WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Urmãtorul
nostru va

id ia n u lu i
t
o
c
l
a
r
ã
num
embrie 2 0 1 9
c
e
d
0
3
,
i
i,
n
a p ã r e a lu

Anul XXIX, Nr. 9052marþi, 24 decembrie 2019  8 pagini  1 leu
Conducerea Centrului
Comercial Oltenia Sucpi ºi Fraþii
Bacriz ureazã tuturor salariaþilor,
comercianþilor, colaboratorilor
Sãrbãtori Fericite cu multe
realizãri, împliniri ºi sãnãtate. Fie ca
toate visele pe care le fãuriþi în
aceste zile magice sã se împlineascã ºi drumul strãbãtut pentru realizarea lor sã vã aducã bucurii în inimi,
iar în case fericire ºi belºug!
„La Mulþi Ani!”.

Sãrbãtorile de Iarnã
sã vã aducã sãnãtate, fericire
ºi împlinirea tuturor dorinþelor!
Un Crãciun binecuvântat
ºi un An Nou plin de bucurii Conducerea R.A.A.D.P.F.L. Craiova.
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Se aud colindãtorii...
Ne aflãm în febra sãrbãtorilor de iarnã, practic în Ajunul
Crãciunului. Colindãtorii ne fac
cunoscutã, de mai multe zile,
vestea minunatã cu perena ei
aurã simbolicã aparte. Freamãtul cumpãrãturilor, centrul marelui municipiu Craiova, gãtit
de marea sãrbãtoare, brazii împodobiþi ce transformã fiecare
casã primenitã într-o filã de
poveste, rescrisã an de an, cu
noi ca personaje de basm, ce
populãm istoria înomenirii lui
Dumnezeu, totul conferã parfumul sfintelor tradiþii ºi, poate al evlaviei, atât de înstrãinatã. Fireºte e nesãnãtos sã trãieºti în afara tradiþiilor tale, ca
ºi în afara lumii tale. Suntem

funciarmente plasaþi, în chip
providenþial, într-un anumit
context, dar totalmente conectaþi la o rãdãcinã transcedentalã. Nu ne putem dispensa de
niciuna dintre aceste coordonate, fãrã riscul unei desfigurãri, al unei împuþinãri esenþiale. În Ajunul Crãciunului, seara premergãtoare naºterii Domnului, rãzbate de peste tot armonia inefabilã a colindului „O
ce veste minunatã”! Sfânta
naºtere a Domnului constituie
o parte din istoria iubirii Celui
de Sus faþã de noi. O iubire
care împrãºtie tot întunericul,
ajutându-ne sã desluºim taina
înomenirii lui Dumnezeu. În
toate bisericile doljene este

preaslãvitã sfânta Sa naºtere,
însã îndeosebi în inimile curate ºi pline de credinþã. Dreapta
înþelegere de care avem cu toþii nevoie, se reduce la virtutea
dumnezeiascã a iubirii, la care
se reduc pânã la urmã toate poruncile evanghelice ºi tot ce a
fost înþelepciune ºi intuiþie
dreaptã în om. Îngrijorãrile
noastre, însoþite de necurmate
nãdejdi de mai bine, în noianul
de lumini ºi umbre, au clipe de
rãgaz. Fiindcã adevãratul spirit al Crãciunului, una dintre
cele mai importante sãrbãtori
creºtine, înseamnã de fapt sã
preþuieºti ºi sã cultivi bunãvoinþa ºi compasiunea. Sãrbãtori
fericite tuturor!

Douã victime, pe str.
Platforma pentru parcãrile
„Henry Ford” din Craiova
rezidenþiale, în lucru
Parcarea rezidenþialã cu platã ar urma
sã intre în vigoare, în Craiova, începând
cu anul viitor. Atunci, locatarii vor putea
sã liciteze pentru un loc de parcare pe
care, mai apoi, sã-l foloseascã pentru

parcarea maºinii, bineînþeles contra-cost.
Consilierii municipali au intrebat autoritãþile, la ultima ºedinþã a CLM, în ce stadiu se aflã proiectul care ar urma sã fie
pus în practicã în 2020.
tem. Se pare cã, dacã nu s-a
finalizat pânã acum, o fie o întârziere în anul 2020”, a mai
arãtat consilierul Dumitru
Mãnescu.

Se lucreazã încã la sistem

Consilierul municipal
ALDE, Dumitru Mãnescu, a
fost cel care, pornind de la
proiectul de hotãrâre privind
execuþia bugetarã, a adus în
discuþie parcãrile rezidenþiale
cu platã. Alesul local a întrebat autoritãþile în ce stadiu se
aflã acum proiectul care este
aºteptat sã fie implementat în
anul 2020. „Mi se pare foarte
important de ºtiut ce se întâmplã cu sistemul informatic de atribuire ºi gestionare a
parcãrilor de reºedinþã. Dacã
acest sistem nu este terminat,
s-ar putea ca în 2020 sã întârziem foarte mult cu punerea lui în aplicare”, a spus Mãnescu.

Locurile de parcare,
licitate electronic

În opinia acestuia, sistemul
necesar pentru inventarierea
locurilor de parcare din faþa
blocurilor ar fi trebuit sã intre în testare pânã acum, astfel încât sã poatã sã fie apli-

cat cu succes încã de la începutul anului viitor. „Este
destul de dificil sã funcþioneze un sistem în momentul
în care toþi craiovenii se vor
repezi sã intre pe platformã
ca sã-ºi închirieze locul de
parcare. S-ar putea sã aparã
multe probleme la acest sis-

Primarul Craiovei, Mihail
Genoiu, a informat consilierii
cã se lucreazã încã la softul
respectiv, care ar trebui sã fie
gata pânã la sfârºitul acestui
an, lucru care va permite municipalitãþii sã înceapã implementarea sistemului de parcare rezidenþialã cu platã în primele luni ale lui 2020. „Cei cu
softul pentru parcãri lucreazã
intens ºi se vor finaliza pânã la
sfârºitul anului”, a precizat Genoiu. Locurile de parcare din
perimetrul blocurilor de locuinþe vor fi încãrcate pe respectiva platformã electronicã,
iar unde vor exista mai mulþi
locatari interesaþi se va ajunge
la licitaþie, care, de asemenea,
va fi efectuatã electronic.
LAURA MOÞÎRLICHE

Ieri dupã amiazã, pe strada
„Henry Ford” din Craiova, a
avut loc un accident rutier, soldat cu douã victime. O femeie
din Craiova, aflatã la volanul
unui autoturism, nu s-a asigu-

rat la schimbarea direcþiei de mers, în
sensul giratoriu, ºi a
intrat în coliziune cu
o altã maºinã, la volanul cãreia se afla
o tânãrã de 28 de
ani, din comuna
Malu Mare, jud.
Dolj. În urma impactului, au fost
douã victime, care
au fost transportate
la spital. Este vorba
despre femeia de 28
de ani ºi de un minor, în vârstã de patru ani, aflat în celãlat autovehicul. În cauzã, a fost întocmit
dosar penal pentru vãtãmare
corporalã din culpã.
CRISTI PÃTRU

Reþinut pentru violenþã
Ieri, poliþiºtii Secþiei 4 Craiova
au reþinut un bãrbat în vârstã de 31
de ani, din municipiu, bãnuit de sãvârºirea infracþiunii de vãtãmare
corporalã. Acesta, în noaptea de 21/
22 decembrie, a condus un autoturism, pe str. „Doljului”, din Craiova, iar, pe partea carosabilã, a
pãtruns un bãrbat de 41 de ani, din
comuna Grãdinile, jud.Olt, aflat,
conform aparenþelor, în stare de
ebrietate. ªoferul, incomodat, se
pare, de cel aflat în stare de ebrietate, a coborât din maºinã ºi i-a aplicat celui din urmã mai multe lovi-

turi în zona feþei, apoi a pãrãsit
zona. „În urma activitãþilor desfãºurate de poliþiºtii Secþiei 4 Craiova, a fost reþinut, pentru 24 de ore,
pe bazã de ordonanþã, bãrbatul de
31 de ani, bãnuit de sãvârºirea infracþiunii de vãtãmare corporalã.
Acesta a fost introdus în Centrul
de Reþinere ºi Arestare Preventivã
Dolj, urmând sã fie prezentat unitãþii de Parchet, cu propunere de
arestare preventivã”, se precizeazã
în comunicatul emis de Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Evreii din Craiova sãrbãtoresc
Hanuka, „Sãrbãtoarea Luminilor“
Nu doar creºtinii ortodocºi
trãiesc în aceste zile magia
sãrbãtorilor. Evreii sãrbãtoresc Hanuka, „Sãrbãtoarea
Luminilor“, care a început
duminicã seara. Hanuka a

debutat, în ultimii zece ani, cu
excepþia lui 2013 (28 noiembrie), într-o zi de decembrie.
Este o sãrbãtoare ce se încheie de obicei înaintea Crãciunului creºtin, rareori dupã.
prima searã de Hanuca. Este
un moment în care încercãm
sã evocãm evenimente care sau derulat în urmã cu mai bine
de 2.200 de ani. Ne bucurãm
sã avem alãturi de noi jurnaliºti, oameni de administraþie,
oameni de culturã ºi desigur,
pe membri noºtri. De asemenea, sunt prezenþi ºi mai mulþi
studenþi israelieni, care au
venit sã cânte în seara aceasta”, a precizat academicianul
Corneliu Sabetay.

Anul Nou începe
în luna Tisrei

Apoi, evreii din Craiova au
spus rugãciuni ºi s-au adunat
în jurul mesei festive de pe
care nu au lipsit bucatele tradiþionale ºi gogoºile cu dulceaþã ºi ciocolatã. „„Hanuka
este sãrbãtoare care celebrea-

În iudaism, Anul Nou începe toamna, mai exact, pe 1 ºi
2 Tisrei, dupã calendarul evreiesc. Anul acesta, 1 Tisrei a
cãzut pe 30 septembrie. Aºadar, atunci evreii de pretutindeni au intrat în anul iudaic
5780, socotit, conform tradiþiei, de la facerea lumii. Ca o
curiozitate, Anul Nou începe

„Minune mare
a fost acolo”
Comunitatea Evreiascã din
Craiova a fost duminicã searã
în sãrbãtoare. Evreii au celebrat Hanuca 5780, unul dintre
cele mai importante momente
din calendarul iudaic. Au fost
prezenþi la Sinagoga din Craiova reprezentanþi ai administraþiei publice, academice ºi
culturale din Craiova. Întreaga comunitate s-a aºezat în
jurul preºedintelui, prof.univ.dr Corneliu Sabetay, care
îi ajutã pe membri comunitãþii
ºi împreunã au marcat prima
zi de Hanuca.
Evreii din întreaga lume celebreazã în aceste zile Hanuka, sãrbãtoarea prin care se
aminteºte an de an miracolul
întâmplat acum peste 2200 de
ani în Ierusalimul aflat sub
dominaþia dinastiei seleucide
(greceºti) din Siria, când evreilor li s-a interzis sã studieze
Tora ºi le-a fost pângãrit Altarul din Templu. Ei l-au eliberat, l-au repurificat ºi au aprins
menora, luminã care era menþinutã aprinsã în fiecare noapte, simbol al creaþiei ºi cunoaºterii. Se spune cã în candele

era ulei de mãsline pentru a
menþine flacãrã pentru o zi,
însã focul a rãmas aprins timp
de opt nopþi. Acest eveniment
a inspirat înþelepþii evrei sã
proclame o sãrbãtoare de opt
zile, în care searã de searã se
aprinde o lumânare având ca
scop sã reaminteascã minunea.

Corneliu Sabetay, preºedintele comunitãþii evreieºti din
Craiova.

Celebrare
a luminii
ºi a biruinþei

Semnificaþiile
sãrbãtorii

Respectând tradiþia, câteva
zeci de membri ai comunitãþii, dar ºi invitaþi speciali, au
fost prezenþi la Sinagoga din
Craiova pentru a celebra, aºa
cum se cuvine sãrbãtoarea de
Hanuca. Momentul a fost prefaþat cu o scurtã lecþie de istorie, susþinutã de prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay, preºedintele Comunitãþii Evreieºti
din Craiova. În faþa membrilor comunitãþii, acesta a vorbit despre semnificaþiile sãrbãtorii, dar ºi despre obiceiurile cu care este întâmpinatã
aceastã zi. „La mulþi ani pentru sãrbãtoarea Hanuca 5780!
Astãzi ( n.r duminicã), este

sãrbãtoare iudaicã, zi de post
negru. Este o zi sfântã, a suferinþei ºi rugãciunii, când credincioºii îºi manifestã cãinþa
ºi implorã iertarea divinã ºi
înscrierea lor în Cartea Vieþii. În cea de-a zecea zi a lunii, evreii au sãrbãtorit “Iom
Kipur” sau Ziua Ispãºirii, cea
mai mare sãrbãtoare iudaicã,
zi de post negru. Este o zi
sfântã, a suferinþei ºi rugãciunii, când credincioºii îºi
manifestã cãinþa ºi implorã
iertarea divinã ºi înscrierea
lor în Cartea Vieþii”, a explicat prof.univ.dr
Corneliu Sabetay.

zã minunea uleiului Menorei,
care a ars timp de opt zile cu
doar o singurã canã de ulei
pur ce ar fi ajuns în mod normal pentru o singurã zi. Ceremonia are loc acasã, dar ºi
în sinagogi. Familia se adunã în jurul unui sfeºnic cu opt
braþe, în care se aprind opt
lumânãri. Existã obiceiul ca
acest candelabru, numit hanukia, sã fie aºezat în pragul uºii
sau la fereastrã, o cale pentru
evrei de a împãrtãºi bucuria
sãrbãtorii cu restul comunitãþii în mijlocul cãreia trãiesc.
Copiilor li se dau bani. De asemenea, se obiºnuieºte ca
aceºtia sã se joace cu un titirez, pe ale cãrui laturi sunt iniþialele Nes Gadol Haia ªam,
adicã Minune mare a fost acolo”, a povestit prof.univ.dr

în luna Tisrei, care este cea
de-a 7-a lunã a calendarului
(prima lunã este Nisan, luna
Pesahului (Paºtele evreiesc).
Evreii au mai avut, în istoria
multimilenarã, ºi alte 3 momente, denumite Anul Nou: 1
Nisan – Anul Nou al regilor
(de numãrãtoare a anilor de
domnie), 1 Elul- Anul Nou al
zeciuelii la vite ºi 15 Svat- Hamisha Asar Besvat – sau Anul
Nou al Pomilor. Însã, actual,
se considerã Anul Nou propriu- zis, la 1 Tisrei. „Prima
lunã a anului evreiesc este
“tiºri”. Aceasta începe cu sãrbãtoarea numitã “Roº Haºana”,
care înseamnã Anul Nou. În
cea de-a zecea zi a lunii, evreii
vor sãrbãtori “Iom Kipur” sau
Ziua Ispãºirii, cea mai mare

Sãrbãtoarea de Hanuca din acest an a
început în seara zilei
de 22 decembrie.
Sãrbãtoarea de inaugurare, sau sãrbãtoarea Macabeilor, se
celebreazã timp de
opt zile ºi este cunoscutã ºi ca sãrbãtoarea luminilor. Ea a
fost instauratã de cãtre Iehuda Macabeul
împreunã cu fraþii sãi
ºi sfatul bãtrânilor
din Iudeea în anul 165
î.e.n., ca sã fie prãznuitã în
fiecare an, cu bucurie ºi veselie, în amintirea purificãrii
Templului ºi a sfinþirii altarului. Se mãnâncã sufganiot
(gogoºi) ºi levivot, un fel de
chifteluþe de cartofi. În anul
celebrãrii Centenarului Marii
Uniri, aprinderea lumânãrilor
Menorei este ritualul prin
care cinstim memoria celor
care s-au jertfit pentru libertate ºi unitate ºi prin care împãrtãºim speranþa în viitorul
pe care-l construim împreunã, sub semnul unitãþii în diversitate, pentru noi ºi generaþiile care vor urma. Celebrare a luminii ºi a biruinþei,
Hanuka ne aminteºte de prezenþa sacrului în viaþa de zi
cu zi, întãrindu-ne în credinþã ºi speranþã.
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Consiliul Local al Comunei Iºalniþa,
Primarul Bãlan Eugen transmite tuturor
locuitorilor comunei, calde urãri la ceas
de Sfinte Sãrbãtori, sã aibã parte de un
Crãciun îmbelºugat, iar casele sã le fie
colindate de multe bucurii ºi împliniri!
Fie ca ºi Noul An sã vã gãseascã mulþumiþi
sufleteºte, sã vã îmbie cu sãnãtate, dragoste
ºi multe realizãri! „LA MULÞI ANI!”

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!” locuitorilor Comunei Podari,
administrator public - Aurel Gheorghiþã

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!”

Gunã Stelian, Primarul Comunei
Giubega, transmite tuturor cetãþenilor
comunei, calde urãri de sãnãtate, prosperitate, pace în inimi ºi gânduri curate,
bucurii alãturi de cei dragi! Sã aveþi
parte de tot binele! Sãrbãtori cu liniºte
ºi împliniri! CRÃCIUN FERICIT!

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!

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

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

Sãrbãtorile de Iarnã sã vã aducã bucuria
Crãciunului prin Speranþã, Pace ºi Luminã!
Tuturor locuitorilor comunei Bârca le sunt
aproape cu gânduri bune ºi curate, le doresc
mulã sãnãtate, bucurii în case ºi în suflete,
multe realizãri ºi împliniri alãturi de cei dragi!
CRÃCIUN FERICIT ªI ÎMBELªUGAT!
Primarul Comunei Bârca, Urtilã Cristinel
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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

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

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

Primarul Comunei Vîrvoru de Jos,
Tabacu Nicu, 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 Sãnãtoºi ºi Fericiþi!”

Acum, în prag de Sfântã Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când se cern fulgii de nea, cu puritate ºi speranþã, le doresc locuitorilor comunei
Calopãr 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! Luminã în
case, pace în suflete, mese îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã, vã ureazã la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare a Crãciunului, Primarul comunei
Calopãr, Marin Cãtãlina.

Mireasma cetinei de brad ºi colindele
strãvechi sã împãrtãºeascã bucuria tuturor
locuitorilor comunei Argetoaia, aducându-le
din partea Primarului Lucian Vînãtoru, multã,
multã sãnãtate ºi împliniri alãturi de cei dragi!
Calde urãri la ceas de Sfinte Sãrbãtori, sã aibã
parte de un Crãciun îmbelºugat, iar casele sã
le fie colindate de multe bucurii!
CRÃCIUN FERICIT!

Steaua Crãciunului sã lumineze casele tuturor
locuitorilor comunei Bucovãþ cu sãnãtate, fericire
ºi bucurii, din partea Primarului Marius Cristian
Tuþã. Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii Domnului sã le
aducã armonie în case ºi în gânduri, împãcare ºi
regãsirea înþelepciunii în sânul familiei! Fie ca ºi
Noul An sã vã gãseascã pe toþi la fel de voioºi,
sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte, sã vã bucuraþi de
familiile dumneavoastrã, mesele sã le aveþi pline,
la fel ºi inimile, sã tresalte de bucuria Sfintelor
Sãrbãtori! ”LA MULÞI ANI!”

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de
Crãciun sã-i însoþeascã mereu pe toþi
locuitorii comunei Unirea, 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 Marin Bãdoiu.
CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Cioroiaºi,
Vergil Dascãlu, vã ureazã multã sãnãtate,
prosperitate, bucurii ºi putere de muncã!
Fie ca Sfânta Sãrbãtoare a Crãciunului sã
ne gãseascã pe toþi la fel de înþelepþi,
puternici ºi solidari faþã de cei care ne
sunt alãturi ºi care se bazeazã pe noi!
SÃRBÃTORI FERICITE ªI UN AN NOU
CU ÎMPLINIRI!”LA MULÞI ANI!”

6 / cuvântul libertãþii
Crãciunul e aproape ºi sufletul se pregãteºte
sã primeascã în pace ºi–n veselie vestea Naºterii
Domnului nostru Iisus Hristos! Primarul Comunei Leu, Iulian Cristescu, 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, sã pãºim împreunã cu multe speranþe în
Noul An, cu sufletele pline de iubire ºi încredere!
La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

Dumitru Iliescu, Primarul Comunei Dioºti,
este alãturi de 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, multã sãnãtate,
belºug în case, sufletele sã ne fie uºoare ca un
fulg de nea, sã ne bucurãm din plin de dragoste,
preþuire ºi bucurii! CRÃCIUN FERICIT!

Mireasma cetinei de brad sã poarte aiasma
datinelor strãbune ºi sã ajungã în casele tuturor
locuitorilor oraºului Segarcea. În vremea
colindelor, vremea împãcãrii ºi a încrederii cã
toate visele pot deveni realitate, Primarul
oraºului Segarcea, Nicolae Tutunaru, ureazã
tuturor locuitorilor multã sãnãtate, Crãciun
îmbelºugat ºi fericit, realizãri ºi împliniri, sã îi
aibã în preajmã pe toþi cei dragi! Sã primim
Sfintele Sãrbãtori în case ºi în inimi, cu bucurie,
speranþã ºi liniºte sufleteascã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
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Anunþul tãu!
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în Craiova, str. Tabaci, nr. 1, jud. Dolj, tel:
0251/502184, organizeazã în data de
13.01.2020, ora 11:00, licitaþie publicã deschisã cu strigare în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpãrare a bunurilor scoase din funcþiune. Acestea pot fi vãzute la sediul unitaþii. Documentaþia ºi relaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul juridic al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, începand cu data apariþiei
anunþului. Ofertele de participare
se depun la Registratura Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, str. Tabaci, nr.1, pânã în data
de 10.01.2020, ora 14:00. In cazul în
care licitaþia nu va fi adjudecatã,
se va organiza o nouã licitaþie în
data de 29.01.2020, ora 11:00. Preþul de pornire al bunurilor ce fac
obiectul licitaþiei este: - fier = 0,4
lei/ kg,oþel inoxidabil = 1,5 lei/ kg,
cupru = 13 lei/ kg, plumb = 2 lei/kg,
aluminiu = 1,9 lei/ kg, bronz = 6 lei/
kg, lemn = 0,01lei/ kg. Cota de cheltuieli de participare este de 100 lei.

VÂNZÃRI
CASE

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 casã mobilatã locuibilã Cioroiaºi
+ teren 2700 mp,
anexe, vie, pomi
fructiferi Telefon:
0765/152.614.
Vând (schimb)
casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI

Vând loc de casã
500 mp, intravilan
Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate
apã curentã. Telefon: 0745/043.152.

Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20
km de Craiova sau
parteneri. Telefon:
0723/692.884.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400
mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt,
lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.

AUTO

Vând OPEL CORSA - 450 Euro. Telefon: 0764/036.679.
Vând VW PASSAT 2005, model
2004, 1,9 TDI, 101
CP, berlinã, argintie, unic proprietar,
întreþinutã, fãrã
avarii, funcþioneazã
impecabil, 227.000
km reali, preþ 3100
Euro. Telefon:
0722/537.912.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Vând VW POLO11/2006, 1,4 TDI,
negu metalizat, funcþioneazã impecabil,
unic proprietar,
173.000 km reali,
preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/537.912.
Vând DACIA 1310 impecabilã 29.000
km - 4000 RON. Telefon: 0771/398.229;
0351/448.323.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând porþi metalice
în stare bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil
1600 RON. Telefon: 0722/233.332.
Vând cort mare 16
mp nemþesc merge
la stupi, ºablon steaguri U.E. Telefon:
0723/684.511.
Vând 2 gropi suprapuse ºi un loc de
veci cimitirul Ungureni. Telefon: 0785/
676.782.
Vând haine second- hand la preþ
redus. Telefon:
0746/ 498.208.

Vând oglindã cristal
dreptunghiularã 160/
80 cm, hainã lungã
piele de cãprioarã nr.
50. Telefon: 0752/
236.667.
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 ortezã pentru
hernie bãrbaþi nefolositã (Italia), cuverturã pluºatã grena
pentru pat ºi 2 pentru fotolii nefolosite,
pantofi negri ºi maro
nr. 42-43 noi. Telefon: 0770/303.445.
Vând urgent mobilã sufragerie compuºã din 6 corpuri ºi
douã ºifoniere cu 3
uºi, pat dublu. Telefon: 0752/166.330.
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Vând bibliotecã
lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1
birou, 1 maºinã de
cusut (Rusia), 2 seturi
inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând electrozi de
Wolfram de D 2,2
mm ºi D 3,2 mm
pentru sudat în argon. Telefon: 0740/
515.044.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BECKO - 37 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând în Iºalniþa, sãpun de casã - 5 lei/
kg, pompã KAMA cu
sorb rezervã. Telefon: 0770/303.445.
Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol
cu ladã, aþã cusut
goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã ªimnic,
cu sediul în localitatea Craiova, Sos. Bãlceºti, nr. 54,
jud. Dolj, tel/fax: 0251417534, organizeazã în data de
23.01.2020 ora 08:30, la sediul sau, concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi: un post inspector
salarizare (conditie obligatorie: diplomã licenþã studii administrative/juridice/economice); un post referent specialitate; un post asistent de cercetare ºtiinþificã ºi un post lucrator creºterea animalelor.
Data limitã pentru depunerea actelor pentru dosarele de concurs: 15.01.2020 ora 14.00.
Informaþii suplimentare se pot obþine la secretariatul unitãþii / la telefon: 0251/417534 sau pe-mail:
scda_simnic@yahoo.com.

STAÞIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC, Craiova, ªoseaua
Bãlceºti nr. 54, oferã spre vânzare din
producþie proprie urmãtoarele:
-

BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ

-

LAPTE DE VACÃ

-

VACI ADULTE LA ÎNGRÃªAT

-

TÃURAªI LA ÎNGRÃªAT
Relaþii suplimentare la telefon:
0251/468.159.
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: .................

PIERDERI

AGP PACKING
SRL declarã pierdut
certificat constatator
emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
VECTORIAL
PACK SRL declarã
pierdut certificat constatator sediu social
emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
Pierdut certificat constatator de autorizare
pentru SC BRIANA
ANDREEA SRL. Se
declarã nul.
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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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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Craiova terminã anul în genunchi
Alb-albaºtrii au fost învinºi fãrã drept de apel
de FCSB ºi au picat de pe podium
Ambele echipe au schimbat
aºezarea. Douã accidentãri
în primul sfert de orã

FCSB – Universitatea Craiova 2-0
Au marcat: Man 41, Coman 44.
Arena Naþionalã, spectatori: 13.210.
Universitatea Craiova: L. PoFCSB: Bãlgrãdean 6 – Plapescu 5 – Vlãdoiu 5 (71 Mãþel)
nic 7, I. Cristea 7, Soiledis 6
4, Bãlaºa 4, Acka 4, Vãtãjelu 5 –
(12 L. Filip) 7 – Creþu 6, MoZakaric 6, Cosic 4 (59 Ivanov)
ruþan 7 (82 Hora), Ov. Popes5, Cicâldãu 5, Bancu 5 (18 Bãrcu 7, Panþâru 7 – D. Man 8,
buþ) 4 – Mihãilã 4, A. Ivan 4.
Fl. Tãnase 7 (73 Vânã) 6, Fl.
Antrenor: Victor Piþurcã. RezerComan 8. Antrenor: Bogdan
ve: A. Marinescu –Tiago FerreiVintilã. Rezerve: A. Vlad – C.
ra, Mateiu, Baiaram.
Manea, D. Nedelcu, Gnohere.
Arbitru: Marcel Bârsan 6. Asistenþi: Mircea Orbuleþ, Valentin
Avram. Rezervã: Ionuþ Coza.
Observatori: Valentin Mateescu, Alexandru Deaconu.
De vreo 3 decenii cãuta Craiova un alt succes în fieful Stelei, iar de câþiva ani nici nu ºtie
dacã e cazul sã-ºi punã problema încetãrii complexului, fiindcã rivala nu se mai are acelaºi
nume cã în noiembrie 89 ºi nici
nu mai sãlãºluieºte în Ghencea
tradiþionalã. Cert este cã orgoliile au rãmas, mãcar la nivel de
rating fiind vorba de douã performere. FCSB este echipa cu
puþini fani pe stadion, dar cu cei
mai mulþi telespectatori. În timp
ce Craiova dominã România ºi
cautã challenger de câþiva ani la

numãrul de fani, în condiþiile în
care Liga 1 este lipsitã de Timiºoara, Rapid sau Petrolul.
Piþurcã ºi a început mandatul în Bãnie cu un eºec în faþa
cuplului Becali-Vintilã ºi a continuat la fel de neconvingãtor,
dar avea ocazia unei ultime impresii pozitive, tot contra echipei roº-albastre, culori în care
Piþi a fãcut istorie. FCSB ºi-a
modificat traiectoria în campionat tocmai de când a bãtut la
Craiova ºi, având în mânecã ºi
o restanþã cu lanterna, aborda
mai relaxatã derby-ul.

Liga I, etapa a 22-a
FC Botoºani – Dinamo 1-0
A marcat: Câmpanu 90.
Astra – Clinceni 3-1
Au marcat: Rãuþã 5 – aut., Begue 27, Alibec 72 / Bruno 77 – aut.
Gaz Metan – Viitorul 1-0
A marcat: Chamed 58.
Hermannstadt – Iaºi 1-0
A marcat: R. Pires 12.
Voluntari – CFR Cluj 0-4
Au marcat: Susic 5, Culio 14 – pen., Deac 38, Camora 90.
Sepsi – Chindia 3-1
Au marcat: Vaºvari 27 – pen., ªtefan 77, Flores 86 / Ivancic 22.
FCSB – „U” Craiova 2-0
Au marcat: Man 41, Coman 44

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. Astra
3. FCSB
4. Craiova
5. Mediaº
6. Viitorul
7. Botoºani
8. Sepsi
9. Dinamo
10. Hermann.
11. Poli Iaºi
12. Chindia
13. Clinceni
14. Voluntari

22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21

13
13
12
11
10
10
8
6
8
5
5
5
4
1

5
4
3
4
6
5
9
10
4
8
7
6
8
5

4
5
6
7
6
7
5
6
10
9
10
11
10
15

48-16
33-21
33-24
31-23
29-25
41-26
30-28
25-21
32-37
21-36
22-30
27-40
27-42
13-40

44
43
39
37
36
35
33
28
28
23
22
21
20
8

Tactic, Gigi Becali a anunþat
o mare surprizã pentru derby,
dacã tot zisese Piþi cã finanþatorul este prezenþa invizibilã de
pe bancã, iar FCSB s-a prezentat într-un modul inedit, 3-4-3,
aceasta fiind „mutarea de graþie” a patronului-antrenor. Panþâru a fost urcat la mijloc, iar
Soiledis a completat tripleta din
apãrare, însã grecul avea sã se
accidenteze rapid. N-a fost
afectat prea mult planul iniþial,
fiindcã nou-intratul Filip a acoperit postul, deºi iniþial Ovidiu
Popescu coborâse stoper.
ªi Piþurcã a umblat la aºezare, trecând într-un 4-4-2 pe care
l-a mai încercat rãzleþ, pãrând
încã nelãmurit de potenþialul tactic al lotului sãu. Cosic a revenit în echipã dupã accidentare
ºi a fãcut pereche cu Cicâldãu
în centru, Bancu ºi Zakaric au
asigurat benzile, iar atacanþii au
fost douã extreme de profesie,
Mihãilã ºi Ivan, pe care, dacã-i
scoþi din margine, practic þi-i autoanihilezi. ªi oltenii au avut parte însã de un forfait rapid, cãpitanul Bancu ieºind din scenã
dupã câteva minute. În consecinþã, Zakaric a schimbat partea, pentru a-i face loc în dreapta lui Bãrbuþ.

Douã goluri ºi un penalty
ratat în finalul primei pãrþi

Pentru prima ocazie a meciului aveam sã aºeptãm o jumãtate
de orã, ea apãrând dupã cursa
lui Vlãdoiu ºi pasa pentru celãlalt
jucãtor under al Craiovei, Mihãilã, cãruia nu i-a ieºit însã „scãriþa”. Replica a fost rapidã ºi mult
mai periculoasã, la un corner ol-

tenii fiind nevoiþi sã degajeze mingea de pe linia porþii. Pânã la pauzã aveau sã o scoatã însã ºi din
plasã. ªi chiar de douã ori. Man
a scãpat pe contraatac ºi n-a
putut fi oprit nici prin fault de
Acka, iar finalizarea a fost superbã, neînþeleasã de bietul Popescu. Dacã meciul s-a urnit
greu, în ultimele minute ale primei pãrþi a fost un uragan, chiar
dacã numai la o poartã, a oaspeþilor. Oltenii au fost knock-out,
jaloane pentru tripleta irezistibilã
din atacul lui Becali. Bãlaºa s-a
împletiticit pe construcþie, în
faþa foºtilor coechipieri, iar Coman a speculat ºi a punctat din
mijlocul careului. Groggy, oamenii lui Piþurcã aºteptau gongul care sã-i salveze, dar a mai
fost vreme ºi pentru un penalty,
obþinut de Coman, dar irosit de
Tãnase, în prelungiri.

Oltenii au existat doar
în ultima jumãtate de orã

Victor Piþurcã n-a gãsit nici
la pauzã discursul ºi soluþiile de
resuscitare, echipa sa fiind de-

parte de pretenþiile unui derby.
Portarul Popescu a pãstrat scorul decent în debutul pãrþii secunde, prin intervenþii excelente în faþa lui Tãnase ºi Florinel
Coman. Replica avea sã fie mai
întâi hilarã, cu douã ºuturi înspre inelul trei al arenei, date de
Bãrbuþ, dar treptat ºi mai atractivã. Zakaric a fost periculos cu
douã ºuturi de la distanþã, unul
în barã, altul, aproape de ea, iar
Ivan n-a prins colþul lung, dupã
ce a rãsucit ultimul apãrãtor advers. Craiova n-a reuºit însã nici
golul de onoare, ºutul din prelungiri al lui Ivanov fiind respins
de Bãlgrãdean.
Piþurcã începe ºi terminã sezonul propriu cu înfrângeri în
faþa lui Gigi Becali, ultima impresie fiind chiar hâdã, iar mandatul sãu în Bãnie este departe
de aºteptãrile iniþiale ale fanilor.
Craiova încã tremurã pentru
prezenþa în play-off, în timp ce
FCSB îºi continuã marºul de urmãrire a campioanei, CFR Cluj,
cu ºanse reale la titlu pentru trupa lui Gigi Becali.

