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O investiţie de peste 30 de milioane
de euro care putea fi întârziată
de matrapazlâcurile Prefecturii Dolj
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Cristian Diaconeasa - consulul României pe probleme economice la Istanbul, primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, şi Alp Erk - manager în cadrul firmei Eti Gisa Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Primăria Craiova distribuie
cererile pentru subvenţiile
la căldură
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GRÂU DE PANIFICAŢIE
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

Sprijin pentru
600 de copii
doljeni
educaţie / 8

- Am lăsat Roşia Montană deoparte, Popescule, nu mai vorbim
nici de câini şi acum toată ziua
nu discutăm decât de cutremure.

CEREALCOM DOLJ

15 tezaure
de monede şi
podoabe din aur,
argint şi bronz,
expuse la Muzeul
Olteniei
cultură / 9/ 3
actualitate

-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Siloz
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza
-Baza

Banu Mărăcine:
Leu:
Moţăţei:
Băileşti:
Segarcea:
Portăreşti:
Bistreţ:
Gângiova:
Brabova:
Predeşti:
Mischii:
Murgaşi:
Dăbuleni:
Rast:

0251.547.393;
0251.373.607;
0251.326.006;
0251.311.038;
0251.210.735;
0251.358.219;
0372.752.922
0372.752.921
0251.447.305
0722.527.280
0722.544.239
0251.447.562
0755.570.192
0728.286.059

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram
DJ - Dl. Tudoran Adrian
DJ - Dl. Predescu Mihai
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian
OT,DJ - Dl. Mihai Ionuţ
MH,DJ - Dl. Crişan Alin

– 0743.026.526
– 0743.036.229
– 0737.577.597
– 0728.286.065
– 0737.577.598
– 0736.202.112
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 23 octombrie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4370 ............. 44370
1 lirã sterlinã..........................5,2335.......................52335

Premierul le va explica azi
congresmenilor americani cã
românii trebuie sã beneficieze
de eliminarea vizelor
Premierul Victor Ponta spune cã le
va explica membrilor Congresului american cã România ºi Polonia trebuie sã
beneficieze de eliminarea vizelor pentru
intrarea cetãþenilor în SUA, adãugând
cã a discutat problema ºi cu toþi reprezentanþii firmelor americane, deoarece
„lobby-ul” acestora este important.
„Miercuri (n.r. - astãzi), voi face ºi eu
efortul - pe care cred cã îl fac, în mod
corect, toþi oamenii politici din România - de a explica cã România ºi Polonia
trebuie sã intre ºi ele în programul de
Visa Waiver. Dar aia e o altã discuþie,
însã am discutat cu toþi reprezentanþii
companiilor ºi lobby-ul lor pe lângã
Congresul Statelor Unite este important
ºi în acest domeniu al ridicãrii vizelor”,
a adãugat Ponta. El s-a întâlnit, luni, la
Washington, cu reprezentanþii companiilor Motorola, Hewlett-Packard, ExxonMobil, Chevron ºi IBM.
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Camera Deputaþilor: Magistraþii condamnaþi definitiv
îºi pierd pensia de serviciu ºi indemnizaþia
Camera Deputaþilor a adoptat, ieri, tacit, proiectul de lege privind modificarea statutului judecãtorilor ºi procurorilor, potrivit cãruia magistraþii
care au fost condamnaþi definitiv îºi pierd pensia
de serviciu ºi indemnizaþia. Proiectul, care vizeazã completarea Legii 303 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor, a fost adoptat tacit în condiþiile în care termenul pentru dezbatere ºi vot final, stabilit pentru 16 octombrie, a fost depãºit. În

Câmpeanu: ANOFM nu va
fi descentralizatã
Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat, ieri, cã Agenþia Naþionalã de Ocupare a Forþei de Muncã va
rãmâne nedescentralizatã, pânã în 2016,
iar agenþiile judeþene de plãþi ºi inspecþie socialã pot fi descentralizate doar în
privinþa activitãþii de plãþi. „Agenþia Naþionalã de Ocupare a Forþei de Muncã
s-a stabilit încã de atunci cã rãmâne nedescentralizatã. A rãmas problema AJPIS-urilor ºi aici am mai avut o discuþie
ieri, pentru cã nu în totalitate se poate
descentraliza, pentru cã este unitã cu Inspecþia Socialã”, a precizat ministrul,
dupã întâlnirea pe care a avut-o la Parlament cu preºedintele PNL, Crin Antonescu. În ceea ce priveºte agenþiile judeþene de plãþi ºi inspecþie socialã (AJPIS),
Câmpeanu spune cã aici „sunt douã activitãþi: de platã a prestaþiilor sociale,
care, oricum, sunt hotãrâte ºi semnate de
primar ºi pot fi plãtite prin consiliul judeþean, ºi activitatea de inspecþie socialã,
care, dupã cum aþi auzit, inspecþia ºi controlul nu se descentralizeazã nicãieri”.
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proiect se aratã cã nu beneficiazã de pensia de
serviciu ºi indemnizaþie judecãtorii, procurorii,
magistraþii asistenþi ºi personalul de specialitate
juridicã asimilat judecãtorilor ºi procurorilor care,
chiar ulterior eliberãrii din funcþie, au fost condamnaþi definitiv pentru o infracþiune de corupþie,
o infracþiune asimilatã infracþiunilor de corupþie
sau o infracþiune în legãturã cu acestea ori pentru
o infracþiune de serviciu sau în legãturã cu serviciul, comise cu intenþie, ori pentru o altã
infracþiune intenþionatã cu privire la care
CSM apreciazã cã aduce atingere prestigiului justiþiei, sãvârºite înainte de eliberarea din funcþie. De asemenea, se precizeazã cã aceste persoane beneficiazã de pensie în sistemul public, în condiþiile legii. „Punerea în miºcare a acþiunii penale pentru o
infracþiune sãvârºitã înainte de eliberarea
din funcþie atrage, de drept, suspendarea
soluþionãrii cererii de acordare a pensiei de
serviciu sau, dupã caz, suspendarea plãþii
pensiei de serviciu, dacã aceasta a fost
acordatã, pânã la soluþionarea definitivã a

cauzei. În aceastã perioadã, persoana faþã de care
s-a pus în miºcare acþiunea penalã beneficiazã, în
condiþiile legii, de pensie din sistemul public”, se
aratã în proiectul legislativ. În propunere se menþioneazã cã în situaþia în care se dispune scoaterea de sub urmãrire penalã, încetarea urmãririi penale, achitarea sau încetarea procesului faþã de
judecãtor, procuror, magistrat asistent sau personalul de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor
ºi procurorilor, acesta este repus în situaþia anterioarã ºi i se plãteºte pensia de serviciu de care a
fost lipsit ca urmare a punerii în miºcare a acþiunii
penale sau, dupã caz, diferenþa dintre aceasta ºi
pensia din sistemul public încasatã dupã punerea
în miºcare a acþiunii penale. Aceleaºi dispoziþii se
aplicã ºi în situaþia în care CSM apreciazã cã o
condamnare pentru o infracþiune intenþionatã a celor vizaþi de acest proiect de lege nu aduce atingere
prestigiului profesiei. Prevederile proiectului se vor
aplica ºi magistraþilor condamnaþi definitiv anterior
datei intrãrii în vigoare a acestei legi. Proiectul iniþiat de Guvern urmeazã sã intre în dezbaterea Senatului, care este for decizional în acest caz.

Ponta, primit de vicepreºedintele Ministrul Transporturilor: GFR
SUA, Joe Biden
primeºte banii înapoi
Premierul Victor Ponta a fost
primit ieri, la Casa Albã, de vicepreºedintele Statelor Unite ale
Americii, Joe Biden, pentru o discuþie al cãrei principal subiect a
fost Parteneriatul strategic politic ºi militar dintre cele douã þãri.
În timp ce Ponta se afla la Casa
Albã, un grup de persoane a afiºat în faþa instituþiei pancarte prin
care protesta faþã de proiectul
Roºia Montanã ºi de explorarea
gazelor de ºist ºi îl acuza pe premier de trãdare. Protestatarii au
spus cã sunt originari din judeþul
Alba ºi trãiesc în prezent în oraºul american Pittsburgh, dar au
dorit sã vinã special la Casa Albã,
ºtiind cã premierul Ponta se va
afla acolo, pentru a protesta faþã
de proiectul Roºia Montanã ºi
explorarea gazelor de ºist. Luni,
în prima zi a vizitei oficiale în
SUA, la finalul unei întâlniri cu
reprezentanþii companiei americane Chevron, premierul român
a afirmat cã Guvernul va sprijini
toate explorãrile de resurse neconvenþionale, respectiv gaze de
ºist, convins cã mulþi protestatari sunt deschiºi la explicaþii, iar
în final va rãmâne o minoritate
radicalã care va refuza orice argument, dar nu va putea impune
majoritãþii o decizie. El a subliniat cã reprezentanþii Chevron iau comunicat cã nu intenþioneazã sã se retragã din România, ci
sã comunice mai clar atât condiþiile de protecþie a mediului ºi cele
tehnologice, cât ºi avantajele economice. „Eu sunt absolut convins - ºi ei sunt convinºi - cã o
parte importantã dintre cei care
sunt împotrivã sunt deschiºi la
aceste explicaþii, trebuie doar sã
le primeascã. Va rãmâne, cum se
întâmplã în toate þãrile din lume,
o minoritate radicalã care nu va

asculta nici un argument, oricât
de raþional, dar care nu poate sã
impunã majoritãþii o decizie sau
renunþarea la un proiect strategic
naþional”, a adãugat Ponta. La rândul sãu, managerul Chevron pentru România, Tom Holst, a declarat, dupã întâlnirea cu premierul român, cã explorarea gazelor
de ºist de la Pungeºti se suspendã
pânã când siguranþa angajaþilor firmei, a constructorilor ºi a comunitãþii va fi asiguratã. „Aº dori sã
fac precizãri cu privire la motivele suspendãrii activitãþii în zona localitãþii Pungeºti. Una dintre cheile
filosofiei de afaceri a Chevron este
aceea de a acþiona în siguranþã sau
de a nu o face deloc. Prioritatea
noastrã numãrul unu este aceea de
a dezvolta operaþiunile în siguranþã
pentru angajaþi, subcontractori ºi
comunitate”, a spus Tom Holst.
El a precizat cã explorarea va reîncepe atunci când se va înþelege
cã metodele companiei sunt cele
mai sigure. „La Pungeºti, noi ºi
Guvernul credem cã activitatea trebuie sã se desfãºoare în siguranþã, munca acolo trebuie sã se bazeze pe o interrelaþionare pe termen de lungã duratã, ce se poate
extinde peste 30 de ani. Ei trebuie
sã înceapã sã aibã încredere. Noi
vom reiniþia, vom reporni operaþiunile în Pungeºti atunci când
standardele de siguranþã sunt îndeplinite ºi când se va înþelege mai
bine cã avem cele mai bune practici ºi cã pe acestea le dezvoltãm
în proiectul din România”, a adãugat Holst. În schimb, ministrul
Mediului, Rovana Plumb, care îl
însoþeºte pe premier în SUA, a
precizat cã o eventualã exploatare a gazelor de ºist, peste 4-5 ani,
va fi efectuatã doar în baza unei
noi proceduri, cu un nou acord
de mediu.

Contul escrow de 20 de
milioane de euro al Grup Feroviar
Român (n.r. – GFR, societatea
care fusese declaratã câºtigãtoare
a licitaþiei pentru CFR Marfã) a
fost deblocat, companiei urmând
sã-i fie returnatã ºi garanþia de 10
milioane de euro aferentã licitaþiei,
a declarat ieri ministrul Transporturilor, Ramona Mãnescu,
adãugând cã noul calendar al
privatizãrii va fi discutat cu FMI
ºi Comisia Europeanã. „CFR
Marfã, dupã cum bine ºtiþi, îºi
continuã procedura de privatizare.
Zilele acestea avem întâlniri cu
partenerii de la FMI ºi CE ºi vom
discuta calendarul (...) Sãptãmâna

aceasta, începând de mâine, ne
vom întâlni ºi vom discuta punct
cu punct acest calendar, astfel
încât la sfârºitul sãptãmânii, în
ºedinþa de Guvern, sã pot prezenta
calendarul în principiu agreat”, a
declarat Mãnescu, la o conferinþã
pe tema transporturilor organizatã
de ambasada Marii Britanii. În
paralel, ieri, deputaþii Partidului
Democrat Liberal ºi cei ai Partidului Poporului - Dan Diaconescu au
depus, în plenul Camerei Deputaþilor, moþiunea simplã „CFR Marfã cronica unei alte privatizãri
eºuate”, prin care cer, între altele,
demisia ministrului Transporturilor,
Ramona Mãnescu.

Activitatea Comisiei Roºia Montanã,
prelungitã pânã pe 10 noiembrie
Birourile Permanente ale celor
douã Camere au decis, ieri, sã propunã plenului prelungirea termenului de lucru al Comisiei speciale privind proiectul Roºia Montanã pânã la 10 noiembrie, a anunþat preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea. „S-a aprobat prelungirea termenului comisiei Roºia Montanã pânã pe 10
noiembrie, la cererea preºedintelui Comisiei ºi a membrilor, pentru a depune raportul de avizare a
proiectului de lege”, a spus Zgonea, dupã ºedinþa Birourilor permanente reunite. Preºedintele
Senatului, Crin Antonescu, a precizat, dupã ºedinþã, cã PNL a fost
de acord cu prelungirea termenului de lucru pentru Comisia specialã, dar a adãugat cã proiectul
de lege privind exploatarea minierã de la Roºia Montanã înaintat de
Guvern, din punctul de vedere al
liberalilor, nu poate fi susþinut ºi
nu va fi susþinut. „Ea (Comisia

specialã — n.r.) a fost creatã ºi
mandatatã de plenul Parlamentului pentru a aviza, într-un fel sau
altul, cu raport de susþinere sau
de respingere, un anumit proiect
de lege, anume cel iniþiat de Guvern, pe care noi nu l-am susþinut, nu-l susþinem, nu-l susþinem
nici în Comisie. Se punea problema astãzi dacã suplimentarea mandatului înseamnã ºi un nou mandat de conþinut, în sensul elaborãrii sau propunerii unui nou proiect de lege sau dacã se limiteazã
la vechiul mandat, pentru care
Comisia are dreptul sã cearã încã
o prelungire. A rãmas limitat la
vechiul mandat ºi, din punctul
acesta de vedere, nouã nici nu ne
trebuie 10 zile sau câte mai sunt,
15, pânã în 10 noiembrie, pentru
cã punctul nostru de vedere este
foarte clar: proiectul înaintat de
Guvern pe Roºia Montanã nu poate fi susþinut ºi nu va fi susþinut”,
a precizat Antonescu.
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Primãria Craiova distribuie cererile
pentru subvenþiile la cãldurã
Primãria Craiova a început sã distribuie cererile de acordare a ajutoarelor bãneºti pentru încãlzire. Ca ºi în
alþi ani, actele se depun în diferite locuri, iar ajutoarele de care beneficiazã
Cererile pentru încãlzirea locuinþei cu gaze naturale, cu lemne sau
energie electricã, se ridicã din acelaºi loc, respectiv de la sediul Primãriei Craiova de pe strada „Mitropolit Firmilian” nr. 14. Ghiºeele
sunt deschise de luni pânã joi, între orele 8.30 ºi 16.00, precum ºi
vineri, între orele 8.30 ºi 13.00.
Craiovenii care se încãlzesc cu
gaze naturale primesc subvenþii pentru cãldurã în funcþie de venitul pe
membru de familie. Cea mai mare
subvenþie acordatã este în sumã de
262 de lei, cu condiþia ca venitul pe
membru de familie sã nu depãºeas-

craiovenii sunt acordate în funcþie de
veniturile pe membru de familie. Cea
mai mare subvenþie, de 100%, se acordã persoanelor care se încãlzesc cu
agent termic ºi primesc ajutor social.

cã 155 de lei. Subvenþia este din ce
în ce mai micã, în funcþie de aceste venituri, iar cea mai micã pe care
autoritãþile o acordã este de 20 de
lei, dacã familia are un venit net lunar pe membru de 615 de lei.

Cererile pentru gaze ºi lemne,
pe strada „Mitropolit Firmilian”
ªi ajutoarele pentru încãlzirea
locuinþei cu lemne se atribuie în
funcþie de aceleaºi criterii. Astfel,
cea mai mare subvenþie acordatã
este de 54 de lei pe lunã, dacã venitul net lunar calculat pe membru
de familie nu este mai mare de 155

de lei. Familiile care depãºesc
acest prag se încadreazã la subvenþii mai mici, cea mai micã sumã
pe care o primesc fiind de 16 lei,
dacã familia are un venit net lunar
pe membru de pânã la 615 lei. Cei
care depãºesc aceastã sumã nu mai
primesc nici o subvenþie.
Ajutorul pentru încãlzirea cu
energie electricã se acordã numai
consumatorilor vulnerabili, care
vor demonstra cã nu pot sã beneficieze de altã formã de încãlzire.
Cea mai mare subvenþie care se
acordã este de 240 de lei – pentru
un venit net pe membru de familie
de pânã la 155 de lei, iar cea mai
micã este de 48 de lei – pentru un
venit net pe membru de familie de
pânã la suma de 615 lei. Cine depãºeºte acest venit evident cã nu
mai beneficiazã de subvenþie.

La blocuri, cererile se distribuie
prin asociaþii
Cei mai mulþi craioveni sunt interesaþi însã de cererile pentru încãlzirea locuinþei cu agent termic,
locuind la bloc. Acest tip de cereri
sunt distribuite prin asociaþiile de
proprietari. Spre deosebire de celelalte trei forme de subvenþii, nu
mai sunt niºte sume fixe, ci procente care sunt deduse din factura lunarã finalã a fiecãrui locatar.
Astfel, dacã are un venit net lunar de pânã la 155 de lei pe mem-

bru de familie beneficiazã de o subvenþie de 90% (subvenþia maximã
de 100% fiind acordatã numai persoanelor care trãiesc din ajutor social); pentru un venit de pânã la 210
lei – de 80%; pentru un venit de
pânã la 260 de lei – de 70%; pentru
un venit de pânã la 310 lei – de 60%;
pentru un venit de pânã la 355 de
lei – de 50%; pentru un venit de
pânã la 425 de lei – de 40%; pentru
un venit de pânã la 480 de lei – de
30%; pentru un venit de 540 de lei
– de 20%; pentru un venit de pânã
la 615 lei – de 10%. Cea mai micã
subvenþie este de numai 5% care
se acordã pentru familiile care înregistreazã un venit net pe membru
de pânã la 786 de lei. Dacã se depãºeºte acest nivel al veniturilor, nu
se mai acordã nici o subvenþie.

Au dreptul la o casã ºi o maºinã
Ca sã beneficieze de aceste subvenþii, craiovenii trebuie sã decla-

re pe proprie rãspundere cã îndeplinesc ºi alte condiþii obligatorii.
Pot sã aibã o maºinã sau o motocicletã cu o vechime de 10 ani, dar
dacã deþin mai multe maºini nu se
mai încadreazã. Nu trebuie sã deþinã în proprietate orice alt fel de
autovehicule ºi utilaje agricole, începând cu iahturile, bãrcile ºi ºalupele ºi terminând cu tractoarele,
prese pentru ulei sau gatere pentru tãiat lemne. De asemenea, nu
trebuie sã aibã în proprietate alte
locuinþe, în afara celei pentru care
solicitã subvenþie ºi nici terenuri
agricole. Totodatã, nu trebuie sã
aibã depozite la bãnci cu o valoare
de peste 3.000 de lei. Dacã locuiesc la curte, li se iau în calcul
ºi animalele ºi pãsãrile, regula fiind ca valoarea netã de producþie
anualã de pe urma acestora sã nu
depãºeascã suma de 1.000 de euro
pentru o singurã persoanã ºi de
2.500 de euro pentru familie.

„Ziua Recoltei”, în Piaþa Centralã Douã cartiere din Craiova,
Craiovenii sunt invitaþi, sâmbãtã ºi duminicã, la „Ziua Recoltei”, care este organizatã, ca ºi
în alþi ani, în Piaþa Centralã. Potrivit conducerii SC Pieþe ºi Târguri SRL, piaþa va fi împodobitã
ca de sãrbãtoare, iar producãtorii sunt aºteptaþi sã îºi etaleze ºi
sã-ºi ofere spre vânzare cele mai
bune recolte. „Am decis ca
aceastã ediþie sã se desfãºoare pe

parcursul a douã zile pentru a da
posibilitatea tuturor craiovenilor
– ºi nu doar lor – sã se bucure
de festivitãþile pe care le-am pregãtit. Sãrbãtoarea este destinatã
atât producãtorilor agricoli din
zonã, cât ºi cumpãrãtorilor. Neam propus ca evenimentul sã
aducã ambianþa specificã recoltelor bogate ºi a serbãrilor de
toamnã româneascã”, a declarat

Cãtãlin Resceanu, directorul pieþelor. Sâmbãtã, de la ora 10.00,
pe scena care va fi amplasatã în
partea de vest a pieþei, vor cânta
soliºtii Lavinia Bârsoghe, Liliana
Popa ºi Cristian Bãnãþeanu. Duminicã, de la aceeaºi orã, le vor
cânta craiovenilor Aneta ªiºu,
Manuela Motocu, Cristian Bãnãþeanu, Marcu Nicolici ºi Mariana Ionescu-Cãpitãnescu.

fãrã apã rece
Astãzi, între orele 10.00
ºi 16.00, douã cartiere din
Craiova nu vor avea apã rece
la robinete. Este vorba de
„Nicolae Titulescu” ºi „Brestei”, motivul întreruperii furnizãrii apei potabile fiind
efectuarea unor lucrãri de revizie ºi reparare a reþelei publice de canalizare de pe bulevardul „Nicolae Titulescu”,
Calea Severinului ºi strada
„Toporaºi”. Sunt afectate
mai multe strãzi din zonele
respective, precum strada „Iancu
Jianu” – de la intersecþia cu strada
„Filantropia” ºi pânã la bulevardul
„George Enescu”, bulevardul „Nicolae Titulescu”, strada „Paºcani”,
strada „Sabba ªtefãnescu”, strada
„Dâmboviþa”, bulevardul „George
Enescu”, strada „Iancu Jianu”, zona
cuprinsã între Calea Severinului ºi
strada „Toporaºi”. În cartierul Brestei va fi opritã apa în zona delimitatã de strãzile „Pelendava”, „Prelungirea Brestei” – pânã la ªcoala Gimnazialã „Ion Creangã”, strada

„Brestei” – cu toate strãzile ºi aleile
adiacente, strada „Poligonului” ºi
strada „Fulgerului”. „Atenþionãm
utilizatorii de apã potabilã cã, din cauza manevrelor de golire ºi umplere a sistemului public de alimentare
cu apã potabilã, ocazional, se pot
produce modificãri ale calitãþii apei
potabile din punct de vedere al turbiditãþii ºi culorii”, se menþioneazã
într-un comunicat al companiei. La
apariþia acestor fenomene se recomandã sã se evite consumul de apã
potabilã pânã la limpezirea ei.
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O investiţie de peste 30 de milioane de euro care
LAURA MOŢÎRLICHE şi MIRCEA CANŢĂR

Cu destulă zbatere, nu puţine diligenţe, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a obţinut mai întâi promisiunea
şi apoi acceptul firmei turce Eti Gida
Sanayi ve Ticaret A.Ş., din Tepebaşi
Eskişir de a promova o investiţie la
Craiova, în valoare de peste 30 de milioane de euro. E o vibraţie economică
pe praful ăsta. Din data de 29 august
a.c., firma menţionată a înfiinţat societatea Eti European Foods Industries
SA, cu sediul legal în Dolj, comuna
Gherceşti, strada „Aviatorilor” nr. 10,
Parcul Industrial Craiova – Clădirea
Incubator de Afaceri. De ieri, o delegaţie a Primăriei Craiova, condusă de
Lia Olguţa Vasilescu, se află în Turcia,

Un TDP – ilegal atribuit
– anulat în instanţă
Prin Decizia civilă nr. 1780/
2012, Tribunalul Dolj a dispus
anularea absolută a titlului de proprietate (TDP) nr. 13141/1 aprilie 2009, care retractase TDP nr.
12612 din 22 ianuarie 2008, conform căruia se reconstituise numitului Jormescu A. M. Călin
Traian (moştenitor Gh. Căpruciu), dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 49 hectare şi
6.100 mp, în temeiul hotărârii
Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 1.300/5 septembrie 2008, precum şi constatarea nulităţii procesului-verbal
de punere în posesie a susnumitului. La data emiterii TDP-ului
cu numărul menţionat, hotărârea
Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 1.300/5 septembrie 2008 era desfiinţată parţial de Judecătoria Craiova, prin
Sentinţa civilă nr. 18458/27 noiembrie 2008, soluţie ce va fi
menţinută ulterior şi de Tribunalul Sibiu, prin Decizia civilă irevocabilă nr. 205/18 martie 2010.
În ce temei juridic fusese emis
titlul de proprietate în discuţie –

practică uzitată de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor – numai Eugen Marinescu, directorul Direcţiei de Verificare a Legalităţii Actelor din
Prefectura Dolj, şi conducerea
de paie a OCPI Dolj pot oferi
explicaţii organelor abilitate ale
statului. Povestea nu s-a terminat cu una, cu două, cum se spune. Şi Jormescu A.M. Călin Traian a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei, cu expertiză
topografică, pentru a se identifica şi stabili în mod concret, dacă
el a fost pus în posesie pe terenul public aflat în administrarea
SCDA Şimnic. Deşi, prin Sentinţa civilă nr. 20105/15 decembrie 2011, pronunţată de Judecătoria Craiova, se constatase
acelaşi lucru: nulitatea absolută
parţială a TDP nr.13141 din 1
aprilie 2009, care a retractat
TDP nr. 12612 din 22 ianuarie
2008, emis pe numele lui Jormescu A.M. Călin Traian, în ceea ce
priveşte amplasamentul suprafeţei de teren de 18,10 hectare, în
T 41, P 467/110 şi a suprafeţei
de 0,40 hectare în T19, P188,
care se suprapunea cu domeniul
public aflat în administrarea
SCDA Şimnic. Mai spunem o

dată: Judecătoria Craiova, prin
Sentinţa civilă nr. 18458/2008,
rămasă definitivă şi irevocabilă
prin Decizia civilă nr. 205/18
martie 2010 a Tribunalului Sibiu
– date în dosarul nr. 18837/215/
2008 – concluzionaseră că hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 1.300/
5 septembrie 2008 nu a respectat dispoziţiile imperative din Legea nr. 213/1998 cu modificările
ulterioare, care stabilesc competenţa exclusivă a Guvernului de a dispune
trecerea din domeniul
public al statului în domeniul privat al unităţii administrative a terenului aflat în administrarea SCDA Şimnic şi nici prevederile
HG 890/2005, în sensul că trecerea suprafeţei s-a făcut fără
respectarea cerinţelor
indispensabile cercetării. S-a mai concluzionat că absenţa T
41, P 472, din anexele
HG 1460/2006 prin
care a fost înfiinţată
Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic se datorează unor erori materiale, fapt confirmat
şi de expertul desemnat Danciu Ionuţ, precum şi de înscrisurile
depuse, inclusiv procesul-verbal de delimitare nr. 3647/30 septembrie 2008, întocmit
de P rimăria Gherceşti
şi vizat de OCPI Dolj.
De a semenea, din
Adres a nr. 155/19
martie 2012 a Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, rezulta că suprafeţele din T 41, P 472 şi T 17,
P 187 aparţineau domeniului public al statului, iar prin Adresa nr.
149310/2 octombrie 2012 se reitera că T 41 figurează ca parte
componentă a P 467 şi P 471,
conform inventarierii Ordinului

reprezentanţii noii societăţi turce urmând să sosească în Bănie pentru semnarea contractului de preluare a terenului destinat construcţiei fabricii de
biscuiţi, investiţia propriu-zisă fiind planificată a demara, cel mai târziu, în luna
martie a anului viitor. Din discuţiile antamate anterior de primarul Craiovei,
Lia Olguţa Vasilescu, cu preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, de bună seamă în total acord cu investiţia menţionată, a rezultat că suprafaţa de teren pe care Parcul Industrial
Craiova o poate oferi nu corespunde
pe deplin pretenţiilor investitorilor turci,
exprimate prin scrisoarea de intenţie,
fiind demarate procedurile pentru ob-

comun al MAAP/MAP nr. 150/
2002, completată şi actualizată
prin decizia preşedintelui ADS
nr. 178/2008. Pentru ca în anexa protocolului de predare-primire nr. 57542/21 decembrie 2006,
T 41 să fie prevăzută cu P 467,
implicit suprafaţa de 66,44 hectare şi P 467 cu suprafaţa de 93,8
hectare. Prin urmare, era corectă susţinerea SCDA Şimnic în
sensul că absenţa T 41, P 472 şi
T 19, P 187 din anexele la HG
1.460/2006 se datorau unei erori

noie mbrie 2008, şi o subliniem
a treia oară, când instanţa de
fond – Judecătoria Craiova – prin
Sentinţa civilă menţionată mai
sus (nr. 18458), care va fi menţinută de Tribunalul Sibiu prin
Decizia civilă nr. 205/18 martie
2010, anula parţial hotărârea Comisiei judeţene pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra
terenurilor nr.1.300/3 septembrie
2008. Care a pus lumea pe drumuri, exasperându-i pe mulţi. Cu
cheltuielile aferente.

La OCPI Dolj
nu dictează legea

materiale. Lungul drum spre
constatarea nulităţii absolute a
TDP nr. 1.314/1 aprilie 2009 şi a
procesului verbal de punere în
posesie premergător lua sfârşit
la 16 octombrie 2012. De reţinut această dată. După cum
mai trebuie reţinută şi data de 27

Cu TDP nr. 13141/2009
emis de Comisia judeţeană
pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor pe numele lui Jormescu
A. M. Călin Traian, respectivul a solicitat intabularea
dreptului de proprietate în
cartea funciară. La OCPI
Dolj se lucrează operativ.
Mult n-a avut de aşteptat.
Conform referatului asistentului registrator, nu existau „piedici” la înscriere, fiind îndeplinite toate condiţiile, aşa că cererea a fost admisă sub numărul 31095/10
iunie 2009. Se dispunea expres (vezi facsimil) înfiinţarea Cărţii funciare nr. 2647
Gherceşti privind imobilul situat în T 41, P 472/15 Judeţul Dolj, compus din teren
extravilan în suprafaţă de
200.000 mp, având număr
cadastral provizoriu 979.
Paradoxal este faptul că
TDP -ul cu nr. 1314/2009
(vezi facsimil), avut în vedere prin cererea introdusă
pentru înscrierea dreptului
de proprietate, stipula negru
pe alb 40 de hectare. Eram
la 9 iulie 2009. Dar să vedem ce prevede legea 7/1996 republicată în 2013 privind cadastrul
şi publicitatea imobiliară la art. 29
în cazul în care registratorul dispune intabularea şi înscrisul îndeplineşte condiţiile limitative. Una
dintre condiţii (punctul 5) prevede
prezentarea hotărârii judecăto-

miercuri, 23 octombrie 2013

cuvântul libertăţii / 5

anchetă

putea fi întârziată de matrapazlâcurile Prefecturii Dolj
ţinerea unui perimetru de 20 de hectare, domeniu public al statului, limitrof,
pendinte de T41, P 472/15, administrat
momentan de SCDA Şimnic. Pasul următor l-a constituit un demers al Consiliului Judeţean Dolj la Guvernul României care, în cunoştinţă de cauză,
prin ordonanţă de urgenţă, a dispus
„transmiterea unui teren din domeniul
public al statului şi din administrarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Siseşti» – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Şimnic – în proprietatea publică a
judeţului Dolj şi în administrarea
Consiliului Judeţean Dolj”. Datele
de identificare, din anexa la OUG:
teren extravilan, suprafaţa totală –
200.000 de metri pătraţi, tarlaua 41,
reşti definitive şi irevocabile ce poartă
menţiunea „conform
cu originalul”, care
nu avea cum să fie prezentată. Or legea specială mai menţionează
(art. 30) că dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere
în cartea funciară nu
îndeplinesc condiţiile
cerute de lege pentru
validarea acestora, cererea se respinge
printr-o motivare încheiată. Ce ar mai trebui
demonstrat? Că la
OCPI Dolj nu dictează
legea şi „cârdăşia” cu
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra
terenurilor este una totală, în sfidarea premeditată a oricăror exigenţe imperative. Am mai
spus asta şi i-a durut în pălărie pe
cei vizaţi. Urmează acum radierea din cartea funciară a dreptului
de proprietate atribuit lui Jormescu A. M. Călin Traian, care nu se
poate opera decât în instanţă.

Şi acum o întrebare: dacă
investitorii turci ar veni... mâine?
Un comunicat de presă al Primăriei Municipiului Craiova ne înştiinţează că o delegaţie formată
din primarul Lia Olguţa Vasilescu, Marin Nicoli, directorul Parcului Industrial Craiova, şi Cristian Diaconeasa, consulul României pe probleme economice la
Istanbul, se află de ieri, 22 octombrie a.c., la sediul firmei Eti Gida
Sanayi ve Ticaret A. Ş. Societatea amintită va deschide, cum
spuneam, o fabrică de biscuiţi la
Craiova, investiţie de peste 30 de
milioane de euro, contându-se pe
angajarea a 350 de persoane. Produsele Eti se vând momentan în
155.000 de magazine din Turcia,
7.000 supermarketuri, iar producţia este exportată în ţări din Orientul Mijlociu, fosta Uniune Sovietică, SUA, Australia, UE, prin-

parcela 472/15. Prin hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr.188/29 iulie a.c., se prevedea trecerea suprafeţei de 20 de hectare din domeniul
public al statului în domeniul public
al judeţului Dolj şi administrarea
Consiliului Judeţean Dolj, viza controlului de legalitate al actelor administrative a Instituţiei Prefectului
survenind prin referatul nr. 13130/1
august a.c. Până aici lucrurile au decurs ca unse, nebănuindu-se ceea ce
avea să urmeze şi să ateste, încă o
dată, matrapazlâcurile anterioare
ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor în deplină complicitate cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.
în vederea extinderii Parcului Industrial Craiova,
încă nu s-a făcut, ca să nu
mai menţionăm toate celelalte etape ce trebuie parcurse. Sigur că multe dintre aceste detalii nu erau
cunoscute până acum.

Când Silviu Dumitru
bătea câmpii

tre care şi România. Societatea
Eti Gida Sanayi ve Ticaret A. Ş.
are în prezent peste 6.000 de angajaţi în Turcia, este lider de piaţă pentru produsele de panificaţie, cu vânzări de un miliard de
dolari în 2013. Comunicatul mai
menţionează rundele de întâlniri
ale primarului Lia Olguţa Vasilescu cu echipa managerială a
companiei turceşti, care a deschis deja o filială în România, sub
denumirea Eti European Food
Industries SA, al cărei sediu social a fost stabilit în clădirea Incubator de Afaceri din Parcul Industrial Craiova.
Să admitem că, finalmente, lucrurile se vor clarifica într-un fel,
deşi mai sunt paşi de făcut pentru ca demersurile primarului Lia
Olguţa Vasilescu, ale preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, să fie încununate de
succes. Dar dacă investitorii
turci... se grăbesc în demararea
investiţiei? Într-un moment în
care rectificarea în cartea funciară nu este operată, apoi trecerea
terenului (20 hectare) în administrarea Consiliului Judeţean Dolj,

Din iulie 2007 până în ianuarie 2009, funcţia de
prefect al Doljului a fost
deţinută de „liberalul” Silviu Dumitru. Mandat scurt
şi învolburat de nereguli. În
termeni eufemistici. Ca reprezentant al Guvernului în
teritoriu avea o serie de
atribuţii prevăzute prin legea specială a Instituţiei
Prefectului. Dar să nu divagăm. Prin adresa nr.
9967/1 august 2008 a Consiliului Judeţean Dolj, adresată Guvernului României,
ministrului de Interne şi
Reformei Administrative, Cristian David, se solicita preluarea
unei suprafeţe de 86,36 hectare
situată în comuna Gherceşti (T
41, P 472), în vederea extinderii
Parcului Industrial Craiova, prin
promovarea unei hotărâri de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale în domeniul
public al judeţului Dolj şi administrarea Consiliului Judeţean
Dolj. De fapt, era o revenire la
adresa nr. 3807/12 aprilie 2007,
numai că Hotărârea nr. 73/
26.04.2007 a Consiliului Judeţean Dolj fusese atacată în instanţă de Instituţia Prefectului Dolj.
Semn al „bunei colaborări” în interesul judeţului. De această dată
era anexată şi Decizia 1192/28 mai
2008 a Curţii de Apel Craiova, prin
care se respingea irevocabil şi definitiv acţiunea formulată de Instituţia Prefectului Dolj. Ce răspundea însă Silviu Dumitru ministrului
Internelor şi Reformei Administrative prin Adresa 3632/10 octombrie 2008: „Considerăm că proiectul de hotărâre de Guvern pri-

vind trecerea suprafeţei de teren de 86,36 hectare din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al judeţului Dolj
şi administrarea Consiliului Judeţean Dolj nu este oportună,
deoarece (...) suprafeţele de
teren proprietate publică ale
statului trebuie puse la dispoziţia comisiilor locale de fond
funciar, pentru a fi reconstitui-

te ca drept de proprietate privată beneficiarilor legilor fondului funciar”. Nu mai continuăm. În acel moment, Silviu Dumitru avea propria gândire imobiliară, arătându-se grijuliu cu tot
felul de persoane din Piscu Vechi,
Seaca de Pădure, Izvoare şi...
Vela, care doreau terenuri – bula
imobiliară era în vogă – la Gherceşti. Eventualii investitori? S-ar
fi tăvălit de râs ex-reprezentantul
Guvernului în teritoriu.
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pe calea europeanã” (III)
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

De vorbã cu studenþii
basarabeni din Craiova…
Este evenimentul care poate schimba cursul istoriei pentru Moldova, este cel mai aºteptat moment al anului, este SUMMITUL DE
LA VILNIUS, care va avea loc pe 28 ºi 29 noiembrie. Cotidianul
regional „Cuvântul Libertãþii” va explica cititorilor ce înseamnã
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeanã, care sunt avantajele integrãrii Moldovei în UE ºi ce efecte au documentele care se
vor parafa la Vilnius. Aºa cã, dragã cititorului, nu rata articolele,
interviurile ºi materialele speciale publicate pânã la momentul
istoric de la Vilnius, despre calea europeanã a Moldovei. Astãzi vã
vom prezenta cum se vede acest moment de o mare importanþã majorã prin ochii unui tânãr, venit din Republica Moldova sã studieze la
Craiova. Ion Cobîºenco este student la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Sociale a Universitãþii din Craiova ºi totodatã preºedintele Organizaþiei Studenþilor Basarabeni, care studiazã la acest centru universitar. Este foarte încântat de posibilitatea de a studia în România ºi de
a fraterniza în fiecare zi cu fraþii sãi de dincolo de Prut. El spune cã
integrarea Moldovei în UE este ca ºi cum fraþii români de pe ambele
maluri ale Prutului îºi dau întâlnire, într-adevãr departe de casã,
dar totuºi dupã ani ºi ani au posibilitatea sã fie din nou într-o mare
familie, familia Uniunii Europene.

“Aderarea la UE a Republici Moldova
încã nu e o poveste de succes...’’
Ion Cobîºenco s-a alãturat rapid
cotidianului „Cuvântul Libertãþii” ºi a
pus umãrul la campania derulatã cu
motto-ul „Susþinem Moldova pe
calea europeanã”. Lui i s-au alãturat imediat mai mulþi colegi, prieteni,
vecini din Republica Moldova, cu
care am stat de vorbã ºi vã vom
prezenta, rând pe rând, pãrerile ºi
opinile lor vizavi de momentul Vilnius.
Tãnãrul student din Republica Moldova a spus cã pentru el proiectul UERepublica Moldova va fi într-adevãr
un proiect de succes când Moldova
va fi cu acte în regulã în marea
familie europeanã, adicã în UE, dar
întreaga istorie a Moldovei, pornind
de origini ºi pânã astãzi, dã calea
Republicii Moldova ºi asta este în
mod cert în UE. „Întreaga istorie a
Moldovei pornind de la originea
oamenilor de acolo indicã faptul cã
locul acestui teritoriu este în Uniunea
Europeanã. Încã de la declararea
independenþei sale simbolice, Republica Moldova s-a confruntat cu
numeroase probleme care de zeci de
ani n-au mai fost rezolvate. Aceste

situaþii au apãrut din cauza influenþei
externe atât vestice cât ºi estice.Vorbim despre douã sisteme politice,
douã grupuri de interese ºi douã
opþiuni: vest sau est. Mereu Republica Moldova a fost pusã în situaþia de
a alege ºi de fiecare datã n-a facut
aceastã alegere”, ne-a vorbit emoþionat Ion Cobîºenco.

rolul de „sorã mai mare” ºi în ultimul
timp se implicã extrem de mult în
ceea ce priveºte parcursul european
al Republicii Moldova”, a susþinut
Ion Cobîºenco.

Parteneriatului Estic. Pe 1 ianuarie
2010, Republica Moldova a devenit
membru cu drepturi depline al Tratatului Comunitãþii Energetice. La 15 iunie
2010 a fost lansat Dialogul Republica

România a demonstrat cã ºi-a luat
în serios rolul de „sorã mai mare”
Preºedintele OSB Craiova a mai
spus cã o reprezentare generalã
asupra acestei stãri de fapt îi pune
într-o situaþie foarte interesantã ºi
totodatã contradictorie, în pofida
faptului cã românii sunt europeni doar
o parte dintre aceºtia sunt ºi cetãþeni
europeni, aici vorbesc despre românii
din Basarabia care în ciuda tuturor
argumentelor de origine europeanã,
încã nu au acces la cultura ºi valorile
bãtrânului continent. „Partea pozitivã
a acestei situaþii este cã þara cu cei
mai mulþi cetãþeni români europeni,
România, a sesizat aceastã problemã
ºi chiar a încercat sã o rezolve
acordând cetãþenie românã tuturor
românilor din afara graniþelor. România a demonstrat cã ºi-a luat în serios

Ion Cobîºenco, preºedintele OSB Craiova: „Prin urmare, þinând cont de
paºii mici, dar consecvenþi, ai Republicii Moldova ºi de ajutorul oferit de România, þara noastrã are mari ºanse sã ajungã la un compromis cu UE ºi sã semneze
tratatul de aderare. Integrarea Europeanã ramâne obiectivul ireversibil al agendei interne ºi externe a Republicii Moldova”.

Planul de acþiuni privind liberalizarea
regimului de vize
Liderul studenþilor basarabeni din
Craiova vorbeºte de o vibraþie care
persistã de mai mult timp la nivelul
Chiºinãului ºi nu numai, în materie de
valori europene, cã tinerii sunt de fapt
cei care dicteazã calea, iar destinaþia
este Bruxelles, cã sunt voci care ar
dori sã întoarcã Republica Moldova
din drumul sãu european, dar de data
aceasta indiferent de presiunile care
se fac e bãtut în cuie. „Moldova a
fãcut ºi ea paºi importanþi pentru
atingerea acestui obiectiv, începând cu
7 mai 2009 participã la iniþiativa

Moldova – Uniunea Europeanã în
domeniul liberalizãrii vizelor. În ianuarie 2011, Republica Moldova a primit
Planul de acþiuni privind liberalizarea
regimului de vize, care conþine douã
seturi de condiþii, care odatã implementate vor contribui la instituirea
unui regim fãrã vize între Republica
Moldova ºi UE. Pe 26 iunie 2012 a
fost semnat acordul privind aderarea
Republicii Moldova la Spaþiul Aerian
Comun cu Uniunea Europeanã, iar pe
28-29 noiembrie 2013, la Vilnius, va
avea loc Summitul Parteneriatului
Estic de la care Moldova aºteaptã
foarte multe”, a mai spus Ion Cobîºenco, preºedintele OSB Craiova.
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Familie de irakieni prinsã
Scandal
sfârºit
la
secþia
de poliþiºtii de frontierã doljeni dupã
de poliþie în Valea Roºie
ce a trecut Dunãrea cu barca
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Bistreþ au depistat, în noaptea de luni spre marþi, o familie de irakieni, pãrinþi ºi ºase copii,
care au traversat Dunãrea cu o ambarcaþiune, intrând ilegal în România. În timpul
audierii, aceºtia au declarat cã au plãtit unei cãlãuze din Turcia 10.000 de euro ca
sã-i ducã în Germania. Irakienii au fost returnaþi, ieri, pe teritoriul Bulgariei.
Reprezentanþii Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Dolj au anunþat cã, în noaptea de luni
spre marþi, în jurul orei 00.45, poliþiºtii de frontierã
din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Bistreþ au
depistat, în apropierea unei staþii de pompare, aflatã pe malul fluviului Dunãrea, un grup de persoane, doi adulþi ºi ºase copii, care nu îºi justifica prezenþa în zonã. În urma legitimãrii celor opt, poliþiºtii

de frontierã au stabilit cã cei în cauzã sunt o familie
de cetãþeni irakieni, soþ, soþie ºi ºase copii, având
vârste cuprinse între 5 ºi 45 de ani.
Cu ocazia primelor verificãri s-a stabilit faptul
cã aceºtia au traversat fluviul Dunãrea, din Bulgaria, cu ajutorul unei ambarcaþiuni. Din declaraþiile celor în cauza s-a stabilit cã migranþii au plecat din þara de origine în urmã cu 3 luni ºi intenþia
lor era sã ajungã în Germania.
Pentru a ajunge în þara de destinaþie, migranþii au declarat cã au
plãtit unei cãlãuze din Turcia
suma de 10.000 euro.
„Poliþiºtii de frontierã au procedat la întreruperea cãlãtoriei persoanelor în cauzã ºi conform protocolului româno-bulgar, acestea
urmeazã sã fie predate autoritãþilor de frontierã bulgare în vederea
continuãrii cercetãrilor ºi dispunerii
mãsurilor legale ce se impun”, a
declarat comisar ºef Romicã Ivãnoiu, purtãtor de cuvânt al Poliþiei
de Frontierã Dolj.

Doi craioveni de etnie
romã au fost
încãtuºaþi, ieri
dupã-amiazã,
ºi duºi la
sediul Secþiei
3 Poliþie
Craiova, în
urma unui
scandal pe
care l-au
provocat în
cartierul Valea
Roºie. Poliþiºtii au fost
solicitaþi prin
numãrul de
urgenþã 112,
în jurul orei
15.30, în zona Complexului Vechi din
Valea Roºie, de mai mulþi locatari care
reclamau faptul cã o familie de romi
tulburã liniºtea ºi ordinea publicã
provocând scandal în stradã.
Un echipaj de poliþiºti de la Secþia 3
Craiova a fost trimis la faþa locului, a
încercat sã-i potoleascã pe scandalagii,
însã aceºtia au devenit recalcitranþi, au
refuzat sã se legitimeze ºi chiar au
devenit violenþi. Poliþiºtii au mai cerut

întãriri, i-au imobilizat pe Sorin Cîrstânã,
de 29 de ani, zis Bobi ºi pe fratele
acestuia, Marius, în vârstã de 20 de ani,
ºi i-au dus la sediul unitãþii pentru
cercetãri.
„În cauzã s-a întocmit dosar penal ºi
se fac cercetãri pentru comiterea infracþiunii de ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice”, a
declarat agent principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Apel respins pentru agentul Calotescu în dosarul de mitã
Agentul Florin Calotescu de la Poliþia Rutierã
Dolj a pierdut apelul declarat împotriva sentinþei
prin care a fost condamnat de judecãtorii de la
Tribunalul Dolj la 2 ani de închisoare cu executaMagistraþii Curþii de Apel Craiova
au respins luni, 21 octombrie a.c., ca
nefondat, apelul declarat de agentul
Florin Calotescu împotriva sentinþei
Tribunalului Dolj prin care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru luare de mitã. Hotãrârea Curþii de Apel Craiova nu este
definitivã, putând fi atacatã cu recurs
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Reamintim cã ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj împreunã cu procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au fost sesizaþi de un craiovean, în ianuarie 2012
cã, în timp ce conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina pe o stradã din Craiova, a fost oprit de agen-

re pentru luare de mitã. Hotãrârea nu este definitivã, putând fi atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie. Agentul îºi desfãºoarã, în
prezent, activitatea la garajul IPJ Dolj.

tul de poliþie Florin Calotescu. Denunþãtorul a povestit cã poliþistul i-a
cerut documentele ºi, pentru cã nu
le avea la el, l-a sancþionat contravenþional cu 140 de lei ºi douã puncte de penalizare. În plus, poliþistul i-a
reproºat cã are folie protectoare ce
nu corespunde normelor legale, i-a
reþinut cartea de identitate a autoturismului ºi i-a cerut ca, la sfârºitul
orelor de program (pe 10 ianuarie a.c.,
dupã ora 14.00), sã vinã la sediul Biroului Poliþiei Rutiere ºi sã-i aducã
600 de lei dacã vrea sã-i restituie documentul. Denunþãtorul s-a dus pe
10 ianuarie, seara, la Biroul Rutier, a
întrebat la ofiþerul de serviciu de Calotescu ºi când i s-a spus cã acesta

nu mai e la muncã a început sã facã
scandal, strigând în gura mare cã va
sesiza Direcþia Generalã Anticorupþie pentru faptul cã poliþistul îi oprise
cartea de identitate ºi îi ceruse bani
ca sã i-o înapoieze, astfel cã, dupã
vreo douã zile Calotescu i-a returnat
bãrbatului documentele, fãrã sã mai
cearã ceva în schimb, dupã cum au
consemnat procurorii în rechizitoriu.
Au fost introduºi în cauzã investigatori sub acoperire, iar pe 13 martie 2012 Florin Calotescu a fost
prins în flagrant dupã ce primise 100
de lei de la unul dintre ei. Pe 27 iulie
2012 judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat sentinþa în cauzã, Calotescu fiind gãsit vinovat ºi con-

damnat la o pedeapsã de 2 ani închisoare cu executare. De pe 13 martie ºi pânã pe 20 septembrie 2012, Florin Calotescu a stat dupã gratii. Reprezentanþii IPJ Dolj au declarat cã

poliþistul este pus la dispoziþie, a revenit la serviciu, dar ocupã o funcþie
neoperativã, la garajul unitãþii, unde
va rãmâne pânã la pronunþarea unei
hotãrâri definitive în instanþã.

Punct de lucru al ISU Dolj inaugurat în Filiaºi

„Ziua porþilor deschise” la Curtea de Apel Craiova

Reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au, de
ieri, încã un punct de lucru în judeþ. La Filiaºi s-a inaugurat noul centru de
intervenþie aparþinând Secþiei de Pompieri Craiova, care va deservi partea de
nord a judeþului ºi va scãdea timpul de intervenþie la situaþii de urgenþã.

Reprezentanþii Curþii de Apel Craiova îi
invitã vineri, 25 octombrie a.c., la sediul din
strada „Constantin Brâncuºi” nr.5 A, pe
elevi, studenþi,
justiþiabili, reprezentanþi ai
societãþii civile
ºi pe toþi cei interesaþi sã participe la „Ziua
porþilor deschise”. Acþiunea
este organizatã
cu ocazia „Zilei
europene a justiþiei civile”,
care se sãrbãtoreºte în fiecare
an în 25 octombrie, ºi îºi propune sã contribuie la consolidarea relaþiei
de încredere între cei care înfãptuiesc actul
de justiþie, magistraþii, ºi beneficiarii acestuia, justiþiabilii ºi de a reaminti cã justiþia
este un serviciu public transparent, care dã
dreptul cetãþenilor sã-ºi rezolve disputele
private ºi sã-ºi afirme drepturile.
Agenda manifestãrii cuprinde în principal

Cu sprijinul reprezentanþilor primãriei Filiaºi,
pompierii doljeni mai au, de ieri, încã un punct
de lucru. Asta pentru cã, în prezenþa prefectului de Dolj, Marius Deca, a conducerii ISU Dolj,
dar ºi a primarului oraºului Filiaºi ºi a unor reprezentanþi ai Consiliului Local Filiaºi, în ca-

drul unui ceremonial militar ºi religios, a fost inauguratã noua structurã de intervenþie din Filiaºi, care
aparþine Secþiei de Pompieri Craiova ºi va executa misiuni de prevenire, monitorizare ºi gestionare a situaþiilor de urgenþã în partea de
nord a judeþului Dolj. Raionul de intervenþie cuprinde oraºul Filiaºi cu
satele aparþinãtoare ºi comunele Argetoaia, Braloºtiþa, Brãdeºti, Melineºti, Fãrcaº, Secu ºi Tãlpaº.
„Ne-am bucurat de sprijinul primãriei oraºului Filiaºi, pentru cã nea fost pus la dispoziþie spaþiul necesar, cu toate utilitãþile, ºi aici vor
fi în permanenþã douã autospeciale. Ideea înfiinþãrii acestui punct este de a scãdea timpul de intervenþie la situaþii de urgenþã,
pentru cã se pierdea mult timp pe drum de la
Iºalniþa sau Craiova pânã la localitãþile din vecinãtatea Filiaºului”, ne-a declarat mr. Florin Cocoºilã, ofiþer de presã al ISU Dolj.

vizitarea compartimentelor din structura instanþei, prezentarea ºi utilizarea echipamentelor electronice de tip info-chioºc destinate
justiþiabililor, informarea publicului cu privire la modificãrile aduse de
noile coduri, precum ºi asigurarea
transparenþei activitãþii instanþelor,
de naturã sã permitã cetãþenilor sã-ºi
formeze o reprezentare clarã a imaginii reale a etapelor pe care le parcurge un dosar
pânã la soluþionare, la modalitatea
de accesare ºi aflare a soluþiilor dosarelor aflate pe rolul Curþii de Apel Craiova sau a altor
informaþii utile puse la dispoziþie pe site-ul
Curþii de Apel Craiova, precum ºi difuzarea
Ghidurilor de orientare pentru justiþiabili participanþilor la aceastã manifestare dar ºi a altor broºuri informative, dupã cum au precizat
reprezentanþii instituþiei.
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Sprijin pentru 600 de copii doljeni
Nu mai puþin de 600 de copii din 13
comunitãþi defavorizate din judeþul
Dolj vor beneficia de ajutor în cadrul
unui amplu proiect de dezvoltare coO mânã de ajutor poate fi întinsã
acestor copii prin intermediul programului „Donator de Viitor”, lansat sãptãmâna aceasta de World Vision. Este
primul demers de tip „child sponsorhip” din România, prin care organizaþia oferã posibilitatea românilor de
a contribui la schimbarea destinului
unei comunitãþi defavorizate, susþinând copiii din acea comunitate.
Prima etapã a programului de
dezvoltare comunitarã se va derula în perioada octombrie 2013
– septembrie 2014 ºi va viza nevoile a 13 comunitãþi defavorizate din judeþul Dolj. În prima
fazã a campaniei, cei care doresc
sã susþinã demersul World Vision pot sprijini unul din cei 600
de copii înscriºi în program, prin
donaþii lunare de 68 de lei pe
www.worldvision.ro/donatorde-viitor.

munitarã ce se va derula pe cinci paliere principale: educaþie, sãnãtate,
dezvoltare economicã, advocacy ºi
dezvoltare spiritualã

mânia oferã ºi românilor posibilitatea de a se implica activ într-un proiect ce dã o ºansã în plus la un viitor
mai bun copiilor din mediul rural.
Programul „Donator de Viitor” are
drept obiectiv implicarea pe termen
lung ºi stabilirea unei legãturi directe între copil ºi persoana care se înscrie în programul de donaþii. Astfel, programul permite o comunicare

„Donator
de viitor”
Pânã în prezent, programele
de dezvoltare comunitarã dezvoltate de World Vision s-au derulat cu ajutorul unor donatori
individuali din alte þãri, precum
SUA, Canada, Taiwan sau Elveþia. Începând cu luna octombrie
a acestui an, World Vision Ro-

constantã între donator ºi copil, primul dintre ei având posibilitatea de a
coresponda cu copilul ºi cu familia
lui sau de a-l vizita, dacã îºi doreºte
acest lucru.
«Pentru mulþi dintre cei 600 de
copii înscriºi în program, copilãria
înseamnã drumul lung parcurs pe jos
pânã la ºcoalã indiferent de anotimp,
înseamnã o pereche de pantofi pe
care o împart cu fraþii lor, o odaie micuþã luminatã de o singurã
lumânare sau un cartof fiert împãrþit – masa pentru întreaga zi.
Prin lansarea campaniei „Donator de viitor”, ne dorim sã schimbãm aceastã realitate ºi sã le oferim speranþã acestor copii care
se confruntã prea devreme cu
greutãþi prea mari. De aceea, îi
rugãm pe toþi cei care vãd acest
mesaj sã nu rãmânã indiferenþi.
Donaþia lor poate face diferenþa. Împreunã, putem schimba
vieþi în bine», a declarat Cãtãlin
Andrew Popa, director naþional
World Vision România.

Cum se pot dona
bani?
Cei care doresc sã sprijine
aceastã campanie o pot face la
adresa www.worldvision.ro/
donator-de-viitor, unde pot ale-

ge copilul pe care vor sã îl susþinã.
Donând lunar 68 de lei, îi asigurã copilului ales ºansa la o viaþã mai bunã
ºi suport moral. Astfel, cu mai puþin
de 2.5 lei pe zi îi poate schimba destinul, dându-i posibilitatea sã meargã
în fiecare zi la ºcoalã, sã aibã caietele
ºi cãrþile necesare, sã se ducã la doctor atunci când este cazul ºi sã beneficieze de tratamentul corespunzãtor,
chiar sã meargã în excursii ºi tabere.
Prin intermediul programului „Donator de Viitor”, fiecare susþinãtor al
campaniei ajutã World Vision România sã contribuie la schimbarea în
bine a vieþii celor 600 de copii. Astfel, plecând de la faptul cã bunãstarea copilului este strâns legatã de
bunãstarea familiei sale ºi a comunitãþii în care trãieºte, World Vision Ro-

mânia va lucra alãturi de oamenii din
fiecare comunitate pentru a rezolva
problemele cu care se confruntã, astfel încât membrii ei sã devinã capabili sã îºi ia soarta în propriile mâini
ºi sã îºi îngrijeascã mai bine copiii.
Implementarea campaniei se va
realiza pe domenii de activitãþi având
cinci paliere principale: educaþie, sãnãtate, dezvoltare economicã, advocacy ºi dezvoltare spiritualã. Desfãºurarea programelor are permanent
în vedere transformarea comunitãþilor din entitãþi pasive, neimplicate,
aflate în aºteptarea sprijinului din
afarã pentru depãºirea situaþiilor dificile, în comunitãþi active, implicate,
capabile sã construiascã viitorul propriilor copii.
RADU ILICEANU

Ministagiune de toamnã
Conferinþã internaþionalã cu tema „Competenþe
socio-umane pentru piaþa muncii”, la Craiova la Casa de Culturã a Studenþilor
În zilele de 19 ºi 20 octombrie, Universitatea din
Craiova, în calitate de beneficiar al proiectului
POSDRU/109/2.1/G/81762 „Competenþe socioumane pentru piaþa muncii din regiunea Sud-Vest
Oltenia”, a organizat la Casa Universitarilor conferinþa internaþionalã cu tema „Competenþe socioumane pentru piaþa muncii”. Proiectul este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, de Facultatea
de Teologie, ºi este cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritarã 2 „Corelarea învãþãrii pe tot parcursul
vieþii cu piaþa muncii”, Domeniul major de intervenþie: 2.1 „Tranziþia de la ºcoalã la viaþa activã”.
Parteneri sunt Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul
Judeþean Dolj ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj

Obiectivul: 300 de studenþi
craioveni integraþi
pe piaþa muncii
Obiectivul general al proiectului
este creºterea gradului de inserþie pe
piaþa muncii a 300 de studenþi de la
ºapte specializãri universitare din domeniul socio-uman (Teologie Pastoralã, Asistenþã Socialã, Sociologie, Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene, Istorie, Românã, Comunicare ºi
relaþii publice). „Aceastã creºtere se
va produce prin anticiparea ºi dezvoltarea competenþelor necesare pentru
viitor, precum ºi prin realizarea unei
legãturi mai bune între educaþie, formare instituþionalã, practicã studenþeascã ºi apoi prin angajarea în diferite domenii ale muncii. Atingerea acestui obiectiv va genera un efect pozitiv pe termen lung, deoarece contribuie la dezvoltarea capitalului uman
de la nivel local, precum ºi la corelarea educaþiei din mediul universitar cu
cerinþele pieþei muncii, ceea ce va sprijini inclusiv generaþiile viitoare de stu-

denþi în domeniul socio-uman. În acest
fel, proiectul contribuie atât la dezvoltarea unor resurse umane capabile
sã gestioneze cât mai eficient procesul tranziþiei de la ºcoalã la viaþa activã, cât ºi la creºterea calitãþii sistemului de educaþie din învãþãmântul superior”, a declarat diac. conf. dr. Gelu
Cãlina, de la Facultatea de Teologie
din Craiova.

Schimb de experienþã
ºi de informaþii în organizarea
ºi coordonarea stagiilor
de practicã a tinerilor
Lucrãrile conferinþei de sãptãmâna trecutã au fost centrate pe obiectivele ºi rezultatele majore ale proiectului ºi au analizat armonizarea dintre
competenþele profesionale ºi transversale din domeniul socio-uman ºi
aºteptãrile de pe piaþa muncii, precum
ºi modalitãþile de optimizare a programelor universitare de practicã profesionalã, astfel încât sã fie relevante ºi
oportune pentru dinamica pieþei mun-

cii din regiunea Sud-Vest Oltenia. De
asemenea, prezentãrile în plen ºi sesiunile paralele organizate pe grupuri
tematice au vizat schimbul de experienþã, de informaþii ºi bune practici în
organizarea ºi coordonarea stagiilor
de practicã a studenþilor, între partenerii în proiect ºi alte instituþii de la
nivel regional, naþional ºi internaþional cu activitate relevantã în domeniu. În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele direcþii ºi realizãri ale
proiectului.
Manifestarea a avut în principal
menirea de a descrie principalele direcþii parcurse în proiect, activitãþile
urmând sã se încheie la data de 31
decembrie a.c. Lucrãrile selectate vor
fi publicate într-un Ghid de bune practici în organizarea stagiilor de practicã profesionalã în domeniul sociouman, la nivel naþional ºi internaþional, care sã furnizeze repere metodologice utile în proiectarea, implementarea ºi dezvoltarea de programe de
practicã profesionalã.
ALINA DRÃGHICI

Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova deruleazã în
perioada 1 octombrie – 28 decembrie a.c. proiectul studenþesc „Ministagiune de toamnã”. În cadrul acestuia,
trupa de teatru Face Act a instituþiei va pune în scenã
trei spectacole de teatru.
Teatrul reprezintã genul de artã
în care comunicarea umanã se
manifestã în toate ipostazele sale:
text, cuvânt, intonaþie, mimicã,
gest, miºcare, spaþiu, etc. Din
acest motiv ºi în contextul luptei
pentru obþinerea titlului de
Capitalã Culturalã Europeanã în
care s-a înscris municipiul Craiova,

Casa de Culturã a Studenþilor
urmãreºte promovarea actului
cultural în rândul tinerilor. “Casa
de Culturã a Studenþilor din
Craiova susþine prin proiectele
sale tinerii cu iniþiativã. Încercãm
prin tot ce facem sã le oferim
tinerilor studenþi cât mai multe
variante de petrecere a timpului
liber prin activitãþi ce îºi
propun dezvoltarea
apetitului pentru
culturã”, a declarat Ionuþ
Dumitrache, director
CCS Craiova.
La rândul sãu, Mirela
Gãman, coordonator
Face Act, a explicat cã
prin intermediul spectacolelor pe care trupa le
pregãteºte tinerii sunt
provocaþi sã-ºi depãºeascã limitele “Prin
spectacolele pe care le
vom pregãti în cadrul
acestui proiect încercãm
sã îi provocãm pe tineri
sã îºi depãºeascã
limitele. Sunt spectacole
inspirate din realitãþile
societãþii în care trãim,
spectacole comice cu
mesaje pozitive”, a
declarat actriþa Mirela
Gãman, coordonator
Face Act.
ALINA DRÃGHICI
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15 tezaure de monede şi podoabe din aur,
argint şi bronz, expuse la Muzeul Olteniei
În s ala de conferinţe a Se cţiei I storie-Arhe ologie a Muzeului Olte niei
(strada „Madona Dudu” nr. 14) are loc
astăzi, ora 11.00, deschide rea oficială
a Conferinţei Naţionale „Oltenia. Interferenţe Culturale. Societatea Numismatică Română. 110 ani de existenţă (19032013)”, e venime nt organizat, în perioada 23-25 octombrie , cu s prijinul
Consiliului Judeţe an Dolj. Această a
IV-a ediţie a evenimentului va reuni

Istorici şi numismaţi din întreaga
ţară, între care
şi acad. Alexandru Vulpe,
îşi dau întâlnire la Craiova
Numeroase instituţii de prestigiu vor fi reprezentate la această
ediţie a Conferinţei Naţionale „Oltenia. Interferenţe Culturale. Societatea Numismatică Română.
110 ani de existenţă (1903 -

2013)”: Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Buc ureşti, Banca Naţională a României, Muzeul Naţional
de Istorie a României, Muzeul
Munic ipiului Buc ureşti, Muzeul
Banatului din Timiş oara, Muzeul
Ţării Crişurilor din Oradea, Centrul de Arheologie din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al
Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova, Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu ş.a.
La deschiderea oficială şi-au
anunţat participarea, alături de organizatori, academicianul Alexandru Vulpe – preşedintele Secţiei de
Ştiinţe Is torice şi Arheologie din
cadrulAcademiei Române, dr. Viorel Emanuel Petac – preşedintele

specialişti în numismatică din România şi Republica Moldova. Cu ace laşi
prilej va fi vernisată e xpoziţia „Comori
pierdute, comori regăsite…”, ce cuprinde 15 tezaure de monede şi podoabe,
din aur, argint şi bronz, de scoperite pe
teritoriul Olteniei şi Munte niei. În total, peste 4.100 de piese, care re prezintă o mică parte din colecţiile numismatice ale Secţiei de Istorie-Arhe ologie a Muzeului Olteniei.

Soc ietăţii Numismatic e Române, şi Onoriu Stoica – preşedintele Societăţii Numismatice Române, Sec ţia Craiova. Luc rările
conferinţei s e vor des făş ura pe
parc urs ul zilelor de as tăzi ş i
mâine, pe două s ec ţiuni – „Numismatică antică şi mediev ală”
ş i „Numismatică modernă şi
contemporană”. Vineri, 25 octombrie, participanţii sunt invitaţi
într-o excursie doc umentară.

Muzeul craiovean deţine una
dintre cele mai mari colecţii
de numismatică din România:
aproape 40.000 de monede
Cu această ocazie, la Secţia Istorie-Arheologie a Muzeului Ol-

teniei s e desc hide şi expoziţia
temporară de numismatică „Comori pierdute, com ori regăsite…”, ce c uprinde 15 tezaure de
monede şi podoabe, din aur, argint ş i bronz, descoperite pe teritoriul Olteniei ş i Munteniei. Vor
fi expuse peste 4.100 de monede
ş i podoabe, c are reprezintă o
mic ă parte din colecţia numis matic ă a secţiei – una dintre cele mai
mari din România, ce îns umează
aproape 40.000 de monede.
„Monedele expuse au origini
divers e şi sunt datate în epoci diferite, de la imitaţii de tetradrahme după emisiunile regilor macedoneni Filip II ş i Filip III Arideul, denari romani imperiali şi

antoninieni, drahme greceşti de
tip Dyrrhachium şi Apollonia, la
groşi bulgăreş ti, denari ungureşti, taleri şi până la kuruş i, ducaţi ş i lire. Sunt emisiuni monetare ale Imperiului Roman, Imperiului O toman, Imperiului
Habs burgic, Imperiului Ţaris t şi
Imperiului Francez, care au circ ulat în s paţiul românesc de-a
lungul a 21 de s ec ole”, a precizat arheolog dr. Florin Ridiche , managerul Muzeului Olteniei. În premieră, c u ac eas tă
ocazie va fi expus tezaurul de
monede din aur de la Desa, datat în s ec olul al XIX-lea, des c operit în c ursul c ampaniei arheologic e din anul 2011.

„Bal mascat” cu acorduri verdiene,
pe scena Teatrului Liric „Elena Teodorini”
La aproape 155 de ani de la premiera absolută,
care a avut loc la Teatro Apollo din Roma (pe 17
februarie 1859), şi în anul în care întreaga lume
celebrează 200 de ani de la naşterea celui care a
compus-o, opera „Bal mascat” de Giuseppe Verdi
este readusă în faţa publicului craiovean. Spectacolul – în regia artistică a lui Emil Strugaru
(Cluj-Napoca), cu costume şi decoruri realizate
de artis tul Lucian Irimescu – va fi prezentat
mâine, 24 octombrie, ora 19.00, pe scena Teatrului Liric „Elena Teodorini”. Conducerea muzicaÎn italiană, în original, „Un ballo in maschera”, compusă pe un
libret de Antonio Somma, după piesa „Gustav III”, de Eugene Scribe, opera „Bal mascat” îi aduce
în scenă, alături de Corul, Orchestra şi Ansamblul de balet ale Teatrului Liric „Elena Teodorini”, pe
artiştii Cristian Mogoşan – ClujNapoca (în rolul Riccardo), Ioan
Cherata (Renato), Renata Vari
(Amelia), Georgeta Grigore –
Bucureşti (Ulrica), Diana Ţugui
(Oscar), Sorin Drăniceanu (Samuel), Dan Popescu – Braş ov
(Tom), Mircea Tudora (Silvano)

şi Ion Sandu Filip (Judecătorul).
Opera – a cărei acţiune se petrece la Boston, la începutul anilor
1700 – este inspirată de asasinarea regelui Gustav III al Suediei,
din 1792, dar este lipsită de acurateţe istorică. Sursa inspiraţiei însăşi era o prezentare romanţată a
evenimentelor, respectiv în perioada compunerii operei cenzura guvernului i-a impus lui Verdi să efectueze schimbări în des făşurarea
acţiunii din cauza sensibilităţii politice a subiectului şi/sau a sugestiilor de natură anarhică.
În 1833, dramaturgul francez

Eugene Scribe a descris evenimentele care au dus la asasinarea regelui Gustav al III-lea în piesa omonimă, „Gustav III”. Singurele lucruri reale pe care Scribe le-a păstrat au fost câteva nume istorice
implicate, conspiraţia în sine şi asasinarea de la balul mascat. Caracterizările, personajele, povestea
romantică, ghicirea viitorului, trădarea prieteniei etc. sunt rezultate
ale ficţiunii autorului francez.
Deşi opera lui Verdi s-a bazat
pe piesa lui Scribe ş i nu pe faptele istoric e, cenzura regală a avut
un cuvânt de s pus . De aceea ac-

Dirijorul Francesco Ommassini:
«Pentru un dirijor de orchestră care se pregăteşte să execute o operă de
Verdi este fundamental să găsească „nuanţa” proprie acelei lucrări. Acest cuvânt, folosit de Verdi însuşi, defineşte tenta, culoarea predominantă a operei,
care e deja clară în preludiu sau în uvertură. În „Bal mascat”, totul se complică, deoarece avem mai multe „nuanţe” pentru amestecul elementelor. Fragmentele tragice alternează cu cele umoristice, iar uneori se întrepătrund, creând
destule dificultăţi interpretului. Pentru a exemplifica, voi menţiona actul al II-lea
– centrul dramei – unde alternează patru numere (arie, duet, terţet, cvartet), cu
o intensificare a tensiunii dramatice care, în loc să conducă spre un clasic Largo
concertato di stupore, ajunge la un anticlimax al caracterului grotesc. În timp ce
Renato se gândeşte furios la trădarea prietenului său, iar Amelia este disperată,
Sam, Tom şi conspiratorii îl şicanează cu înverşunare cu o melodie comicosarcastică, ce creează un contrast violent cu cântul celor doi protagonişti. Am
făcut această scurtă analiză pentru a-i sugera auditorului dificultăţile unei interpretări care pune în evidenţă cele două aspecte ale operei şi dorindu-mi, desigur,
ca dirijor… să reuşesc!».

lă îi aparţine dirijorului italian Francesco Ommassini, iar din distribuţie face parte şi tenorul
Cristian Mogoş an, solist al Opere i Naţionale
Române din Cluj-Napoca şi una dintre vocile importante ale României de azi. Reprezentaţia cu
„Bal mascat” face parte din programul celei dea XI II-a e diţii a Festivalului Internaţional „Elena Teodorini” (10 octombrie – 14 noie mbrie),
de dicat bice ntenarului naşterii lui Gius eppe
Verdi şi care mai cuprinde operele „Otello”, „Trubadurul” şi „Nabucco”.

ţiunea se va desfăşura în Lumea
Nouă, la Boston, în loc de Europa, perioada va fi vag sugerată
ca fiind cea a începutului anilor
1700, deci cea a Americii de Nord
coloniale britanice, rangul personajului asasinat va fi c oborât de
la cel de monarh la cel de guvernator colonial, iar pers onajul în
sine va fi nimeni altul decât Ric-

c ardo (Ric hard), Contele (ori
Earl) de Warwic k.
În ciuda finalului său tragic,
opera „Un ballo in maschera” are
multe momente reuşite de combinare armonioasă a sublimului şi ironiei, o imixtiune de tragism şi comedie care i-a făcut pe mulţi critici de muzică de operă să o eticheteze ca „shakespeariană”.

Francesco Ommassini s-a născut
la Veneţia, unde şi-a desăvârşit studiile
muzicale de vioară şi compoziţie, obţinând la absolvenţă calificative merituoase şi aprecieri maxime. După ce s-a
perfec ţionat în cele mai importante
academii internaţionale („Hochschule”
din Viena, „Accademia Chigiana” din
Siena, Şcoala de Muzică din Fiesole),
s-a lansat într-o strălucită carieră concertistică, ce l-a adus în componenţa
ansamblului „I Solisti Veneti” şi în cele
mai prestigioase săli de concert şi festivaluri internaţionale. Din 1996 este
şeful partidei de vioara a doua a Orchestrei Fundaţiei Arenelor din Verona. Faptul că face parte dintr-unul dintre cele mai importante teatre lirice ale
lumii, precum şi contactul permanent şi colaborarea cu dirijori renumiţi ai
timpurilor noastre i-au stimulat dorinţa de a aprofunda studiul dirijatului
de orchestră. Esenţială a fost întâlnirea cu Donato Renzetti, cu care s-a
perfecţionat, obţinându-şi diploma la „Accademia Musicale Pescarese” şi
debutând în acest domeniu în anul 2009.
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UE relanseazã negocierile
de aderare cu Turcia
Uniunea Europeanã a decis sã
deschidã, ieri, un nou capitol în
negocierile de aderare cu Turcia,
dupã trei ani de blocaj, a anunþat
preºedinþia lituanianã a UE.
Urmând recomandãrile Comisiei
Europene, miniºtrii UE pentru
Afaceri Europene, reuniþi la Luxemburg, au dat undã verde deschiderii,
la 5 noiembrie, a unui nou capitol de
negocieri. Decizia oficialã de
deschidere a unui nou capitol de
negocieri cu Ankara a fost luatã în
iunie, dar a fost amânatã, mai ales la
presiunea germanã, din cauza
reprimãrii, de cãtre autoritãþile
turce, a manifestaþiilor din piaþa
Taksim din Istanbul. În raportul sãu
de sãptãmâna trecutã, Comisia
Europeanã a denunþat o folosire
excesivã a forþei de cãtre poliþie în
aceastã represiune, dar a salutat
pasul important al Turciei în materie
de democraþie. Oficial candidatã din
1999, Turcia a eºuat pânã în prezent
în a progresa în negocierile de
aderare, care se lovesc de rezervele
Parisului ºi Berlinului cu privire la
intrarea în UE a unei mari þãri
musulmane ºi în absenþa unei
reglementãri cu Ciprul privind
partea de nord a insulei, ocupate din
1974 de trupele turce.

externe
C O M E N TA R I U

Bashar al-Assad considerã cã nu sunt întrunite
condiþiile pentru negocierile de pace cu opoziþia
Preºedintele sirian, Bashar alAssad (foto), a afirmat cã „încã
nu au fost întrunite condiþiile”
pentru negocierile de pace cu
opoziþia sirianã, în pofida eforturilor depuse pe plan internaþional pentru organizarea unei conferinþe de pace. Evocând organizarea conferinþei Geneva II,
cerutã de Rusia ºi Statele Unite
cu scopul de a gãsi o soluþie pen-

tru conflictul sirian, Bashar alAssad a afirmat cã „nu a fost fixatã nici o datã, iar condiþiile încã
nu au fost întrunite, dacã vrem
ca ea (conferinþa) sã fie reuºitã”. „Care sunt forþele care vor
lua parte? Ce legãturã au ele cu
poporul sirian? Aceste forþe reprezintã poporul sirian sau statele care le-au inventat?”, a întrebat el. „Cum vor putea aceste

Rusia ºi China au semnat 20
de acorduri de cooperare
bilateralã în timpul vizitei
lui Medvedev
Premierul rus Dmitri Medvedev ºi
omologul sãu chinez Li Keqiang au
semnat douãzeci de acorduri privind
cooperarea bilateralã ºi o declaraþie
comunã la finalul negocierilor
purtate cu ocazia vizitei începute
luni la Beijing de ºeful guvernului
rus, relateazã agenþia de presã RIA
Novosti. Cele douã pãrþi au semnat
un memorandum de înþelegere între
Ministerele Educaþiei rus ºi chinez
cu privire la cooperarea între
universitãþile din cele douã þãri ºi un
altul vizând organizarea unui târg
de produse ruso-chinez, care ar urma
sã se desfãºoare periodic. În plus,
premierii Dmitri Medvedev ºi Li
Keqiang au semnat un memorandum
de cooperare în domeniul medical, în
caz de dezastre. Vizita de lucru a
ºefului guvernului rus în China se va
încheia astãzi.

Jurnalistul Greenwald:
Toate þãrile din America
Latinã au fost spionate
de Statele Unite
Jurnalistul Glenn Greenwald,
care a publicat dezvãluirile lui
Edward Snowden despre sistemul
de supraveghere cibernetic american, susþine cã toate þãrile din
America Latinã au fost spionate de
Statele Unite. „Toate þãrile din
America Latinã au fost spionate de
administraþia americanã”, a
declarat acesta în timp ce participa,
prin videoconferinþã, din Brazilia,
unde locuieºte, la a 69-a Adunare
Generalã a Societãþii Interamericane de Presã (SIP). „Mai multe
reuniuni latino-americane”, printre
care ale Organizaþiei Statelor
Americane (OEA), ºi „discuþiile pe
marginea tratatelor de liber
schimb” au fost spionate, a afirmat
el. Greenwald, care a demisionat
sãptãmâna trecutã de la cotidianul
britanic „The Guardian”, a afirmat
cã vor mai apãrea ºi alte dezvãluiri
despre sistemul de supraveghere
mondial american orchestrat de
Agenþia Naþionalã de Securitate
Naþionalã (NSA) a SUA.
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forþe sã reprezinte poporul sirian, dacã ele trãiesc în strãinãtate? Ele nu îndrãznesc sã vinã în
Siria”, a adãugat Bashar al-Assad. Acesta nu a recunoscut niciodatã Coaliþia Naþionalã Sirianã,
care îi cere demisia, ºi a acuzato pe aceasta cã se supune ordinelor statelor occidentale. „Soluþia (pentru conflictul sirian) trebuie sã fie o soluþie sirianã”, a
afirmat Assad. De asemenea, el
a calificat miºcarea Fraþii Musulmani, o componentã a opoziþiei,
drept „o grupare teroristã ºi oportunistã (..) care foloseºte religia
în scopuri politice”. Comentând
vizita trimisului special al Ligii
Arabe ºi ONU în Siria, la sfârºitul lui noiembrie, preºedintele sirian a subliniat cã Lakhdar Brahimi nu ar trebui sã „devieze” de
la scopurile misiunii care i-a fost
încredinþatã. „Noi îi cerem sã-ºi
respecte misiunea, sã nu devieze
de la aceasta. El (Lakhdar Brahimi) a fost însãrcinat cu o misiune de mediere, deci ar trebui sã
fie un mediator neutru. El nu ar
trebui sã îndeplineascã sarcinile
impuse de cãtre alte state, ci sã

se concentreze asupra dialogului
dintre pãrþile aflate în conflict”,
a adãugat Bashar al-Assad. Ultima vizitã a lui Lakhdar Brahimi
în Siria, în 2012, a fost criticatã
de cãtre autoritãþile siriene, care
l-au acuzat pe trimisul ONU de
„pãrtinire flagrantã”. De asemenea, Bashar al-Assad a declarat cã
intenþioneazã sã candideze pentru
un nou mandat, în 2014, explicând cã nu vede nici un motiv
pentru care nu ar putea face acest
lucru. „Personal, nu vãd nici un
obstacol în calea nominalizãrii
mele în cursa prezidenþialã”, a
afirmat liderul sirian într-un interviu acordat postului Al Mayadeen
TV. În opinia secretarului de stat
american, John Kerry, dacã Bashar al-Assad va fi reales în funcþia de preºedinte în 2014, rãzboiul din Siria va continua. „Dacã el
crede cã va soluþiona problemele
candidând (la alegerile din 2014),
pot sã-i spun urmãtorul lucru: în
opinia mea, este clar cã acest rãzboi nu se va termina, atât timp cât
el ocupã” aceastã funcþie, a afirmat Kerry într-o conferinþã de
presã, la Paris.

Grecia ºi Malta vor sã împartã Amnesty International cere SUA
povara imigraþiei cu Europa sã punã capãt secretului din jurul
Grecia ºi Malta ºi-au exprimat
înceteazã sã batã la uºile noasatacurilor cu drone în Pakistan
dorinþa de a ajunge la o poziþie
tre”, a adãugat Samaras, care s-a
comunã cu Spania, Italia ºi
Franþa pe tema imigranþilor,
pentru ca Europa sã „împartã
povara” cu ele. „Imigranþii care
ajung în Grecia sunt la fel de
numeroºi ca grecii care sunt în
ºomaj, reprezentând o povarã
grea pentru þara mea”, a afirmat
în faþa presei din La Valletta
premierul grec, Antonis Samaras,
la încheierea unei întâlniri cu
omologul sãu maltez, Joseph
Muscat. Cei doi ºefi de guvern
au convenit asupra faptului
cã imigraþia clandestinã „este o
problemã umanitarã care necesitã
o soluþie europeanã”. „Frontierele
noastre sunt ºi cele ale Europei ºi
traficul de fiinþe umane nu

întâlnit, la Roma, ºi cu omologul
italian, Enrico Letta, pentru a
discuta pe acelaºi subiect. Aceste
întâlniri sunt destinate pregãtirii
summitului european de joi ºi
vineri, de la Bruxelles, la care
subiectul imigranþilor care ajung
cu vaporul va fi pe ordinea de zi,
dupã douã naufragii soldate cu
peste 400 de morþi într-o sãptãmânã, la începutul lui octombrie,
în largul insulei Lampedusa ºi în
Malta. Enrico Letta a asigurat, la
rândul sãu, cã Italia va fi „clarã ºi
fermã” la viitorul Consiliu
European care va discuta despre
imigraþie ºi cã va refuza o
reuniune „superficialã” pe
aceastã temã.

SUA trebuie sã punã capãt „secretului” din jurul tirurilor sângeroase ale dronelor lor din Pakistan ºi sã-i aducã în faþa justiþiei pe
cei responsabili de aceste atacuri
„ilegale”, afirma ieri într-un nou
raport organizaþia pentru apãrarea
drepturilor omului Amnesty International, relateazã AFP. Publicarea acestui raport despre bombardamentele avioanelor fãrã pilot
americane din Pakistan a avut loc
cu o zi înainte de întâlnirea, la Washington, a premierului pakistanez
Nawaz Sharif cu preºedintele american Barack Obama. Problema
acestor tiruri, denunþate oficial de
Pakistan, ar trebui abordatã cu
ocazia întrevederii, care marche-

zã prima vizitã oficialã la Washington a unui premier pakistanez în
timpul administraþiei Obama. Din
2004, între 2.000 ºi 4.700 de persoane, dintre care sute de civili,
potrivit diverselor evaluãri, au fost
ucise în cele peste 300 de tiruri
ale avioanelor americane fãrã pilot din zonele tribale din nord-vestul pakistanez, principalul bastion
din regiune pentru talibani ºi alte
grupãri ce au legãturi cu Al-Qaeda, situat la graniþa cu Afganistanul. „Autoritãþile americane trebuie
sã îºi deschidã programul de
avioane fãrã pilot unei examinãri
(n.r. - publice) independente ºi
imparþiale”, susþine organizaþia în
raportul sãu.

Bulgarii anunþã probleme majore la podul Calafat-Vidin
Podul Calafat-Vidin are aproximativ 20
de probleme serioase, relevã o inspecþie a
Ministerului bulgar al Transporturilor, informeazã site-ul Novinite.com. „Nu înþeleg de ce presa a relatat doar despre o singurã gaurã în asfalt pe podul Calafat-Vidin,
când de fapt sunt numeroase gropi ºi alte
probleme”, a declarat ministrul bulgar al
Transporturilor, Danail Papazov, potrivit
site-ului Novinite.com. Podul a fost asfaltat în urmã cu patru luni, dar presa a relatat cã existã deja o groapã mare pe sensul
dinspre România spre Bulgaria. Verificãrile
tehnice realizate de specialiºtii bulgari au
evidenþiat probleme cu scurgerea apei, care
ajunge sã se infiltreze în asfalt. „Dacã acest
lucru ne poate oferi vreo satisfacþie, partea românã a podului este într-o stare mai
proastã”, a adãugat Papazov. În plus, pe
pod existã ºi probleme cu iluminatul ºi chiar

cu semafoarele pentru controlul traficului.
Ministrul bulgar al Transporturilor a declarat cã în contract nu existã nici o clauzã
prin care compania care
a construit podul, FCC
(Spania), sã fie obligatã
sã repare eventualele
probleme apãrute. Podul
Vidin-Calafat face parte din Coridorul paneuropean de transport IV.
Valoarea totalã a proiectului a fost de 282 milioane de euro, dintre
care 106 milioane de
euro au fost fonduri europene, restul sumei
provenind din finanþãri
la nivel naþional ale celor douã þãri vecine ºi in-

vestiþii private. Podul are 1,8 kilometri lungime ºi patru benzi rutiere, cale feratã, piste
pentru pietoni ºi biciclete.
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ANUNÞ
privind organizarea concursului de ocupare
a funcþiei de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna
Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, jud. Dolj anunþã organizarea concursului pentru
ocuparea funcþiei de manager – persoanã fizicã pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
Concursul se va desfaºura conform Regulamentului aprobat prin Dispoziþia
Preºedintelui Consiliului Judetean Dolj nr. 609/2010, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din comuna Bucovã, sat
Leamna de Sus, str. Principalã, nr. 1, jud. Dolj.
Concursul se desfãºoarã în perioada 7.11.2013 – 20.11.2013, în douã etape, dupã cum urmeazã:
- etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaþi a condiþiilor stabilite în publicaþia de concurs, etapã eliminatorie;
- etapa de susþinere a probelor de evaluare care cuprinde:
a) proba scrisã, test – grilã de verificare a cunoºtinþelor;
b) proba de susþinere a proiectului de management, completatã, dupã caz, de un interviu de selecþie.
La concurs se pot înscrie candidaþii, persoane fizice, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar de lungã duratã cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
b) sunt absolvenþi ai unor cursuri de perfecþionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul
Sãnãtãþii, ori sunt absolvenþi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat
într-o instituþie de învãþãmânt superior acreditatã, potrivit legii;
c) au cel puþin 2 ani vechime în posturi prevãzute cu studii universitare de lungã duratã, conform legii;
d) nu sunt condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penalã;
e) sunt apþi din punct de vedere medical (fizic ºi neuropsihic);
f) nu au vârsta de pensionare, conform legii.
Dosarul de înscriere la concurs va fi depus la secretariatul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, în perioada
7.11.2013 – 11.11.2013, (între orele 8.00 ºi 15.00) si va conþine:
- cerere de înscriere;
- copia actului de identitate;
- copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalente;
- copia legalizatã a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management
sanitar sau copia legalizatã a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ
organizat intr-o instituþie de invatamant superior acreditata potrivit legii;
- curriculum vitae;
- copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestã efectuarea unor specializari, competente/ atestate in domeniul
managementului sanitar;
- adeverinþã care atestã vechimea in posturi cu studii universitare de lungã duratã sau copie de pe carnetul de munca,
certificata “in conformitate cu orginalul” de cãtre conducerea unitatii;
- cazier judiciar;
- adeverinþã
din care rezultã ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
- declaraþia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;
- declaraþia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinþã cã a fost inceputã urmarirea penalã
asupra sa;
- copie legalizatã a actelor (certificat de casatorie etc) prin care ºi-a schimbat numele, dupa caz;
- proiectul de management realizat de candidat în trei (3) exemplare;
-chitanþa de platã a taxei de participare la concurs.
Concursul va cuprinde, în desfasurarea lui, doua etape:
a. Etapa de verificare a dosarelor de inscriere la concurs – etapa eliminatorie;
b. Etapa de sustinere a probelor de evaluare.
Etapa de verificare a dosarelor
Dosarele vor fi verificate in termen de 3 zile de la data finalizãrii înscrierilor. Comisia de concurs stabileºte pentru
fiecare candidat rezultatul prin înscrierea menþiunii “Admis” sau “Respins”. Rezultatele vor fi afisate la sediul unitaþii
imediat dupã finalizarea verificãrii.
Contestatiile vor putea fi depuse in termen de 24 ore de la afiºarea rezultatelor si vor fi rezolvate de catre Comisia de
soluþionare a contestaþiilor în termen de maximum 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.
Vor participa la urmatoarea etapã doar candidaþii declaraþi “Admis”.
Pentru candidaþii declaraþi “Respins” se va returna 75% din suma de participare la concurs in termen de 60 zile de la
data afisãrii rezultatului.
Etapa de sustinere a probelor de evaluare va consta în:
- proba scrisã - test grilã de verificare a cunostintelor cu o duratã de 120 de minute ce se va desfãºura pe data de
18.11.2013, ora 10;
- proba de sustinere a proiectului de management completatã, dupã caz, de un interviu de selecþie.
Proba de susþinere a proiectului de management se va desfãºura pe data de 20.11.2013, ora 10.
Atât proba scrisã, cât ºi proba de susþinere a proiectului de management/interviu de selecþie se vor desfãºura la
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
Rezultatul testului – grilã se afiºeazã la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, în termen de maximum 24 de
ore de la finalizarea probei. Candidaþii au dreptul sã conteste rezultatul testului – grilã în termen de 24 de ore de la
afiºarea rezultatului.
Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, din Temele cadru anexate alãturat. Proiectul va avea
un volum de maximum 8 – 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font Times New Roman de 14.
Proiectele de management sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilitã pentru susinerea acestei
probe.
Sustinerea proiectului de management se va face în plenul Comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute ºi
va putea fi suplimentatã in cazul in care se pun intrebãri adiacente.
Comisia de concurs poate solicita suplimentar un interviu de selecþie, în scopul aprecierii abilitatilor candidatului de
îndeplinire a atribuþiilor funcþiei de manager. Aceastã probã poate avea ºi rol de departajare în situaþia în care mai mulþi
candidaþi au obþinut note egale la probele anterioare.
Interviul de selecþie se desfãºoarã pe durata a maximum 15 minute, în plenul Comisiei de concurs.
Nota minima de promovare a fiecarei probe de evaluare este de minim 7.00, iar media finalã de cel putin 8.00.
Temele – cadru pentru proiectul de management, precum ºi bibliografia pentru concurs se publicã pe site-ul ºi la
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna.
Taxa de participare la concurs este de 100 de lei ºi poate fi achitatã la casieria Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna.
Relatii suplimentare se pot obþine de la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, din Comuna Bucovãþ, Sat
Leamna de Sus, str. Principalã nr. 1, tel: 0251-360395 sau de pe site-ul www.spitalulpnf.ro.
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Anunþul tãu!
NICK S.P.R.L. Craiova în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ASMAR S.R.L. vinde la licitaþie publicã cu
strigare construcþie cu nivel de înãlþime P+1E+M cu destinaþie locuinþã cu
suprafaþã utilã 156,87 m.p. ºi suprafaþa
construitã 82 m.p. ºi teren intravilan aferent în suprafaþã totalã de 250 m.p. din
care 168 m.p. liber de construcþii situate în Craiova, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 2, judeþul Dolj. Preþul bunurilor
scoase la vânzare este de 331.681 lei.
Licitaþia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, Calea Bucureºti, nr. 15 B, judeþul Dolj, în data de
7.11.2013, ora 12.00. Relaþii suplimentare la telefon: 0251/415.158/; e-mail:
nicksprl@yahoo.com.
Cãminul pentru Persoane Vârstnice Craiova organizeazã în data de 2.12.2013
concurs de ocupare a unui post – infirmierã ºi a unui post de muncitor calificat – lenjereasã, pe perioadã nedeterminatã. Condiþiile de participare, tematica
ºi bibliografia sunt afiºate la sediul instituþiei: Craiova, str. Tabaci, nr. 3. Relaþii la
telefon: 0251/ 533.578. int. 104.
Societatea Românã de Radiodifuziune
organizeazã la sediul sãu din strada General Berthelot nr. 60-64, sector 1 Bucureºti, concursul pentru ocuparea
postului vacant de: MANAGER la Studioul Regional Craiova. Concursul se
desfãºoarã dupã cum urmeazã: Etapa
I- selecþia dosarelor: 11.11.201313.11.2013. Etapa a-II-a- analiza, evaluarea ºi notarea proiectelor de concurs:
14.11.2013- 20.11.2013. Etapa a-III-asusþinerea interviului: 25.11.201329.11.2013. Inscrierile candidaþilor, respectiv depunerea proiectelor de concurs ºi a dosarului de concurs, se fac
la sediul societãþii, la Serviciul Resurse
Umane- secretariatul comisiilor de concurs, în perioada 16.10.2013- 8.11.2013,
în zilele lucrãtoare, astfel: de luni pânã
joi, între orele 8.30-17.00; vineri între, orele
8.30-14.30. Condiþiile de participare la
concurs sunt afiºate pe site-ul www.radioromania.ro, secþiunea Cariere, subsecþiunea ,,Anunþuri de angajare” la avizierul societãþii din str. Temiºana ºi la avizierul Studioului Regional Craiova.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ PRIVIND
VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE.
Compartimentul Valorificare Bunuri.
În temeiul art. 30, alin. (1), lit. a) din
Hotãrârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii,
în proprietatea privatã a statului, republicatã, Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Craiova –
A.J.F.P. Dolj organizeazã licitaþie publicã în data de 5.11.2013 orele 14.00
la sediul instituþiei din Craiova, str.
Mitropolit Firmilian nr. 2 – Compartimentul Valorificare Bunuri, a urmãtoarelor bunuri: - MOTOR DE BARCÃ “CRESCENT 5”, seria 0560039, tip
outboard, motor 4 timpi, putere 5 CP,
benzinã, culoare albã, grad uzurã
50%, la preþul de 1.054,00 Lei – 10 lei
pas pornire licitaþie; - MOTOR DE
BARCÃ “MARINER 6”, seria
09637769, tip outboard, motor 4 timpi,
putere 6 CP, benzinã, culoare gri,
grad uzurã 30%, la preþul 1.860,00 Lei
– 20 lei pas pornire licitaþie; - REZERVOR MOTOR DE BARCÃ “FORELLE”, metalic, capacitate 10 l, culoare
roºie, grad uzurã 50%, la preþul de
69,44 Lei – 5 Lei pas pornire licitaþie.
Preþurile includ TVA. La licitaþie pot
participa atât persoane fizice, cât ºi
persoane juridice, îndeplinând urmãtoarele condiþii: - înscrierea la licitaþie se face pe bazã de cerere, care se
depune pânã la data de 4.11.2013 orele 13ºº la sediul D.G.R.F.P. Craiova,
A.J.F.P. Dolj – Compartiment Valorificare Bunuri, împreunã cu: - plata
garanþiei de participare la licitaþie, reprezentând 10% din valoarea de pornire a licitaþiei, în contul IBAN – RO09TREZ2915005XXX000140 – CUI
4416952; - împuternicirea persoanei
care il reprezintã pe ofertant; - pentru persoane juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de Ofi-
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S.C. TERMO CRAIOVA SRL
cu sediul în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian nr. 14, organizeazã licitaþie publicã în data
de 24 octombrie 2013 în vederea vânzãrii urmãtoarelor mijloace fixe aprobate la casare:

ciul Registrului Comerþului; - pentru
persoanele juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba românã ºi legalizat; - pentru persoane fizice române, copie de pe actul de
identitate; -pentru persoane fizice
Denumire mijloc fix UM Cant. P.U.(lei)
strãine, copie de pe paºaport sau Nr.
Crt.
carte de identitate, dupã caz; - dova1. Polizor drept GGS 6 Buc. 1
59,89 lei/buc.
2. Tractor U 650
Buc. 1 5.472,68 lei/buc.
da emisã de creditorii fiscali (buget
3. Dacia 1310 LI
Buc. 2 3.744,425 lei/buc.
consolidat, buget local) cã nu are
obligaþii fiscale restante. Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adre- Relaþii suplimentare la telefon: 0251/
sa la sediul nostru din Craiova, str. 599.388 interior – Serviciul Tehnic.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, CompartiFac menaj sau bonã. Tementul Valorificare Bunuri sau la nr. OFERTE SERVICIU lefon: 0762/047.095.
MAR CAN CONde telefon: 0251/402259, 0251/533827. S.C.
STRUCTION angajeazã Finisaje interioare ºi exteTelefon: 0736/
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Sãpãtor manual – studii rioare.
003.526.
Telefon/ fax:
Craiova anunþã scoaterea la con- primare.
Repar frigidere ºi lãzi frigo0251/412.232.
curs în perioada 9-12 decembrie ANGAJÃM MAªINISTE rifice la domiciliul clientului.
2013 a urmãtoarelor posturi vacan- MAROCHINÃRIE. Telefon: Telefon: 0740/895.691;
0755/ 0785/103.411.
te ºi temporar vacante:- 1 post va- 0722/943.220;
Þin evidenþã contabilã.
cant de îngrijitoare pentru Secþia 139.772.
Telefon: 0722/943.220;
MEDITAÞII
0771/215.774.
clinicã ATI; - 1 post vacant de de
Studentã Facultatea de Liîngrijitoare pentru Secia clinicã on- tere, meditez elevi de gimVÂNZÃRI
cologie medicalã; - 1 post vacant naziu (cls. I-VIII) 15 Ron/orã. APARTAMENTE
muncitor IV – mecanic; - 1 post tem- Telefon: 0737/283.028.
2 CAMERE
PROFESOARÃ
Istorie
porar vacant inginer IA; - 1 post tem- meditez pentru orice nivel: Particular vând (închiriez)
porar vacant consilier juridic debu- testare naþionalã, baca- locuinþã bloc nefamiliºti (2
parchet, izolaþie,
tant; - 2 posturi temporar vacante laureat, facultate. Pregã- camere)
geam
termopan,
zona Lila domiciliu elevi de
de infirmierã debutantã pentru Sec- tesc
clasele I–IV. Telefon: ceul de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
þia clinicã Chirurgie ºi ortopedie pe- 0720/536.468.
diatricã; - 2 posturi temporar vacan- Licenþiatã, douã speciali- Particular vând aparta2 camere, etj 2/4,
te de infirmierã debutantã pentru zãri ofer meditaþii comple- ment
zona
Lãpuº, în spatele
te clasele I-IV. Telefon:
Secþia clinicã Ortopedie ºi trauma- 0751/239.088.
Hotelului Helin. Preþ
tologie; - 1 post temporar vacant de Meditez matematicã pen- 46.000 E negociabil. Te0720/556.607.
infirmierã debutantã pentru Secþia tru Evaluare Naþionalã, ba- lefon:
alte concursuri Vând apartament 2 caclinicã Oncologie medicalã; - 1 post calaureat,
ºcolare ºi examene. Tele- mere 6/10 Brazdã, lântemporar vacant îngrijitoare – îngri- fon: 0724/088.745; 0351/ gã Big Family. Preþ negociabil. Telefon: 0752/
jitoare scãri. Data limitã de depune- 416.101.
963.770.
re a dosarelor de înscriere la con- Pregãtesc contabilitate – Vând apartament 2 caºomeri etc. Telecurs - 6 noiembrie 2013, orele 15. studenþi,
fon: 0722/943.220; 0755/ mere transformat în 3, ultramodern cu centralã,
Condiþiile de participare la concurs, 139.772.
ºi garaj, (în spate
bibliografia ºi actele solicitate can- Profesoarã meditez mate- mobilier
Telefon. 0761/ la Billa). Preþ 65.000 Euro
didaþilor pentru dosarul de concurs maticã.
negociabil. Telefon: 0755/
329.958.
943.426.
se gãsesc afiºate la avizierul unitãPRESTÃRI
SERVICII
apartament 2 caþii, str. Tabaci, nr. 1, precum ºi pe CONSULTANÞÃ GRA- Vând
mere decomandate,
pagina de internet a Spitalului Cli- TUITÃ DECORAÞIUNI IN- Calea Bucureºti, zona
nic Judeþean de Urgenþã Craiova: TERIOARE. TELEFON: Institut. Telefon: 0770/
334.956.
http://www.scjuc.ro. Relaþii supli- 0727/804.400.
contabilã. Tele- Vând apartament 2 camentare la serviciul R.U.O.N.S.- Evidenþã
fon: 0758/063.773; 0744/ mere. Telefon: 0351/
0251-502306.
175.746.
390.775.
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S.C. SITCO SERVICE SRL
organizeaza urmatoarele cursuri
ELECTRICIAN INTRETINERE
SI REPARATII
- curs initiere,
180 ore………………..600 ron
OPERATOR pentru MASINIUNELTE CU COMANDA
NUMERICA
- curs calificare,
720 ore…………….1600 ron*.
OPERATOR INTRODUCERE,
VALIDARE SI PRELUCRARE
DATE
- curs calificare,
720 ore……………1600 ron*.
*Pe baza unei testari initiale,
durata si costul cursurilor de calificare se pot reduce la jumatate.
Cursurile sunt autorizate de
catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari.
Pentru mai multe informatii
sunati la 0747 490 968.
Vând apartament 2 ca- Vând casã în Bãileºti ºi
mere central. Telefon: curte 2000 mp zona I, sau
0770/682.554.
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca- fon: 0742/097.486.
mere, Calea Bucureºti. Vând casã comuna UrziTelefon: 0784/122.199. cuþa 4 camere + 3500 mp.
Vând apartament 3 ca- Telefon: 0722/651.544.
mere decomandate, su- Vând casã locuit cu 3
perb, preþ negociabil, spaþii comerciale. Telefon:
zona Ciupercã. Telefon: 0744/391.195.
0742/872.319, 0748/ Casã, 3 camere, anexe,
195.954.
pomi fructiferi, vie, fântânã,
Particular, apartament 3 localitatea Ciutura, preþ
camere, îmbunãtãþiri, 70 negociabil. Telefon: 0763/
mp, 1 Mai (langa Poligra- 305.850.
fie). 45.000 Euro negocia- Vând gospodãrie formabil. Telefon: 0721/218.871. tã din 2 case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þugureºti,
CASE
Vând/schimb casã la comuna Valea Stanciului.
Goeºti cu garsonierã. Telefon: 0251/352.239.
Telefon: 0251/417.276. 0721/502.003.
Vând casã, sat Panaghia, Vând casã + teren aferent
comuna Calopãr, 20 km – în comuna Malu Mare cu
Craiova, centrul localitãþii, ieºire la ºoseaua Craiova
drum asfaltat, 4 camere, – Bechet. Telefon: 0734/
101 m.p. Telefon: 0723/ 159.594.
650.827, 0251/352.257. Casã Craiova 5 camere,
Vând vilã la roºu Gher- 2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
ceºti posibilitate preluare centralã, anvelopatã tercredit Prima Casã. Tele- mic, eventual schimb 2
fon: 0752/142.493.
apartamente, 2 camere
Vând casã cu teren Lã- sau variante. Telefon:
deºti – Vâlcea. Telefon: 0746/498.818.
0767/153.551.
Vând casã în Calafat, str.
Vând casã la 15 km de Jiului, stare bunã, 600 mp.
Craiova, mobilã, aragaz. Preþ negociabil. Telefon:
Telefon: 0752/ 410.378. 0722/618.998.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
vã oferã spaþii moderne,
SUCPI
la cele mai bune preþuri!!!
anunţă programul
Te aºteptãm
de lucr
u:
lucru
în Calea Bucureºti,
Luni - V
ineri
Vineri
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
9.00 - 1
9.00,
19.00,
sã începi propria afacere. Sâmbătă 9.00 - 1
6.00,
16.00,
Nu mai sta pe gânduri!
Duminică 9.00 - 1
4.00.
14.00.
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
Vând teren central 330
UTILAJE
mp
deschidere
2
strãzi.
de telefon: 025
1/438.440. Telefon: 0746/495.167. Vând semãnãtoare grâu
0251/438.440.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intravilan în satul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.

TERENURI

Vând teren extravilan ºi
pãdure. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren Calea Bucureºti
km 11, ideal benzinãrie,
halã, depozit, showroom,
2000 m, deschidere 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni, dimensiuni 20x350. Telefon: 0729/826.217.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p. Bariera Vâlcii, str. Corneºului.
Telefon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu o
casã bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan Brãdeºti, deschidere la Drum
European 54 m, toate utilitãþile. Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi reþele apã, electricitate, cadastru, carte funciarã. Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.

Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tanchiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimnicu de Jos, str. Grãdinari,
nr. 34. Preþ negociabil,
600 mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren intravilan în Iºalniþa, 2500 mp, cu
posibilitate de construire
lângã reþea gaze, cu dublã ieºire, dechidere 34
m, paralel cu drumul european. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren intravilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Telefon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, neparcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova. Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PASARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.

Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Terenurile fiind la stradã betonatã având toate facilitãþile preþ convenabil. Telefon: 0746/467.922; 0744/
220.492.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr apartament sau
garsonierã direct de la
proprietar. Telefon: 0745/
589.825.

SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Telefon: 0727/884.205.
Vând sau schimb apartament 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri metalic, 6 trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Telefon:
0768/104.581.
Vând Peugeot 806, benzinã, an 1995 neînmatriculatã. Bariera Vâlcii nr. 63. Craiova. Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabricaþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.

Matei Titi, Bucovãþ, sat Palilula, stare foarte bunã. Telefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând în Iºalniþa 2 mc lemne foc cu 125 lei mc. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze, ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
VÂND butaºi trandafiri olandezi. Telefon: 0744/642.570.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic handicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Telefon:
0727/804.400.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fabricã, preþ 5000 RON. Telefon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, canistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injector pentru cazan pentru încãlzire.
Telefon: 0729/092.211.
Vând loc de veci cimitirul
Roboaica. Telefon: 0736/
655.212.
Vând 2 gropi, Cimitirul Romaneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
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Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã defectã. Telefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ruseascã ºi discuri Electrecord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø 600
gaze sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciucuri
155/13 cu jantã, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie, ceas Atlantic. Telefon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60, tarlaua 80 preþ negociabil,
zona Daewoo cãpºunãrie. Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Vând canapea extensibilã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, frasin,
salcâm ºi diverºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici pentru a
înfiinþa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, precum ºi hormonii ºi antibioticele din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi
diverse mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer. Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scule, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de interior, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de marcat Activa Magic, 250 lei
negociabil. Telefon: 0766/
355.375.
Vând set motor tip BORGO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la telefon: 0748/057.590.

Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Telefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã
folosit, un calorifer tablã
120/0,60 foarte puþin folosit. Telefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri, combinã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator instruire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, aragaz voiaj cu butelie, maºinã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,501 leu), husã automobil.
Telefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, aragaz + butelie, aer condiþionat, mobilã bucãtãrie, ºifonier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, sufragerie, bucãtãrie, bibliotecã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Telefon: 0720/929.024.
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard beton. Telefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrãnitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din aramã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Ungureni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapuse ºi douã pe o parte. Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bucãtãrie, 2 radio casetofoane (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
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Vând aparat sudurã autogen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Telefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BITUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELEFON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, burtierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãrbuni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã 100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plutitor 20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar – nasturi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr presã pentru
struguri (teasc). Telefon:
0745/589.825.

Colecþionar cumpãr tablouri, sculpturã, acuarelã, graficã, monede, bancnote, timbre, ceasuri, icoane, alte antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

Caut persoanã autorizatã ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Telefon:
0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe perioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tricotat fineþea 6-7 ºi ace fineþea 8. Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez teren pentru Staþie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Telefon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Închiriez spatiu comercial
în municipiul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mobilatã, rog seriozitate. Exclus intermediere agenþii.
Telefon: 0722/714.578.
Închiriez garsonierã complet mobilatã zona Lãpuº,
ºcoala M. Eminescu. Telefon: 0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Proprietar închiriez pe termen lung apartament 3
camere mobilat parter
Dezrobirii, 300 euro. Telefon: 0744/396.354.

CONDOLEANÞE

Când zeci de ani eºti
alãturat sufleteºte de o
persoanã bucuriile sale
sunt ºi ale tale. Aºa se
întâmplã ºi când persoanei respective îi
este dat sã trãiascã clipa despãrþirii de cea
care i-a fost soþie. Am
încercat, dar nu am reuºit, sã gãsesc cuvintele prin care sã-mi exprim întreaga mea compasiune pentru familia
domnului Ion Prioteasa, Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj la
inegalabila durere provocatã de decesul soþiei sale NATALIA. Sincere condoleanþe familiei îndoliate. George
Socoteanu.
Familia Tudor Nedelcea
este alãturi de mult încercatul domn Ion Prioteasa la greaua pierdere a soþiei sale, NATALIA
PRIOTEASA.

MATRIMONIALE

Drãguþã, mic handicap,
35/1,68/75, pentru cãsãtorie, fãrã vicii, cu mic handicap. Rog seriozitate. Telefon: 0351/409.381.
Domn serios, fãrã obligaþii 50 ani, doresc cunoºtiinþã cu doamnã vârstã
apropiatã. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru reparaþii casã + anexe sau
cedez 4000 m.p. teren
intravilan pentru un
apartament cu 2 camere + diferenþa. Telefon.
0727/884.205.

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

Talonul - contract de micã publicitate nr: .................

S.C. ED
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PRESS COM S.R.L.
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
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HANDBAL (F)

România înfruntã redutabila Norvegie,
în startul preliminariilor CE 2014
Duminicã are loc ºi returul contra scandinavelor, în deplasare, la Bergen
La mai puþin de douã luni pânã
la debutul mondialului din Serbia,
naþionala femininã de handbal a
României îºi pregãteºte ºi drumul
spre Campionatul European de
anul viitor.
Fetele antrenate de Gheorghe
Tadici vor avea însã o misiune mai
mult decât dificilã în primele douã
jocuri de calificare, în care vor întâlni campioana mondialã ºi olimpicã în exerciþiu, Norvegia. Mai
întâi, astãzi, la Oradea, apoi, duminicã, la Bergen.
Alãturi de România ºi Norvegia, din grupã mai face parte ºi
Belarus. Ocupantele primelor
douã locuri îºi vor asigura prezenþa la “europene”.
Lipsesc de la aceastã acþiune Cristina
Neagu ºi Nicoleta Dincã. Prima abia a revenit dupã o perioadã îndelungatã de absenþã ºi a fost lãsatã la club (Buducnost)
pentru a-ºi consolida pregãtirea, în timp ce
extrema de la SCM “U” Craiova, convocatã iniþial, a acuzat dureri la umãrul drept,

iar medicii i-au recomandat pentru moment
o pauzã de 14 zile.
În raport cu echipa care a participat la
CE 2012, Tadici are nu mai puþin de 14 noutãþi. Au fost în Serbia, în decembrie anul
trecut, doar Ungureanu, Brãdeanu, Pintea,
Nechita ºi Þãcãlie.
Iatã lotul pentru „dubla” cu Norvegia
Portari: Paula Ungureanu (33 ani, Baia

Mare), Mirela Nichita (28 ani,
SCM “U” Craiova), Denisa Dedu
(19 ani, Corona Braºov);
Extreme: Valentina Ardean-Elisei (31 ani, CSM Cetate Deva),
Adriana Nechita (29 ani, Baia
Mare), Chiper (24 ani, Corona
Braºov), Aneta Pîrvuþ (24 ani,
Baia Mare);
Pivoþi: Raluca Agrigoroaie (30
ani, HCM Roman), Timeea Tãtar
(24 ani, Baia Mare), Crina Pintea
(23 ani, HC Zalãu), Georgiana Ciuciulete (26 ani, HC Zalãu);
Linia de 9 metri: Gabriela Perianu (19 ani, Dunãrea Brãila),
Aurelia Brãdeanu (34 ani, Corona
Braºov), Eliza Buceschi (20 ani, Baia Mare),
Dana Bãbeanu (24 ani, HCM Roman), Adriana Þãcãlie (24 ani, Corona Braºov), Luciana Marin (24 ani, Baia Mare), Laura Oltean (24 ani, baia Mare), Patricia Vizitiu (25
ani, Krim Ljubljana).
Partida România – Norvegia va fi în
direct, astãzi, de la ora 18:00, pe Digi
Sport 2.

Barça vrea sã-ºi betoneze zona medianã
Trei superfotbaliºti sunt pe lista lãrgitã
FC Barcelona încearcã sã-ºi întãreascã
mijlocul terenului, mai ales cã uzura începe sã se vadã la Xavi (33 de ani) ºi Iniesta
(29 de ani).
În aceste condiþii, clubul catalan vrea
sã transfere cel puþin un mijlocaº central
în pauza de iarnã, iar þintele sunt Ilkay Gundogan de la Borussia Dortmund, Jack Wilshere de la Arsenal ºi Koke de la Atletico
Madrid.
Turcul Borussiei este prima opþiune, dar
Barcelona întâmpinã dificultãþi pentru cã
ºi Manchester, ºi Real Madrid sunt foarte
interesate de el.
ªanse mai mari sunt în acest moment
pentru încã un transfer pe filiera Arsenal
– Barcelona, la fel ca în cazurile lui Fabre-

gas ºi Song, în timp ce Koke
este doar o variantã de rezervã. Tânãrul Jack Wilshere este recunoscut a fi un
fan al Barcelonei, dar ºi ai
lui Messi ºi Xavi.
Mai mult, dupã întâlnirea
Arsenal – Barcelona din
2011, Wilshere a vrut tricoul lui Messi (ambii foto),
dar i-a fost ruºine sã îl cearã. Chiar Fabregas, fost
coleg la Arsenal cu Jack, a povestit episodul. Spaniolul i-a cerut tricoul lui Messi
pentru a-l transmite mai tânãrului sãu coleg. “Ai fost omul meciului, data viitoare
cred cã ai putea sã îl ceri chiar tu”, a glu-

mit Fabregas atunci, fãcând referire cã
Wilshere a fost desemnat omul partidei conform UEFA.
“Îmi place Barcelona, are un stil de joc
asemãnãtor cu al nostru”, a spus ºi englezul.

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 8-A
Sâmbãtã: Newcastle – Liverpool 2-2 (Cabaye 23, Dummett 57 / Gerrard 42 pen., Sturridge 72), Arsenal – Norwich 4-1 (Wilshere 18,
Ozil 58, 88, Ramsey 83 / Howson 70), Chelsea
– Cardiff 4-1 (Hazard 33, 82, Eto’o 66, Oscar
78 / Mutch 10), Everton – Hull 2-1 (Mirallas
8, Pienaar 57 / Sagbo 30), Man. United – Southampton 1-1 (Van Persie 26 / Lovren 89), Stoke – West Brom 0-0, Swansea – Sunderland 40 (Bardsley 57 aut., De Guzman 58, Bony 64
pen., Fletcher 80 aut.), West Ham – Man. City
1-3 (Vaz Te 58 / Aguero 16, 51, D. Silva 80; La
gazde, Rãzvan Raþ a fost integralist, în timp
ce la oaspeþi, Costel Pantilimon a luat loc, ca
de obicei, pe banca de rezerve);
Duminicã: Aston V. – Tottenham 0-2 (Townsend 31, Soldado 69; Vlad Chiricheº a debutat, în competiþie, la oaspeþi, fiind integralist);
Luni: Crystal P. – Fulham 1-4 (Mariappa 7 /
Kasami 19, Sidwell 45, Berbatov 50, Senderos 55).
1. Arsenal
19
11. Swansea
10
2. Chelsea
17
12. West Brom 10
3. Liverpool
17
13. Aston V.
10
4. Man. City
16
14. Fulham
10
5. Tottenham
16
15. West Ham 8
6. Southampton 15
16. Stoke
8
7. Everton
15
17. Cardiff
8
8. Man. United 11
18. Norwich
7
9. Hull
11
19. Crystal P. 3
10. Newcastle
11
20. Sunderland 1

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 9-A
Sâmbãtã: Real M. – Malaga 2-0 (Di Maria
46, Ronaldo 90+1 pen.), Valencia – Sociedad
1-2 (Pabon 90+3 / Griezmann 41, Pardo 59),
Osasuna – Barcelona 0-0, Espanyol – Atletico
1-0 (Courtois 53 aut.; Gabriel Torje nu s-a
aflat în lotul formaþiei gazdã);
Duminicã: Granada – Getafe 0-2 (Murillo 47
aut., P. Leon 55; La oaspeþi, Ciprian Marca a
jucat pe toatã durata reprizei secunde),Almeria – Rayo 0-1 (Galvez 78), Betis – Elche 12 (Molina 41 / Manu 29, Fidel 34; Cristi Sãpunaru nu s-a aflat în lotul învingãtorilor),
Valladolid – Sevilla 2-2 (Goncalves 81, Ebert
84 / Bacca 2, Moreno 31; La oaspeþi, Raul
Rusescu nu s-a aflat în lot);
Luni: Celta – Levante 0-1 (Diop 89), Bilbao
– Villarreal 2-0 (Mikel Rico 33, Aduriz 35).
1. Barcelona
25
11. Sevilla
10
2. Atletico
24
12. Sociedad
10
3. Real
22
13. Malaga
9
4. Villarreal
17
14. Rayo
9
5. Getafe
16
15. Betis
8
6. Bilbao
16
16. Granada
8
7. Espanyol
14
17. Valladolid
7
8. Valencia
13
18. Osasuna
7
9. Levante
13
19. Celta
6
10. Elche
12
20. Almeria
3

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A III-A SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Astãzi

Grupa A
Leverkusen (3p) – ªahtior (4p)
Man. United (4p) – Sociedad (0p)
Grupa B
Real Madrid (6p) – Juventus (2p)
Galatasaray (1p) – FC Copenhaga (1p)
Grupa C
Anderlecht (0p) – Paris SG (6p)
Benfica (3p) – Olympiakos (3p)
Grupa D
ÞSKA Moscova (3p) – Man. City (3p)
Bayern (6p) – Plzen (0p)
Cu excepþia partidei de la Moscova, care va debuta la ora 19:00, celelalte confruntãri vor
debuta la ora obiºnuitã, 21:45.
Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa E: Steaua (0p) – FC Basel (3p), Schalke (6p) – Chelsea (3p);
Grupa F: Arsenal (6p) – Dortmund (3p), Marseille (0p) – Napoli (3p);
Grupa G: Porto (3p) – Zenit (1p), Austria V. (1p) – Atl. Madrid (6p);
Grupa H: Celtic (0p) – Ajax (1p), Milan (4p) – Barcelona (6p).
În faza urmãtoare se calificã primele douã clasate, în timp ce echipele clasate pe locul 3
vor continua în Liga Europa.

Digi Sport 1

Dolce Sport 2

19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: ÞSKA Moscova – Man. City, Real Madrid
– Juventus.

17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Istanbul:
ziua a 2-a / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Leverkusen – ªahtior Doneþk.

Digi Sport 2

GSP TV

18:00 – HANDBAL (F) – Preliminarii CE
2014: România – Norvegia / 19:30 – BASCHET
(M) – Eurocup, faza grupelor: CSU Ploieºti –
Pinar Karsiyaka Izmir / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Leverkusen – ªahtior Doneþk.

2:50 – FOTBAL – Cupa Braziliei, sferturi de
finalã, manºa secundã: Gremio – Corinthians
(în tur 0-0).

Digi Sport 3

16:45 – FOTBAL – Liga de tineret UEFA /
19:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17
din Emiratele Arabe Unite, faza grupelor: Slovacia – Emiratele A.U. / 21:00 – HALTERE –
Campionatul Mondial: masculin 69 kg.

17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Istanbul:
ziua a 2-a / 19:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor, faza grupelor: Dinamo Romprest – Atom
Trefl Sopot / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man. United – Sociedad.

Dolce Sport 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: ÞSKA Moscova – Man. City, Real Madrid
– Juventus.

Eurosport

Eurosport 2
16:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17
din Emiratele Arabe Unite, faza grupelor / 18:00 –
HALTERE – Campionatul Mondial: feminin 63 kg
/ 20:00 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17
din Emiratele Arabe Unite, faza grupelor.
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sport

Vicecampioana
debutează în
cupele europene
LIGA I
Etapa a XI-a

Voleibaliştii craioveni susţin în seara aceasta, de la ora 18.30,
meciul tur din Cupa CEV, cu formaţia olandeză Doetinchem
Vicecampioana României la volei, echipa masculină
SCM Universitatea Craiova, va debuta în seara aceasta, de la ora 18.30, în primul tur al Cupei CEV, a doua
competiţie ca importanţă în Europa, contra formaţiei
olandeze Orion Doetinchem. Returul este programat
peste o săptămână, în Olanda, la Zwolle, deoarece formaţia din Doetinchem nu posedă o sală proprie omologată pentru cupele europene. Sistemul de calificare este
unul mai ciudat, în sensul că o victorie cu 3-1 sau 3-0
este la fel de importantă, fiindcă i se acordă o valoare
de 3 puncte, doar una cu 3-2 fiind considerată inferioară, de doar 2 puncte. În cazul în care echipele se
află la egalitate de puncte după cele două meciuri, se
dispută un „set de aur”, care, evident, s-ar juca în Olanda. Antrenorul Dănuţ Pascu este optimist înaintea disputei şi spune că obiectivul este calificarea, în ciuda
faptului că nu cunoaşte foarte bine adversarul, pe care
l-a urmărit doar în 15 minute jucate recent contra campioanei Zwolle, în Supercupa Olandei. „În urma rezultatelor bune de anul trecut am căpătat dreptul de a juca
în această competiţie, rezervată echipelor care s-au
lupatat pentru primul loc în campionatele naţionale. Sunt
echipe valoroase, cu bugete mari. Noi vom juca primul
meci cu echipa Orion, o echipă puternică dintr-un cam-

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 10-a,
restantă

pionat solid, chiar dacă nu este la nivelul naţionalei Olandei, una extrem de valoroasă. Începem un drum nou şi
sper să avem o evoluţie bună. Din păcate, nu am foarte
multe informaţii despre Orion, dar ştiu că vor veni hotărâţi să se lupte pentru orice punct. Ne-am luat toate
măsurile pentru a merge mai departe” spune antrenorul Craiovei, Dănuţ Pascu. Toţi jucătorii sunt valizi şi
pregătiţi să dea o replică bună, într-o atmosferă frumoasă. „O să fie o manşă importantă, dificilă. Cred că
ne vom impune jocul şi vom reuşi să facem un meci
frumos. Sperăm să avem mulţi suporteri, care ne vor
ajuta, fiindcă la Craiova fanii te împing spre victorie.
Va fi greu, nu ne cunoaştem adversarii, însă va fi un
meci bun”, a spus jucătorul SCM, Mihai Dumitrache.
Coechipierul său, Bogdan Bratosin a adăugat: „Eu am
jucat în Challenge Cup şi în Cupa Balcanică, pe care
am şi câştigat-o. Cred că suntem pregătiţi şi cu siguranţă va fi parcurs lung. Important este să ne pregătim
noi, sper să ne acomodăm repede cu suprafaţa nouă
de joc, acest taraflex care a fost instalat. În week-end,
în Sala Polivalentă este programat un cuplaj voleibalistic, băieţii întâlnind CSM Bucureşti, de la ora 18.30, iar
în deschidere, de la ora 16.30, fetele întâlnesc echipa
din Piatra Neamţ.

Clasament
1. Dunărea Calafat*
2. Dunărea Bistreţ*
3. Prometeu
4. CSO Filiaşi*
5. Rec. Ostroveni
6. Prog. Segarcea
7. Viit. Cârcea
8. Am. Melineşti

27
22
20
20
18
17
15
14

9. Danubius Bechet*
10. CS Işalniţa
11. Vânătorul Desa
12. SF Gică Popescu
13. CS „U” II Craiova
14. Unirea Leamna
15. Victoria Celaru*

13
13
7
5
3
3
3

Astăzi, ora 15:00: Viitorul Cârcea
– CS Universitatea Craiova II, Prometeu Craiova – Unirea Leamna,
Unirea Leamna – Şcoala de Fotbal
GP, Amaradia Melineşti – CSO Filiaşi, Progresul Segarcea – Danubius
Bechet, Recolta Ostroveni – Dunărea Bistreţ, CS Işalniţa – Dunărea
Calafat. Victoria Celaru stă, deoarece Avocaţii Craiova s-a retras din
Echipele însoţite de semnul (*) au disputate 10 jocuri, în timp ce
campionat.
toate celelalte – 9.

Vrea să pregătească în linişte barajul cu Grecia

Piţurcă a amânat
încă o etapă din Liga I
Selecţionerul Vic tor Piţurcă şi-a exprimat dorinţa ca etapa 15-a să fie amânată, pentru a pregăti în
linişte barajul, iar Liga Profesionistă de Fotbal a
ac ceptat. Informaţia a fost dezvăluită, ieri, de preşedintele res pec tivului for, Dumitru Dragomir, c el
care nu şi-a dorit însă o nouă amânare, din cauza
programului deja foarte încărcat: “Avem o mare
problemă c u programul. Dacă nu ne c alificăm, jucăm până în vară, e nenorocire. Nu mai începem
în ianuarie. Dar dac ă ne calificăm, trebuie să ju-
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căm din ianuarie, altfel n-avem cum să terminăm
campionatul pe 3 mai. T rebuie să jucăm toată iarna
dacă mergem la Cupa Mondială. Însă asta este. E
interes naţional.”, a declarat Dragomir.
Etapa a 15-a trebuia să se dispute în perioada 8-11
noiembrie, în timp ce barajul pentru Cupa Mondială
cu Grecia este programat pentru 15 şi 19 noiembrie.
Victor Piţurcă a solicitat amânarea etapei şi înainte de
“dubla” cu Ungaria şi Turcia, astfel că programul Ligii I a fost dat definitiv peste cap.

Steaua – Viitorul
4-0
Au marcat: Stanciu 9, Puţanu 11, 65 – autogoluri, Tatu 85.
Corona – FC Vaslui
2-1
Au marcat: S. Buş 17, Brata 23 / Antal 45
Oţelul – Gaz Metan
1-1
Au marcat: Marquinhos 49 / Markovic 89.
Petrolul – Săgeata
3-0
Au marcat: Teixeira 25, Boudjemaa 85, Romario 90.
Pandurii – FC Botoşani
6-1
Au marcat: Matulevicius 15, Breveld 43, Eric 45, 49, Alex 73, 89
/ Vaşvari 70.
Ceahlăul – CFR Cluj
0-1
A marcat: Tade 69.
Astra – Dinamo
2-1
Au marcat: Budescu 1, Bukari 21 / Rus 45.
Concordia – FC Braşov
1-0
A marcat: Roşu 42
„U” Cluj – ACS Poli
1-2
Au marcat: Abrudan 83 / Szekely 45 pen., Gorobsov 89 pen.

CLASAMENT
Steaua
Astra
Petrolul
4
Pandurii
5
Botoşani
6
Ceahlăul
Mediaş
CFR Cluj
ACS Poli
Dinamo
Chiajna
Săgeata
Oţelul
Braşov
Viitorul
Corona
„U” Cluj
FC Vaslui

M
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
8
11
11
11
10
11
11
10

V
8
7
6
6
5
4
4
4
4
3
4
3
3
2
1
1
0
3

E
1
1
4
2
4
5
4
4
3
4
1
3
2
4
4
2
4
2

Î
0
2
1
3
2
2
3
3
4
4
3
5
6
5
5
8
7
5

G
24-5
26-10
16-8
26-13
12-13
14-8
13-12
16-16
11-12
16-12
11-12
9-19
11-22
11-14
4-17
7-18
7-22
9-10

P
25
22
22
20
19
17
16
16
15
13
13
12
11
10
7
5
4
3

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.
Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

