secundã
a debutat cu ºuturile lui Mateiu,
Bancu ºi Mitriþã, la care Pleºca a
fost imperial. Portarul oaspeþilor
a fost pãcãlit însã la lovitura liberã de la 25 de metri a lui Mitriþã,
deviatã suficient de zid pentru a

fi gol. Partea stângã a oltenilor a
funcþionat la turaþie maximã, cu
Bancu ºi Mitriþã, dar Pleºca ºi-a
continuat recitalul de parade, la
mingile trimise de Cicâldãu, Donkor, Burlacu ºi Mitriþã, care puteau distanþa lejer Craiova. A fost
nevoie de un penalty pentru ca
Pleºca sã fie din nou învins. Tot
de Mitriþã, cãpitanul ªtiinþei fiind
ºi cel faultat în prealabil. Craiova
câºtigã ºi terminã anul pe podium,
dupã o reprizã secundã în care a
profitat din plin de superioritatea
numericã, dar ºi de banda stângã
de naþionalã, Bancu-Mitriþã.

Bancu: „Suporterii încã nu
ne-au iertat dupã partida
din ªtefan cel Mare”
Alex Mitriþã a ajuns la 13 goluri
în campionat ºi l-a egalat pe Þucudean în fruntea clasamentului
golgheterilor, iar la final a spus:
„Am arãtat cã suntem o echipã. Iam dedicat primul gol domnului
Balaci. Portarul lor a fost un om
cheie pentru ei, a avut mingi pe
care nu ma aºteptam sã le scoatã
vreodatã. S-a vãzut pe teren cã am
meritat aceastã victorie. Dupã acea
ruºine cu Dinamo, a vãzut lumea
cã suntem o echipã unitã. Noi rãmânem puternici. Mangia are susþinerea noastrã, ne-a pus fotbalul
pe tavã. Sperãm ca anul viitor sã
nu mai facem greºelile pe care leam fãcut anul trecut. Trebuie sã
scoatem cât mai multe puncte”.
Nicuºor Bancu a fãcut un
meci excelent, iar la final a spus:
„Puteam obþine mult mai mult în
aceastã toamnã. Ne-am încurcat
ºi cu echipele mici, dar important e cã am terminat anul cu
fruntea sus. Ne încãrcãm bateriile acum, iar în primãvarã sper
sã revenim cu forþe proaspete.
Voiam sã facem un meci bun,

pentru cã dupã meciul cu Dinamo au fost atât de multe comentarii. Eu zic cã am fãcut un meci
mare în aceastã searã, deºi suporterii încã nu ne-au iertat dupã
partida din ªtefan cel Mare. Dar
sper sã o þinem tot aºa ºi uºoruºor sã îi determinãm sã uite
acea înfrângere. Devis e cel mai
bun antrenor, nu doar pentru
mine, ci ºi pentru ceilalþi bãieþi.
Suntem o familie ºi trebuie sã o
scoatem la capãt”.
Devis Mangia a declarat la final: „Sunt foarte fericit pentru bãieþi. Am fãcut unul dintre cele mai
bune meciuri, din toate punctele
de vedere. Au avut atitudinea perfectã. Îi felicit. Am greºit un meci,
ºtiu cã era important, dar avem
nevoie de echilibru. Aceastã echipã este una cu jucãtori valoroºi,
cu valoarea moralã, una unitã. Eu
îi susþin întotdeauna, mã bucur
cã ºi eu sunt alãturi de mine. Sunt
bãieþi buni pentru mine. Stãncioiu este un bãiat extraordinar. El a
lucrat mult pentru a le transmite
celor mai tineri din lot ceea ce
vreau. Sã ai un jucãtor ca Edi în
vestiar este esenþial. Felicitãri
pentru Pleºca, a fãcut un meci
bun. Are ceva cu noi, pentru cã
ºi în tur a fãcut la fel. Îmi doresc
puþinã pauzã acum”.

Liga I, etapa a XXI-a
„U” Craiova – Gaz Metan 2-0
A marcat: Mitriþã 52, 87 - penalty.
Meciurile FC Botoºani – Cãlãraºi, Astra – Dinamo s-a jucat
asearã.
Poli Iaºi – FC Voluntari, azi, ora 17.30
Sepsi – Chiajna, azi, ora 20
Hermannstadt – Viitorul, sâmbãtã, ora 13
FCSB – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20

CLASAMENT
1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Sepsi
6. Astra
7. Gaz Metan
8. Poli Iaºi
9. Hermann.
10. Botoºani
11. Dinamo
12. Cãlãraºi
13. Chiajna
14. Voluntari

M

V

E

Î

G

20
20
21
20
20
20
21
20
20
20
20
20
20
20

12
12
11
10
8
7
7
8
7
5
5
3
4
2

7
4
5
3
6
7
7
3
4
8
7
8
5
6

1
4
5
7
6
6
7
9
9
7
8
9
11
12

33-12
40-22
37-19
25-22
26-19
24-19
23-28
24-30
21-22
25-30
21-30
13-22
16-34
19-38

P
43
40
38
33
30
28
28
27
25
23
22
17
17
12

12 / cuvântul libertãþii

vineri, 21 decembrie 2018

