
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7289miercuri, 30 octombrie 2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Un adevărat patriot, Popes-
cule, este acela care-şi apără ţara
de prorpii ei politicieni.

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portăreşti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai        – 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ – 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin        – 0736.202.112reportaj / 6

Rast: Cum s-a autoîmproprietărit
SN Plafar Bucureşti cu 362 ha
de teren agricol
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Locuitorii Rastului, comună a Doljului, au trăit de-a lungul
zbuciumatei lor istorii cumplite necazuri, indiscutabil mai multe
decât alţii. Au răbdat, s-au luptat cu vicisitudini de tot felul,
fără a se îndoi vreodată, năzuind la linişte şi pace. Istoria lo-
cului spune că încă din 1544, martie 25, Radu Vodă, „prin
poruncă”, a întărit stăpânirea răstenilor asupra pământurilor
lor. Nu zăbovim asupra tuturor detaliilor istorice şi menţio-
năm doar că, după ce Mihai Viteazul dăruieşte satul Hrastu
Episcopiei Râmnicului, suntem după 1583, în 1636 episcopul
Teofil al II-lea al Râmnicului schimbă cu Preda Brâncoveanu,
mare spătar, satul Rastu cu satul Muiereasca, din judeţul Vâl-
cea (actul de vânzare fiind întărit de Matei Basarab).

Ancheta
pag. 4 şi 5

Primăria Călăraşi,
premiată pentru
excelenţă în
administraţie

Lucrurile se mişcă în comuna
doljeană Călăraşi şi s e mişcă în di-
recţia bună. Toate investi ţiile făcu-
te, pentru dezvoltarea acestei comu-
nităţi, toate fondurile atrase şi  pro-
iectele depuse, care aşteaptă finan-
ţare, i-au adus edilului  comunei,
Vergică Şovăi lă, recunoaşterea la
nivel  naţional. Săptămâna trecută,
primarul comunei Călăraşi a venit
acasă, de la Braşov, cu două distinc-
ţii: premiul de excelenţă pentru ac-
tivitatea des făşurată în primăriile
de comune acordat Primăriei  Călă-
raşi şi o diplomă de excelenţă pen-
tru primul gospodar al  localităţii.
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CNADNR a anunþat cã, începând din
aceastã sãptãmânã, vor fi puse în funcþiune
pe reþeaua de drumuri naþionale ºi autostrãzi
încã 18 camere de monitorizare video, pentru
a depista autovehiculele care circulã fãrã ro-
vinietã. „Pânã în acest moment, în reþeaua
rutierã naþionalã se aflau în funcþiune 24 de
puncte de control (10 fixe, 14 mobile). Prin
adãugarea celor 18 vom spori cu 75% gradul
de control al autovehiculelor din trafic. În pe-
rioada urmãtoare, pânã în toamna anului 2014,
vor mai fi instalate încã 45 de camere, ceea ce
înseamnã creºterea ºi întãrirea sistemului de
supraveghere cu aproape 100%”, se aratã
într-un comunicat al Companiei Naþionale de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din Româ-
nia. Compania precizeazã cã, în urma ampla-
sãrii primelor 24 de camere, în anul 2010, ve-
niturile din taxa de rovinietã au crescut sem-
nificativ. „Numãrul mai mare de puncte de
control genereazã creºterea gradului de plãþi
voluntare a rovinietei cu un procent de mi-
nim 25%”, potrivit sursei citate. Camerele au
fost amplasate strategic, în puncte care nu
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Secretarul de stat Manolescu:
Creºterea cotei unice
nu se va susþine

O creºtere a cotei unice nu se va sus-
þine, în acest sens problema fiind tranºa-
tã direct în discuþiile de la nivel politic, a
declarat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de specialitate, Dan Manolescu, secre-
tar de stat în Ministerul Finanþelor Pu-
blice (MFP). „Nu se va susþine o creºte-
re a cotei unice. Au fost unele discuþii la
nivel politic, dar problema a fost tranºa-
tã direct. Angajamentul este de a menþi-
ne cota unicã la 16%. O creºtere a cotei
unice nu are susþinere ºi nu este o vari-
antã luatã în discuþie”, a menþionat Ma-
nolescu. Sãptãmâna trecutã, vicepremie-
rul Daniel Chiþoiu, ministru al Finanþe-
lor Publice, afirma cã nivelul de 16% al
cotei unice asigurã competitivitate pen-
tru economia româneascã ºi va rãmâne
neschimbat „în perioada 2013-2016”.
Precizãrile au fost fãcute în contextul
unor informaþii apãrute în presã, potri-
vit cãrora cota unicã ar urma sã fie ma-
joratã de la 16% la 22%, iar TVA ar fi
redusã de la 24% la 22%.

Premierul Ponta a participat,
ieri, la Istanbul, la
inaugurarea tunelului feroviar
submarin „Marmaray”

Premierul Victor Ponta a efectuat,
ieri, o vizitã oficialã de o zi la Istanbul,
la invitaþia omologului sãu turc, Recep
Tayyip Erdogan, pe agenda deplasãrii
figurând participarea la ceremonia de
inaugurare a Tunelului feroviar „Mar-
maray”, de subtraversare a Bosforului,
a informat Guvernul României. Eveni-
mentul a fost marcat prin traversarea
tunelului între staþiile de plecare Usku-
dar (malul asiatic) ºi staþia de destina-
þie, respectiv Yenikapi (malul european).
Din delegaþia românã prezentã la Is-
tanbul a fãcut parte ºi ministrul Trans-
porturilor, Ramona Mãnescu. Lucrãri-
le la tunelul feroviar „Marmaray” au
costat 3 miliarde de euro. Monumenta-
la lucrare, un tub dublu scufundat la o
adâncime mai mare de 50 de metri sub
strâmtoarea Bosfor, a fost începutã în
2004, potrivit unei ºtiri Agerpres, care
citeazã AFP.

O parte din sumele economisite
de cãtre Ministerul Muncii va fi fo-
lositã pentru plata salariilor restan-
te ale asistenþilor persoanelor cu
handicap grav, a declarat, ieri, pen-
tru Agerpres, ministrul Muncii, Ma-
riana Câmpeanu. „Le-am spus celor
care protesteazã marþi (n.r. - ieri) cã
problema lor s-a rezolvat: din eco-
nomiile pe care le-a fãcut Ministerul
Muncii, o parte va fi orientatã cãtre
autoritãþile locale, ca sã plãteascã
restanþele salariale”, a afirmat minis-
trul Muncii. Mariana Câmpeanu a
mai arãtat cã, începând de anul vii-
tor, plãþile tuturor beneficiilor sociale
vor trece în sarcina consiliilor jude-
þene ºi cã, astfel, nu vor mai exista
întârzieri. Ieri, circa 25 de asistenþi ai
persoanelor cu handicap grav, men-
tal ºi fizic din judeþele Maramureº ºi
Satu Mare au protestat în faþa se-
diului Ministerului Muncii, nemul-
þumiþi de întârzierile mari la plata sa-
lariilor cuvenite. Totodatã, Mariana
Câmpeanu a þinut sã rectifice o in-
formaþie eronatã datã de premierul

Câmpeanu:  Vor  f i  indexate  toate
pensi i le  în  2014,  dar  nu º i  partea

de  pens i i  spec ia lePreºedintele Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate (CNAS),
Cristian Buºoi (foto), a declarat ieri,
la dezbaterea Mediafax Talks about
Innovation in HealthCare, cã existã
în acest moment bani pentru a
asigura salarii ºi utilitãþi la toate
spitalele pentru lunile noiembrie ºi
decembrie. „Avem în acest moment,

Buºoi :  Avem bani  pentru a asigura
salari i  º i  uti l i tãþi  la toate spitalele

Noua listã de medicamente este
trecutã prin multe site, este verifica-
tã ºi revizuitã în mai multe etape ºi va
intra în vigoare odatã cu pachetul
nou de servicii de bazã, a declarat
ieri ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nico-
lãescu, la conferinþa Mediafax Talks
about Innovation in HealthCare.
Acesta a infirmat faptul cã medica-
mentele generice nu se vor compen-
sa, precizând cã, din cauza informa-
þiilor eronate transmise de mass-me-
dia, a primit foarte multe mesaje la
Ministerul Sãnãtãþii. „Unde aþi vãzut
scris aºa ceva la Ministerul Sãnãtã-
þii? Am primit la mesaje, mail-uri cum
nu vã puteþi imagina. Oamenii sunt
îngrijoraþi. Primul ºi cel mai important
lucru este cã trebuie sã ajutãm popu-
laþia din România cu medicamente
noi, inovative. E un obiectiv. Aveþi

deja documente oficiale ºi poate cel
mai informat este organismul care
adunã la un loc producãtorii de medi-
camente, ARPIM. Au avut multe dis-
cuþii cu noi ºi cred cã lucrurile s-au
clarificat. Pe site-ul Ministerului Sã-
nãtãþii este calendarul cu tot ce ne-am
propus cu finanþatorii internaþionali.
Un punct pe care ni l-am asumat este
cã pânã la 31 decembrie o listã nouã
de medicamente va fi aprobatã ºi va
intra în funcþiune. Am avut sãptãmâ-
na trecutã întâlnire cu ARPIM ºi am
convenit ca în jur de 15 noiembrie sã
punem în dezbatere propunerea de lis-
tã nouã”, a declarat Nicolãescu. Po-
trivit acestuia, Ministerul Sãnãtãþii
este în faza finalã de evaluare a teh-
nologiilor medicale, iar un pas mare
care se face constã în faptul cã noua
listã de medicamente compensate va

fi fãcutã pe o evaluare. „Lista noua nu
va pica din cer, este trecutã prin multe
site, este verificatã ºi revizuitã în mai
multe etape ºi va intra în vigoare cu
pachetul nou de servicii
de bazã ºi cu pachetul pro-
gramelor naþionale de sã-
nãtate, în care am încercat
sã facem o serie de eva-
luãri, sã creãm spaþiul ne-
cesar ca lista nouã sã pro-
ducã efecte. Nu avem for-
þa tehnicã necesarã, adicã
atâþia specialiºti în evalua-
re, pentru a avea o listã
care sã poatã da o sigu-
ranþã”, a mai spus Eugen
Nicolãescu. Ministrul a
adãugat cã, în primul se-
mestru din 2014, va fi fãcu-
tã o revizuire a listei ºi în

semestrul al doilea va fi o listã finalã,
care sã dea tuturor garanþia cã poate fi
suportatã din bugetul pe care Româ-
nia îl va avea în domeniul sãnãtãþii.

Victor Ponta – ºi anume aceea cã nu
vor fi indexate toate pensiile anul
viitor - declarând cã va fi majoratã
valoarea punctului de pensie, ceea
ce, automat, va conduce la creºte-
rea tuturor pensiilor. „Aºa cum este
legea acum, se indexeazã valoarea
punctului de pensie, ºi nu cuantu-
mul pensiei. Ca atare, atunci când
se indexeazã punctul de pensie, se
indexeazã la fel pentru toatã lumea.
În al doilea rând este vorba de sis-
temul public de pensii, care este
bazat pe contribuþii ºi atunci fiecare
cetãþean, cu cât a contribuit, atâta
pensie are, ºi deci nu se poate face
o astfel de diferenþiere”, a menþio-
nat ministrul. Ea a precizat cã pre-
mierul a dorit sã se refere la creºte-
rea pensiilor speciale, care nu se vor
indexa în întreaga valoare. „Numai
partea, de exemplu, la un magistrat,
care este calculatã pe bazã de con-
tribuþii, se indexeazã, dar partea de
pensie specialã nu se indexeazã”, au
fost cuvintele lui Câmpeanu. În 2014,
pensiile va fi indexate cu 3,76%.

din resurse proprii, bani pentru a
asigura salarii ºi utilitãþi la toate
spitalele în 15 noiembrie ºi 15
decembrie, urmând ca, dacã nu
existã posibilitãþi, sã ni se supli-
menteze bugetul la aceastã
rectificare ºi, din toate informaþiile,
încã neoficiale, se pare cã nu existã
aceastã ºansã, diferenþa de plãþi

care sã intre în contul
spitalelor, sã intre la
începutul lunii ianuarie,
din bugetul anului viitor,
fãrã a mai impacta pe
deficitul bugetar din
acest an”, a spus Buºoi.
El a susþinut cã suma
necesarã pentru a nu mai
avea nici un fel de
probleme pe partea de
credite bugetare este de
aproximativ 490 milioane
lei. Preºedintele CNAS a
menþionat, totodatã, cã
nu existã nici o dificulta-
te în ceea ce priveºte
plata cãtre farmacii,
medicii de familie ºi
serviciile paraclinice.

Noua listã de medicamente este revizuitã în mai multe
etape ºi intrã în vigoare odatã cu pachetul de bazã

pot fi ocolite de ºoferi, iar pe timpul nopþii
sistemele de supraveghere vor detecta plã-
cuþele maºinilor, în infraroºu. Compania Na-
þionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale a
încheiat pânã în prezent contracte care per-
mit plata rovinietei de
cãtre participanþii la tra-
fic prin sistemul SMS cu
doi mari operatori de te-
lefonie mobilã. „În cur-
sul sãptãmânii viitoare
urmeazã a fi încheiat
contract ºi cu cea de-a
treia mare companie de
telefonie mobilã”,  se
mai aratã în comunicat.
Dispozitivele de control
fac parte dintr-un sis-
tem informatic compact
al CNADNR. Pe ºosele
sunt amplasate posturi
de control dotate cu ca-
mere video, care recu-
nosc numerele de înma-

triculare ale maºinilor de la o distanþã de 20
de metri. Numãrul de înmatriculare al autotu-
rismului este verificat în baza de date ºi, în
cazul în care nu a fost plãtitã rovinieta, pro-
prietarul maºinii este amendat.
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Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, a explicat ieri, într-o confe-
rinþã de presã, motivele pentru care
echipei lui Adrian Mititelu nu i-a fost
permis accesul pe stadion, menþio-
nând cã nu existã condiþiile legale
pentru a se face executarea. „Am
vãzut cã o parte a presei a transfor-
mat ceea ce s-a întâmplat ieri într-un
conflict personal între mine ºi Adri-
an Mititelu. Nu este vorba despre nici
un fel de conflict personal, este vor-
ba pur ºi simplu despre aplicarea le-
gii, care trebuie sã se aplice tuturor
la fel”, a tranºat problema, încã de la
început, primarul Craiovei. Lia Olgu-
þa Vasilescu a arãtat cã Adrian Miti-
telu nu mai avea contract cu Primãria
Craiova din anul 2010, iar din 2008
nu a mai achitat nici o sumã de bani,
cu titlul de redevenþã taxã sau impo-
zit ori plata utilitãþilor. Din acest mo-
tiv, în anul 2011, municipalitatea a
cerut instanþei sã dispunã evacua-
rea FC Universitatea Craiova din in-

Paginã realizatã de COSMIN STAICU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Lia Olguþa Vasilescu a fãcut public actul adi-
þional al contractului de concesiune al stadionu-
lui prin care Adrian Mititelu s-a angajat cã, dacã
va face modernizãri la stadion, nu va pretinde
nici un ban de la Primãria Craiova. Pretenþiile
de 3 milioane de euro invocate de acesta ar fi,
prin urmare, nejustificate. Totodatã, edilul Cra-
iovei a arãtat ºi care au fost cele patru motive
pentru care executarea judecãtoreascã nu a fost
posibilã: Adrian Mititelu nu mai avea contract
pentru folosinþa stadionului din 2010, fiind eva-
cuat pentru neplata datoriilor. Apoi, complexul
sportiv în care acesta a cerut reintegrarea nu

existã, fiind încã numit stadionul „Ion Oblemen-
co” pânã la modernizare. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a mai arãtat cã Adrian Mititelu a scã-
pat din vedere ºi faptul cã stadionul are doi pro-
prietari, Primãria Craiova, dar ºi Ministerul
Sportului ºi Tineretului, ultimul nefiind citat în
proces, iar ca urmare executarea nu a putut fi
efectuatã. Cele mai puternic argument þine de
proprietate. Edilul-ºef al Craiovei a declarat cã
a contactat opt magistraþi importanþi din þarã ºi
toþi i-au spus cã legea nu permite ca executarea
sã se facã pe o proprietate publicã, aºa cum este
stadionul „Ion Oblemenco”.

cinta stadionului. „Ca sã împiedice
evacuarea cerutã de primãrie, Adri-
an Mititelu a solicitat prin instanþã
despãgubiri de 3.000.000 de euro,
reprezentând plata unor modernizãri
pe care pretinde cã le-a fãcut. Acest
proces ar fi trebuit sã se finalizeze
pânã astãzi, de fapt ar fi trebuit sã se
finalizeze imediat”. Lia Olguþa Vasiles-
cu a arãtat presei actul adiþional nr. 2/
2007 la contract, care, la articolul 3,
menþioneazã cã, dacã vor fi fãcute
modernizãri la stadion, costurile nu va
fi decontate de municipalitate. „Mai
clar de aºa nu ºtiu dacã este posibil.
Adrian Mititelu trebuia sã cearã ac-
ceptul Primãriei Craiova ca sã facã
orice fel de modernizare la stadion ºi,
oricum, prin acest contract, se angaja
cã aceste cheltuieli nu vor fi deconta-
te de cãtre municipalitate. Acel dosar
cu pretenþiile lui nejustificate de
3.000.000 de euro ar fi trebuit sã se
încheie. Nu s-a întâmplat, din pãcate,
acest lucru”.

Argumentele Primãriei Craiova
Din acest dosar, cu pretenþiile de

3.000.000 de euro, Adrian Mititelu a
cerut apoi o ordonanþã preºedinþialã
care sã-l reintegreze în Complexul
Sportiv ”Ion Oblemenco” pânã la fi-
nalizarea dosarului, când ar urma sã
se dispunã fie plata Primãriei Craiova
cãtre el de 3.000.000 de euro, fie Adri-
an Mititelu va pierde procesul. „Aici
începe odiseea. Adrian
Mititelu nu putea fi rein-
tegrat undeva unde nu
era integrat, pentru cã el
nu mai avea contract cu
municipalitatea din anul
2010. În anul 2011, deja se
ceruse evacuarea lui din
acest stadion. În plus,
Complexul Sportiv “Oble-
menco” de care vorbeºte
deocamdatã nu existã. În
toate documentele existã
doar Stadionul “Ion Oble-
menco”, iar nu complexul
sportiv”. Un alt motiv
pentru care nu poate fi
reintegrat Adrian Mitite-
lu este cã, pe stadion, exis-
tã doi proprietari: munici-
palitatea ºi Ministerul Tineretului ºi
Sportului, prin Direcþia Judeþeanã de
Sport ºi Tineret, care nu a fost citat în
acest proces ºi, ca atare, ordonanþa
preºedinþialã nu îi poate fi opozabilã.
Stadionul fiind ºi al ministerului de re-
sort, primarul Lia Olguþa Vasilescu
susþine cã, de aici, rezultã ºi al treilea
argument, anume cã nici o executare
nu se poate face pe proprietatea pu-
blicã a statului. ”Poate în Papua Noua
Guinee se poate, dar, în România, în
UE, nu s-a auzit de aºa ceva. S-a auzit
la noi, la Craiova”. În plus, edilul spu-
ne cã, pe toatã componenþa bazei
sportive, existã ºi proprietãþi private,
câºtigate de proprietari tot în instan-
þã. ”Cum sã faci executare pe proprie-
tate privatã, în condiþiile în care pro-
prietarul respectiv nu a fost nici el ci-
tat vreodatã mãcar ca martor într-un
dosar”.

Mai multe pângeri pe numele
lui Adrian Mititelu

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a de-
clarat, ieri, cã Primãria Craiova va for-
mula în urmãtoarele zile douã plân-
geri la instanþã legate de acest caz.
Una dintre ele va fi fãcutã Consiliului
Suprem al Magistraturii pe numele ju-
decãtorului Hartman Tiberiu. „De la
dosarul cu ordonanþa preºediniþialã a

dispãrut înregistrarea ºedinþei jude-
catã de judecãtorul Hartman Tiberiu,
care înþeleg cã joacã fotbal sãptãmâ-
nal cu adjunctul lui Napoli. Noi am
solicitat înregistrarea cu susþinerile
pãrþilor pentru a face plângere la CSM
ºi nu ne-a fost comunicatã nici dupã
o sãptãmânã. Neoficial, am aflat cã
existã înregistrãri pentru dosarele ju-
decate înainte ºi dupã acest dosar ºi
cã nu existã tocmai la acesta. Noi spe-
rãm totuºi sã se facã luminã în acest
caz, pentru cã vom depune plângere
la CSM, chiar dacã nu ne va parveni
acest document în final, pentru cã ci-
neva trebuie sã vadã, o datã pentru
totdeauna, în justiþia noastrã. Pânã
acum, s-a fãcut un memoriu la Curtea
de Apel din partea primãriei”. Primã-
ria Craiova va înregistra plângeri pen-
tru fals, uz de fals, contra lui Adrian
Mititelu, întrucât existã suspiciuni
faþã de contractul de prestãri servicii
pentru modernizarea stadionului. „Fir-
ma nu existã în realitate ºi nu existã
nici un fel de documente justificative.
”Firma care el pretinde cã a fãcut aces-
te modernizãri este o firmã din Israel
care nu existã. Din cercetãrile pe care
le-am fãcut ºi noi de câteva luni, ne-
am dat seama cã existã doar o cãsuþã
poºtalã, cã nu existã o firmã, iar la do-
sar nu a fost anexat nici un fel de do-

cument justificativ pentru
vreo cheltuialã fãcutã, asta
însemnând facturi, chitan-
þe, proces verbal de recep-
þie, autorizaþie de construi-
re. Dar el trebuie sã fi înre-
gistrat undeva în contabili-
tate dacã are astfel de pre-
tenþii, asta înseamnã cã s-a
bazat pe acte false. Urmea-
zã ca organul de anchetã sã
aprecieze dacã sunt întru-
nite elementele constitutive
ale infracþiunii de fals, uz de
fals ºi evaziune fiscalã. De
asemenea, vom depune o
plângere pentru instigare ºi
pentru tulburarea de pose-
sie a proprietãþii publice”.

Olguþa, ameninþatã
ºi înjuratã de Mititelu

Lia Olguþa Vasilescu a povestit cã a
fost contactatã de Adrian Mititelu, ul-
tima oarã, într-un restaurant, fiind înju-
ratã ºi ameninþatã de acesta. „Pe mine
ultima oarã Adrian Mititelu m-a con-
tactat într-un restaurant. De fapt, a
venit acolo în timp ce eu mâncam ºi a
proliferat împotriva mea tot felul de in-
jurii ºi de ameninþãri. ªi i-am spus, atâ-
ta timp cât avem legea în braþe mergem
mai departe”. Pe de altã parte, primarul
susþine cã nu are nici o problemã dacã
o înjurã o parte a galerie, dar cã nu vrea
sã fie afectatã imaginea oraºului. „Cã
mã înjurã 200 de suporteri, chiar nu am,
o problemã. Sunt om politic, mi-am asu-
mat aceste chestiuni. Nu trebuie sã
ajungem la ameninþãri cu moartea, la
demolat garduri, spray paralizant ºi aºa
mai departe, pentru cã nu ne face cin-
ste”. Mai mult, Lia Olguþa Vasilescu a
afirmat cã, din înregistrãrile pe care le-
a fãcut la faþa locului Jandarmeria ºi
din afirmaþiile executorului judecãto-
resc, reiese faptul cã Adrian Mititelu
va iniþia litigii ca sã se paralizeze con-
struirea noului stadion. „De fapt, bãtã-
lia pe care o ducem asta este: sã putem
sã construim noul stadion. Pentru cã
pânã acum, Adrian Mititelu care a fã-
cut vreo 400 de procese la toatã lumea,
nu face altceva decât sã intre în casa
ta, dupã aceea, când îl dai afarã pentru
cã nu þi-a plãtit contractul pentru chi-
rie ºi aºa mai departe. Te dã în judeca-
tã, formuleazã zeci de plângeri împotri-
va ta, ca sã poatã sã rãmânã de fiecare
datã agãþat acolo”.

Lia Olguþa Vasilescu despre CS Universitatea Craiova:

 „Dacã nu se fãcea echipa CS Universitatea Craiova, nu aveam nici
o echipã la Craiova, fiindcã Mititelu nu avea intenþie sã reînfiinþeze
echipa sa. Oamenii ar trebui sã fie mulþumiþi cã sunt douã echipe bune,
care se bat la promovare”.

Lia Olguþa Vasilescu despre FC Universitatea Craiova:
„Nu am o problemã nici cu echipa, jucãtorii sunt niºte eroi, se bat

pentru Craiova ºi nu sunt plãtiþi. Îmi pare rãu cã se antreneazã în con-
diþii improprii ºi cã sunt târâþi prin tribunale. Eu m-am luptat pentru
aceastã echipã ºi mi-aº dori sã joace pe stadion, dar nu se poate, din
cauza problemelor juridice ale lui Adrian Mititelu”.

Lia Olguþa Vasilescu despre reconstrucþia stadionului „Ion Oblemenco”:
„Mititelu a ameninþat cã va depune plângeri pentru a împiedica

construirea noului stadion. Stadionul nu este al meu, pe acel stadion
ar putea fi primitã ºi echipa lui. Mi-ar pãrea foarte rãu sã nu se con-
struiascã. Vom continua procedurile de achiziþie a proprietãþilor, fi-
indcã vrem sã facem complexul sportiv”.
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Comisia judeţeană de aplicare
a Legii 18/1991: Cu stângul pe tobă

Prin Hotărârea nr.18F84/3 din 17 martie
1992 a Comisiei judeţene de aplicare a Le-
gii 18/1991 se prevedea,  luându-se în con-
sideraţie adresa MAA nr.47832 din 18 de-
cembrie 1991, punerea în posesie, cu su-
prafaţa de 362 ha teren arabil,  a Plafar –
Filiala Dolj, anulându-se Hotărârea 18F84/
2 din 6 februarie 1992. Semna c a secretar
al Prefecturii Dolj Gheorghe Barbărasă, ca
director OCOT Dolj ing. Constantin Teo-
dorescu, iar pentru prefect... nedescifra-
bil,  funcţia fiind deţinută de Ilie Ştefan. Se
plec a din c apul locului c u stângul pe tobă,
fiindcă Plafar Buc ureşti – Filiala Craiova
nu avea nic i o legitimitate asupra suprafe-
ţei revendicate, în afara faptului că o ad-
ministrase temporar, în temeiul unei dec izii
(nr.72/1977) a Consiliului Popular al jude-
ţului Dolj.  Conform căreia suprafaţa res-
pectivă era transferată de la Întreprinderea
de Îmbunătăţiri şi Exploatarea Pajiştilor Dolj
la Întreprinderea Plafar Craiova, în 13 fe-
bruarie 1978 Minis terul Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare dispunând prin ordin în-
fiinţarea unei ferme de stat profilată pe cul-
tura plantelor medicinale. Ferme de stat cu
profil asemănător vor exista şi la Pleniţa,
unde, de altfel, a şi func ţionat câţiva ani,
până în 1990, o unitate de procesare a plan-
telor medicinale. Conform raportului de ex-
pertiză tehnică judic iară întocmit de ing.
Marian Popescu, desemnat de Curtea de
Apel Craiova pentru a efectua expertiza teh-
nică în dosarul 51/A/2003, la data de 31
decembrie 1990 suprafaţa de 362 ha re-
vendicată de Plafar era inclusă în terenuri-
le IAS Rast, după ce aparţinuse cetăţenilor
comunei, conform evidenţelor din registrul
agricol 1956-1958. Şi provenea din c oma-
sări ale fostelor islazuri comunale. De alt-
fel,  în oric e logică posibilă, terenurile agri-
cole din Rast, fie că făcuseră parte din ceea
ce deţinuseră cooperativa agric olă de pro-
ducţie, fosta întreprindere agri-
c olă de s tat şi inclus iv Plafar
aparţinuseră oamenilor comunei,
îndreptăţiţi la „reparaţie morală”,
prin reconstituirea dreptului de
proprietate. În superficialitatea
bolnavă a c elor care au compus
Comisia judeţeană de aplicare a
Legii 18/1991, din motive de ne-
înţeles, s-a considerat că Primă-
ria Rast „s -a îndestulat” prin preluarea te-
renurilor fostei întreprinderi agricole de stat
Agrolactis,  aflată pe raza comunei, şi îşi
poate reconstitui islazul comunal de 454 ha.
Mai puţin terenurile administrate anterior
de Plafar (362 ha). Inutil să mai repetăm
că ş i acestea aparţineau de drept oamenilor
din Rast. Întreg „jocul” Comisiei judeţene

Rast: Cum s-a autoîmproprietărit
cu 362 ha

Locuitorii Rastului, comună a Doljului, au trăit de-a lungul zbuciumatei
lor istorii cumplite necazuri, indiscutabil mai multe decât alţii. Au răbdat,
s-au luptat cu vicisitudini de tot felul, fără a se îndoi vreodată, năzuind la
linişte şi pace. Istoria locului spune că încă din 1544, martie 25, Radu Vodă,
„prin poruncă”, a întărit stăpânirea răstenilor asupra pământurilor lor.
Nu zăbovim asupra tuturor detaliilor istorice şi menţionăm doar că, după
ce Mihai Viteazul dăruieşte satul Hrastu Episcopiei Râmnicului, suntem
după 1583, în 1636 episcopul Teofil al II-lea al Râmnicului schimbă cu
Preda Brâncoveanu, mare spătar, satul Rastu cu satul Muiereasca, din ju-
deţul Vâlcea (actul de vânzare fiind întărit de Matei Basarab). Locuitorii
încearcă prin judecată să rămână proprietatea episcopului Râmnicului,
doleanţele lor fiind respinse de Matei Basarab. O lungă perioadă de timp,
moşia Rastu face parte din averea Brâncovenilor, iar după decapitarea fa-
miliei acestora, la Constantinopol, moşia trece în stăpânirea familiei Bi-
bescu, înrudită cu Brâncovenii. Prin cunoscutele reforme agrare din 1864
şi 1921 au mai fost împroprietăriţi din clăcaşii comunei, pentru ca între
anii 1937 şi 1940 principele Brâncoveanu (unul dintre membrii familiei
Bibescu a adoptat acest nume, stăpânind satul Hrastu) să vândă 2/3 din
moşia rămasă sătenilor, prin cooperativa de cumpărare „Obştea Rastu”,

MIRCEA CANŢĂR

de aplicare a Legii 18/1991, după cum atestă
actele exis tente, era menit să facă zid în
jurul acestei suprafeţe, c u tâlcul ei strate-
gic,  amplasate fiind în vecinătatea punctu-
lui de trec ere a frontierei Rast-Lom.
Un certificat de atestare a dreptului
de proprietate asupra terenurilor croit
pe... genunchi

La data de 31 octombrie 2000, Ministe-
rul Indus tr iilor  ş i Comerţului,
condus la ac ea dată de Radu Ber-
ceanu, a emis Certificatul de Ates-
tare a Dreptului de Proprietate
asupra Terenurilor  Seria M03
Nr.6076 pentru suprafaţa de
3.618.100 mp pentru Societatea
Naţională Plafar,  cu sediul în Bu-
cureşti, Sector 6, Bulevardul Spla-
iul Independenţei. Dar, lovitură de
teatru: Oficiul de Cadas tru şi Pu-
blicitate Imobiliară Dolj, sub sem-
nătura direc torului Maria Băses-
cu, în anul 2005, remite o adresă
către Primăria Rast – Comisia lo-
cală de aplicare a legilor fondului
funciar – în care menţionează ex-
pres că „pentru SC Plafar am-
plasamentul Rast instituţia noas-
tră nu a emis avize pentru întoc-
mirea documentaţiei în baza HG
834/1991 privind atestarea drep-
tului de proprietate privată asu-
pra terenurilor agricole, ci numai
pentru terenuri neagricole, cu ca-
tegoria de folosinţă «curţi, con-
strucţii».  (...) Documentaţia pri-
vind atestarea dreptului de pro-
prietate priv ată asupra terenuri-
lor pentru SC Plafar SA (... ) nu
se găseşte înregistrată în arhiva
OCPI Dolj, întrucât nu a fost re-
cepţionată şi avizată de institu-
ţia noastră în condiţiile legii. Fa-
cem precizarea că din studierea
materialului prezentat de dum-
neavoastră a rezultat că în locul
OCPI Dolj documentaţia a fost
avizată şi recepţionată de Oficiul
Judeţean de Studii Pedologice şi
Agrochimice Craiov a,  contrar
prev e derilor HG 834/1 991,
această instituţie neavând nici o
calitate în acest sens” (vezi fac-
simil).  Interesantă desfăşurare
de.. . forţe!.
Cum să fii şmecher
în democraţie

În vederea întoc mirii doc u-
mentaţiei prealabile de privatiza-
re, Plafar Bucureşti a cerut Ofi-

ciului de Cadastru Agric ol şi Organizarea
Teritoriului Dolj (adresa nr.1448/7 iulie
2000) să-i comunice ce suprafeţe de teren
deţine în judeţ. Director  era ing. Cons tan-
tin Teodorescu, bănuit a cunoaşte starea
de lucruri şi a face distincţie între „admi-
nistrare” ş i „proprietate”. Răspunsul a fost
taman potrivit, pe sufletul celor  de la Pla-
far Bucureşti. „La 15 iulie 2000, Sucursa-
la Plafar Craiova deţine pe teritoriul ad-
ministrativ al comunei Rast suprafaţa de
368 ha, din care 362 ha teren arabil şi 6
ha neagricole, conform f işelor de suprafe-
ţe şi planurilor cadastrale anexate”. Adre-
sa era semnată, „să fie primit”, de ing. Con-
stantin Teodoresc u şi şeful Oficiului de Ca-
dastru, ing.  Ion Bododea. Cu această sa-
vantă menţiune, conducerea Plafar Bucu-

reşti n-a mai avut mari dificultăţi în con-
fecţionarea „pe genunchi” a „Certificatul
de Atestare a Dreptului de Proprietate asu-
pra Terenurilor Seria M03 Nr.6076”.
Bătălia prin instanţele de judecată

Primăria Rast s-a apărat naiv prin instan-
ţele de judecată, deşi avea dreptatea de par-
tea sa. Şi nu putea înghiţi un act de brigan-
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de teren agricol
SN Plafar Bucureşti

partea rămasă fiind vândută ulterior unor moşieri, din părţile locului,
cu numele de Gabroveanu. A venit apoi reforma agrară din 1945, pentru
ca la 26 octombrie 1952 să ia fiinţă cooperativa agricolă de producţie
„Drumul socialismului”. Ce s-a întâmplat după această dată este o altă
poveste. În 2006, năpraznic loviţi de inundaţii, prin revărsarea Dunării,
răstenii au fost obligaţi să-şi strămute vatra de sat, întemeind mai la nord
Rastul Nou. Au traversat o adevărată cumpănă, dar finalmente au răzbit,
plămădindu-şi noi rosturi ale vieţii. De necazuri n-aveau cum să scape şi,
de ani de zile, practic după 2000, le este ameninţat islazul comunal, jin-
duit de Societatea Naţională Plafar SA Bucureşti. Întreaga poveste este
de-a dreptul descumpănitoare, mai ales că SN Plafar SA Bucureşti a obţi-
nut la 31 octombrie 2000 Certificat de Atestare a Dreptului de Proprieta-
te asupra Terenurilor (seria M03, nr.6076) din partea Ministerului In-
dustriilor şi Comerţului, printr-o dibace strategie, ce frizează falsul gro-
solan. De atunci, Primăria Rast încearcă, inoperant, pe căile justiţiei, să-
i fie lăsat în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă de
362 ha, parte a domeniului privat al comunei Rast, cu destinaţia de islaz
comunal. Fiindcă şi aşa, prin noua vatră a comunei, după strămutare, Rastul
şi-a diminuat suprafaţa agricolă cu 270 ha, din care 177,58 ha procurate
prin acte de vânzare-cumpărare.

daj,  fiindcă suntem în faţa unui furt la dru-
mul mare „al unui islaz”, la care s-au în-
chis  ochii.  Ultima Sentinţă Civilă nr.3025/
2012 a Judecătoriei Băileşti (dosar 1262/
183/2008) este realmente defavorabilă Pri-
măriei Rast, instanţa amânând succesiv pro-
nunţarea, până la data de 19 noiembrie
2012. Speţa, aşa cum este descrisă de ju-
decător, apare ca extrem de confuză. Nu
vom enumera toate titlurile invocate de părţi
în proces, dar din moment ce Certific atul
de Atestare a Dreptului de Proprietate asu-
pra Terenurilor Seria M03 Nr.6076, obţi-
nut fraudulos, nu fusese anulat în preala-
bil,  inclus iv misiunea judecătorului Mirela
Ianoşi nu era deloc uşoară. Chiar  dacă ar fi
avut o imagine generală despre starea de
lucruri din Rast înainte de 1990, nu putea
emite un raţionament juridic decât în te-
meiul probelor existente la dosar. Cu toate
aces tea, există erori de logică juridică şi
acestea puteau fi evitate în argumentaţia

Iulică Silişteanu,
primarul

comunei Rast

dezvoltată spre o soluţie temei-
nică şi legală. Se inserează în
motiv area Sen tinţă Civilă
nr.3025/2012 a Judec ătoriei
Băileşti c ă „la data de 28 oc-
tombrie 1991,  prin adresa
nr.2243 a Ministerului Indus-
triilor se solicita Comisiei pen-
tru stabilirea drepturilor de pro-
prietate asupra terenurilor Dolj
(n.r.  – alta era denumirea)
acordul pentru menţinerea su-
praf eţei de 362 ha teren arabil
în cadrul Plafar Craiov a şi
compensarea în echivalent a
acestei suprafeţe din rezervele
MAA existente în judeţ”. Prin
Adresa nr.9668/31 octombrie
1991, comis ia menţionată răs-
pundea afirmativ, pentru c a
prin Adresa nr.47382/18 de-
cembrie 1991, MAA să-şi ex-
prime acordul. Dar ce compe-
tenţe avea Ministerul Agricul-
turii prin Legea 18/1991 asu-
pra terenurilor din Dolj? Ne re-
ferin, bineînşeles, la forma ini-
şială a legii menţionate fiindcă
ulterior a fost sens ibil modifi-
cată, repetat,  ş i republic ată.

Care este articolul de lege la care se poate
face trimitere? Se mai menţionează că prin
Adresa nr.698/21 august 1992, SC Agro-
lactis  Rast făcea cunoscut că „a cedat Pri-
măriei Rast, judeţul Dolj, suprafaţa de te-
ren de 471,21 ha pentru reconstituirea is-
lazului comunal,  conf orm Hotărârii
nr.18F84/3/17 martie 1992 emisă de Co-
misia judeţeană de aplicare a Legii 18/
1991, prin care 362 ha compensare pentru
Plaf ar Dolj”. Să ne înţelegem.  Aidoma tu-
turor întreprinderilor agricole de stat din
Dolj şi Agrolactis  a pus la dispoziţia Comi-
siei locale de fond funciar Rast suprafeţele
de teren de pe raza comunei administrate
până la data predării lor. Conducerea Agro-
lactis Rast nu avea nici o abilitare legală să
invoce „compensări de terenuri”, chiar din-
tre cele pe care le administrase,  când toate
suprafeţele în discuţie nu aveau altă meni-
re decât aceea de a li se reconstitui dreptul
de proprietate celor îndreptăţiţi.  Baliverne-

le dubioase din Adresa nr.3043/28 iulie
2000, a Oficiului de Cadastru Agricol şi Or-
ganizarea Teritoriului Dolj, că Sucursala Pla-
far Craiova deţinea la 15 iunie 2000 pe raza
administrativă a comunei Rast suprafaţa de
368 ha erau... de aruncat la coş. Fiindcă
drapau o golănie. Eroarea de logică juridi-
că derivă din faptul că s-au admis formu-
lări impardonabile: cum să se procedeze la

compensări de terenuri „din re-
zervele MAA existente în ju-
deţ”? A exis tat şi există o „re-
zervă de stat”, dar niciodată la
latitudinea deplină a MAA, în
prezent aceasta fiind gestionată
de ADS. Concluzionând că re-
clamanta a primit în compensa-
re terenul pe care îl revendica,
nemaifiind aşadar îndreptăţită să
revendic e şi „terenul pârâtei”,
întrucât nu mai este proprieta-
rul acestuia, se acc eptă volens-
nolens o aberaţie uluitoare: uni-
tăţi agricole de stat, fără a de-
ţine  vreun drept de proprie-
tate asupra terenurilor admi-
nistrate , pute au face legea
„compensărilor”. Şi asta sub
privirile „înţelepţilor” din Co-
misia judeţeană de  aplicare a
Legii 18/1991, titulatură mo-
dificată ulte rior.
SN Plafar SA Bucureşti,
în insolvenţă

Societatea Naţională Plafar SA
se află în insolvenţă din 2009 po-
trivit siteului Tribunalului Bucureşti.
Şi-a lichidat punctul de lucru de la
Pleniţa (activ vândut), şi-a schim-
bat sediul din Craiova, obţinând un
nou Certificat de Atestare a Drep-
tului de Proprietate, seria M03
nr.11431/26 aprilie 2010, pentru

suprafaţa de 15855,03 mp, pe care o deţine
SN Plafar în judeţul Dolj. Întreaga harababură
creată n-ar fi fost posibilă fără complicităţi de
toate felurile şi fără mirajul întreţinut de posi-
bila construcţie a unui alt pod peste Dunăre,
în zona Rast-Oreahovo. Cât priveşte soarta
crescătorilor de animale din Rast, inclusiv po-
liticienii doljeni se pot tăvăli de râs, problema
islazului lor comunal fiind ultima de pe orice
agendă de lucru.
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Sãptãmâna trecutã, joi, 24 oc-
tombrie a avut loc la Poiana
Braºov cel mai important eve-
niment din administraþia publi-
cã: cea de-a IX-a ediþie a Galei
Premiilor de Excelenþã Admi-
nistratie.ro, eveniment organizat

de Portalul naþional de Adminis-
traþie publicã www.Administra-
tie.ro împreunã cu Oameni ºi
Companii, alãturi de Agenþia
Naþionalã a Funcþionarilor Pu-
blici. În cadrul Galei au fost pre-
miaþi cei mai merituoºi reprezen-
tanþi ai administraþiei publice lo-
cale ºi centrale, care s-au evi-
denþiat în acest an prin efortu-
rile pentru dezvoltarea acestui
sistem, iniþiative pozitive ºi pro-
iecte de anvergurã. Între cei
prezenþi la aceastã Galã s-a
numãrat ºi primarul comunei
Cãlãraºi, care nu s-a întors aca-

sã cu mâna goalã. Vergicã
ªovãilã ne-a arãtat cu mândrie
ºi cu bucurie distincþiile primite:
„Premiul de excelenþã pentru
activitatea în Primãriile de co-
mune”, despre care spune cã-i
este cel mai drag, acordat Pri-
mãriei Cãlãraºi, ºi o diplomã
pentru excelenþã în administra-
þie. Nu a fost uºor sã ajungã la
aceastã recunoaºtere, poves-
teºte primarul ºi spune cã omul
este cheia. Trebuie consultat,

Lucrurile se miºcã în comuna doljea-
nã Cãlãraºi ºi se miºcã în direcþia bunã.
Toate investiþiile fãcute, pentru dezvolta-
rea acestei comunitãþi, toate fondurile
atrase ºi proiectele depuse, care aºteap-
tã finanþare, i-au adus edilului comunei,
Vergicã ªovãilã, recunoaºterea la nivel
naþional. Sãptãmâna trecutã, primarul
comunei Cãlãraºi a venit acasã, de la Bra-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Primãria Cãlãraºi, premiatã pentru excelenþã în administraþiePrimãria Cãlãraºi, premiatã pentru excelenþã în administraþiePrimãria Cãlãraºi, premiatã pentru excelenþã în administraþiePrimãria Cãlãraºi, premiatã pentru excelenþã în administraþiePrimãria Cãlãraºi, premiatã pentru excelenþã în administraþie
ºov, cu douã distincþii: premiul de exce-
lenþã pentru activitatea desfãºuratã în
primãriile de comune acordat Primãriei
Cãlãraºi ºi o diplomã de excelenþã pen-
tru primul gospodar al localitãþii. Ver-
gicã ªovãilã spune cã n-a fost uºor sã ajun-
gã aici ºi cã mai sunt multe lucruri de
fãcut în localitate, continuitatea fiind,
însã, unul din atuurile sale.

problemele sale trebuie rezolva-
te, uºa primãriei trebeuie sã-i fie
mereu deschisã, motiv pentru
care la Cãlãraºi nu existã zile
de audienþe. Localnicii vin de
câte ori au nevoie, iar funcþio-
narii încearcã sã-i ajute pe loc.

„...Eu n-am zile de audienþã...”
„Este într-adevãr o recu-

noaºtere a muncii pe care am
depus-o. Când le-am spus
acolo cã sunt la al ºaselea
mandat, unii dintre ei au fã-
cut ochii mari.... Mã întrebau
cum e posibil... Uite-aºa, le-
am spus... cu muncã. Cã pe om
poþi sã-l minþi odatã, de douã
ori, dar nu te voteazã nimeni
de ºase ori dacã nu faci trea-
bã. Cred cã au fost multe lu-
cruri care au fost cântãrite la
acordarea acestor premii.

Oricum, noi, aici, chiar am
tras, în toþi aceºti ani. Sigur
cã a fost greu... Numai sã re-
ziºti în ºase campanii electo-
rale, sã reziºti ºi la putere ºi
în opoziþie ºi tot e greu, dar
sã mai faci ºi treabã (râde pri-
marul)... Cred cã între primar
ºi cetãþeni trebuie sã fie o le-
gãturã permanentã, cred cã
oamenii trebuie consultaþi în
problemele care îi privesc ºi
sã ºtiþi cã de multe ori eu ºi

funcþionarii primãriei am
mers la adunãri, în faþa oa-
menilor sã le explicãm care
este situaþia, sã rãspundem la
întrebãri, pentru cã actul de
administraþie trebuie sã se
desfãºoare cu maximã trans-
parenþã. Tocmai de aceea, eu
nu am zile de audienþã. Vine
omul cu o problemã, încercãm
sã o rezolvãm pe loc...”, ne-a
povestit Vergicã ªovãilã, prima-
rul comunei Cãlãraºi.

Se acoperã Cãminul Cultural
Câte s-au fãcut pânã acum,

localnicii le ºtiu, pentru cã se bu-
curã de ele ºi se vãd: bisericã,
dispensar uman, punct farma-
ceutic în satul Sãrata, ca sã le
ia oamenilor de acolo drumul din
picioare pânã în centru. ªcolile
ºi grãdiniþele s-au primenit, la
fel ºi dispensarul uman din Cã-

lãraºi, iar la Cãminul Cultural se
lucreazã de zor la acoperiº, pen-
tru cã reprezentanþii administra-
þiei publice locale vor sã-l dea
în folosinþã anul viitor, pe 21
mai. ªi nu pentru nunþi sau bo-
tezuri, întrucât acestea se des-
fãºoarã într-un salon special
amenajat de primãrie, cu toate
utilitãþile. Cãminul Cultural chiar
se doreºte un loc de ºi pentru
culturã, pentru cã oamenii mai
au nevoie ºi de altceva. Tocmai
de aceea va cuprinde biblionet,
pentru tinerii dar ºi pentru toþi
cei care vor sã utilizeze calcu-
latoarele, ºi o bibliotecã cu
peste 13.000 de volume, cu salã
de lecturã.

Încep lucrãrile pe masterplanul
de apã ºi canalizare

Cel mai mare motiv de bucu-
rie este însã cã încep lucrãrile
pe masterplanul de canalizare ºi
apã. În satul Sãrata existã deja
canalizare ºi apã curentã, Cãlã-
raºiul fiind prins pe masterplan.
S-a predat deja amplasamentul,
iar firma care se va ocupa de
lucrãri a început deja organiza-

rea de ºantier. Au „rãsãrit” ºi
primele utilaje în câmp, lucrãri-
le la sistemul de canalizare ur-
mând sã demareze cu strada
Morii. Iar pentru ce nu a fost
cuprins pe masterplanul de ca-
nalizare ºi apã, Primãria Cãlã-
raºi bare depuse deja la Minis-
terul Dezvoltãrii regionale ºi
Administraþiei Publice încã
douã documentaþii, una vizând
finalizarea extinderii reþelei de
alimentare cu apã în satele Cã-
lãraºi ºi Sãrata, iar cea de-a
doua extinderea reþelei de ca-
nalizare în comuna Cãlãraºi.

„Vrem ca toatã comuna sã fie
racordatã la canalizare ºi apã
curentã, pentru ca oamenii de
aici sã aibã la dispoziþie toate
utilitãþile ºi sã se simtã bine. Mai
sunt lucruri de fãcut, dar inves-
tiþiile în infrastructurã sunt ex-
trem de importante ºi ne-am
zbãtut pentru obþinerea fondu-
rilor necesare ºi vom face asta
ºi în continuare”, a mai spus
Vergicã ªovãilã.

Un sprijin pentru utilizatorii
de apã pentru irigaþii:

o Federaþie
Ziua de ieri a fost una foar-

te aglomeratã pentru edilul co-
munei Cãlãraºi. Asta pentru
cã, pe lângã ºedinþele ºi acti-
vitãþile curente, a avut o întâl-
nire cu primarul comunei olte-
ne Grojdibodu, Dorel Iovancea,
cu viceprimarul oraºului Be-
chet, Adrian Glãvan ºi cu Mi-
hai ªutelcã, reprezentantul
unui grup de investitori ce ºi-
au anunþat intenþia de a susþi-
ne financiar reabilitarea siste-
mului de irigaþii Sadova – Co-
rabia. Pentru ca investiþia sã
fie posibilã, trebuie înfiinþatã o
Federaþie pentru Irigaþii în sis-
temul Sadova – Corabia ºi toc-
mai pe asta s-au axat discuþii-
le de ieri. Primarii vor sã-ºi
protejeze oamenii pentru cã o
investiþie de asemenea amploa-
re implicã destule costuri, obli-
gaþii ºi toate lucrurile trebuie
puse la punct în cel mai mic
detaliu. Pe de altã parte, toatã
zona de sud a judeþului s-ar
usca, la propriu, fãrã apã, aºa
cã un sistem de irigaþii funcþi-
onal, cu costuri reduse pentru
beneficiari, este un vis frumos.
Cel puþin deocamdatã.

„Încercãm sã urnim lucrurile
din loc, în direcþia bunã, dar este
extrem de greu. Suntem con-
ºtienþi cã nu este ºi nu va fi uºor,
însã aici, la noi, e nevoie de apã.
Ne-am gândit ºi la posibilitatea
de a reduce costurile cu ener-
gia electricã folosind parcuri fo-
tovoltaice... Ce sã vã spun, ana-
lizãm tot felul de variante ca sã
o gãsim pe cea mai bunã”, ne-
a mai spus Vergicã ªovãilã.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Peste 20 de persoane au fost
reþinute în dosarul de evaziune
fiscalã de 50 de milioane de euro,
în care este implicat ºi senatorul
PSD Nicolae Bãdãlãu. 

Printre cei reþinuþi este procu-
rorul Angela Nicolae, dar ºi fiul
acesteia. Magistratul este acuzat
de trafic de influenþã în formã
continuatã. De aceeaºi infracþiu-
ne este acuzat ºi senatorul PSD
Niculae Bãdãlãu, încadrat la tra-
fic de influenþã. Parlamentarul
neagã acuzaþiile aºa cum de alt-
fel ne-am obiºnuit deja. El a fost
pus sub învinuire de procurorii
DNA. „Eu sunt învinuit de trafic
de influenþã pentru cã am sunat
prefectul sã primeascã în audien-
þã o persoanã. ªi am sunat la
domnul director la APIA sã pri-
meascã în audienþã o persoanã ºi
din pãcate acea persoanã era vi-
zatã de organele statului”, a de-
clarat Niculae Bãdãlãu. 

Se intervenea
la prefectura Giurgiu

Fiul procurorului era cel care
mijlocea primirea sumelor de bani
pe care Angela Nicolae le cerea
pentru a putea influenþa sentinþe-

le în anumite dosare de evaziune
fiscalã. Sumele de bani erau cu-
prinse între 2.000 lei ºi 5.000 lei.
Mai precis, prin intervenþii fãcu-
te la prefectura Giurgiu ºi la ni-
velul conducerii APIA, Bãdãlãu
încerca sã acopere evaziunea fis-
calã. Mai mult, procurorii au do-
vezi cã circa 2.700.0000 lei au ajuns
de la APIA în firma protejatã de
Bãdãlãu ºi au fost folosiþi în alte
scopuri, nedeclarate. Potrivit date-
lor obþinute de procurorii DNA,
suspecþii coordonau o reþea infrac-
þionalã care viza monopolizarea
producþiei ºi desfacerii produselor
din carne. Totul printr-un amplu
mecanism de evaziune, prin care
în 2 ani de zile statul a fost prejudi-
ciat cu 50 de milioane de euro. Toa-
tã acþiunea de destructurare a
acestei mafii a fost realizatã cu su-
portul tehnic ºi informativ al Servi-
ciului Român de Informaþii.

Caracatiþa din dosarul evaziunii fiscale,
destructuratã cu suportul SRI

Mazda îºi consolideazã
echipa europeanã de design
prin numirea lui Kevin Rice
în poziþia de director de
creaþie. Începând cu 1
octombrie, profesionistul de
49 de ani va conduce proce-
sul european de design ºi se
va concentra pe dezvoltarea
în continuare a limbajului de
design „KODO – Sufletul
miºcãrii”, ce a adus Mazda
numeroase premii. Aceastã
numire marcheazã întoarce-
rea lui Rice în cadrul Centru-
lui de Cercetare ºi Dezvoltare
Mazda din Oberursel, Germa-
nia. Ca senior designer în
perioada 1995-2000, Rice a
contribuit la mai multe propu-
neri ale viitoarelor modele
Mazda, inclusiv RX-8 ºi la
dezvoltarea modelului „Neos-
pace”, expus în 1999 la

Kevin Rice, director de creaþie
la Mazda

La iniþiativa Consulului General al
României la Lyon, Gabriela Dãncãu ºi
a Consilierului Economic din cadrul
Ambasadei României la Paris, Ancu-
þa Conta, timp de patru zile, începând
de ieri, o delegaþie economicã a Ca-
merei de Comerþ ºi Industrie Beaujo-
lais se va afla în România în cadrul
unei misiuni economice de anvergurã.
Astfel, prima misiune a CCI Beaujo-

lais în România este condusã de Pre-
ºedintele Camerei de Comerþ, Noel
Comte. Programul delegaþiei include
deplasãri la Bucureºti, Ploieºti ºi Cra-
iova, unde vor avea loc mai multe în-
tâlniri atât la nivel instituþional (con-
siliu judeþean, camere de comerþ, aso-
ciaþii profesionale, patronate), dar ºi
o vizitã a târgului INDAGRA ºi mai
multe întâlniri individuale cu firme ro-

mâneºti pentru a lua pulsul mediului
de business din þara noastrã.

Regiunea Rhône-Alpes
deþine o dimensiune europeanã
Componenþa delegaþiei va acoperi

sectoarele vinificaþie, lemn (prelucra-
re, sector mobilã), materiale pentru în-
grijirea grãdinilor, transporturi ºi for-
mare profesionalã în domeniul viticol,
automobile mecanice, etc. Scopul de-
plasãrii aºa cum a þinut sã se de pre-
cizeze Gabriela Dãncãu, Consulul Ge-
neral al României la Lyon constã în

intensificarea schimburilor economice
dintre regiuni ºi nu în ultimul rând, în
identificarea de noi oportunitãþi de afa-
cer i .  «  Menþ ionãm ca   Regiunea
Rhône-Alpes deþine o dimensiune  eu-
ropeanã prin puterea sa economicã,
aflându-se pe locul al II-lea în Franþa
din punct de vedere al Produsului In-
tern Brut (PIB) pe locuitor (24.474
Euro/loc.), datoratã unei reþele puter-
nice ºi variate de întreprinderi mici ºi
mijlocii(PME)”, a conchis Consulul
General al României la Lyon, Gabrie-
la Dãncãu.

Prima misiune a CCI Beaujolais, la CraiovaPrima misiune a CCI Beaujolais, la CraiovaPrima misiune a CCI Beaujolais, la CraiovaPrima misiune a CCI Beaujolais, la CraiovaPrima misiune a CCI Beaujolais, la Craiova
La iniþiativa Consulului General al României la Lyon :

Salonul Auto de la Frankfurt.
Ulterior Rice a petrecut 13
ani în cadrul BMW unde a
fost responsabil de dezvolta-
rea în partea exterioarã a mai
multor modele  inclusiv seriile
3 ºi 4. Rice, de orgine britani-
cã, a studiat Designul Trans-
porturilor în cadrul Universi-
tãþii Coventry ºi anterior
venirii sale la Mazda în 1995
ºi-a dezvoltat talentul în
cadrul Italdesign din Italia ºi
Opel în Germania.  „Suntem
încântaþi sã-i urãm din nou
bun venit lui Kevin. Nu este
un necunoscut faþã de brandul
Mazda, iar experienþa sa la
BMW adaugã o dimensiune în
plus ce se va transfera cãtre
toate activitãþile europene de
design”, a declarat Peter
Birtwhistle, Chief Designer,
Mazda Research Europe.
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În acest an ºcolar vor fi acor-
date 818 burse de performanþã,
reprezentând 2% din numãrul ele-
vilor înscriºi la cursurile cu frec-
venþã din învãþãmântul preuniver-
sitar de stat, în cuantum de 100
lei; 976 burse de merit, reprezen-
tând 4% din numãrul elevilor în-
scriºi la cursurile din învãþãmân-
tul gimnazial, liceal sau profesio-
nal, în cuantum de 75 lei; 1464

Ieri, la Biblioteca Omnia din Cra-
iova s-a desfãºurat prima parte a con-
cursului judeþean de lecturã a unor
texte în limba francezã. Manifesta-
rea organizatã sub egida „De la lec-
ture avant toute chose” este rodul
colaborãrii dintre Asociaþia Românã
a Profesorilor de Francezã, filiala
Dolj ºi Inspectoratul ªcolar. Prof. dr
Maria Tronea, preºedintele de onoa-
re a ARPF, filiala Dolj i-a primit cu
mare drag pe copiii de gimnaziu care
s-au înscris la acest concurs, vor-
bindu-le despre ce înseamnã la vâr-
sta lor universul carþilor, despre cât
este de important sã cunoºti mai
multe limbi strãine, plurilingvismul
fiind unul din concepetele de bazã a
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„De la lecture avant toute chose”,
la cea de-a III-a ediþii

Peste 6.500 de copii din Cra-
iova vor primi în acest an ºcolar
burse de la Primãria Craiova,
3.270 din acestea fiind burse

sociale. Consiliul Local Craiova
urmeazã sã aprobe numãrul ºi
cuantumul burselor pentru anul
2013-2014.

burse de studiu, reprezentând 6%
din numãrul elevilor înscriºi la
cursurile din învãþãmântul gimna-
zial, liceal sau profesional, în
cuantum de 55 lei; 3270 burse
sociale, reprezentând 8% din nu-
mãrul elevilor înscriºi la cursurile
cu frecvenþã din învãþãmântul
preuniversitar de stat, în cuantum
de 40 lei pentru elevii din învãþã-
mântul primar ºi gimnazial ºi 50

lei pentru elevii din învãþãmântul
liceal, din care: burse medicale
pentru toþi elevii îndreptãþiþi (con-
form solicitãrilor înaintate de cã-
tre unitãþile de învãþãmânt) ºi burse
pentru persoane defavorizate.

Cuanutumul
burselor nu creºte

Bursele de performanþã se
acordã elevilor care au obþinut lo-
curile I, II sau III la etapele naþi-
onale ale olimpiadelor si concur-
surilor scolare naþionale organi-
zate de Ministerul Educaþiei Cer-
cetãrii, Tineretului ºi Sportului, s-
au calificat în loturile de pregãti-
re pentru competiþiile internaþio-
nale sau au obþinut locurile I, II
si III la etapele naþionale ale con-
cursurilor cultural artistice, cu
caracter sportiv sau cu caracter
tehnico-stiintific, de nivel naþio-
nal organizate de Ministerul Edu-
caþiei Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului. Bursele de merit se
acordã începând cu semestrul II
pentru elevii aflaþi în clasele de
început ale învãþãmântului gim-

nazial, liceal sau profesional, res-
pectiv începând cu semestrul I
pentru elevii aflaþi în celelalte clase
ale învãþãmântului gimnazial, li-
ceal sau profesional care îndepli-
nesc cel puþin una din condiþiile
urmãtoare: au rezultate deosebi-
te la învãþãturã, ºi anume, au
media generalã cel puþin 8,50 si
nota 10 la purtare în anul scolar
anterior, respectiv în primul se-
mestru al anului scolar pentru ele-
vii din clasele de început ale în-
vãþãmântului gimanzial, liceal sau
profesional; au obþinut locurile I,
II sau III la etapele judeþene ale
olimpiadelor ºi concursurilor ºco-
lare naþionale; au obþinut locurile

I, II sau III la etapele judeþene
ale competiþiilor/concursurilor
cultural artistice cu caracter spor-
tiv, tehnico-stiinþific de nivel na-
þional. Bursa de studiu se acordã
elevilor care provin din familii cu
un venit lunar mediu pe membru
de familie pe ultimele 3 luni cel
mult egal cu cu salariul minim pe
economie ºi care au media gene-
ralã peste 7 ºi nota 10 la purtare
pe semestrul anterior celui în
care se acordã bursa. Bursele de
ajutor social se acordã elevilor,
la cerere, în funcþie de situaþia
materialã a familiei sau a susþi-
nãtorilor legali.

ALINA DRÃGHICI

Concursul de lecturã pen-
tru elevi a fost structurat
pe tranºe de vârstã (V-VI;
VII-VIII;  IX-X; XI-XII)
având ca suport de lecturã
un text din literatura fran-
cofonã. Dimineaþã au fost
ascultaþi elevii de gimnaziu
iar în cea de-a doua parte,
elevii de liceu. Durata fie-
carei intervenþii a fost de
trei pnã la cinci minute, iar
elevii care au optat pentru
o lecturã plurilingvã au ob-
þinut un bonus.

Uniunii Europene. Prof. dr Maria
Tronea a anunþat ºi faptul cã ediþia
din acest an este a III-a la numãr,
ceea ce înseamnã cã limba francezã
rãmâne în continuare favoritã, iar
universul cãrþilor devine astfel ºi mai
atractiv pentru elevii participanþi la
acest spectacol al lecturii.
Urmãtorul concurs, de Crãciun

Elevilor participanþi li s-a adresat
cu un cuvânt de bun venit atât di-
rectorul Bibliotecii Omnia, prof.
Doina Ghica, cât ºi preºedintele în
funcþie a ARPF, filiala Dolj, prof.dr
Dorina Popi, care a þinut sã precize-
ze cã acest proiect educativ « De
la lecture avant toute chose…»

a înregistrat o largã participare a ele-
vilor ºi profesorilor la cele douã edi-
þii anterioare, un bun motiv pentru
a-l continua ºi i-a îndemnat pe elevi
sã se înscrie ºi la urmãtorul concurs
organizat de ARPF, cel care este des-
tinat sãrbãtorilor de iarnã ºi care va
avea loc pe 16 decembrie, tot la Bi-
blioteca Omnia din Craiova. « Aso-
ciind lectura cu muzica, teatrul, pic-
tura, deschidem noi porþi creativitã-
þii elevilor noºtri, contribuind la dez-
voltarea plenarã a personalitãþii lor »,
a subliniat prof. dr Dorina Popi, pre-
ºedinte ARPF, filiala Dolj.

MARGA BULUGEAN

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



culturã
cuvântul libertãþii / 9miercuri, 30 octombrie 2013

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

«În „Profu’ de religie”, credin-
þa într-un adevãr unic se sparge în
zeci de bucãþi. O fetiþã îi provoacã
pe cei din jurul ei sã se joace de-a
realitãþile adevãrate, de-a „leapºa
printre crâmpeie de imaginaþie”», a
dezvãluit Mihaela Michailov – dra-
maturg ºi critic de artele spectaco-
lului. Membrã în juriile unor impor-

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” va prezenta duminicã, 3 no-
iembrie, de la ora 18.00, în Sala „I. D. Sîrbu”, premiera absolutã a
spectacolului „Profu’ de religie”, de Mihaela Michailov, în regia lui
Bobi Pricop, care, totodatã, semneazã ºi scenografia. Avanpremie-
ra este anunþatã pentru sâmbãtã, 2 noiembrie, la aceeaºi orã. Spec-
tacolul – realizat dupã ce un fragment din piesã a fost declarat
câºtigãtor la cea de-a III-a ediþie a Concursului de proiecte pentru
tineri regizori ºi dramaturgi români iniþiat de Naþionalul craio-
vean – îi are în distribuþie pe Marian Politic, Romaniþa Ionescu,
Cãtãlin Vieru, Raluca Pãun ºi Dragoº Mãceºanu.

tante festivaluri de artele spectaco-
lului din România ºi din strãinãtate,
tânãra predã, în prezent, scriere dra-
maticã la UNATC Bucureºti.

A început sã se gândeascã la tex-
tul pus în scenã de Teatrul Naþional
din Craiova dupã ce regizorul Bobi
Pricop i-a propus sã lucreze împre-
unã. „Scenariul de spectacol a tre-
cut prin multiple faze de lucru, într-
un proces colaborativ care s-a
adaptat la personalitatea actorilor,
cãrora le mulþumesc pentru gene-
rozitatea de a-mi fi împãrtãºit ade-
vãruri despre ei. Împreunã cu Bobi,
am încercat sã nuanþez cât mai mult
feþele unei realitãþi în care adevãrul
ºi minciuna se submineazã reci-
proc. Adevãrurile noastre sunt ade-
vãrurile tuturor?”, a adãugat Miha-
ela Michailov, care în 2007 a primit
Premiul UNITER pentru cea mai
bunã piesã a anului, cu „Comple-
xul România”, publicatã de Mai-
son Antoine Vitez, Paris.

 A mai scris textele „Google
þara mea!” (regizat de Alexandra
Badea la Teatrul Foarte Mic din

Bucureºti ºi prezentat în cadrul
unor evenimente ºi festivaluri in-
ternaþionale), „Capete înfierbân-
tate” (regia David Schwartz, pre-
zentat la HAU, Berlin), „Sub Pã-
mânt” (regia David Schwartz),
„Copii rãi” (regia Alexandru Mi-
hãescu, prezentat la München în
cadrul „Zilelor Culturii Române”),
„Familia Offline” (regia Radu
Apostol, prezentat la New York ºi
la Karlsruhe). Textele sale sunt tra-
duse în englezã, francezã, germa-
nã ºi maghiarã.

Regizorul Bobi Pricop este ab-
solvent al Facultãþii de Teatru a
Univer-sitãþii „Spiru Haret” – Sec-
þia actorie (2005-2008, clasa prof.
Sanda Manu) ºi al UNATC – Sec-
þia regie de teatru (2008-2011, cla-

sa prof. Tudor Mãrãscu), precum
ºi al unui masterat în regie (2011-
2013, UNATC, clasa prof. Alexan-
dru Darie). A debutat în 2011 cu
spectacolul „Jocuri în curtea din
spate”, de Edna Mayza, la Teatrul
Act din Bucureºti, ºi a montat apoi
„Humpty Dumpty”, de Eric Bogo-
sian, la Teatrul „Ioan Slavici“ din
Arad. Au urmat „Amalia respire
profondément”, de Alina Nelega, la
Theatre les Dechargeurs din Pa-
ris, ºi „Contra progresului”, de
Esteve Soler, la Teatrul Bu-landra.

Pentru spectacolul sãu de de-
but a obþinut Premiul pentru cea
mai bunã regie la Gala Absolvenþi-
lor UNATC 2011, Premiul pentru
regie la Festivalul de Teatru Inde-
pendent „Undercloud” Bucureºti

2012 ºi Premiul pentru regie la
Festivalul de Teatru Scurt Oradea
2012. De asemenea, „Contra pro-
gresului” a fost nominalizat, anul
acesta, pentru cel mai bun specta-
col la Festivalul Internaþional de
Teatru de la Oradea.

Compusã de Giuseppe Verdi în 1841, pe
un libret de Temistocle Solera, opera a avut
premiera la Teatro alla Scala din Milano, la 9
martie 1842. Nabucco este prescurtarea nu-
melui regelui asirian al Babilonului Nabuco-
donosor al doilea, care a trãit ºi domnit în
jurul anului 600 î.Hr. Cele douã teme princi-
pale ale acþiunii sunt dorinþa de libertate a po-
porului evreu din timpul robiei lor din Babi-
lon, precum ºi aroganþa personajului princi-
pal Nabucco, care-l duce pânã la autoprocla-
marea sa drept Dumnezeu unic, pãcat care îi
atrage greaua pedeapsã de a-ºi pierde minþile.
Spre sfârºitul operei el însã îºi revine, adoptã
credinþa în Iehova (sau Iahve), Dumnezeul
evreilor, ºi îi elibereazã pe evrei din robie.

Regia spectacolului este realizatã de Giu-
seppe Visciglia (Italia), iar scenografia, de
Rãsvan Drãgãnescu, dupã o idee de Grigore
Gorduz. Conducerea muzicalã îi aparþine
maestrului François-Robert Girolami, un re-
putat dirijor, cu o vastã deschidere reperto-
rialã, atât pentru domeniul artei lirice, cât ºi

Cuvintele de bun
venit vor fi adresate
participanþilor de prof.
dr. Lucian Dindiricã –
managerul Bibliotecii
Judeþene, conf. univ.
dr. Gabriel Coºoveanu
–  preºedintele Filialei
Craiova a Uniunii
Scriitorilor din Româ-
nia, prof. Dana Vasile
– inspector de Limbi
romanice în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi prof. dr.
Maria Tronea – preºedinte onorific al ARPF,
filiala Dolj, ºi consilier în Biroul naþional ARPF.

Programul va continua cu deschiderea ex-
poziþiei de carte „Litteratures francophones”,
dedicatã sãrbãtorii a 20 de ani de când Româ-
nia este membrã a Organizaþiei Internaþionale
a Francofoniei (OIF). Expoziþia ilustreazã bo-
gãþia fondului de carte francofonã a Bibliotecii
„Aman”, marcând Centenarul Camus ºi Cente-
narul Lemonnier, dar ºi diversitatea culturilor
reunite sub semnul limbii lui Moliere prin secþi-
unile „Scriitori români de expresie francezã”,
„Literatura belgianã de expresie francezã”, „Li-
teraturã elveþianã de expresie francezã”, „Li-
teratura din Québec”, „Literatura Africii ne-
gre”, „Literatura Americii de Nord” etc.

Activitatea fiind rodul unui proiect educativ

De trei ori „Nabucco”, la Teatrul Liric

pentru creaþia simfonicã. Distins pedagog,
preocupat în egalã mãsurã de cariera didac-
ticã, la Paris deþine actualmente statutul de
director al unei instituþii de învãþãmânt mu-
zical superior.

În rolul Nabucco publicul spectator îl va
putea vedea ºi asculta pe ªtefan Ignat, apa-
riþie agreabilã, degajatã, în prezent solist la
Opera Naþionalã Românã din Bucureºti, iar
în cel al lui Ismael – pe tenorul timiºorean
Cristian Bãlãºescu. Din distribuþie face par-
te ºi Dragana Radakovic (Serbia), cu care
Liricul craiovean a mai colaborat ºi care,
începând cu martie 2002, a cântat rolul Abi-
gaille din „Nabucco” în douã producþii ale
Teatrului Naþional din Belgrad. Li se alãturã
Sorin Drãniceanu (Zaccaria), Florentina
Soare – Bucureºti (Fenena), Bogdan Olaru
(Abdallo), Ioan Cherata (Marele Sacerdot),
Nicoleta Colceiar –Timiºoara (Anna). Îºi vor
da concursul, de asemenea, Orchestra, co-
rul ºi ansamblul de balet ale Teatrului Liric
„Elena Teodorini”.

Teatrul Liric „Elena Teodorini” va prezenta
mâine, 31 octombrie, de la ora 19.00, spectacolul
de operã „Nabucco” de Giuseppe Verdi, în regia
artisticã a lui Giuseppe Visciglia (Italia) ºi sub
conducerea muzicalã a dirijorului François-Robert
Girolami (Franþa). „Cu aceastã operã se poate
spune cã a început cariera mea artisticã”, spunea
compozitorul, reprezentaþia de mâine-searã
omagiind împlinirea a 200 de ani de la naºtere sa.
Totodatã, „Nabucco” face parte din programul
celei de-a XIII-a ediþii a Festivalului Internaþio-
nal „Elena Teodorini” (10 octombrie – 14 noiem-
brie) ºi se înscrie în proiectul „Toamna Culturalã
a Baroului Dolj”, ce include o serie de acþiuni de
promovare a culturii pe care Baroul Dolj le-a
întreprins cu regularitate în ultimii ani.

Biblioteca Judeþeanã „Aman”:
sãrbãtoarea cãrþii ºi a lecturii

al ARPF – Filiala Cra-
iova, aflat la cea de-a
III-a ediþie, derulat în
parteneriat cu OIF
(APECO) ºi avizat de
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, elevii
sunt actorii principali.
Ei vor participa la
concursul de lecturã
în limba francezã,
desfãºurat în secþiu-
nile „Vocea cãrþilor:

De ce sã mã citeºti?” (vor deveni purtãtorii de
cuvânt ai unei cãrþi alese, demersul conþinând
argumente în favoarea lecturãrii acesteia), „Lec-
turã-spectacol” (dramatizarea unui fragment li-
terar) ºi „Cântecul cãrþilor” (interpretarea unui
cântec având ca text un suport literar).

Proiectul educativ „De la lecture avant tou-
te chose…” va continua mâine, 31 octombrie,
de la ora 13.30, la Colegiul Naþional „Carol I”,
cu secþiunile „Lecturã ºi bandã desenatã” (cre-
area de benzi desenate plecând de la un text
literar – poezie/prozã) ºi „Lecturã/Traducere”
(traducerea în românã a unui text literar fran-
cofon tras la sorþi), deschise elevilor din cla-
sele a XI-a ºi a XII-a. Le va urma, la ora 16.00,
masa rotundã cu tema „Literaturi francofo-
ne”, la care vor participa profesori de France-
zã ºi de alte limbi moderne.

Decretând cã „întâia, mai presus de toate, e lectura…”, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” ºi Asociaþia Românã a Profesorilor de Francezã

(ARPF) – Filiala Dolj vã invitã astãzi, începând cu ora 14.00, în Sala „Nicolae Roma-
nescu” a bibliotecii, la sãrbãtoarea cãrþii. Programul evenimentului „De la lecture
avant toute chose…”, ajuns la cea de-a III-a ediþie, cuprinde o expoziþie de carte

dedicatã sãrbãtorii a 20 de ani de când România este membrã a Organizaþiei Inter-
naþionale a Francofoniei (OIF) ºi un concurs de lecturã în limba francezã.
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GEORGE POPESCU

Am scris cu ceva timp în urmã de-
spre niºte elucubraþii jucãuºe, ba chiar
viciate de un morb propagandistic, in-
duse în spaþiul public de unul dintre li-
derii Miºcãrii Populare, propunând sen-
tenþios o definiþie-program a dreptei în
termenii unui discurs demn de modele
…absolutiste. Îl descopeream, în acel
context, pe Adrian Papahagi, cu neplã-
cutã surprizã, cunoscându-i potenþialul
intelectual ºi bãnuindu-l de o mai mare
apetenþã pentru o minimalã logicã.

Avansam atunci o perplexitate, anume
implicarea în actualitatea politicã partini-
cã a unor intelectuali ei înºiºi adepþi ai
unui elitism cvasi-doctrinar, încercând sã
detectez raþiuni mai mult ori mai puþin
oculte ale freneziei cu care s-au angajat
într-un proiect pe cât de îmbãlsãmat re-
toric pe atât de suspect prin adoptarea
ca portdrapel al lui Traian Bãsescu.

Descopãr, acum, o elucubraþie infinit
mai hilarã într-un text parafat de un alt
protagonist, de al cãrui profil intelectual
ºi cu atât mai mult „elitist” am, mai de-
mult, suficiente motive sã mã îndoiesc.

Refuzat de coerenþã, în idei ca ºi mai
ales în discursul public, Daniel Funeriu,
cãci de el este vorba, fostul ministru al
Educaþiei ce ºi-a însuºit o reformã încã
discutabilã ºi deja amendatã, recuperat,
din cenuºa guvernelor portocalii de ido-
lul sãu absolut, Traian Bãsescu, rescrie
parcã, sub ghilotina unui penibil mai mult
ori mai puþin voluntar, o paginã din trista
literaturã proletcultã sfârºitã în degra-
dantul cult al personalitãþii.

Decantând, frenetic ºi entuziast, „o
serie de miºcãri interesante” pe terenu-
rile de încercare prin care se antreneazã
„muºchetarii” voluntari ai „noii drepte”,
el comite o operaþie ce-i faciliteazã, elu-
dând orice suflu „doctrinar”, „trei ob-
iective politice ºi unul administrativ”, în
baza unei inducþii pseudo-apoftegmati-
ce, anume încrederea cã „direcþia ºi
majoritatea actorilor au totul pentru a
reuºi”.

Despre ce „obiective” este vorba? Evi-
dent, primul ar fi „sã doboare USL”, apoi
„sã câºtige alegerile din 2014 ºi 2016”,
„sã guverneze corect” (sic!), „sã câºti-

ge încã un rând de alegeri…”.
Se vede cu ochiul liber nu doar in-

fantilismul unei astfel de judecãþi (pe
vremea când se afla la Putere reproºa,
împreunã cu ceilalþi „cãlãreþi” pe desti-
nul Þãrii, tocmai substituirea de cãtre
Opoziþia de atunci a unui articulat pro-
gram de guvernare cu obsesia retoricã
a „doborârii” regimului Boc-Bãsescu),
ci ºi o deplorabilã emfatizare a luptei
politice reduse la nivelul unei þâfne …
maidaneze.

ªi fiindcã de „þâfnã” este vorba, im-
berbul consilier, „argonaut” în cãuta-
rea unei lâne… de cânepã, nu de aur
roºiu-montaniu, trece, iute, la creiona-
rea, cu un condei de plastilinã, a unui
decalog în …nouã puncte, din care doar
douã þin de o ieftinã sloganiadã („A fi
de dreapta înseamnã sã munceºti…”,
ce ieftin truism, gratuit ºi derizoriu),
restul aliniindu-se unui fel de catalog
encomiastic sustras, cum spuneam, ve-
chilor „alfabete” de descendenþã stali-
nisto-ceauºistã.

Succesiunea lor se subsumeazã unui

cod cu iz taxonomic, plãtind cu nonºa-
lanþã preþul truismelor, generând aproa-
pe un fel de parodie involuntarã, cãci,
iatã, pentru funeri-istul în acþiune, „A fi
bãsist (acesta este incipitul reluat, ca
într-un rozariu de sectã proibitã!) în-
seamnã sã-þi asumi ridicarea steagului ºi
împlântarea lui în câmpul advers…”, ori
„A fi bãsist înseamnã a fi fãcut ceva mã-
surabil…” (un fel de …topometrist sau
cadastrist în acþiune), ºi tot aºa, înºi-
ruite, ca niºte atribute-porunci dintr-un
manual cu un mobil fundamentalist.

Dincolo de aspectul curat caricatural
al unei asemenea intervenþii, întrebarea
încã ºi mai iscoditoare vizeazã alegerea,
atât de îmbibatã de recuzatul cult al per-
sonalitãþii, lui Bãsescu, nu în rol de fac-
tor coagulant, ci de om providenþial care
este, dincolo de ridicolul „sintaxei” dis-
cursive, tot ce poate fi mai contrapro-
ductiv. O viziune ieºind, ruºinatã, din
ungherele unei istorii, eºuate ºi din cau-
za personalismelor paranoice ºi a unor
providenþiali pe care evaluãri ulterioare
le-au conservat doar …goliciunea.
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Anunþul a fost fãcut, ieri, de
ºeful Clinicii de Dermatologie Cra-
iova, conf. univ. dr. Virgil Pãtraº-
cu, cu ocazia unei conferinþe pri-
lejuite de Ziua Mondialã a Psoria-
zisului, eveniment ce s-a desfãºu-
rat la sediul Direcþiei Sãnãtate Pu-
blicã Dolj. Acesta a precizat cã în
formele uºoare ale bolii se obþin
rezultate foarte bune cu tratamen-
te locale ºi expunere la soare. În
schimb, în formele moderate ºi
severe (întâlnite la 10-15% din
cazuri) este nevoie de terapie sis-
temicã, biologicã sau convenþiona-
lã. Aceastã terapie gratuitã a fãcut
ca mulþi dintre cei 2.800 de bol-
navi care beneficiazã la ora actua-
lã de programul naþional sã ducã o

Doljenii care suferã de forme se-
vere de psoriazis pot beneficia de
cel mai eficient tratament ºi în ca-
drul Clinicii de Dermatologie a Spi-
talului Judeþean de Urgenþã din
Craiova. Singura condiþie este sã se

adreseze medicului în momentul în
care se confruntã cu aceastã boalã.
În prezent, în programul de terapie
biologicã sunt incluºi 150 de pa-
cienþi, iar rezultatele obþinute sunt
spectaculoase.

viaþã normalã. Nu mai
sunt izolaþi, deprimaþi,
nu mai au probleme
relaþionale în familie ºi
societate. În judeþul
Dolj peste 150 de bol-
navi sunt incluºi în
programul de terapie
biologicã.

„Boala poate
fi þinutã sub
control”

Potrivit medicilor,
pe lângã neplãcerile
fizice provocate, dia-
gnosticul de psoriazis
este foarte stresant.
Impactul asupra cali-
tãþii vieþii este compa-

rabil cu cel din bolile cardio-
vasculare, cancere sau diabet
zaharat. Psoriazisul afecteazã
serios imaginea corporalã, iar
în formele grave impactul bo-
lii asupra stilului de viaþã este
major. Depresia este întâlnitã
la 54% din bolnavii cu pso-
riazis, iar sentimentul de nea-
tractivitate este prezent în
75% din cazuri. Bolnavul tre-
buie sã înveþe însã repede sã
trãiascã cu boala pentru cã,
deocamdatã, nu existã trata-
mente miraculoase care sã asi-
gurea vindecarea în totalitate
a pacientului.

„Dintre afecþiunile dermato-
logice, psoriazisul se aflã pe

primul loc în ceea ce priveºte de-
teriorarea calitãþii vieþii, devansând
afecþiunile maligne cutanate. Deo-
camdatã, nu existã tratament care
vindecã psoriazisul, dar boala poa-
te fi þinutã sub control. Subliniez
cã existã tratamente pentru toate
formele de psoriazis – uºor, me-
diu ºi sever. Este necesar, însã, ca
bolnavii sã aibã încredere în me-
dici, pentru cã psoriazisul este o
boalã în atenþia permanentã a lu-
mii medicale ºi a cercetãtorilor.
Trãim cu speranþa cã ziua când va
fi vindecatã aceastã boalã, încã
enigmaticã, nu este foarte depar-
te”, a afirmat conf. univ. dr. Virgil
Pãtraºcu, ºeful Clinicii de Derma-
tologie din cadrul Spitalului Jude-
þean de Urgenþã din Craiova.

Numãrul de bolnavi
ar putea fi dublu

Statisticile medicale aratã cã în
judeþul Dolj existã 2.500 de pacienþi
cu psoriazis, însã specialiºtii spun
cã numãrul acestora este aproape
dublu. Din anul 2003, la iniþiativa
pacienþilor cu psoriazis, ziua de 29

octombrie este Ziua Mondia-
lã a Psoriazisului. Prima edi-
þie în România a avut loc în
2010 ºi a fost organizatã de
Societatea Românã de Der-
matologie. Ieri, la Craiova,
evenimentul a fost organizat
de Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj, în parteneriat cu
Societatea Românã de Der-
matologie ºi Asociaþia Der-
matologilor din Oltenia.
„Este o zi care se marchea-
zã la nivelul tuturor centre-
lor universitare din þarã, în
condiþiile în care aproxima-
tiv 4% din populaþia Româ-
niei suferã de aceastã boalã.
Pentru moment, nu pot fi pe

deplin elucidate cauzele care pot
produce psoriazis, dar se cunosc
o serie de factori declanºatori im-
plicaþi precum: stresul, traumatis-
mele, factori ambientali, infecþiile
sau anumite medicamente”, a ex-
plicat dr. ªtefan Popescu, purtã-
tor de cuvânt al Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj.

La sediul DSP Dolj specialiºtii
în dermatologie au prezentat câ-
teva aspecte legate de aceastã
afecþiune. Psoriazisul este o boa-
lã cronicã, caracterizatã prin în-
mulþirea exageratã a celulelor epi-
dermului. În România sunt peste
400 de mii de bolnavi, iar pe plan
mondial numãrul acestora ajunge
la 125 de milioane. Boala afectea-
zã deopotrivã bãrbaþii ºi femeile,
copiii ºi adulþii sau vârstnicii. La
15% din cazurile de psoriazis de-
butul bolii a avut loc înaintea vâr-
stei de 10 ani. În judeþul Dolj ca-
zurile de psoriazis reprezintã 5%
din totalul spitalizãrilor în Clinica
de Dermatologie Craiova.

RADU ILICEANU
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Prima mare furtunã a sezonului în
Europa de nord a provocat cel puþin
11 morþi, printre care ºi o adolescen-
tã, ºi a întrerupt alimentarea cu elec-
tricitate a peste 535.000 de case.
Marea Britanie s-a confruntat luni cu
cea mai puternicã furtunã din ultimii
cinci ani, care a dus la moartea a cel
puþin patru persoane. Aceste intem-
perii s-au mai soldat cu un mort în
Franþa, trei în Germania, unul în Da-
nemarca ºi doi în Olanda. Furtuna
„Christian” a pãrãsit Marea Britanie
în timpul zilei de luni, îndreptându-
se cãtre Olanda, Danemarca ºi nor-
dul Germaniei. În Marea Britanie, o
adolescentã în vârstã de 17 ani, sur-
prinsã în somn în casa sa din prefa-
bricate, ºi un bãrbat în vârstã de apro-
ximativ 50 de ani, blocat în maºina
sa, au murit dupã cãderea unui co-
pac. Corpul unui bãrbat ºi al unei fe-
mei au fost apoi descoperite în cur-
sul dupã-amiezii în dãrãmâturile a trei
case care s-au prãbuºit din cauza
unei explozii cauzate de spargerea
unei conducte de gaz avariatã de fur-
tunã. Un bãiat în vârstã de 14 ani era
dat dispãrut în Sussex dupã ce a fost

luat de curenþi duminicã dupã-amia-
zã, în timp ce se juca în valuri cu prie-
tenii. În Olanda, un tânãr în vârstã de
22 de ani a murit luni la spital din ca-
uza rãnilor grave la cap, fiind lovit de
creanga unui copac în comuna Vee-
nendaal (centru), conform postului de
televiziune regional RTV din Utrecht.
În Danemarca, un bãrbat a fost ucis
de o cãrãmidã proiectatã în momen-
tul prãbuºirii unui imobil la 60 de ki-
lometri nord-vest de Copenhaga. Ma-
joritatea trenurilor daneze au fost
oprite ºi aproape 500 de pasageri erau
blocaþi în interiorul a 35 de avioane
pe aeroportul internaþional din Co-
penhaga, din cauza rafalelor puterni-
ce de vânt care împiedicau instalarea
pasarelelor, pentru a permite debar-
carea. În Germania, o soferiþã, un bãr-
bat în vârstã de 39 de ani ºi un copil
au murit în accidente de maºinã cau-
zate de cãderea arborilor la Gelsen-
kirchen, în vest, ºi în Saxonia Infe-
rioarã (nord-vest). Doi copii au fost,
de asemenea, rãniþi. În Franþa, o fe-
meie în vârstã de 47 de ani a fost lua-
tã luni dimineaþã de valuri la Belle-Ile
(vest), iar corpul sãu a fost descope-

rit pe o plajã câteva ore mai târziu.
Aproximativ 460.000 de case au fost
private de electricitate în Marea Bri-
tanie ºi 75.000 în Franþa.

Peste 11.000 de persoane au rã-
mas fãrã curent electric ºi în nordul
Rusiei, dupã furtuna ce a lovit luni
nordul Europei, a anunþat ieri Minis-
terul rus pentru Situaþii de urgenþã,

preluat de AFP. În regiunea Lenin-
grad, 237 de localitãþi au rãmas fãrã
curent electric în urma unor avarii
provocate de intemperii, a precizat
biroul local al ministerului. La Sankt-
Petersburg, biroul Ministerului pen-
tru Situaþii de Urgenþã este în stare
de alertã de ieri, din cauza riscurilor
de inundaþii.
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Gigantul rus în domeniul gazelor naturale Gaz-
prom a acuzat, ieri, Ucraina, cã nu i-a plãtit suma
de 882 milioane dolari, lãsând sã planeze astfel
ameninþarea unui conflict cu privire la livrarea de
gaze, în contextul în care Kievul se pregãteºte sã
se apropie de UE. „Suntem extrem de îngrijoraþi de

Gazprom acuzã Ucraina cã nu a plãtit factura la gaze, de 882
de milioane de dolari, sugerând un eventual nou conflict

Preºedinta puternicei Comisii pen-
tru Informaþii din cadrul Senatului ame-
rican a declarat cã se opune cu înver-
ºunare spionãrii liderilor aliaþi Statelor
Unite ºi va lansa „o reexaminare majo-
rã” a operaþiunilor americane de spio-
naj. „Mi se pare clar cã anumite activi-
tãþi de supraveghere au fost efectuate
timp de peste 10 ani fãrã ca aceastã
Comisie senatorialã pentru Informaþii
sã fie informatã în mod satisfãcãtor”, a
declarat democrata Dianne Feinstein.
„Congresul are nevoie sã ºtie exact ce
face comunitatea noastrã de informa-
þii”, a adãugat ea. „În ceea ce priveºte
colectarea de informaþii despre lideri ai
aliaþilor Statelor Unite - printre care
Franþa, Spania, Mexic ºi Germania - pot
spune fãrã echivoc cã mã opun cu în-
verºunare. Atât timp cãt Statele Unite
nu se aflã angajate într-un conflict cu
o þarã unde sã fie nevoie urgentã de
acest tip de supraveghere, nu cred cã
Statele Unite trebuie sã culeagã date
despre apelurile telefonice sau e-mai-
lurile preºedinþilor sau premierilor prie-
teni”, a punctat Feinstein, adãugând
cã, potrivit „elementelor de care dis-
pun, preºedintele Obama nu ºtia nimic
despre faptul cã informaþii privind co-
municaþiie cancelarului Angela Merkel
erau culese din 2002. Este o mare pro-
blemã”. La rândul sãu, Barack Obama

O influentã comisie a Senatului american se opune spionãrii liderilor strãini prieteni

Poliþia chinezã cautã activiºti
din Xinjiang în legãturã cu
incidentul din Piaþa Tiananmen

Poliþia chinezã cãuta ieri informaþii
despre persoane originare din
regiunea musulmanã Xinjiang, dupã
ce o maºinã a intrat luni într-o mulþime
de oameni în Piaþa Tiananmen,
omorând 5 persoane ºi rãnind alte 38,
potrivit unui ziar. Poliþia a trimis luni
seara târziu un mesaj hotelurilor din
capitalã în care întreabã dacã nu
cumva au remarcat „clienþi suspecþi”,
începând de la 1 octombrie, a precizat
cotidianul Global Times. Biroul pentru
Securitate Publicã, potrivit acestui
aviz, a anunþat totodatã cã se aflã în
cãutarea unor informaþii despre
„vehicule suspecte”. Fãrã sã foloseas-
cã cuvântul „atentat” ºi fãrã sã
stabileascã în mod explicit o legãturã
între faptele de la Tiananmen ºi
investigaþiile în curs, poliþia a afirmat,
în mesaj, cã „un caz major a avut loc
luni”. Ea a identificat doi locuitori din
douã districte din Xinjiang ºi a descris
un vehicul cu tracþiune integralã de
culoare deschisã, asociindu-i numere
de înmatriculare din Xinjiang.

Siria: 1.300 de tone de substanþe
chimice declarate

Siria a declarat 1.300 de tone de
agenþi ºi precursori utilizaþi în
producerea de arme chimice, precum
ºi 1.200 de elemente de muniþii
neexplodate, a relatat presa occiden-
talã referindu-se la un raport al ºefului
Organizaþiei pentru Interzicerea
Armelor Chimice (OIAC), Ahmet
Uzumcu, relata ieri agenþia RIA
Novosti. Printre altele, autoritãþile
siriene au declarat 41 de instalaþii
chimice aflate în 23 de locuri, dintre
care 37 au fost deja inspectate de cãtre
experþii misiunii comune OIAC/ONU.
Luni, OIAC a anunþat cã experþii sãi
au inspectat 21 din cele 23 de locuri
cu arme chimice declarate de cãtre
Damasc, cele douã rãmase fiind
inaccesibile pentru moment din motive
de securitate. Misiunea OIAC/ONU
este însãrcinatã cu supervizarea
distrugerii arsenalului chimic sirian în
baza Rezoluþiei 2018 a Consiliului de
Securitate al ONU, adoptatã ca
urmare a unui acord ruso-american,
care ordonã dezarmarea chimicã
completã a Siriei pânã la jumãtatea
anului 2014.

Coreea de Nord: Lucrãri
la un poligon de lansare
a rachetelor, confirmate
de un centru american

Observaþii recente prin satelit
asupra teritoriului nord-coreean au
confirmat lucrãri importante la
instalaþia de unde a fost lansatã o
rachetã cu razã lungã de acþiune în
decembrie, a anunþat ieri un centru de
studii americano-coreean. ªantierul
cuprinde ceea ce pare sã fie o nouã
rampã de lansare „platã”, destinatã
testãrii rachetelor balistice mobile la
instalaþia de la Sohae, potrivit
Institutului americano-coreean din
cadrul Universitãþii Johns Hopkins.
Lucrãri au fost efectuate ºi la rampa
principalã, „poate pentru a o
moderniza ºi a putea lansa de pe ea
dispozitive mai mari”, a precizat
institutul pe site-ul 38.North, confir-
mând observaþii anterioare. Poligonul
de la Sohae, situat în apropiere de
coasta din nord-vestul þãrii, a servit
pentru lansarea cu succes a unei
rachete cu razã lungã de acþiune de tip
Uhna-3, condamnatã de Occident,
care a considerat-o un test deghizat de
rachetã balisticã cu razã lungã de
acþiune, interzis prin rezoluþii ONU.
Lucrãrile în cadrul instalaþiei „ar
putea sã fie finalizate în curând,
permiþând Phenianului sã efectueze un
nou tir în spaþiu”, a avertizat institutul.

situaþia actualã a plãþilor gazelor ruseºti de cãtre
Ucraina”, a declarat Aleksei Miller, preºedintele
grupului public rusesc, citat de agenþii ruse. El a
declarat cã a fost de acord cu o amânare a plãþii
unei facturi în valoare de 882 de milioane de dolari,
în contul gazelor livrate în august, dar cã aceastã

amânare a expirat la 1 octombrie. „Situaþia este
foarte gravã, deoarece contractul prevede ca
în caz de încãlcare a condiþiilor de platã sã
trecem la un sistem de platã în avans”, a aver-
tizat el. Relaþiile tensionate dintre Rusia ºi
Ucraina au condus în mai multe rânduri, în
ultimii ani, la o întrerupere a livrãrilor de gaze
naturale cãtre aceastã þarã, care este foarte
dependentã de ele, în pofida numeroaselor
iniþiative vizând identificarea de noi surse de
aprovizionare. Aceste conflicte au perturbat
în trecut exporturile de gaze ruseºti cãtre UE,
Ucraina fiind principala þarã de tranzit pentru

Gazprom, care acoperã peste un sfert din consu-
mul de gaze naturale din Europa. Miller a subliniat
cã, la rândul sãu, grupul rus a plãtit Kievului în
avans cheltuielile de tranzit pentru anul viitor ºi a
fost de acord cu o reducere a preþului gazelor des-
tinate stocãrii în depozite subterane ucrainene, cu
scopul de a dispune de rezerve pentru iarnã ºi pen-
tru furnizare cãtre alte state europene. În ianuarie,
Gazprom a cerut Naftogaz, operatorul ucrainean în
domeniu, ºapte miliarde de dolari pentru gaze ne-
consumate, dar prevãzute în contract. Kievul soli-
citã o reducere a preþului impus de Moscova, care
doreºte în schimb ca Ucraina sã se integreze în
Uniunea Vamalã ºi sã permitã Gazprom accesul la
o parte a reþelei sale de transportare a gazelor. Aces-
te noi ameninþãri au loc odatã cu apropierea sum-
mitului european de la Vilnius, la sfârºitul lui no-
iembrie, când Ucraina ar putea sã semneze un Acord
de Asociere cu UE.

ºi-a exprimat dorinþa ca agenþiile de in-
formaþii sã nu-ºi confunde capacitãþile
de supraveghere cu acþiunile, într-un
interviu pentru noul post Fusion din
cadrul ABC. Obama a refuzat, în
schimb, sã îºi exprime pãrerea despre
o presupusã supraveghere a telefonu-
lui mobil al cancelarului german Ange-
la Merkel de cãtre Agenþia Naþionalã
de Securitate (NSA) a SUA. „Le dãm
instrucþiuni”, a spus preºedintele Sta-
telor Unite despre NSA,  „dar, în ultimii
ani, am observat o dezvoltare ºi extin-
dere a capacitãþilor lor”. „Acesta este
motivul pentru care am lansat o reexa-
minare (a acestor operaþiuni), pentru a
mã asigura cã sunt capabili sã nu devi-
nã ceea ce este necesar sã facã”, a mai
spus preºedintele.

Premierul britanic, David Cameron,
a avertizat cã guvernul sãu ar putea
lua mãsuri pentru a opri ziarele sã mai
publice informaþii furnizate de fostul
consultant NSA, Edward Snowden, în
cazul în care presa nu va da dovadã de
mai multã „responsabilitate” la acest
capitol, potrivit agenþiei Reuters. „Dacã
ziarele nu vor demonstra o anumitã res-
ponsabilitate socialã, atunci va fi foar-
te greu pentru guvern sã rãmânã pa-
siv ºi sã nu reacþioneze. (...) Nu vreau
sã ajung sã folosesc dispoziii legale
sau interdicii de publicare sau alte mã-

suri drastice. Cred cã este mult mai bine
sã facem apel la simul de responsabili-
tate socialã al ziarelor”, a afirmat Ca-
meron în faþa parlamentului britanic,
acuzând publicaþia „The Guardian” cã
a continuat difuzarea unor informaþii
dãunãtoare deºi anterior s-a angajat
cã va distruge unele documente sen-
sibile. Vineri, premierul britanic a acu-
zat presa cã, prin publicarea informaþii-
lor furnizate de Snowden, ajutã inami-
cii Marii Britanii sã ocoleascã supra-

vegherea serviciilor secrete ºi astfel
securitatea þãrii este tot mai greu de
asigurat. Relatãrile despre interceptã-
rile efectuate de Centrul de ascultãri ºi
decodificare al serviciilor secrete bri-
tanice (GCHQ) ºi despre cooperarea
acestui serviciu cu NSA au fost stân-
jenitoare pentru guvernul de la Lon-
dra, iar unii parlamentari conservatori
din partidul lui Cameron considerã cã
acestea sunt de naturã sã afecteze
siguranþa naþionalã.
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Anunþul tãu!
Societatea Românã de Radiodifu-
ziune organizeazã la sediul sãu din
strada General Berthelot nr. 60-64,
sector 1 Bucureºti, concursul pen-
tru ocuparea postului vacant de:
MANAGER la Studioul Regional
Craiova. Concursul se desfãºoa-
rã dupã cum urmeazã: Etapa I- se-
lecþia dosarelor: 11.11.2013-
13.11.2013. Etapa a-II-a- analiza,
evaluarea ºi notarea proiectelor de
concurs: 14.11.2013- 20.11.2013.
Etapa a-III-a- susþinerea interviu-
lui: 25.11.2013-29.11.2013. Inscrie-
rile candidaþilor, respectiv depu-
nerea proiectelor de concurs ºi a
dosarului de concurs, se fac la se-
diul societãþii, la Serviciul Resur-
se Umane- secretariatul comisii-
lor de concurs, în perioada
16.10.2013- 8.11.2013, în zilele lu-
crãtoare, astfel: de luni pânã joi,
între orele 8.30-17.00; vineri între,
orele 8.30-14.30. Condiþiile de par-
ticipare la concurs sunt afiºate pe
site-ul www.radioromania.ro, sec-
þiunea Cariere, subsecþiunea
,,Anunþuri de angajare” la avizierul
societãþii din str. Temiºana ºi la avi-
zierul Studioului Regional Craiova.
PFA MICU NICOLAE ADI anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Înfiin-
þare pensiune agroturistica” pro-
pus a fi amplasat în comuna Gîn-
giova, sat Gîngiova, nr. 66, T42,
P2390 si 2394, jud.Dolj. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, Dolj, în zilele de
L-J între orele 8.00-16.00, ºi vineri
între orele 8.00-14.00. Observaþii-
le publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj.

In conformitate cu  HCLM 192/
2013, S.C. Piete si Targuri Craio-
va S.R.L. cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr. 51, organizea-
za negociere publica in vederea
inchirierii pe o perioada de trei ani
a terenurilor din Piata Centrala
care apartin domeniului public al
Municipiului Craiova,  dupa cum
urmeaza: - in data de 6.11.2013,
ora 11:00 pentru inchirierea tere-
nurilor pozitile cadastrale nr. 63
si 64 din Piata Centrala conform
HCLM 192/2013. Documentatia
de participare la negociere se
achizitioneaza de la S.C. Piete si
Targuri Craiova SRL. Ofertele se
depun la sediul S.C Piete si Tar-
guri Craiova SRL pana la data de
sustinere a  negocierii publice (in-
clusiv), ora 10.00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul S.C
Piete si Targuri Craiova SRL in
data mai sus mentionata, ora
11:00. Relatii suplimentare la se-
diul S.C. Piete si Targuri Craiova
SRL sau la telefon 0251/410696.

Anunþul tãu! S.C. SITCO SERVICE SRL
organizeaza urmatoarele cursuri
    ELECTRICIAN INTRETINERE

SI REPARATII
      - curs initiere,
    180 ore………………..600 ron
    OPERATOR pentru MASINI-

UNELTE 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 cali-
ficare se pot reduce la jumatate.

Cursurile sunt autorizate de
catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari.

Pentru mai multe informatii
sunati la 0747 490 968.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/
femeie) pentru servi-
ce Germania. Tele-
fon: 0769/978.216,
0049/152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea
de Litere, meditez elevi
de gimnaziu (cls. I-VIII)
15 Ron/orã. Telefon:
0737/283.028.
Pregãtesc la domici-
liu elevi de clasele I–
IV.  Telefon:  0720/
536.468.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Profesoarã meditez mate-
maticã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0758/063.773; 0744/
390.775.
Execut lucrãri gresie ºi fa-
ianþã, tencuieli, zugrãveli,
finisaje. Telefon: 0736/
003.526.
Fac menaj sau bonã. Te-
lefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi exte-
rioare. Telefon: 0736/
003.526.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Reparaþii termopane.
Telefon: 0761/136.407.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Particular vând (închiriez)
locuinþã bloc nefamiliºti (2
camere) parchet, izolaþie,
geam termopan, zona Li-
ceul de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere 6/10 Brazdã, lân-
gã Big Family. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0752/
963.770.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3, ul-
tramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spate
la Billa). Preþ 65.000 Euro
negociabil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon:
0770/682.554.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate preluare
credit Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon:
0767/153.551.
Vând casã 5 camere co-
muna Caraula. Telefon:
0746/260.588.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, aragaz.
Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Urzi-
cuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
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 ANUNÞ

privind organizarea concursului de ocupare a
funcþiei de manager al Spitalului Orasenesc «Asezamintele Brancovenesti» Dabuleni

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Dabuleni, jud. Dolj anunþã organizarea concursu-
lui pentru ocuparea functiei de manager – persoanã fizicã pentru Spitalul Orasenesc Dabuleni.

Concursul se va desfasura conform Regulamentului aprobat prin Dispozitia Preºedintelui Consiliu-
lui Judetean Dolj nr. 609/2010, la sediul Spitalului Orasenesc Dabuleni, str. Unirii nr. 1, jud. Dolj.

Concursul se desfãºoarã în perioada 13.11.2013 – 27.11.2013, 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, econo-
mic 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 Orasenesc Dabuleni, în perioa-
da 13.11.2013 – 17.11.2013, (între orele 8,00 ºi 16.00) si va conþine:

- cerere de inscriere;
- copia actului de identitate;
- copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalente;
- copia legalizatã a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in mana-

gement sau management sanitar sau copia legalizatã a diplomei de masterat sau doctorat in ma-
nagement sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o institutie 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 in cuantum de 100 lei.
Temele – cadru pentru proiectul de management, precum ºi bibliografia pentru concurs se publicã pe

site-ul ºi la sediul Spitalului.
Taxa de participare la concurs este de 100 de lei si poate fi achitata la casieria Spitalului.
Relatii suplimentare se pot obþine de la sediul Spitalului, tel: 0251-334824 sau de pe site-ul

www.spitalulorasenescdabuleni.ro.

C.A.S. Dolj anunta deschiderea
unei noi sesiuni de contractare
pentru anul 2013, pentru domeniul
de asistenta medicala in unitati sa-
nitare cu paturi.

 In acest sens, furnizorii intere-
sati vor depune la sediul C.A.S.
Dolj  documentele necesare con-
tractarii in perioada 30 octombrie
– 05 noiembrie 2013 inclusiv, in in-
tervalul orar aferent programului
normal de activitate al institutiei.
Data-limita pentru finalizarea pro-
cesului de contractare si semna-
rea contractelor este 15.11.2013.

 Informatii detaliate pot fi vizua-
lizate pe site-ul www.casdj.ro.

Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Tele-
fon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea Ciu-
tura, preþ negociabil.
Telefon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.

Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp te-
ren intravilan în satul Pre-
deºti, judeþul Dolj, la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la ºosea-
ua Craiova – Bechet. Te-
lefon: 0734/159.594.

Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând teren extravilan ºi
pãdure. Relefon: 0766/
582.831.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.

Vând teren Calea Bucureºti
km 11, ideal benzinãrie,
halã, depozit, showroom,
2000 m, deschidere 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
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 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã beto-
natã având toate facilitãþi-
le preþ convenabil. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând sau schimb aparta-
ment 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 me-
talic, 6 trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând  Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînmatricula-
tã. Bariera Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Pa-
lilula, stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2 mc lem-
ne foc cu 125 lei mc. Te-
lefon: 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.
Vãnd 80 baniþe de grâu
vechi. Telefon: 0765/
291.628.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 30 octombrie 2013
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Telefon:
0727/804.400.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fa-
bricã, preþ 5000 RON. Te-
lefon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injector pen-
tru cazan pentru încãlzire.
Telefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fierãrie ma-
ºini de cusut nemþeºti, ro-
mâneºti, 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. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcu-
tã. Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibi-
lã 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 planta-
þie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele 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, aspi-
rator, balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de cusut
Singer. Telefon: 0746/
660.001.

Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de mar-
cat Activa Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:  0766/
355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la tele-
fon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 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! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELEFON:
0351/425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr þuicã. Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr moarã fãrã Elec-
tromotor de porumb ºtiu-
leþi (uroaie ºi mãlai). Tele-
fon: 0766/304.708.
Cumpãr presã pentru
struguri (teasc). Telefon:
0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
S.C. închiriazã spaþii de pro-
ducþie, birouri ºi depozitare.
Telefon. 0770/ 887.454.
SALON coafurã, frizerie, 1
Mai. Telefon: 0770/175.717.

Închiriez spatiu comercial
în municipiul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Închiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona Lãpuº,
ºcoala M. Eminescu. Te-
lefon: 0762/ 299.913.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3
camere mobilat parter
Dezrobirii, 300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MULÞUMIRI

Soþia ºi copiii mulþumesc
tuturor celor care le-au fost
alãturi în momentele gre-
le ale trecerii în nefiinþã a
soþului ºi tatãlui lor ILARIE
HINOVEANU.

MATRIMONIALE
Drãguþã, mic handicap,
35/1,68/75, pentru cãsã-
torie, fãrã vicii, cu mic han-
dicap. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0351/409.381.
Domn serios, fãrã obliga-
þii 50 ani, doresc cunoº-
tiinþã cu doamnã vârstã
apropiatã. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

CITAÞII
În dosarul nr. 3169/201/
2013 al Judecãtoriei Ca-
lafat, cu termen la
13.11.2013 s-a deschis
procedura de declarare
Judecãtoreascã a morþii
numitului PÂRVU ION, fiul
lui Lãpãdat ºi Sevastiþa,
nãscut la 14.04.1952, cu
ultimul domiciliu în Calafat,
sat Basarabi. Orice per-
soanã care are informaþii
despre sus- numitul este
rugatã sã comunice date-
le pe care le cunoaºteþi.

DIVERSE
SOCIETATE COMERCIA-
LÃ LANSEAZÃ COMPE-
TIÞIE PENTRU UN PRO-
GRAM DE CERCETARE
A STÃRII DE SÃNÃTATE
A PERSONALULUI AN-
GAJAT. RELAÞII LA TELE-
FON: 0351/172.944.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru reparaþii
casã + anexe sau cedez
4000 m.p. teren intravilan
pentru un apartament cu
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559;
0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Telefon:
0251/531.294.

PIERDERI
Pierdut câine Husky în
zona Pieþii Chiriac, culoare
negru cu alb. Prezentatoru-
lui recompensã deosebitã.
Telefon: 0722/266.718.
CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþionalã a
Cadrelor Militare în Re-
zervã ºi Retragere din
MAI Filiala Dolj regretã
trecerea în nefiinþã a
celui care a fost plt. adj.
FLOREA MIHAI om de-
osebit, poliþist de ex-
cepþie ºi este alãturi de
familia îndoliatã. Dum-
nezeu sã-l odihneascã!
Familia Ion Bodunes-
cu, îndureratã, este alã-
turi de familia Hinovea-
nu la trecerea în nefiin-
þã a bunului prieten
ILARIE. Sã se odihneas-
cã în pace!
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Presa germanã a scris tot mai des
în ultima vreme despre un posibil
transfer al lui Alexandru Maxim de la
VfB Stuttgart, iar cele mai vehiculate
potenþiale destinaþii pentru român au
fost Borussia Dortmund ºi Schalke
04. De ieri a mai apãrut însã un nume
pe listã, conform fanatix.com.

Brendan Rodgers crede cã mijlo-
caºul lui Stuttgart s-ar potrivi perfect
pentru Liverpool, care are cel mai bun
start de sezon din ultimii ani, ºi va face
tot posibilul sã îl transfere în iarnã.

Românul a contribuit la nouã go-
luri în primele nouã etape pentru Stut-
tgart (4 goluri ºi 5 pase decisive),
egalând recordul stabilit în urmã cu
17 ani în Bundesliga de bulgarul Kra-
simir Balakov. Evoluþiile sale au en-
tuziasmant ºi toþi îl considerã printre
fotbaliºtii determinanþi din prima ligã
germanã. Conºtienþi de modul în care
a crescut cota lui, oficialii lui VfB i-
au fixat un preþ de aproximativ 10-12
milioane, putând face un profit uriaº
într-un timp record: în ianuarie au
plãtit celor de la Pandurii doar 1,5
milioane de euro pentru achiziþiona-
rea sa.

E dorit chiar din iarnã!

“Brendan Rodgers
se intereseazã de ju-
cãtorul de senzaþie al
lui Stuttgart, Alexan-
dru Maxim. Românul
a intrat deja în atenþia
granzilor din Bundes-
liga, Dortmund ºi
Schalke dorindu-l,
însã englezii sperã sã
îl convingã sã semne-
ze în iarnã.

Maxim s-ar potrivi
perfect pe Anfield. Este un adevãrat
numãr 10, care apare extrem de des la
finalizare, fiind în acest moment cel
mai important jucãtor al lui Stuttgart.
Ca toþi playmakerii, este extrem de
talentat ºi este letal atunci când are
mingea la picior. Deºi apare rar pe
faza de apãrare, aceasta fiind princi-
pala sa carenþã, tehnica fantasticã ºi
abilitatea de a gãsi ‘portiþele’ prin de-
fensivele adverse îl transformã într-
o þintã de lux.”, a notat fanatix.com.

20 de puncte au adunat “cormo-
ranii” în primele 9 etape din Premier
League, fiind la douã lungimi distan-
þã de liderul Arsenal. Liverpool este

unul dintre cele mai titrate cluburi din
lume, pe lângã cele 18 titluri pe care
le are în vitrinã, adunând 11 trofee
europene: Cupa/Liga Campionilor (5)
– 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, Cupa
UEFA (3) – 1973, 1976, 2001 ºi Super-
cupa Europei (3) – 1977, 2001, 2005.

Pânã în acest moment, nici un fot-
balist român nu a evoluat în tricoul
lui Liverpool.

Trei români îmbracã în prezent tri-
colul unor formaþii de Premier Lea-
gue: Vlad Chiricheº (Tottenham),
Rãzvan Raþ (West Ham United) ºi
Costel Pantilimon (Man. City).

FIFA ºi France Football au dat
publicitãþii, ieri, lista de 23 de jucã-
tori din care va fi desemnat “Balo-
nul de Aur” 2013, cei mai mulþi can-
didaþi, ºase, provenind de la cam-
pioana Europei, Bayern Munchen,
club urmat de FC Barcelona, cu pa-
tru nominalizãri.

Cei 23 de jucãtori sunt urmãto-
rii: Franck Ribery, Arjen Robben,
Thomas Muller, Manuel Neuer, Bas-
tian Schweinsteiger, Philipp Lahm (toþi
Bayern Munchen), Lionel Messi,
Neymar, Xavi Hernandez, Andres
Iniesta (toþi FC Barcelona), Zlatan
Ibrahimovici, Edinson Cavani, Thia-
go Silva (toþi Paris SG), Cristiano Ro-
naldo, Gareth Bale (ambii Real Ma-

CUPA LIGII ANGLIEI – OPTIMI DE
FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Leicester (II) – Fulham, Birmingham
(II) – Stoke, Man. United – Norwich,
Burnley (II) – West Ham, Arsenal –
Chelsea (toate 21:45);

Astãzi: Tottenham – Hull, Newcast-
le – Man. City (ambele 21:45);

Partida Sunderland – Southampton
se va disputa în 6 noiembrie.

Se joacã pe terenul primelor echipe.

CUPA LIGII FRANÞEI – RUNDA
A III-A – O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Bastia – Ajaccio (19:00), Valenciennes
– Troyes (II), Rennes – Nancy (II),
Tours (II) – Amiens (III), Creteil (II) –
Toulouse, Lille – Auxerre (II) – toate
21:00, Nantes – Lorient (21:55);

Astãzi: Guingamp – Evian TG (19:00),
Sochaux – Montpellier (21:00), Reims
– Monaco (21:55).

Se joacã pe terenul primelor echipe.

Digi Sport 1
18:00 – FOTBAL – Cupa Româ-

niei, optimi de finalã: FC Braºov –
Viitorul / 21:45 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Milan – Lazio.

Digi Sport 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de

la Paris: ziua a treia / 21:45, 23:00 –
FOTBAL – Campionatele Italiei ºi
Spaniei: Fiorentina – Napoli, Real
Madrid – Sevilla (alternativ).

Digi Sport 2
18:00 – VOLEI (M) – Liga Cam-

pionilor: Tomis Constanþa – Hal-
kbank Ankara (Turcia) / 19:00 –
VOLEI (F) – Liga Campionilor: Vakif-
bank Istanbul (Turcia) – Dinamo
Bucureºti / 21:45 – FOTBAL – Cupa
Ligii Angliei, optimi de finalã:
Newcastle – Man. City.

Gigel Bucur e în formã înaintea barajului pentru Cupa
Mondialã cu Grecia (15/19 noiembrie). El a decis victoria
lui Kuban Krasnodar în duelul cu “lanterna” Anji Mahaci-
kala, scor 2-0, luni searã.

Titular ºi prezent pe teren pânã cu un sfert de orã înain-
tea finalului, atacantul român a punctat în minutele 14 ºi 40.
Bucur nu mai bifase o “dublã” tocmai din 12 iunie 2010, de

la un derby cu concitadina FC Krasnodar (3-0).
Gigel a ajuns la 4 goluri în 14 jocuri în actualul campio-

nat, câte marcase în întreg cel trecut, ºi are în total 24 de
reuºite în 114 meciuri la Kuban. Formaþie care, graþie victo-
riei, a urcat pe locul 9 dupã 14 etape, cu 17 puncte. Lider
este Zenit, cu 35 de puncte, secondatã de rivalele mosco-
vite, Lokomotiv ºi Spartak, ambele cu 30 de puncte.

Bucur, „dublã” în campionatul Rusiei

drid), Radamel Falcao (AS Monaco),
Eden Hazard (Chelsea), Robert Lewan-
dowski (Borussia Dortmund), Mesut
Ozil (Arsenal Londra), Andrea Pirlo
(Juventus), Luis Suarez (Liverpool),
Yaya Toure (Manchester City), Robin
Van Persie (Manchester United).

Tot marþi a fost anunþatã ºi lista
celor zece tehnicieni din care va fi
desemnat “Antrenorul anului”.
Aceasta îi cuprinde pe Carlo Ance-
lotti (Real Madrid), Rafael Benítez (Na-
poli), Antonio Conte (Juventus), Vi-
cente Del Bosque (naþionala Spaniei),
Alex Ferguson (fost la Manchester
United), Jupp Heynckes (fost la Bay-
ern Munchen), Jurgen Klopp (Borus-
sia Dortmund), Jose Mourinho (Chel-

sea), Luiz Felipe Scolari (naþionala
Braziliei) ºi Arsene Wenger (Arsenal).

La începutul lunii decembrie, vor fi
anunþaþi cei trei finaliºti la fiecare ca-
tegorie.

Jucãtorul ºi antrenorul anului vor
fi aleºi de selecþionerii ºi cãpitanii echi-
pelor naþionale din statele membre ale
FIFA, dar ºi de jurnaliºti. Câºtigãtorii
vor fi anunþaþi într-o galã care va avea
loc la 13 ianuarie 2014, la Zurich.

Balonul de Aur se aflã actualmen-
te în posesia lui Leo Messi, care în
luna ianuarie a acestui an s-a înco-
ronat pentru a patra oarã consecu-
tiv, record absolut. Cât priveºte teh-
nicienii, trimfãtor a fost Vicente del
Bosque.

S-au stabilit nominalizaþii la Balonul de Aur

SERIE A – ETAPA A 10-A
Asearã, dupã închiderea ediþiei:

Atalanta – Inter;

Astãzi: Cagliari – Bologna, Fiorenti-

na – Napoli, Genoa – Parma, Verona –

Sampdoria, Juventus – Catania, Livor-

no – Torino, Milan – Lazio, Sassuolo

– Udinese (toate 21:45);

Mâine: Roma – Chievo (21:45).

1. Roma 27 11. Udinese 10

2. Napoli 22 12. Torino 10

3. Juventus 22 13. Cagliari 10

4. Inter 18 14. Sampdoria 9

5. Fiorentina18 15. Livorno 8

6. Verona 16 16. Genoa 8

7. Lazio 14 17. Catania 6

8. Parma 12 18. Bologna 6

9. Atalanta 12 19. Sassuolo 6

10. Milan 11 20. Chievo 4

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 11-A
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Es-
panyol – Malaga, Celta – Barcelona;
Astãzi: Valladolid – Sociedad, Valencia
– Almeria (ambele 21:00), Real – Sevilla,
Osasuna – Rayo (ambele 23:00);
Mâine: Villarreal – Getafe, Granada –
Atl. Madrid (ambele 21:00), Bilbao – El-
che, Betis – Levante (ambele 23:00).
Luni searã, în prologul etapei a 10-a,
Getafe a pierdut, pe teren propriu, con-
tra lui Bilbao, scor 0-1 (Laporte 8). La
gazde, Ciprian Marica a jucat începând
cu minutul 59.
1. Barcelona 28 11. Valencia 13
2. Atletico 27 12. Elche 12
3. Real 22 13. Granada 11
4. Villarreal 20 14. Valladolid 10
5. Bilbao 19 15. Celta 9
6. Getafe 16 16. Malaga 9
7. Levante 16 17. Rayo 9
8. Espanyol 14 18. Betis 8
9. Sociedad 13 19. Osasuna 7
10. Sevilla 13 20. Almeria 3

LIGA I – ETAPA A XII-A
Vineri

Viitorul – Corona 1-0
A marcat: N. Dicã 76.
Vaslui – „U” Cluj 2-0
Au marcat: Madson 12, Antal 51 pen.

Sâmbãtã
Botoºani – Petrolul 1-2
Au marcat: Hadnagy 70 / Teixeira 16, Dore 86.
Gaz Metan – Ceahlãul 3-1
Au marcat: F. Dan 15, Todea 42, Tahar 71 / Golubovici 15.
CFR Cluj – Astra 0-0

Duminicã
ACS Poli – Pandurii 2-3
Au marcat: Szekely 6, Bãrbuþ 75 / Momcilovici 45, Eric 79, Distefano 82.
Braºov – Steaua 1-2
Au marcat: C. Ionescu 10 / Kapetanos 2, Gardoº 47.

Luni
Dinamo – Concordia 2-1
Au marcat: Þucudean 27, D. Grigore 60 pen. / Onduku 62.
Sãgeata – Oþelul 2-1
Au marcat: M. Roman 8, V. Dinu II 42 / Henrique 52.

Steaua 10 9 1 0 26-6 28
Petrolul 12 7 4 1 18-9 25
Astra 11 7 2 2 26-10 23
Pandurii 12 7 2 3 29-15 23
Gaz M. 12 5 4 3 16-13 19
Botoºani 12 5 4 3 13-15 19
Ceahlãul 12 4 5 3 15-11 17
CFR Cluj 12 4 5 3 16-16 17
Dinamo 12 4 4 4 18-13 16
ACS Poli 12 4 3 5 13-15 15
Sãgeata 12 4 3 5 11-20 15
Concordia 9 4 1 4 12-14 13
Oþelul 12 3 2 7 12-24 11
Braºov 12 2 4 6 12-16 10
Viitorul 11 2 4 5 5-17 10
Vaslui 11 4 2 5 11-10 6
Corona 12 1 2 9 7-19 5
„U” Cluj 12 0 4 8 7-24 4
Vaslui este penalizatã cu 8 puncte

Runda viitoare
Vineri: Ceahlãul – Sãgeata (20:00);
Sâmbãtã: Pandurii – Vaslui (18:00), Corona – Steaua (20:30);
Duminicã: Concordia – CFR Cluj (19:00), Astra – Gaz Metan (19:30), Dina-

mo – Braºov (21:30);
Luni: „U” Cluj – Viitorul (19:00), Petrolul – ACS Poli (19:30), Oþelul – Boto-

ºani (21:30).

CUPA ROMÂNIEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Ripensia (V) – Pandurii, Vaslui – Boto-
ºani, Gaz Metan – Astra;

Astãzi: FC Braºov – Viitorul (18:00), Steaua – ACS Poli (20:00);
Mâine: Oþelul – Corona (16:30), Dinamo – Chindia (III) (18:30), Rapid (II) –

Petrolul (20:30).
Se joacã pe terenul primelor echipe.

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Campionatul

Italiei: Milan – Lazio.
Dolce Sport 2

21:45 – FOTBAL – Campionatul
Italiei: Fiorentina – Napoli.

PRO TV
20:00 – FOTBAL – Cupa Româ-

niei, optimi de finalã: Steaua – ACS
Poli.

Eurosport
9:45, 11:30, 13:30, 16:30 – SNO-

OKER – Campionatul Internaþional
Chengdu (China): etapa a patra.

Eurosport 2
8:30, 13:30 – SNOOKER – Cam-

pionatul Internaþional Chengdu (Chi-
na): etapa a patra / 19:15 – BASCHET
(M) – Eurocupa: Hapoel Ierusalim –
Khimki Moscova.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Portarul titular al Universităţii Craiova,
Bojan Brac,  s-a declarat fericit că perioada
bună pe care o străbate coincide cu seria
pozitivă a echipei, neînvinsă de cinci jo-
curi, din care a câştigat patru. Sârbul a pri-
mit două goluri în aceste cinci meciuri, însă
ambele din penalty.  Într-un interviu acor-
dat site-ul oficial al ştiinţei, csuc.ro, goal-
keeper-ul de 25 de ani a spus: „M-au ajutat
foarte tare coechipierii, fără ei, oricât de
valoros ai fi, nu ai cum să nu primeşti gol.

Brac: „Sunt încântat
că am venit la Craiova”

Portarul sârb de la CS Universitatea spune că atât echipa,
cât şi fanii din Bănie sunt la un nivel ridicat

Nu sunt rec orduri ale
mele,  ci ale întregii
ec hipe.  Şi suporterii
au avut aportul lor,
pentru că să fi încu-
rajat de mii de oameni
îţi dă înc redere.  În
Serbia, armate de fani
au doar Partizan ş i
Steaua Roşie. În rest,
celelalte echipe nu au
suporteri.  Eu am ve-
nit de la Hajduk Kula,
unde veneau doar bă-
trâni şi familii la me-
ciuri. La Craiova su-
porterii sunt senzaţio-
nali. A fost incredibil
să vezi 1 0.000 ori

12.000 de oameni la meciul cu Bistriţa. În
plus , galeria care stă în picioare şi c ântă
tot meciul.  Doar la Partizan nu stă nimeni
pe scaune în timpul jocurilor“. Brac este
convins că a făcut un pas înainte venind la
Craiova, chiar dacă a trecut din prima ligă
din Serbia în cea secundă de la noi. „Sunt
încântat de alegerea făcută, nu a fost un pas
înapoi venind în divizia secundă. Hajduk Kula
e în prima ligă, dar nu are ambiţii mari. În
fiecare an este la mijlocul clasamentului, iar

în acest sezon a dat faliment. În vreme ce
aici e un proiect serios, profesionist“.

Îl ajută mult şi Silviu Lung
Pentru evoluţiile exelente din ultima pe-

rioadă un merit îl are şi Silviu Lung, potrivit
lui Bojan: „Primul antrenor cu portarii pe care
l-am avut aici a fost bun. Cel de-al doilea
Silviu Lung este extrem de bun. Ştiam de el
că a jucat multe meciuri la echipa naţională.
E faimos, e o mare legendă a clubului nos-
tru“. Pe 2 noiembrie, după ce Universitatea
va juca la Oradea, Bojan va fi conectat la
eternul derby sârb Steaua Roşie – Partizan,
fiind un fan „Grobari” (Groparii), porecla
celor de Partizan : „Oradea este o echipă
bună, de mijlocul clasamentului, puternică
pe teren propriu. Dar vom câştiga pentru că
în acest an vom promova. Apoi, voi vedea
ce soluţii am să văd Steaua Roşie – Parti-
zan, care începe la 14.30. Ţin cu Grobari,
este o tradiţie de familie“. Accidentarea lui
Ivan Dragicevic l-a afectat pe Bojan: „Ivan
este un jucător foarte bun, dar ghinionist.
Îmi e destul de greu fără el, dar îl am pe
Liubo (Ljubinkovic n.r.), un om de caracter
şi un jucător valoros, fost campion al Ro-
mâniei şi care a jucat în Champions League.
M-a ajutat foarte mult să mă acomodez aici“.

Badea de la FC Balş,
dorit de CS Universitatea

Un jucător format în Bănie, la centrul care
aparţine de CJ Dolj, Ionuţ Badea (20 de ani),
are pres taţii foarte bune la divizionara C FC
Balş, antrenată de Victor Naicu, iar acestea l-au
adus în atenţia conducătorilor de la CS Univer-
sitatea Craiova, care doresc să-l transfere. Ba-
dea este un mijlocaş de buzunar, stilul lui Gigi
Ciurea şi a reuşit o dublă în ultima etapă, con-
tra lui Inter Clinceni. El a fost inclus în lotul
lărgit al FC Universitatea pe vremea lui Victor
Piţurcă, iar acum are avea şi avantajul ocupării
unui post de jucător sub 21 de ani. „Badea este
urmărit de cei de la CS U Craiova, este produ-
sul Universităţii Craiova. Este un băiat talentat
şi chiar merită să joace la un nivel superior” a
spus Victor Naicu pentru gazetanoua.ro.  Alt-
fel, CS Universitatea Craiova are programat
astăzi, de la ora 16, un meci de verificare în
compania grupării Sporting Piteşti, pe stadio-
nul „Petre Deselnicu”.


