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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Înainte, mergeam cu soţia şi copiii
la sfârşit de săptămînă la munte şi ne
simţeam foarte bine, acum, Popescule,
mergem în week-end şi este O.K. actualitate  / 7 administraţie/ 6

În cadrul adunării generale a Acade-
miei Române, care a avut loc ieri, au
fost aleşi, prin vot secret, noi membri.
Astfel, titulari ai celui mai înalt for
ştiinţific şi cultural al României au
devenit Lucian Liviu Albu (Secţia de
Ştiinţe economice, juridice şi sociolo-
gie) şi Daniel Dăianu (Secţia de Ştiin-
ţe economice, juridice şi sociologie).
Dăruirea, profesionalismul şi succese-
le pe plan medical i-au fost recunos-
cute încă o dată prof. univ. Irinel Po-
pescu, care a fost ales membru cores-
pondent al Academiei Române (Secţia
de Ştiinţe medicale).

Doljean de origine, după cum se ştie,
născut la Filiaşi, dr. Irinel Popescu (60
de ani) conduce, în prezent, Clinica de
Chirurgie şi Transplant Hepatic de la
Institutul Clinic Fundeni. Fidel meni-
rii sale de medic, a rezolvat sute de ca-
zuri grave, dincolo de o prestigioasă

Reputatul chirurg doljean Irinel Popescu,
ales membru al
Academiei Române

activitate de cercetare şi didactică. Dr.
Irinel Popescu era deja membru al
Academiei Naţionale de Chirurgie din
Franţa (din 2003), membru de onoare
al Academiei de Ştiinţe din Moldova
(din 2007), membru titular al Acade-
miei Române de Ştiinţe Medicale (pre-
şedintele Secţiei de Chirurgie Clinică
şi Experimentală) şi al Academiei Oa-
menilor de Ştiinţă din România (pre-
şedintele Secţiei de medicină).

Tot în cadrul adunării de ieri, mon-
seniorul Vladimir Ghika şi scriitorul
Petre Pandrea au fost declaraţi membri
post-mortem. Academia Română reu-
neşte personalităţi marcante din ţară
şi din străinătate din toate domeniile
ştiinţei, artei şi literaturii, Până de
curând avea 77 de membri titulari, 80
de membri core sponde nţi,  86 de
membri de onoare din străinătate şi
31 de membri de onoare din ţară.

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodoro-
vici, a vizitat, ieri, judeţul Dolj. Acesta a avut o în-
tâlnire cu o mare parte din primarii din judeţ, desfă-
şurată în oraşul Filiaşi, în cadrul căreia au fost sta-
bilite câteva din soluţiile ce vor fi adoptate de gu-
vern pentru rezolvarea problemelor autorităţilor  lo-
cale, printre care simplif icarea procedurilor de ac-
cesare a fondurilor europene.actualitate / 5

Testare gratuită
a plămânilor,
la Craiova

Craiovenii îşi pot verifica gratuit
sănătatea plămânilor în cadrul unui
program ce se desfăşoară până pe
4 decembrie. Campania are loc în
spitale şi clinici din peste 30 de ora-
şe din toată ţara, în cadrul celei de-
a cincea ediţii a campaniei „Tu ştii
câţi ani au plămânii tăi?”.

Despre unele
cugetări ale
Vivianei Reding
la sfârşit de
mandat

actualitate / 3

În ve de re a imple mentării
„Sistemului de management al
deşeurilor”,

Consiliul
Judeţean Dolj a
decis să suporte
din bugetul
propriu şi partea
de finanţare, alta
decât cea eligibilă
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România va începe anul viitor o campanie
de promovare outdoor în valoare de peste 5
milioane de euro în mai multe þãri, care va
include reclame la metrou, în aeroporturi, pe
autostrãzi, autobuze ºi pe celebrele taxiuri
londoneze. „Vom începe un proiect de pro-
movare outdoor a României pe pieþele þintã
(SUA, Germania, Austria, Franþa, Marea Bri-
tanie, Spania, Italia etc.), dar ºi pe unele pie-
þe de oportunitate, cum ar fi Israel, Turcia
sau Republica Moldova”, a declarat agenþiei
Mediafax Rãzvan Filipescu, preºedintele Au-
toritãþii Naþionale pentru Turism (ANT), pre-
zent la târgul World Travel Market, care se
desfãºoarã în perioada 4-7 noiembrie la Lon-
dra. Proiectul se va derula pe urmãtorii doi
ani ºi va costa 5-6 milioane de euro. „Sunt
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prevãzute diferite modalitãþi de promovare
outdoor. În Marea Britanie, de exemplu, Ro-
mânia va fi promovatã de la ta-
xiuri pânã la clãdiri, metrouri ºi
aeroporturi. Vor fi promovate
produsele turistice ale României.
Toatã promovarea se face în baza
unei analize detaliate a fiecãrei
pieþe. Vom promova turismul cul-
tural, turismul în naturã ºi ecotu-
rismul”, a spus Filipescu. Atrac-
þiile turistice româneºti vor fi pre-
zentate pe aproximativ 150 de ta-
xiuri din Londra. Filipescu a adã-
ugat cã panourile publicitare vor
fi amplasate ºi în zone de tranzit,
aeroporturi, în staþii de metrouri

ºi pe autostrãzi. În Spania reclamele vor fi
fãcute ºi pe autobuze.

Informare meteo de ploi,
lapoviþã ºi ninsori, începând
din aceastã dimineaþã

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie informeazã cã în intervalul mier-
curi, 6 noiembrie, ora 10.00 - joi, 7 no-
iembrie, ora 10.00, în majoritatea regiu-
nilor þãrii va ploua, urmând sã se înre-
gistreze, izolat, pânã la 35 de litri pe metru
pãtrat, iar la munte vor fi lapoviþã, nin-
sori ºi rafele de vânt de peste 80 de kilo-
metri pe orã. Astfel, în acest interval, tem-
porar va ploua, în cursul zilei îndeosebi
în sud-vestul, centrul ºi nordul þãrii, iar
spre searã ºi noaptea, cu precãdere în
est, sud-est ºi în zona montanã. Cantitã-
þile de apã vor depãºi local 15...20 l/mp
ºi izolat 30...35 l/mp. La munte, îndeo-
sebi în Carpaþii Meridionali ºi Orien-
tali, precipitaþiile vor fi ºi sub formã de
lapoviþã ºi ninsoare, iar vântul va sufla
tare pe creste, cu rafale de peste 80 km/h.
Intensificãri ale vântului se vor semnala
ºi în celelalte zone, cu viteze ce vor de-
pãºi 55...60 km/h.

Preºedintele Bãsescu
aprobã o solicitare ca SPP
sã asigure protecþia unor
oficiali ONU în Siria

Preºedintele Traian Bãsescu a apro-
bat o solicitare a Secretariatului Orga-
nizaþiei Naþiunilor Unite pentru ca o
echipã a SPP sã asigure protecþia unor
oficiali ONU în Siria ºi pe timpul vizite-
lor în alte regiuni. Conform unui comu-
nicat al Administraþiei prezidenþiale dat
publicitãþii ieri, Traian Bãsescu a apro-
bat joi, 31 octombrie, solicitarea Secre-
tariatului Organizaþiei Naþiunilor Uni-
te (ONU) referitoare la executarea mi-
siunii de protecþie apropiatã a coordo-
natorului special ºi a altor oficiali ai
Naþiunilor Unite în Siria ºi pe timpul
vizitelor în alte regiuni de cãtre o echi-
pã a Serviciului de Protecþie ºi Pazã
(SPP) din România. Aprobarea s-a fã-
cut în temeiul Art. 7 alin. (1) din Legea
nr.121/2011 privind participarea forþe-
lor armate la misiuni ºi operaþii în afa-
ra teritoriului statului român, precizea-
zã Preºedinþia. Ofiþeri ai SPP au mai
participat de-a lungul anilor la misiuni
de protecþie a unor oficiali ONU.

Experþii FMI au venit cu mai mul-
te opþiuni la negocierile cu autoritã-
þile române, inclusiv privind majo-
rarea cotei unice, dar acest subiect
nu a fost negociat pentru cã s-a ºtiut
de la început cã Guvernul nu agreea
aceastã mãsurã, a declarat Andrea
Schaechter (foto). „Când purtãm dis-
cuþiile cu autoritãþile, inclusiv pe
partea de buget, facem o evaluare a
situaþiei ºi punem pe masã toate op-
þiunile posibile. A fost însã foarte
clar spus de autoritãþi cã nu existã
nici o intenþie sã se majoreze cota

unicã, deci nu s-au mai purtat ne-
gocieri pe acest domeniu. În mod
clar, autoritãþile ºi-au identificat prio-
ritãþile ºi acestea sunt mãsurile, care
au fost anunþate ieri”, a afirmat ºefa
misiunii FMI întrebatã dacã experþii
internaþionali au propus sau au sus-
þinut majorarea cotei unice.

Reducerea CAS se mai amânã...
Reducerea CAS nu este cuprin-

sã în proiecþia bugetarã pe 2014 pen-
tru cã au fost prioritare salariile,
pensiile ºi investiþiile publice, iar

orice relaxare a taxãrii muncii trebu-
ie însoþitã de lãrgirea bazei ºi mã-
suri fiscale de compensare, a decla-
rat ºefa misiunii FMI. „Sã nu uitãm
obiectivul principal. Guvernul s-a
angajat sã menþinã un deficit care
sã fie în zona lui 2,2% din PIB. Veni-
turile au fost mai slabe, iar la anul
avem cheltuieli suplimentare pentru
salarii ºi pensii ºi alte investiþii, deci,
în mod clar, pentru a acoperi aceste
costuri trebuie sã gãseºti o cale de
a prioritiza. Aceastã reducere pen-
tru a sprijini piaþa muncii era o par-

te, dar e prea devreme. Cred cã mo-
mentul, timpul, nu era potrivit pen-
tru a evalua toate acele efecte. În
mod clar, se aflã pe agendã în conti-
nuare”, a rãspuns Andrea Schaec-
hter. Aceasta a recunoscut cã Ro-
mânia are o povarã fiscalã mare pe
muncã ºi autoritãþile trebuie sã rea-
nalizeze sistemul, dar „cu mare gri-
jã”, pentru a evita o gaurã în buget.
“În mod clar lãrgirea bazei este un
element care trebuie avut în vedere.
Se analizeazã cu mare atenþie acest
sistem, cât de mare este aceastã po-

varã (...) Am evidenþiat cã acest lu-
cru trebuie sã se facã astfel încât
impactul pe buget sã fie zero. În mod
clar este o mãsurã care ar susþine
economia româneascã (...) Va fi ne-
voie de un pachet care sã punã toa-
te aceste lucruri împreunã, acest pa-
chet poate fi convenit ºi atunci se
va putea implementa”, a adãugat
Schaechter. Premierul Victor Ponta-
 a anunþat luni seara cã nivelul con-
tribuþiilor de asigurãri sociale (CAS)
va fi redus cu 5 puncte procentuale
din al doilea semestru al anului vii-
tor, dacã Guvernul va identifica pânã
la 1 iulie toate resursele care sã per-
mitã compensarea integralã a efec-
telor acestei mãsuri. Ieri, preºedin-
tele PNL, Crin Antonescu, a spus
cã FMI se înºalã susþinând cã redu-
cerea CAS nu era posibilã în acest
an. „Greºesc (...). Se înºalã. CAS se
putea reduce ºi de acum, dar, într-
adevãr, este preferabil din semes-
trul II cu 5%, decât cu 3%”, a decla-
rat Antonescu, înainte de ºedinþa
Biroului Politic Naþional al PNL.

... ca ºi a TVA
O decizie privind reducerea cotei

TVA la alte produse alimentare poa-
te fi luatã numai dupã ce Guvernul
va evalua impactul pe care l-a avut
în economie diminuarea TVA pen-
tru pâine la 9%, aplicatã din septem-
brie, potrivit ºefului misiunii FMI în
România. „Este mult prea devreme
pentru a vedea efectele reducerii
TVA la pâine acum, nu s-a fãcut încã
o evaluare a obiectivului pe care Gu-
vernul l-a avut prin aceastã mãsurã,
de a reduce evaziunea fiscalã. (...)
În cadrul programului existã anga-
jamentul de a se face aceastã eva-
luare ºi, înainte de a se adopta orice
alte decizii cu privire la reducerea
cotei TVA la alte produse, se va face

aceastã evaluare, ca sã vedem exact
ce s-a întâmplat”, a declarat ieri
Schaechter. Ea a arãtat însã cã Ban-
ca Naþionalã a României a evaluat
impactul mãsurii asupra inflaþiei,
constatând o reflectare pozitivã a
reducerii TVA în inflaþie. „Banca
naþionalã a evaluat impactul asupra
inflaþiei ºi s-a constatat cã aceastã
reducere s-a reflectat în inflaþie, fi-
ind unul dintre motivele pentru care
inflaþia a fost atât de scãzutã în sep-
tembrie ºi octombrie. Dar sã faci o
evaluare acum este prea devreme”,
a mai spus aceasta.

Salariul minim brut va ajunge
la 900 de lei, în douã etape
Premierul Victor Ponta a prezen-

tat încã de luni searã rezultatele ne-
gocierilor ce au avut loc în cursul zi-
lei între Guvern ºi FMI. Printre aces-
tea se numãrã majorarea salariului
minim brut, anul viitor, în douã eta-
pe, respectiv de la 800 lei, în prezent,
la 850 lei începând cu 1 ianuarie ºi la
900 lei de la 1 iulie. Vor fi operate ºi
creºteri salariale individuale, dar nu
pentru toþi bugetarii, ci þintit pe pro-
fesori debutanþi ºi medici rezidenþi.
De asemenea, Guvernul va introdu-
ce o accizã de 7 eurocenþi la litrul de
carburant, fie benzinã, fie motorinã,
banii astfel colectaþi urmând sã fie
vãrsaþi într-un fond special destinat
investiþiilor în infrastructura rutierã.
De asemenea, accizele vor fi indexa-
te de la 1 ianuarie 2014 în funcþie de
rata inflaþiei ºi nu de cursul de schimb,
a declarat premierul, confirmând in-
formaþile publicate în urmã cu câte-
va zile de Mediafax.

Timp de douã sãptãmâni, misiu-
nea FMI a efectuat la Bucureºti pri-
ma evaluare a noului acord cu Ro-
mânia, evaluarea trebuind acum apro-
batã de board-ul Fondului.

Programul cu România se menþine în
parametri ºi toate criteriile pentru finalul
lunii septembrie au fost îndeplinite, a de-
clarat ieri, într-o conferinþã de presã, ºefa
delegaþiei Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI) în România, Andrea Schaechter.
„Evaluarea noastrã este cã programul se
menþine în parametri în linii mari, toate
criteriile de performanþã stabilite pentru
finele lunii septembrie au fost îndeplinite

ºi s-au realizat progrese în îndeplinirea
celor mai multe criterii de referinþã struc-
turale”, a spus Schaechter. Potrivit aces-
teia, proiecþia de creºtere a PIB a fost
revizuitã în sus cu 0,2 puncte procentua-
le, la 2,2%, datoritã unei producþii agrico-
le bune ºi unui rezultat al exporturilor foar-
te bun. „Inflaþia a scãzut mai repede faþã
de aºteptãri, acest lucru reflectând de fapt,
în cea mai mare parte, preþurile mai mici

la alimente. Inflaþia prognozatã acum pen-
tru acest an este de 2%”, a explicat re-
prezentantul Fondului. Oficialul FMI a mai
spus cã þinta de deficit bugetar pentru sep-
tembrie 2013 a fost îndeplinitã, precum ºi
þinta de arierate ale administraþiei publice
locale, dar veniturile bugetare au fost sub
program, reflectând cererea slabã, dar mai
ales profitabilitatea slabã a economiei, în
special a sectorului bancar.

ªeful misiunii FMI: Nu am negociat cota unicã,
ºtiam cã Guvernul nu vrea
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Comisarul european pentru Jus-
tiţie, Viviane Reding, a acordat deu-
năzi un interviu pentru ediţia onli-
ne a public aţiei germane „Die
Zeit”, apărut sub titlul „Wir brau-
chen deutsche Starke” („Avem
nevoie de tăria germană”). Aflată
în ultimele luni de mandat, Viviane
Reding vorbeşte prea puţin despre
propria activitate, între altele fiind
vicepreşedinte al Comisiei Europe-
ne, semn că nu-şi reproşează vreo
neîmplinire, curtează, bineînţeles,
Germania (considerată puternică,
aptă să imprime direcţia corectă),
beneficiind de întrebări deloc is-
coditoare ale reporterilor Matthias
Krupa şi Heinrich Wefing. Refe-
rindu-se la limitele statului de drept
în unele ţări membre UE, Viviane
Reding deplânge faptul că există

MIRCEA CANŢĂR

Despre unele cugetări ale
Vivianei Reding la sfârşit de mandat

doar o sancţiune posibilă, „opţiu-
nea nucleară”, adică suspendarea
dreptului de vot al ţării respective.
Întrebată dacă referirea sa vizează
Ungaria şi România, Viviane Re-
ding răspunde afirmativ: „Da, dar
nu numai. În mai multe state mem-
bre am f ace bine să aruncăm o
privire mai atentă la modul de
funcţionare al statului de drept”.
Care sunt aceste „mai multe sta-
te” nu se precizează şi nici repor-
terii nu se arată morţi de curiozita-
te, pentru alungarea ambiguităţii.
Pe această chestiune, fără să ci-
tească interviul, presa ostilă USL
s-a văzut dotată cu muniţie şi a tre-
cut la atac, deş i Viviane Reding
doar consimţise insinuarea repor-
terilor germani, ferindu-se de alte
concretizări explicite, fiindcă ar fi

trebuit să adauge „între alţii” şi
Franţa, evocată însă pozitiv ante-
rior, în interviu, când menţionase
„fără Germania şi Franţa nu mer-
ge”. Or, fos tă jurnalistă şi apoi
politician de mai mulţi ani, Viviane
Reding demonstrează că ştie să
evite capcanele unui interviu. Nu
în totalitate, nu cu deplină abilita-
te. Fiindcă, de fapt, cade în pro-
pria capcană. Statul de drept este
subminat, înainte de toate, şi lă-
săm cugetările Vivianei Reding de-
o parte, de inegalitatea socială. Un
stat de drept bun se presupune că
trebuie să-i protejeze pe cei slabi
de abuzurile celor puternici,  pe
cetăţeanul de rând în faţa celui pri-
vilegiat, şi atunci comisarul euro-
pean pentru Justiţie trebuie să-şi
asume culpa de a fi acceptat stări

de lucruri care au acţionat pe dos,
îngăduind un uriaş  transfer de
avuţie dinspre partea de jos şi cea
de mijloc a societăţilor europene
spre partea de vârf. Nu cumva
democraţia în care avem avan-
tajul să trăim a început tot mai
mult  să nu mai reflecte inte-
rese le unor segmente largi de
populaţie? Nu cumva,  mân-
drindu-se teribil cu instituţiile
democratice,  „indignaţii” eu-
rope ni pun la îndoială că e xis-
tă o democraţie reală, prin fap-
tul că, şi aici se  regăseşte  şi
Viviane Reding, politicienii eu-
rope ni de la Bruxe lles nu mai
ascultă glasul cetăţenilor, căro-
ra li se re comandă doar re ţeta
austerităţii şi statul minimal?
Numai un stat de drept inadecvat

poate contribui la extinderea ine-
chităţilor.  Cheia în care trebuie
citit interviul din „Die Zeit”, cu
aprecieri extrem de curtenitoare
faţă de Germania şi implicit An-
gela Merkel,  „patroana Europei”,
cu evocarea avantajoasă a Fran-
ţei, c ertată nu de mult chiar de Vi-
viane Reding în ches tiunea romi-
lor, es te una electorală, fiindcă vi-
itorul politic al comisarului euro-
pean pentru Justiţie depinde co-
vârşitor de votul eurodeputaţilor
CDU/CSU şi UMP. Însă prezenţa
la vot, la alegerile din luna mai a
anului viitor, va f i hârtia de turne-
sol a încrederii europenilor, inclu-
siv în demersurile comisarului
pentru Justiţie Viviane Reding.
Despre care nu credem că moare
de grija României.

Votul nu a fost unul lipsit de discuţii. Con-
silierul Dan Cherciu a scos în evidenţă faptul
că aici s-a făcut un studiu de fezabilitate, în
2007, pentru amenajarea unei tabere şcolare.
În raportul care însoţeşte proiectul de hotă-
râre se spune, de altfel, că actele au costat, la
vremea respectivă, suma de 3,46 milioane de
euro, iar aceşti bani au fost plătiţi de la buge-
tul local. „Acest proiect era unul care ar fi
scos Craiova în evidenţă prin atenţia pe care
o acordă învăţământului. Atunci s-au acordat
miliarde întregi pentru elaborarea documen-
taţiei, a unui Studiu de Fezabilitate şi a unui
Proiect Tehnic care, fără nici o justificare,
sunt aruncate la coş”, a spus consilierul. „Vă-
duvim liceul de acest proiect ca să facem ce?
Dacă nu mi se dau nişte răspunsuri clare pot
să fac speculaţia că sunt anumite interese”, a
continuat acesta.

Studiul de fezabilitate
era aruncat într-un sertar

Demagogie crasă, a pus imediat diagnos-
ticul viceprimarul Craiovei, Cristina Calan-
giu, care a ţinut să-i reamintească alesului
local faptul că şi acest studiu de fezabilitate,
ca oricare altul, nu mai poate să fie valabil
după atâţia ani, preţurile modificându-se în-
tre timp. „Când am solicitat avizul Consiliu-

Primăria
Craiova
vrea un
Muzeu al Apei

Consilierii municipali au votat preluarea fermei agricole de la Făcăi pe
care o administra, până nu demult, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii
„Constantin Brâncuşi”. Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-a spus consilie-
rilor că aici urmează să se înfiinţeze un Muzeu al Apei, proiectul mai vechi
privind amenajarea unei tabere şcolare fiind expirat demult.

lui de Administraţie al şcolii pentru preluarea
acelor clădiri, am găsit şi acel studiu de fe-
zabilitate care zăcea prin nişte sertare. Am
luat hotărârea de a-l trece în domeniul Pri-
măriei Craiova pentru că avem de gând să îl
folosim în interesul cetăţenilor Craiovei. Iar
elevii şi profesorii sunt şi ei cetăţeni ai aces-
tui municipiu, deci sunt şi ei beneficiarii in-
vestiţiilor care se vor face acolo”, a menţio-
nat Cristina Calangiu.

Şcoala nu mai are nevoie
de un campus la Făcăi

Consilierul local Nicuşor Cotescu, care
este şi inspector şcolar adjunct al ISJ Dolj,
a explicat că terenul şi corpurile de clădiri
de la Făcăi nu mai sunt folosite de către Co-
legiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin
Brâncuşi”, iar proiectul privind amenajarea
unei tabere şcolare nu îşi mai găseşte nici
un rost acum. „S-au pierdut clădiri, spaţii
care foloseau, nu ca acesta unde nu se poa-
te nici măcar intra acolo. În 2007 se discuta
despre necesitatea amenajării unor campu-
suri şcolare, iar Craiova a fost nominalizată
cu trei astfel de construcţii. Liceul „Con-
stantin Brâncuşi” se dorea pe atunci o mare
bază agricolă şi urma să amenajeze acest
campus. Acum nu se mai pretează pentru

că sunt elevi puţini, aproape 500. Cred că e
mai bine să redăm în funcţiune nişte clădiri
şi terenuri decât să le lăsăm să se distrugă”.

Clădirea va fi reabilitată
cu fonduri europene

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a fost şi mai
tranşant, explicându-le consilierilor că şcoala
nu mai are ce să facă acum cu respectiva
proprietate, iar autorităţile locale o scutesc,
de fapt, de întreţinerea ei. „Această clădire
este în administrarea unui liceu care nu are
ce să facă cu ea. Este o clădire de patrimo-
niu care arată deplorabil, aproape căzută, şi
e păcat să nu facem ceva cu ea, indiferent
ce. Orice studiu de fezabilitate are o durată

de viaţă de trei ani, deci a expirat demult, iar
acum clădirea o să aibă şansa să fie pusă în
valoare şi să fie reabilitată cu fonduri euro-
pene. Oricum nu o fură nimeni, nu pleacă
nimeni cu ea de acolo, nu o duce nimeni
acasă”, a spus edilul-şef al Craiovei.

Piesele lui Constantin Brâncuşi
vor fi puse în valoare

Potrivit autorităţilor locale, clădirile de pe
strada „Prelungirea Bechetului” nr. 1 A ar fi
acum subînchiriate unei şcoli de motociclişti.
Aici ar urma să se amenajeze un muzeu al
apei întrucât, chiar în interior acestor clă-
diri, se află o aducţiune de la anul 1907.
Consilierul municipal PSD Bianca Predescu
le-a reamintit autorităţilor locale că în liceul
respectiv sunt păstrate şi câteva opere de la
începutul creaţiei ale lui Constantin Brâncuşi.
„Cred că e mai important să le includem într-
un circuit”, a propus alesul local. Primarul
Lia Olguţa Vasilescu a precizat că municipa-
litatea are în atenţie punerea în valoare a aces-
tor piese, dar că ele vor fi expuse în altă
parte. „Aşteptăm să se construiască muzeul
Constantin Brâncuşi din curtea Muzeului de
Artă şi le vom expune acolo”, a menţionat
primarul Craiovei.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au finalizat cercetãrile
ºi i-au trimis în judecatã pe agenþii
Vasile Bogdan Stîrlea, de 30 de ani ºi
Gheorghe Daniel Bulat, de 27 de ani,
de la Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv al IPJ Dolj, ambii fiind
acuzaþi de luare de mitã.

„Bogdan” ºi „Daniel”,
denunþaþi încã de anul trecut

Din rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor reiese cã primele
date cã în arestul IPJ Dolj sunt
introduse bunuri ºi obiecte interzise,
lucru de care ar fi responsabili chiar
poliþiºtii care ar trebui sã-i pãzeascã
pe deþinuþi, au apãrut încã din anul
2012. Primul denunþ oficial s-a
înregistrat pe 10 august 2012, când
un doljean s-a prezentat la Serviciul
Judeþean Anticorupþie Dolj declarând
cã agenþi de la arest i-au cerut unui
nepot de-al sãu, aflat în stare de
arest preventiv, 100 de euro pentru a-
i introduce un telefon mobil ºi o sticlã
de whisky. S-a format un dosar
penal, iar pe 8 noiembrie 2012 a fost
înregistrat un alt denunþ, fãcut de un
arestat de aceastã datã, care susþinea
cã agentul Vasile Bogdan Stîrlea, în
schimbul unor sume de bani, introdu-
cea telefoane mobile, bãuturi alcooli-
ce ºi alte bunuri interzise la deþinere.
S-a format un alt dosar, procurorii
Parchetului de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj dispunând
conexarea celor douã ºi delegarea
lucrãtorilor Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj pentru efectuarea
de investigaþii pentru verificarea
realitãþii informaþiilor venite din
partea celor doi denunþãtori. În urma
cercetãrilor, ofiþerii anticorupþie au
stabilit cã activitatea infracþionalã se
confirmã, între cei implicaþi fiind
agenþii „Bogdan” ºi „Daniel”, dupã
cum s-a putut stabili iniþial, ulterior
reieºind cã este vorba despre agenþii
Vasile Bogdan Stîrlea ºi Gheorghe
Daniel Bulat.

Ultimul denunþ, luna trecutã
În acest context, în care cercetãri-

le erau în desfãºurare, cãtre sfârºitul
lunii septembrie a.c., un tânãr din
Dãbuleni, arestat preventiv într-un
dosar instrumentat de DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, le-a
declarat procurorilor, la audiere, cã
agenþi de la arestul IPJ Dolj, în
schimbul unor sume de bani, introduc
telefoane pentru deþinuþi, ºi chiar a
exemplificat, oferind numãrul de
telefon de pe care mai mulþi arestaþi
preventiv îºi sunã rudele. Ofiþerii
anticorupþie au discutat cu arestatul,
care a formulat un denunþ verbal ºi
ºi-a manifestat disponibilitatea de a
ajuta la lãmurirea cauzei. Tocmai „la
fix”, pentru cã, pe 4 octombrie,
agentul Bulat, cunoscut în rândul
deþinuþilor drept „Daniel”, l-a întrebat
„dacã are pe cineva afarã” ºi cã o sã
mai discute. Pe 8 octombrie, „Da-
niel” i-a spus cã dacã vrea ºi el
telefon, sã-i indice o persoanã de
încredere pe care sã o sune ºi sã
stabileascã detaliile. Deþinutul le-
a dat numãrul prietenei sale,
„Codruþa”. Înþelegerea a fost ca
poliþistul sã primeascã 250 de
euro ºi un telefon mobil de la
fatã. Pe 9 octombrie, tânãra s-a
prezentat la Centrul de Reþinere
ºi Arest Preventiv al IPJ Dolj, a
discutat cu prietenul ei, ºi, dupã
ce a ieºit, s-a dus direct la
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj, unde a formulat denunþ
scris. În baza denunþului, ofiþerii
anticorupþie, împreunã cu procu-
rorul desemnat de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj ºi,
beneficiind de sprijinul tehnic ºi
operativ al S.R.I. Dolj, au pus la
cale operaþiunea de prindere în
flagrant a agenþilor.

Dupã un schimb de sms-uri,
fata s-a întâlnit cu Vasile Bogdan
Stîrlea, ºi au convenit sã se vadã
la ora 17.00, în zona Facultãþii de

Medicinã. Stîrlea a venit sã ia banii ºi
telefonul cu maºina sa, un Ford
Escort, ºi cu copilul sãu, minor, în
autoturism. Imediat ce a primit
bunurile, ºi-a fãcut apariþia echipa
operativã, Stîrlea declarând cã
telefonul urma sã fie introdus în arest
de colegul sãu, Bulat, care urma sã
încaseze ºi partea mai mare din
ºpagã, respectiv 150 euro.

Bulat a încercat sã fugã
Anchetatorii au mers astfel mai

departe, urmãrindu-l pe Stîrlea, care
s-a dus acasã la Bulat. Cel din urmã
a ieºit afarã, cei doi au stat de vorbã
în maºina lui Stîrlea, stabilind detalii-
le „afacerii”, Bulat explicându-i cum
procedeazã ca sã introducã telefonul
în arest ºi sã îl dea beneficiarului
fãrã sã fie prins, apoi a primit de la
colegul sãu telefonul ºi cei 150 de
euro pe care îi aºtepta. Echipa de
anchetã ºi-a fãcut apariþia, moment
în care Bulat a luat-o la fugã pânã la
etajul IV al blocului D8, fiind imobili-
zat în momentul în care încerca sã
urce în podul imobilului. Acolo
apucase sã arunce ºi punga în care
era telefonul mobil. Anchetatorii l-au
cãutat însã de bani, ºi nici urmã.
Nici pe traseul pe care fusese
urmãrit nu s-au gãsit bancnotele, aºa
cã ofiþerii anticorupþie au luat deci-
zia sã-l ducã la sediul Parchetului

pentru continuarea cercetãrilor.
Odatã ajunºi la parterul blocului,
anchetatorii au sesizat cã Gheorghe
Daniel Bulat, care refuzase sã
vorbeascã, mestecã ceva. I-au
deschis gura forþat ºi au gãsit banc-
notele fãcute ghem ºi mestecate,
agentul intenþionând sã le înghitã.

„În prezenþa martorilor asistenþi
s-a constatat cã ghemul extras din
gura inculpatului era format din
trei bancnote din cupiura de 50 de
euro, totalizând suma de 150d e
euro, egalã cu cea primitã anterior
de la Stîrlea Vasile Bogdan, iar
seriile acestora sunt identice cu
cele înscrise în procesul verbal”,
se aratã în rechizitoriul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj.

Pe 10 octombrie Stîrlea ºi Bulat au
fost arestaþi preventiv pentru luare de
mitã, iar pe 1 noiembrie a.c., s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care cei doi au fost trimiºi în judecatã
pentru luare de mitã, cu privire la
faptele reclamate anterior fiind dispu-
sã disjungerea cauzei ºi continuarea
cercetãrilor. În aceeaºi zi, instanþa a
menþinut arestarea preventivã a celor
doi inculpaþi, care au fãcut recurs,
însã luni, 4 noiembrie a.c., Curtea de
apel Craiova le-a respins recursurile
ca nefondate. Primul termen de
judecatã a fost stabilit pentru data de
20 noiembrie a.c.

Cei doi agenþi de la Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv al IPJ Dolj care luau ºpagã pentru a introduce
telefoane mobile ºi alte obiecte interzise în spatele gra-
tiilor, pentru deþinuþi, au fost trimiºi în judecatã pentru
luare de mitã. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul
Dolj, instanþã care a menþinut arestarea preventivã a
celor doi poliþiºti, mãsurã confirmatã de Curtea de Apel
Craiova, care luni a respins recursurile inculpaþilor.
Cei doi agenþi au fost prinºi în flagrant pe 9 octombrie
a.c. primind 250 de euro de la prietena unui deþinut,
unul dintre ei încercând sã înghitã partea sa de ºpagã,
respectiv 150 de euro. Primul termen al dosarului a fost
stabilit pentru 25 noiembrie a.c.

Poliþistul prins cu ºpaga-n gurã ºi colegulPoliþistul prins cu ºpaga-n gurã ºi colegulPoliþistul prins cu ºpaga-n gurã ºi colegulPoliþistul prins cu ºpaga-n gurã ºi colegulPoliþistul prins cu ºpaga-n gurã ºi colegul
sãu, la judecatã pentru luare de mitãsãu, la judecatã pentru luare de mitãsãu, la judecatã pentru luare de mitãsãu, la judecatã pentru luare de mitãsãu, la judecatã pentru luare de mitã
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Ministrul Eugen Teodorovici a
discutat cu primarii din Dolj de-
spre exerciţiul financiar 2014-
2020 în ceea ce priveşte absorb-
ţia fondurilor europene. Teodo-
rovici a mai spus că s-au făcut
şi greşeli “pentru care plătim şi
acum”. De asemenea, acesta a
anunţat că până la sfârşitul anu-
lui “vor intra în ţară peste 3 mili-
arde de euro”.

„A fost o mare plăcere să fiu
azi alături de colegii mei la aces-
te discuţii. Am văzut foarte clar
că primarii ştiu foarte bine ce au
de făcut pe aceste proiecte. Sunt
interesaţi ce au de făcut mai de-
parte, au fost discuţii ce au vizat
programele operaţionale pe
exerciţiul financiar actual, dar şi
pe exerciţiul financiar 2014-
2020. România poate să devină
un model în ceea ce priveşte
absorbţia fondurilor europene.
Ţara noastră ocupă o poziţie
bună în ceea ce priveşte creşte-
rea absorbţiei fondurilor europe-

Eugen Teodorovici: „Obiectivul guvernului este
o absorbţie a fondurilor europene în proporţie
de 80% în 2015”

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodo-
rovici, a vizitat, ieri, judeţul Dolj. Acesta a avut o
întâlnire cu o mare parte din primarii din judeţ,
desfăşurată în oraşul Filiaşi, în cadrul căreia au
fost stabilite câteva din soluţiile ce vor fi adoptate
de guvern pentru rezolvarea problemelor autori-
tăţilor locale, printre care simplificarea procedu-
rilor de accesare a fondurilor europene.

Eugen
Teodorovici,
ministrul
Fondurilor
Europene:

 „În urma discu-
ţiilor purtate cu pri-
marii doljeni au re-
ie ş it nume roas e
proble me legate de
blocaje, birocraţie
excesivă ş i datoria
noastră ca s tat es te
să venim în s priji-
nul lor. Este o pro-
ble mă în adminis -
traţie , aceea a fricii
de a lua de cizii. Tre-
buie s implificat sis-
te mul pe ntru a re-
duce timpul, dar şi
costurile , astfe l în-
cât banii s ă ajungă

cât mai repe de către bene ficiari. Este  important ca pe n-
tru noul exe rciţiu financiar să le e xplicăm be neficiarilor
de  unde s e pot finanţa. Un alt lucru se  re feră la achiziţiile
publice în mediul privat. Sunt schimbări care ne stau la
îndemână. Vreau să cre ăm un sis tem simplu şi transpa-
rent fără a fi pos ibil subiectivismul, un punctaj foarte clar”.

ne, deşi a început târziu aceste
proiecte şi a făcut greşeli pentru
care plătim şi acum. Guvernul
actual a abordat în mod pragma-
tic situaţia, România are acces
la finanţare deplin. Până la fina-
lul acestui an vor intra în ţară 3
miliarde de euro. Este o sumă,
bună dar nu una care ne mulţu-
meşte. Este important să nu mai
facem greşeli ca cele din 2009.
În anii trecuţi nu exista asuma-
rea responsabilităţii. Trebuie să
simplificăm sistemul, să punem
la dispoziţia autorităţilor moda-
lităţi mai simple, vreau să cre-
ăm un sistem simplu şi transpa-
rent fără a fi posibil subiectivis-
mul, un punctaj foarte clar. Încă
nu a fost stabilit regulamentul-
cadru al Uniunii Europene în
acest domeniu. Actualul guvern
are ca deviză pragmatismul, ob-
iectivul nostru este ca în anul
2015 să ajungem la o absorbţie
de 80%”, a declarat ministrul
Eugen Teodorovici.

“Guvernul
a plătit corecţiile
financiare
pentru municipiul
Craiova”

La întâlnirea cu ministrul Fon-
durilor Europene, Eugen Teodo-
rovici, desfăşurată, ieri, la Filiaşi,
a luat parte şi primarul municipiu-
lui Craiova, Lia Olguţa Vasiles-
cu. Edilul din Bănie a prezentat
veştile bune aduse de ministrul
Eugen Teodorovici, care se apli-
că şi administraţiei publice locale
a municipiului Craiova. „De nu-
mele domnului ministru se leagă
şi proiectele pe ISPA din Dolj.
Azi, în afară de vestea că va tre-
bui să suportăm prostia altora şi
să plătim un miliard de euro din

bugetul propriu, au fost şi veşti
bune. Una dintre acestea este că
guvernul a plătit corecţiile finan-
ciare pentru municipiul Craiova,

motiv pentru care aş vrea să
adresez mulţumiri. O altă veste
bună este că se simplifică proce-
durile, eu ştiu ce înseamnă un
dosar pentru fonduri europene,
semnături şi
declaraţii. Ulti-
ma veste bună
vine din faptul
că proiectele pe
care noi vrem
să se realizeze,
cele 37, vor pu-
tea fi implemen-
tate mult mai
repede. Eu
sper ca după
noiembrie să
mai beneficiem
de prezenţa şi
e x p e r i e n ţ a

dumneavoastră”,
a declarat prima-
rul Craiovei, Lia
Olguţa Vasilescu.
De asemenea,
acesta a făcut şi o
trecere în revistă a
proiectelor de in-
frastructură dez-
voltate în judeţul
Dolj.

“În Filiaşi
sunt
două

proiecte pentru
fonduri europe”

La rândul său, primarul ora-

şului Filiaşi, Nicolae Stăncioi, s-
a declarat mulţumit de vizita mi-
nistrului Fondurilor Europene şi
de sprijinul pe care guvernul îl
acordă autorităţilor locale în

ceea ce priveşte absorbţia fon-
durilor europene. “Am avut o
întâlnire fructuoasă, am lămurit
ce vom face cu proiectele de-
puse. Acestea vor fi depuse din
nou şi vor primi finanţare. Am
înţeles că dorinţa noastră de re-
ducere a birocraţiei se regăseşte
în viziunea domnului ministru. În
Filiaşi sunt două proiecte pen-
tru fonduri europene, numai eva-
luarea ne-a ţinut în loc doi ani
de zile. Este un lucru bun să pri-
mim îndrumarea miniştrilor şi de
acum înainte nu vom mai auzi
că autorităţile locale nu sunt în
stare să atragă fonduri”, a afir-
mat Nicolae Stăncioi, primarul
oraşului Filiaşi.

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI



În vederea implementãrii „Sistemului de management al deºeurilor”,
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Cu aceastã ocazie a fost man-
datat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, sã
voteze ºi sã avizeze favorabil în
Adunarea generalã a Asociaþiei de
Dezvoltarea Intercomunitarã de
Gestionare a Deºeurilor „ECO-
DOLJ” documentele aferente.
«Consiliul Judeþean Dolj intenþi-
oneazã sã obþinã finanþare în ve-
derea implementãrii proiectului
„Sistem de Management Integrat
al Deºeurilor în judeþul Dolj” cu
asistenþã financiarã nerambursa-
bilã din partea Uniunii Europene
prin Programul Operaþional Sec-
torial de Mediu. Pentru realiza-
rea acestui proiect a fost elabo-
rat de cãtre un consorþiu de fir-
me în baza unui contract înche-
iat cu Ministerul Mediului ºi Pã-
durilor, în anul 2009, un Studiu
de Fezabilitate, cu indicatorii teh-
nico-economici ai investiþiei afe-
renþi precum ºi toatã documen-
taþia necesarã pentru obþinerea fi-
nanþãrii», a  precizat Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj.

Peste 54 de milioane
de euro, atrase
de judeþul Dolj

Valoarea totalã a proiectului cu
fonduri europene privind mana-
gementul integrat al deºeurilor în
Dolj este  de 238.157.035 lei, adi-
cã de aproape 54 de milioane de
euro, prin acest proiect urmând
sã fie finanþate investiþiile nece-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Consiliul Judeþean Dolj puncteazã
din nou, iar de data aceasta în mate-
rie de management integrat al deºeu-
rilor. Pentru ca proiectul sã fie unul
de succes, iar primãrile partenere în
acest proiect sã nu se încarce cu da-
torii, administraþia judeþeanã a
transmis edililor din judeþ cã s-a de-
cis sã se suporte din bugetul propriu
ºi partea de finanþare, alta decât cea
eligibilã, pentru toate localitãþile din
Dolj, mai puþin Craiova. În ºedinþa

ordinarã a Consiliului Judeþean Dolj,
de sãptãmâna trecutã, s-a aprobat
studiul de fezabilitate ºi indicatorii
tehnico-economici pentru proiectul
„Sistem de Management Integrat al
Deºeurilor în Judeþul Dolj” ce va fi
înaintat spre finanþare în cadrul Pro-
gramul Operaþional Sectorial Mediu,
Axa prioritarã 2 – „Dezvoltarea sis-
temelor de management integrat al
deºeurilor ºi reabilitarea siturilor is-
torice contaminate”.

Ion Prioteasa, preºedinte-
le Consiliului Judeþean Dolj:

„Sunt bani mulþi, sã vedem
cum facem rost de ei, poate la
nevoie apelãm ºi la un credit. Sã
ºtiþi cã gradul de îndatorare al CJ
este de doar 7%, iar legea spune
cã se poate merge pânã la 30%.
Din punctul acesta de vedere stãm
foarte bine”.

sare în domeniul deºeurilor me-
najere pentru toate cele 111 lo-
calitãþi ale judeþului. Durata de re-
alizare fiind de 26 de luni. Prin-
tre investiþii se numãrã colecta-
rea ºi transportul deºeurilor rezi-
duale, colectarea separatã ºi

transportul deºeurilor reciclabile
ºi a celor biodegradabile, crea-
rea de staþii de sortare ºi de com-
postare sau închiderea depozite-
lor neconforme.

Dar ºi o cheltuialã
pe mãsurã...

În privinþa acestui proiect
european, autoritãþile judeþene
au decis sã suporte din bugetul
propriu ºi partea de finanþare,
alta decât cea eligibilã, pentru
toate localitãþile din Dolj, mai

puþin Craiova. Dar ºi pentru
Craiova, consiliul judeþean va
suporta o cheltuialã de la buget,
733.194 de euro, reprezentând
toate costurile neeligibile ºi co-
nexe aferente proiectului. Du-
rata de realizare a  proiectului

este de 26 de luni. Suma de
2.155.582 lei echivalentul a
492.468 de euro reprezentând
contribuþia beneficiarului de 1%
din valoarea eligibilã a proiectu-
lui conform POS Mediu. Pe de
altã parte, suma de 15.901.000,
echivalent a 3.632.829 euro re-
prezintã valoarea proiectului alta
decât cea eligibilã conform POS
Mediu, compusã din categorii de
cheltuieli eligibile. „Consiliul Ju-
deþean se obligã sã plãteascã
echivalentul în lei al sumelor în
euro prezentate mai sus recal-
culate la cursul de schimb ce
va fi stipulat în Contractul de
Finanþare. Sunt în jur 54 de
milioane de euro care intrã în
judeþul Dolj, dar existã ºi o
cheltuialã pe mãsurã. S-a pus

problema însã cine plãteºte
aceste cheltuieli de derulare a
proiectului”, a precizat ºeful ad-
ministraþiei judeþene.

„Localitãþile nu puteau
plãti ºi se blocau
cu banii”

Ion Prioteasa le-a explicat con-
silierilor judeþeni, cã în mod nor-
mal, aceste finanþãri ar trebui le
achite localitãþile beneficiare, dar
se ºtie cã bugetul unora e prea
mic pentru a acoperi aceºti bani
ºi atunci s-a propus ca sumele
sã fie depuse de Consiliul Jude-

þean Dolj, propunere îmbrãþiºatã
de toþi consilierii, deoarece, be-
neficiarii acestor proiecte sunt
oamenii, din cele 111 localitãþi,
conduse de primari care sunt
membrii ai diferitelor partide,
deci, nu se þine cont de culoarea
politicã, la Consiliul Judeþean
Dolj, fãcându-se doar adminis-
traþie, nu politicã. „Normal este
ca aceastã finanþare sã fie fãcutã
beneficiari, adicã cele 111 locali-
tãþi din judeþ. Craiova poate sã
susþinã aceste cheltuieli, dar
restul localitãþilor?! Sunt comu-
ne sãrace, unele au bugetul cât
ar trebui sã contribuie la acest
proiect. De exemplu,  Gogoºu
poate sã dea 10.000 de euro sã
spunem?! Nu, pentru cã, dacã i-
ar avea, ar face altceva cu ei, ar
asfalta un drum... Calafatul poa-
te sã susþinã investiþia, vreo
200.000 de euro? Nu cred. Lo-
calitãþile nu puteau plãti ºi se blo-
cau cu banii. ªi atunci am decis
sã susþinã consiliul judeþean toa-
te aceste cheltuieli pe care ar fi
trebuit sã le suporte localitãþile.
Sunt peste trei milioane de euro,
dar nu e o împovãrare pentru ju-
deþul Dolj. ªi pentru a arãta cã
suntem alãturi ºi de Craiova, vom
suporta ºi cheltuielile lor neeligi-
bile, peste 700.000 de euro.
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Nu mai puþin de 64 de medici
oferã, pe parcursul lunii noiembrie,
spirometrii gratuite pentru cei in-
teresaþi sã îºi testeze sãnãtatea plã-
mânilor, cu ocazia Zilei Mondiale
a BPOC (bronhopneumopatie obs-
tructivã cronicã). Spirometria este
un tip de analizã care seamãnã cu
testarea nivelului de alcool în aerul
expirat, iar rezultatele se dau pe
loc. Este un test simplu, nedure-
ros care mãsoarã cantitatea de aer
pe care o persoanã o poate expira
ºi timpul necesar pentru a face
acest lucru.

Testãrile se vor face numai în
baza unor programãri la medicii ºi
clinicile care se gãsesc pe site-ul
www.desprebpoc.ro. În Craiova,
medicii implicaþi în aceastã cam-
panie sunt dr. Daniela Bica (numãr
de telefon pentru programare –
0762.269.328), Gabriela Bunea
(0251.441.267), Gabriela Grigorie
(0741.926.363) ºi Dragoº Nicolo-
su (0251.542.333).

Craiovenii îºi pot verifica gratuit
sãnãtatea plãmânilor în cadrul unui
program ce se desfãºoarã pânã pe 4
decembrie. Campania are loc în spi-

tale ºi clinici din peste 30 de oraºe
din toatã þara, în cadrul celei de-a cin-
cea ediþii a campaniei „Tu ºtii câþi ani
au plãmânii tãi?”.

Tot mai mulþi
bolnavi

cu afecþiuni
ale plãmânilor
Aproape 10.000 de români su-

ferã de BPOC, o boalã a plãmâni-
lor despre care se estimeazã cã va
deveni a treia cauzã de deces la
nivel mondial, depãºind în urmã-
torii ani diabetul zaharat. Din pã-
cate însã, mulþi dintre bolnavi nu
îºi dau seama de severitatea bolii
lor, accesul la specialiºti ºi analize
gen spirometrie fiind extrem de
redus. Iar atunci când aceste ca-
zuri sunt depistate, doar jumãtate
din pacienþi urmeazã corect trata-
mentul, existând astfel o probabi-
litate crescutã de a dezvolta com-
plicaþii în timp. De altfel, din cau-
za creºterii consumului de tutun la
ambele sexe, a accentuãrii poluãrii
aerului, boala, odatã specificã se-
xului masculin, în prezent afectea-

zã ºi femeile în proporþii relativ
egale.

Medicii mai spun cã principala
problemã când vine vorba de
BPOC este aceea cã simptomele
sunt prea puþin cunoscute de bol-
navi ºi cei mai mulþi nu îºi dau sea-
ma cã este vorba de o boalã gra-
vã, care avanseazã rapid în lipsa
unor mãsuri prin care sã o con-
troleze. În situaþia în care nu merg
la doctor, pacienþilor le este din ce
în ce mai greu sã se descurce, în
special în mediul rural, acolo unde
boala este mai rãspânditã.

Simptomele BPOC includ obo-
seala, dificultate la respirare, lipsa
de rezistenþã la efort, tusea, expec-
toraþia ºi senzaþia de sufocare. Tes-
tãrile de spirometrie sunt singure-
le care pot stabili diagnosticul de
BPOC. Pentru cã boala este cro-
nicã ºi, prin urmare, incurabilã,
depistarea la timp joacã un rol foar-
te important. De altfel, singura
ºansã în momentul de faþã pentru

bolnavi este legatã de încetinirea
evoluþiei bolii ºi creºterea calitatea
vieþii pacienþilor.

Analize gratuite
în peste

30 de oraºe
Boala afecteazã

grav persoane cu vâr-
ste între 40 ºi 65 de
ani. Cel mai des fac-
tor întâlnit de risc
pentru BPOC este fu-
matul. Însã spirome-
tria nu este recoman-
datã doar fumãtorilor,
46% din cei diagnos-
ticaþi cu BPOC fiind
nefumãtori. Alþi fac-
tori de risc sunt pul-
berile industriale, no-
xele chimice, fumatul
produs prin arderea
combustibililor biolo-
gici - cãrbune, lemn
sau gunoi de grajd.

Testãrile pentru depistarea
BPOC vor avea loc în oraºele -
Alba, Arad, Bucureºti, Bacãu, Baia
Mare, Bãileºti, Bistriþa-Nãsãud,
Braºov, Cãlãraºi, Câmpina, Cluj-
Napoca, Constanþa, Craiova, Foc-
ºani, Galaþi, Hunedoara, Iaºi,
Luduº, Lugoj, Mediaº, Oradea,
Piatra Neamþ, Piteºti, Ploieºti, Re-
ghin, Sfântu Gheorghe, Sighetu
Marmaþiei, Slobozia, Târgu
Mureº, Timiºoara, Urziceni ºi
Vâlcea.

România ocupã locul al treilea
în Europa în ceea ce priveºte in-
cidenþa mortalitãþii prin BPOC la
bãrbaþi, categoria cea mai predis-
pusã la aceastã boalã. Mai puþin
de jumãtate din cei care suferã de
BPOC au beneficiat de o spiro-
metrie în ultimul an, conform ace-
loraºi date ale Societãþii Române
de Pneumologie. În plus, la nivel
naþional, anual se înregistreazã
peste 80.000 internãri pentru exa-
cerbarea BPOC.

RADU ILICEANU

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu sãrbã-
toreºte un secol de la înfiinþarea primului
Departament de Ape în România. Prin ur-
mare, sãptãmânã aceasta, specialiºtii insti-
tuþiei vor desfãºura o serie de activitãþi: o
expoziþie fotograficã, evenimente educati-
ve în câteva ºcoli doljene, prezentãri ºi fil-
muleþe care reflectã istoricul activitãþii din
domeniul apelor.

Prima acþiune dedicatã celebrãrii cente-

100 de ani de la înfiinþarea primului
Departament de Ape în România

narului a avut loc ieri, fiind o lecþie deschisã
susþinutã de cãtre specialiºti elevilor de la
Liceul „Petrache Triºcu” din Craiova. Tot
zilele acestea, angajaþii de la Ape vor face o
vizitã ºi la ªcoala cu clasele I – VIII nr. 12
„Decebal”, ªcoala Gimnazialã „Gheorghe
Bibescu” Craiova ºi ªcoala Gimnazialã „Ma-
rin Sorescu” din Bulzeºti.

Începând de joi, la intrarea în sediul A.-
B.A. Jiu, vizitatorii vor putea admira o ex-

poziþie fotograficã cu câteva
zeci de instantanee ce vor evi-
denþia activitatea “oamenilor de
la Ape” în diferite situaþii: inun-
daþii, igienizare, lucrãri de în-
treþinere ºi reparaþii a cursuri-
lor de apã de pe teritoriul ad-
ministrat.

Tot joi, la sediul Administra-
þiei Bazinale de Apã Jiu se va
desfãºura ºedinþa Comitetului
de Bazin Jiu-Dunãre unde vor
participa principalii factori in-
teresaþi ºi personalitãþi marcan-
te din domeniul Apelor.

RADU ILICEANU

O tânãrã de 27 de ani, din municipiul
Bãileºti, a fost rãnitã în urma ciocnirii din-
tre douã autoturisme Opel Astra. ªoferul
vinovat de producerea accidentului are 18
ani ºi s-a ales cu dosar penal. Conform
reprezentanþilor IPJ Dolj, accidentul s-a
petrecut duminicã dupã amiazã, în jurul
orei 16.15, în Bãileºti.

Din cercetãrile fãcute la faþa locului s-

a stabilit cã Radu Rãduþ, de
18 ani, din localitate, în
timp ce conducea un auto-
turism Opel Astra, nu s-a
asigurat la efectuarea vira-
jului la stânga, intrând în
coliziune cu un alt autotu-
rism Opel Astra, condus în
acelaºi sens de Cosmin Pa-
parã, de 30 ani, tot din Bãi-
leºti. Soþia ºoferului celui
de-al doilea autoturism,
Ramona Paparã, de 27 de
ani, din localitate, a fost
rãnitã în urma impactului,
fiind transportatã la spital
unde s-a constatat cã nu a

suferit leziuni care sã-i punã viaþa în pri-
mejdie.

„Poliþiºtii au întocmit în cauzã dosar
penal ºi continuã cercetãrile sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare corpo-
ralã din culpã”, ne-a declarat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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GEORGE POPESCU

Observ, în marginea unor
lecturi ºi re-lecturi cu caracter
istoriografic, un fenomen a cã-
rui recurenþã, în succesiunea
ultimei sute de ani, ar trebui sã
ne îngrijoreze: aproape toate
schimbãrile majore, de structu-
rã ºi, mai ales, de regimuri, ce-
au intervenit în evoluþia socie-
tãþii româneºti au sfârºit prin a
genera niºte hiaturi mai mult
decât regretabile – de-a drep-
tul iresponsabile. Fenomenul
are ceva, mã încumet sã afirm,
din tehnica harachiri, adaptatã,
la noi, în forma unui fel de anu-
lare, parþialã ori totalã, a unei
întregi epoci istorice. Nu voi
evoca aici, din raþiuni ce se pot
cu uºurinþã înþelege, nici viziu-
nea pastoral-anonimistã sado-
venianã, nici pe cea nu îndea-
juns de regretatã a lui Lucian
Blaga cu privire la cei o mie
de ani de boicot al istoriei. Fil-
trate literar ori printr-un meta-
forism metafizic, ele scapã cul-
palizãrii la care un examen lu-
cid ne obligã sã supunem alte
metehne de o sorginte ceva

mai particularã.
Despre ce este vorba?
În pofida teoriilor naþionalist-

traco-getice cu amendabile ac-
cente mitografice, procesul de
modernizare structural-statalã
a României a început târziu ºi
n-a fost lipsit de numeroase ºi,
uneori, dramatice aventuri ºi
accidente. Nu sunt istoric ºi nu
pretind vreo expert izã,  în
aceastã invitaþie la o reflecþie
pe cât posibil neutrã faþã de is-
pititoare sirene purtãtoare de
direcþii ideologice ºi / sau doc-
trinare. Mobilul acestei inter-
venþii rãmâne, fie ºi sub rezer-
va unei simple ipoteze, doar o
constatare, ale cãrei repere, de
data aceasta verificabile ºi deo-
potrivã recuzabile, trebuie cã-
utate în ceea ce aº numi o vo-
caþie a noastrã, din pãcate
cvasi-instituþionalizatã, con-
stând în a ne marca propria is-
torie cu niºte …gãuri, deloc
negre, fiindcã vãduve de vre-
un izvod misterios, ci mai cu-
rând fãcute (semnate) manu
propria, cu o sârguinþã demnã

de cauze mai bune.
Douã exemple din ultimele

ºapte decenii ale istoriei noas-
tre îmi par mai mult decât eloc-
vente. ªi semnificative pentru
susþinerea, aºa ipoteticã cum o
vor judeca unii, opiniei mele.

Întâiul se referã la perioada
comunistã. Preluând puterea,
regimul, mai întâi silitor servant
al Moscovei (tributar aberan-
tei istoriografii jdanoviste), a
generat, prin ocultare ºi detra-
care asumat mistificatoare, o
…gaurã din întreaga perioadã
interbelicã. Nu va fi fost, fireº-
te, nici de aur, nici mãcar lipsi-
tã, la rându-i ºi în circumstanþe
nu tocmai ori deloc norocoase,
însã, în substanþa sa esenþialã,
a fost ºi s-a confirmat ca unul
dintre cele mai faste momente
ale integrãrii noastre sincroni-
ce cu Occidentul. Vreme de
aproape o jumãtate de secol
am fost însã educaþi în spiritul
gregar al repudierii acelei pe-
rioade ºi doar, prin mari ºi gre-
le eforturi, prin ochiurile uitate
ale plasei ideologiei suverane,

am putut recupera câte o jumã-
tate de adevãr.

Oricât de paradoxal, departe
de a-ºi fi consumat anacronis-
mul, fenomenul a continuat sã
se manifeste, în alte forme, nu
mai puþin culpabile, ºi dupã de-
cembrie ’89: despãrþirea, dra-
maticã, e drept, de un regim to-
talitar, a antrenat, în zarva reto-
ric-populistã ºi mai ales cu fo-
coase aprinse electoral, un în-
treg ºi eterogen proces de anu-
lare a unei alte epoci a istoriei
naþionale. De fapt, s-a operat
încã o… gaurã, pe cât de ab-
surdã, pe atât de iresponsabilã
în panorama mai vastã a acele-
iaºi istorii a neamului nostru. Ce
s-a întâmplat de fapt? Condam-
narea comunismului prin… de-
cret, de data aceasta preziden-
þial (lãsând la o parte detaliul
demn de un banc suculent cã
semnatarul a fost el însuºi un…
comunist!), a sfârºit ca, odatã
cu turpitudinile reale ale unui
regim, sã fie aruncate într-o…
gaurã, istoria acelor decenii în
integralitatea ei. Exact ca în zi-

cala cu aruncarea apei din
postavã, cu prunc cu tot.

N-aº vrea sã fiu etichetat
drept un nostalgic al vechiului
regim comunist. Însã gândul
cã, sub impulsuri pasagere, dic-
tate de conjuncturi circumstan-
þiate unor interese de moment,
dictate de celei mai multe ori
de raþiuni ºi interese meschine,
mã iscodeºte din pliurile ace-
lor decenii în care, totuºi, ne-
am nãscut, am crescut, am su-
ferit, am supravieþuit, plãtind,
uneori cu nemãsurã, dreptul
natural ºi legitim de a fi ºi a rã-
mâne noi înºine.

Fireºte, istoria nu e un con-
tinuum, decât, eventual, în suc-
cesiunea paginilor din manua-
le. ªi sigur nici acolo. E plinã
de sincope: tuneluri spre lumi-
niþe la care se ajunge trudnic
ºi tragic chiar. Ceea ce încerc
sã recuz ºi sã condamn este
însã meteahna de a genera, prin
propria vrere, unele sincope.
Acele gãuri ce sfârºesc prin a
perturba memoria istoricã a
unui neam, Al nostru.
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Asociaþia „Vasiliada” – organizaþie non-
guvernamentalã aflatã sub patronajul Mi-
tropoliei Olteniei – a organizat, ieri, o con-
ferinþã prilejuitã de finalizarea proiectului
„Voluntariat pentru coeziune socialã”,
implementat în parteneriat cu Asociaþia
Free Youth Centre din Bulgaria în perioa-
da noiembrie 2012 – noiembrie 2013. În
cadrul evenimentului, pãrintele Adrian
Stãnulicã, preºedintele asociaþiei, a pre-
zentat o descriere a proiectului ºi a punc-
tat câteva dintre cele mai importante rea-
lizãri ale proiectului.

«Am încheiat primul pro-
iect implementat de Asocia-
þia „Vasiliada” împreunã cu
un partener transfrontalier,
Asociaþia Free Youth Centre
din Bulgaria, un proiect în
care am încercat sã dezvol-
tãm o metodologie comunã
de lucru în tot ceea ce în-
seamnã implicarea tinerilor
în activitãþi de voluntariat so-
cial. De-a lungul celor 12 luni
de implementare, proiectul
ne-a ajutat, pe de o parte, sã
reunim, într-un cadru de dia-
log ºi de lucru comun, experþi
care lucreazã în domeniul
serviciilor sociale ºi în dome-

Proiectul  „Voluntariat pentru
coeziune socialã”, la final

În cadrul acþiunii
“Sãptãmâna fructelor
ºi legumelor donate”
cuprinsã în calenda-
rul Strategiei Naþio-
nale de Acþiune Co-
munitarã, care a pre-
supus  co lec ta re  º i
donare de produse –
respec t iv  l egume,
fructe, zacuscã, com-
pot ºi conserve –, ele-
vii ªcolii Gimnaziale
“Traian” din Craiova,
alãturi de cadrele di-
dactice Mariana Mi-
rea, Eugenia Ciupitu
Turceanu, Stela Ivan,
Gheorghe Ivan, Ilea-
na Stanciu ºi Andreea Duþã, au donat,
vineri, 1 noiembrie, legume ºi fructe
Centrelor de plasament “Vis de copil”
ºi “Prichindel”. Legumele ºi fructele
au fost aduse de toþi elevii claselor 0-
IV, care au dat dovadã de solidaritate
ºi simþ civic, iar la cele douã centre
de plasament au mers alãturi de doam-
nele ºi domnii învãþãtori elevii clasei I

Elevii ªcolii Gimnaziale “Traian”
au donat legume ºi fructe

centrelor de plasament

La Biblioteca Municipalã
„Petre Anghel” din Bãileºti s-
au desemnat, luni, Miss
Bunica ºi Mister Bunicul,
concursul ajungând la cea de-
a IV-a ediþie. Ca în fiecare
an, pensionarii au participat
cu emoþii la competiþie, unde
votul a fost secret. Diplome

Concurs de miss pentru pensionarii bãileºteni
ºi buchete de flori au primit,
la final, Mioara Cojocaru – cu
10 voturi desemnatã cea mai
frumoasã bunicã, Mister
Bunicul fiind ales, cu 14
voturi, prof. Constantin
Preda. „Într-o atmosferã
caldã ºi plãcutã, pensionarii
au fost serviþi cu tort ºi au

ciocnit cupe de ºampanie, pe
muzicã uºoarã veche româ-
neascã”, a  precizat bibliote-
car Janeta Vlad, de la Biblio-
teca Municipalã „Petre
Anghel”, adãugând cu nu mai
puþin de 32 de pensionari s-au
bucurat de acest eveniment.

MAGDA BRATU

B, a II-a D ºi a III-a C, care au întins,
astfel, o mânã de ajutor copiilor defa-
vorizaþi social. Beneficiarii acestei ac-
þiuni caritabile au fost foarte încântaþi
de iniþiativã, iar atât copiii, cât ºi pã-
rinþii au promis cã acþiunea nu va re-
prezenta caz singular, colaborarea
continuând ºi în viitor.

MARGA BULUGEAN

niul educaþional din România, judeþele Dolj
ºi Mehedinþi, ºi din Bulgaria, judeþele Vidin
ºi Montana. În cadrul atelierelor de lucru,
împreunã cu experþii, am reuºit sã dezvol-
tãm o metodologie de lucru cu voluntarii,
care a fost publicatã într-un ghid metodo-
logic. Pe baza acestei metodologii, am reu-
ºit sã atragem peste 50 de voluntari români
ºi bulgari, pe care i-am implicat în activitãþi
sociale, în diferite instituþii cu profil social
din România ºi Bulgaria, din judeþele men-
þionate», a precizat Adrian Stãnulicã.



cuvântul libertăţii / 9miercuri, 6 noiembrie 2013 cultură Pagină realizată de MAGDA BRATU

Astăzi încep probele eliminatorii.
Gala Laureaţilor va avea loc sâmbătă
Concursul Internaţional de Canto „Elena

Teodorini” a fost deschis cântăreţilor de operă
de orice naţionalitate, aparţinând tuturor cate-
goriilor vocale, înscrierile încheindu-se ieri
(după ce au fost prelungite de la data de 31
octombrie, anunţată iniţial). Au fost admise voci
feminine cu vârsta de maximum 36 de ani şi
voci masculine de maximum 38 de ani (împli-
niţi până la data de 1 septembrie a.c.). Candi-
daţii trebuie să pregătească cinci arii din reper-
toriul liric universal al secolelor al XVIII-lea –
al XX-lea, la libera alegere, şi să achite o taxă
de participare de 80 de euro. De asemenea, îşi
vor asigura pe propria cheltuială transportul,
cazarea şi întreţinerea pe toată perioada des-
făşurării concursului.

Competiţia are loc în perioada 6-9 noiem-
brie, în cadrul celei de a XIII-a ediţii a Festiva-
lului Internaţional „Elena Teodorini”. Cei 30
de participanţi află astăzi ordinea intrării în con-
curs, tragerea la sorţi fiind anunţată pentru ora
10.00. Vor urma etapa I (eliminatorie) – astăzi,
de la ora 17.00, şi mâine, de la ora 11.00, etapa
a II-a (semifinala) – vineri, 8 noiembrie, de la
ora 11.00, şi etapa a III-a (finala) – sâmbătă, 9
noiembrie, începând cu ora 19.00.

30 de tineri solişti înscrişi la Concursul Internaţional
de Canto „Elena Teodorini” de la Craiova

La Teatrul Liric din Craiova se deschide astăzi ediţia inaugu-
rală a Concursului Internaţional de Canto, eveniment organi-
zat cu prilejul celei de-a XIII-a ediţii a Festivalului Internaţio-
nal „Elena Teodorini” (10 octombrie – 14 noiembrie). 30 de ti-
neri solişti s-au înscris în competiţie, atât din România, cât şi
din Serbia, Republica Coreea şi China. Concursul se va desfă-
şura în trei etape şi se va încheia sâmbătă, 9 noiembrie, cu Gala
Laureaţilor – spectacol cu public, anunţat pentru ora 19.00, în
cadrul căruia va fi acordat Marele Premiu, în valoare de 2.000
de euro. Din juriu fac parte personalităţi ale artei lirice, între
care cinci directori de teatre din Germania, I talia, Serbia şi
România şi un regizor din Ungaria.

«Elena Teodorini (n. 25
martie 1857,  Craiova – d. 27
februarie 1926, Bucureşti) es te
o personalitate emblematică
pentru oraşul ei natal, artis ta
rămânând în istorie prin debutul
său în 1880 la „Teatro alla
Sc ala” din Milano, cu rolul
Marguerite din „Faust” de Ch.
Gounod. A fos t prima cântărea-
ţă din România care a păşit pe
celebra scenă, la numai 23 de
ani. Rodolfo Celletti o consideră
una dintre ultimele mezzosopra-
ne acute spec ializate în reperto-
riul de soprană,  o interpretă
impetuoasă şi pas ională, dar şi
o autentic ă ac triţă-c ântăreaţă,
ale cărei formule expresive
preves teau deja primadona
veristă», menţionează în
Regulamentul Concursului
Internaţional de Canto repre-
zentanţii Teatrului Lir ic din
Craiova – ins tituţie care,  de la
începutul anilor  2000, poartă
numele Elenei Teodorini.

Juriul, prezidat de
vice-directorul

artistic al Fundaţiei
„Arena di Verona”

din Italia
Cei mai buni concurenţi vor fi premiaţi în

cadrul Galei Laureaţilor – spectac ol cu acom-
paniament de orchestră (la care publicul va
avea acces , pe bază de bilet), c u maestrul
Dejan Savic (Serbia)  la pupitrul dirijoral.  Ju-
riu va fi prezidat de Giampiero Sobrino –
vice-director artis tic al „Fondazione Arena di
Verona”, din Italia,  şi îi va avea ca membri pe
Karen Stone – director general al Teatrului
din Magdeburg (Germania); Albe rto Triola –
director general la „Teatro del Maggio Musi-
cale Fiorentino” din Italia; regizorul artis tic
András  Kürthy (Ungaria); De jan Savic –
director general al Compania de Operă şi Ba-
let din Belgrad (Serbia); Marius Vlad Budo-
iu – director general al Operei Naţionale Ro-
mâne din Cluj-Napoca; soprana Ala Cheptini.

Premii în bani, dar şi în roluri
pe scene prestigioase

Vor fi ac ordate Premiul I,  în valoare de
2.000 de euro,  Premiul al II-lea (1.000 de

euro) ş i Premiul al III- lea (500 de euro),  dar
şi premii speciale, care – spune c onduc erea
Teatrului Lir ic  „Elena Teodorini” – le vor
oferi unora dintre finalişti şansa de a apărea
pe scene prestigioase. „Pe lângă premiile în
bani, cu siguranţă vor mai exista ş i altele.
Ins tituţia noastră va oferi un premiu sau
două în roluri, în spec tacole din stagiunea
următoare. Probabil ş i c eilalţi membri ai ju-
riului vor ac orda asemenea premii, pentru
că este o prac tică obişnuită la astfel de con-
cursuri”,  dec lara,  c u mai bine de o lună în
urmă,  Antoniu Zamfir, totodată direc tor  exe-
cutiv al evenimentului.

***
Cea dintâi ediţie a Concursului Internaţio-

nal de Canto „Elena Teodorini” este orga-
nizată de Teatrul Lir ic „Elena Teodorini”, în
colaborare cu Ministerul Culturii ş i Patrimo-
niului Naţional, Consiliul Loc al şi Primăria
Municipiului Craiova şi în parteneriat cu S.C.
L&N Promotion S.R.L.

Deoarece biletele pentru recitalul „Pelerini din ţara nimănui” al ma-
estrului Tudor Gheorghe, anunţat pentru data de 2 decembrie, s-au epui-
zat şi ca urmare a numeroaselor solicitări ale publicului, o a doua repre-
zentaţie a fost anunţată la Craiova pentru joi, 5 decembrie. Ambele vor
avea loc, cu începere de la ora 19.00, în sala mare a Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”. „Un balsam pentru sufletul românului chinuit astăzi”,
după cum l-a caracterizat însuşi artistul, spectacolul este „o veritabilă
radiografie a emoţiei în încercarea de a uni doi fraţi de lacrimă, două
sensibilităţi unice ale poeziei româneşti aflate sub semnul prea-plinului
interior – Grigore Vieru şi Mircea Micu”. Două jumătăţi ce-şi găsesc
expresia întregului în acea notă inconfundabilă specifică artei lui Tudor
Gheorghe dublată de tălmăcirea orchestrală rafinată semnată de Marius
Hristescu. Concertul „Pelerini din ţara nimănui” a avut loc în Capitală
pe 17 octombrie şi a umplut până la refuz Sala Palatului, cu spectatori
care au cântat alături de artist şi s-au amuzat de poveştile sale. Biletele
pentru cea de-a doua reprezentaţie de la Craiova au fost puse în vânzare
la Agenţia TNC, la preţul de 85 de lei.

Spectacolul lui Tudor Gheorghe
„Pelerini din ţara nimănui”
va avea două reprezentaţii la Craiova

„Littératures francophones / Literaturi fran-
cofone” – aceasta este tematica expoziţiei de
carte care poate fi vizitată, zilele acestea, la Bi-
blioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”.
Vernisată în urmă cu o săptămână şi prezentată
participanţilor la eveniment de bibliotecara Au-
rica Grama şi prof. dr. Maria Tronea, expoziţia
se înscrie în proiectul educativ „De la lecture
avant toute chose…”, derulat de Asociaţia Ro-
mână a Profesorilor de Franceză (A.R.P.F.) –
Filiala Craiova, în parteneriat cu Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) – APE-
CO (reprezentant: David Bongard). Aflat la cea
de-a III-a ediţie, proiectul are drept scop pro-
movarea lecturii în limba franceză, dar şi în ce-
lelalte limbi moderne.

Expoziţia ilustrează apelul părintelui fonda-
tor al Francofoniei, scriitorul senegalez Léo-
pold Sédar Senghor, promotorul valorilor cul-
turale ale Africii negre: „Să ne îmbogăţim cu
deosebirile noastre pentru a accede la univer-
salitate”. Un bun exemplu este şi literatura ro-
mână de expresie franceză,  căreia i se rezer-
vă în expoziţie spaţiul a trei vitr ine, ce pre-
zintă exemplare unicat din bogatul fond de
carte veche al Bibliotecii „Aman”. Altă vitrină
este dedicată operei lui Albert Camus, mar-
cându-se, as tfel, c entenarul naşterii acestui
valoros  scriitor, laureat al premiului Nobel
pentru Literatură (1957).

Expoziţia „Littératures francophones / Li-
teraturi francofone” este deschisă până spre
jumătatea lunii, accesul publicului vizitator fi-
ind liber.

„Literaturi francofone” –
expoziţie de carte la Biblioteca Judeţeană
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COMENTAR IU

Acum e oficial: Martin Schultz
(foto) aspirã la preºedinþia Comisiei
Europene, pentru înlocuirea, anul vi-
itor, a lui Jose Manuel Barroso. Con-
ducerea PES (Partidul Socialist Eu-
ropean) va lua act astãzi, la Bruxel-
les, cã singurul candidat al familiei
politice social-democrate pentru con-
ducerea campaniei alegerilor euro-
pene, prevãzutã pentru 24 ºi 25 mai
2014, este actualul preºedinte al Par-
lamentului European. ªi este timpul
„sã politizeze” alegerea patronului
Comisiei Europene, sã etaleze legiti-
mitatea sa pe fondul creºterii forþe-
lor eurosceptice. Cu toate acestea,
abordarea social-democraþilor ger-
mani este departe de a fi unanimã.
Iar Herman Von Rompuy crede cã
este vorba de o „falsã idee bunã”.
Preºedintele Consiliului European,
care trebuie sã joace un rol cheie
dupã alegerile europene pentru de-
semnarea numãrului 1 al Comisiei
Europene, se teme de un conflict
între instituþii dacã, din întâmplare,
un candidat va reuºi sã adune o

majoritate printre eurodeputaþi, fãrã
încuviinþarea ºefilor de stat ºi de
guvern. Sau invers. Familiile politi-
ce europene sunt realmente diviza-
te. Partidul Popular European (PPE),
care regrupeazã între alþii CDU (Ger-
mania) ºi UMP (Franþa), ezitã în de-
semnarea unui candidat, dupã ce
Angela Merkel nu s-a arãtat favora-
bilã pentru alegerea unui lider. Lipsa
de consens a amânat decizia pânã în
luna decembrie. Comisarul european
pentru Piaþa Internã, francezul Mi-
chel Barnier, considerã cã va fi greu
de jucat în cazul în care celelalte par-
tide, inclusiv socialiºtii, fac campa-
nie în favoarea unei personalitãþi. „Nu
vã faceþi griji, sã nu mai vorbim de
Martin Schultz”, a asigurat Angela
Merkel în cursul discuþiilor cu liderii
PPE la Consiliul European din 24-
25 octombrie a.c.. Au apãrut ºi nu-
mele primilor miniºtri, finlandezul
Jyrki Kattainen sau irlandezul Enda
Kenny, ca posibil succesori ai lui
Barroso, dar ei nu vor sã declare
asta înainte de alegerile europene.

Pe partea de centru, la nivelul alian-
þei Liberale ºi Democrate pentru
Europa (ALDE), Congresul din 28
ºi 30 noiembrie, de la Londra, va
lua unele decizii. În actualul stadiu,
doar comisarul european pentru
Afaceri Economice ºi Monetare,
Olli Rehn, ar putea fi o candidatu-
rã, concuratã de fostul premier bel-
gian Guy Verhofstadt. Dar decizia
finalã nu va fi luatã înainte de 1 fe-

bruarie. Verzii au ºi ei propriile can-
didaturi, tandemul francez Jose
Bove ºi Daniel Cohn-Bendit, dar
mai existã ºi tandemul german, ita-
lian, olandez, totul urmând a se de-
cide la sfârºitul lunii ianuarie. Ex-
trema-stângã s-ar putea sã vinã cu
Alexis Tsipras, liderul partidului grec
de opoziþie Syriza, iar extrema-
dreaptã cu Marine Le Pen sau
olandezul Geert Wilders.

Despre alegerile europene: familiileDespre alegerile europene: familiileDespre alegerile europene: familiileDespre alegerile europene: familiileDespre alegerile europene: familiile
politice îºi cautã candidaþiipolitice îºi cautã candidaþiipolitice îºi cautã candidaþiipolitice îºi cautã candidaþiipolitice îºi cautã candidaþii

Comisia Europeanã nu a primit nici un semn
de la Marea Britanie cã aceasta intenþioneazã sã
menþinã restricþiile la libera circulaþie a munci-

torilor din Bulgaria ºi România dupã data de 31
decembrie 2013, a declarat pentru Agerpres
Jonathan Todd, purtãtorul de cuvânt al comi-

sarului european pentru Ocuparea
forþei de muncã, Afaceri sociale ºi
Incluziune, Laszlo Andor. „CE nu a
primit nici un semn de la Marea
Britanie cã aceasta intenþioneazã sã
menþinã restricþiile la libertatea de
miºcare a muncitorilor din Bulgaria
ºi România dupã 31 decembrie
2013. Dacã acest lucru s-ar întâm-
pla, o astfel de mãsurã ar încãlca
Tratatele, iar CE ar deschide o pro-
cedurã de infringement”, a precizat
purtãtorul de cuvânt. Comisia Eu-
ropeanã a refuzat pânã în prezent sã
comenteze petiþia online anti-migra-

þie lansatã sãptãmâna trecutã de publicaþia „Dai-
ly Express”, dar a precizat care ar fi efectele
menþinerii restricþiilor de pe piaþa muncii dupã
expirarea perioadei tranzitorii de ºapte ani prevã-
zute de tratatele de aderare a României ºi Bulga-
riei. Potrivit sursei citate, restricþiile de piaþa
muncii care existã într-un numãr de nouã state
membre vor lua sfârºit la 31 decembrie 2013,
iar din prima zi a anului viitor muncitorii români
ºi bulgari vor beneficia pe deplin de legislaþia UE
privind libertatea de circulaþie a lucrãtorilor, la
fel ca ºi ceilalþi cetãþeni UE. „Dupã aceastã datã
nu existã pentru un stat membru posibilitatea de
a menþine sau de a reintroduce mãsuri pentru
restricþionarea accesului românilor ºi bulgarilor
la piaþa sa de muncã în absenþa unor tratate de
aderare revizuite, ratificate de toate cele 28 de
state membre”, a subliniat Jonathan Todd.

CE: Marea Britanie nu ºi-a exprimat intenþia de a menþine
restricþiile pe piaþa muncii de la 1 ianuarie 2014

Regimul preºedintelui sirian Bas-
har al-Assad nu intenþioneazã sã
participe la conferinþa de pace
Geneva-2 „pentru a preda puterea”,
ceea ce reclamã opoziþia ºi aliaþii
sãi, a afirmat ministrul sirian al
Informaþiilor, Omran al-Zohbi
(foto). „Nu vom merge la Geneva
pentru a preda puterea, aºa cum o
doresc (Saud) Al-Fayçal (n.r. -
ministrul saudit de Externe) ºi unii
opozanþi din strãinãtate”, a decla-
rat Omrane al-Zohbi, citat de agen-
þia oficialã Sana. „Dacã era cazul,
noi am fi predat puterea la Damasc,
ceea ce ne-ar fi scutit de un efort
suplimentar ºi de preþul biletului de
avion”, a ironizat ministrul sirian,
adãugând faptul cã „preºedintele
(sirian) Bashar al-Assad va fi în
continuare ºef de stat, (...) deºi
(opoziþia ºi aliaþii sãi) nu doresc ca
el sã rãmânã” în aceastã calitate.
Declaraþiile ministrului sirian inter-
vin în contextul în care Washing-

tonul, Moscova ºi ONU încearcã
sã organizeze la Geneva o confe-
rinþã internaþionalã de pace privind
Siria, cu participarea regimului ºi
a opoziþiei. Scopul acestei confe-
rinþe ar fi gãsirea unei soluþii poli-
tice a confictului sirian. Pe de altã
parte, ONU a anunþat, luni, cã nu-
mãrul sirienilor nevoiþi sã-ºi aban-
doneze casele din cauza rãzboiului
a înregistrat o creºtere foarte mare,
atingând de-acum 6,5 milioane de
persoane. În total, 9,3 milioane de
sirieni au de-acum nevoie de aju-
tor umanitar pentru a supravieþui,
faþã de 6,8 milioane în septembrie,
iar 6,5 milioane de sirieni au fost
nevoiþi sã-ºi abandoneze casele,
faþã de 4,25 de milioane în sep-
tembrie, a precizat Valerie Amos,
coordonatoarea operaþiunilor uma-
nitare ONU, în faþa membrilor
Consiliului de Securitate. De ase-
menea, numãrul total al refugiaþi-
lor sirieni va atinge 3 milioane pânã

la sfârºitul anului, apreciazã Naþi-
unile Unite. Având în vedere faptul
cã unele þãri vecine nu mai pot face
faþã afluxului de refugiaþi sirieni,
precum Iordania, care a avertizat
în acest sens, Valerie Amos a în-
demnat Consiliul de Securitate sã
exercite mai multã presiune pen-

tru a permite transportarea ajuto-
rului umanitar în centrul þãrii. Peste
100.000 de sirieni au murit de la
începutul conflictului, în martie
2011, iar „situaþia continuã sã se
deterioreze rapid ºi inexorabil”, a
spus Amanda Pitt, purtãtoarea de
cuvânt a lui Valerie Amos.

Regimul Bashar al-Assad nu va participa la conferinþa Geneva-2 „pentru a preda puterea”

Kerry: Spionajul american
nu ar trebui sã afecteze
negocierile privind acordul
de liber schimb SUA-UE

Îngrijorãrile europenilor în
legãturã cu programul de spionaj
american nu ar trebui sã afecteze
negocierile privind acordul de
liber schimb între SUA ºi UE, a
declarat, ieri, secretarul de stat
american John Kerry, aflat în
vizitã în Polonia, relateazã
Reuters. „Acesta este un partene-
riat comercial. El este separat de
orice alte probleme pe care unii
le pot avea”, a afirmat John
Kerry, referitor la acuzaþiile
potrivit cãrora serviciile de
informaþii americane au spionat
comunicaþiile unor importanþi
oficiali din state membre ale UE.
Corpurile jurnaliºtilor
RFI asasinaþi în Mali
au sosit în Franþa

Avionul care transporta
corpurile celor doi jurnaliºti
francezi de la Radio France
Internationale (RFI), asasinaþi
sâmbãtã în nord-estul Mali, a
aterizat ieri, la ora 7.00 (8.00,
ora României), pe aeroportul
parizian Roissy, a anunþat o
sursã aeroportuarã. Zborul
AF3873 a plecat de la Bamako
luni seara târziu, având la bord
sicriele lui Ghislaine Dupont (57
ani) ºi Claude Verlon (55 ani),
uciºi prin împuºcare sâmbãtã, la
puþin timp dupã ce au fost rãpiþi
de persoane înarmate la Kidal,
un fief al tuaregilor ºi rebeliunii
acestora.
SUA recunosc existenþa
unei „neîncrederi
profunde” în relaþiile
cu Iranul

Statele Unite au admis cã
existã în continuare o „neîncre-
dere profundã” faþã de Iran,
dupã 34 de ani de la criza
ostaticilor de la ambasada
americanã din Teheran, ºi nu
au ascuns faptul cã negocierile
în curs în dosarul nuclear sunt
dificile. „Am spus în mod clar
cã este dur ºi cã existã un
istoric al unei neîncrederi
profunde” între SUA ºi Iran, a
declarat Marie Harf, o adjunc-
tã a purtãtorului de cuvânt al
Departamentului de Stat,
rãspunzând unor întrebãri
despre manifestaþiile antiameri-
cane organizate luni în Iran ºi
despre perspectiva negocierilor
în dosarul nuclear, care urmea-
zã sã fie reluate pe 7 ºi 8
noiembrie la Geneva. „Suntem
implicaþi în negocieri serioase
ºi substanþiale”, a oferit
asigurãri Harf, exprimându-ºi
speranþa ca noua rundã de
negocieri între Iran ºi membrii
Grupului 5+1 (China, Franþa,
Marea Britanie, Rusia, Statele
Unite ºi Germania) sã permitã
„continuarea pregreselor” în
vederea „încetãrii avansãrii
programului nuclear al Iranu-
lui”. „Evident cã nu este uºor,
dar avem ocazia, obligaþia sã
vedem unde ne poate conduce
calea diplomaticã”, a subliniat
purtãtoarea de cuvânt.
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TVR 1
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HBO
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PRIMA TV

HISTORY

SPORT.RO

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Planeta însetatã
08:00 Descurcãreþii: În Cuba se

gãsesc de toate (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo (R)
12:30 Cap compas (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
13:50 Poate nu ºtiai
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 D'ale lu' Miticã (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Bãcanul ambulant din

Letonia
20:10 8 într-o barcã
21:30 Drumul succesului
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 România la Miss Universe

2013
23:55 Trei regate

07:30 Talismanul norocos
09:10 Rãzbunãtorii
11:30 Un Halloween de pominã
12:55 Adio, dar rãmân cu tine!
14:40 Cvartet
16:20 Unde vei fi poimâine?
18:20 O chema Sarah
20:00 Frankenweenie
21:30 Fetele
22:00 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
22:35 Banshee
23:20 Killing Time

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Ultimele ore ale Terrei
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Crima din casa mea
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviciul Român de

Comedie
21:30 Tanti Florica
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland
00:00 Ultimele ore ale Terrei (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 FriendZone
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 FriendZone (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)

07:00 Asediul (R)
09:00 Hank (R)
09:30 Acasã în bucãtãrie
10:30 Ruleta destinului (R)
11:30 Hank
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Promotor (R)
15:00 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 Rãpirea fecioarelor
18:50 Ruleta destinului
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Disarmed
00:00 The Vampire Diaries
01:00 Reîncarnaþi

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te cunosc de undeva

(R)
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Închiderea programului,

revizie tehnicã
04:00 Acces direct (R)

07:00 Cântec fãrã sfârºit
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Jumãtatea mea ºtie
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 Cântec fãrã sfârºit (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 În formã
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 Totul despre sex
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Regina cumpãrãturilor (R)
06:00  Iubiri secrete (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special: Basel - Steaua
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Boxbuster: Gennady

Golovkin - Curtis Stevens
22:30 Special: Basel - Steaua
22:45 Wrestling SMACK
23:30 ªtiri Sport.ro
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Muntenii
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial în

Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
22:00 Premierã Oamenii cu topoare

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Meteo

09:00 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

10:30 Fotbal: ªahtior Doneþk -
Bayer Leverkusen (R)

12:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:50 Europa mea
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 La vârf
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Dosar România
22:00 Dispãruþi fãrã urmã
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Sã ucizi un rege

JOI - 7 noiembrie
TVR 1

TVR 2

HBO

PRO TV
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HISTORY

SPORT.RO

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Planeta însetatã
08:00 Bãcanul ambulant din

Letonia (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 8 într-o barcã (R)
12:30 Planeta însetatã (R)
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Spania - Pompierii din cer
20:10 În þara minunilor
21:30 Lumea ºi noi
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 România la Miss Universe

2013
23:55 Zon@ IT
00:30 Trei regate
01:25 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:50 Cvartet
09:30 Unde vei fi poimâine?
11:30 Frankenweenie
13:00 În timp
14:50 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
16:35 Bugs Bunny - Filmul
17:55 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
20:00 Ethel
21:40 Poziþia copilului
23:30 Oraºul magic
00:20 Jucãtoarea
01:55 Superpoliþiºtii
03:35 Margaret

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Crima din casa mea (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Cãsnicia, o afacere

perfectã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Fotbal Europa League:

Pandurii - Fiorentina
22:00 ªtirile Pro Tv
22:30 Semnul morþii
00:30 Stevie
02:30 I like IT (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 FriendZone
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte

(R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 FriendZone (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte

(R)

08:00 Rãpirea fecioarelor (R)
10:00 Hank (R)
10:30 Acasã în bucãtãrie (R)
11:30 Hank
12:15 Români de succes
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Ruleta destinului
15:45 Acasã în bucãtãrie
16:45 La bloc (R)
17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Ruleta destinului
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Scrisori pentru Cel de

Sus
00:15 The Vampire Diaries
01:15 Reîncarnaþi

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

07:00 Cântec fãrã sfârºit

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Teo Show (R)

03:15 Cântec fãrã sfârºit (R)

04:45 Pastila de râs (R)

05:15 Inima nu respectã reguli

(R)

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor

(R)
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Poveºti din jurul lumii
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 Totul despre sex
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Dupã faptã ºi rãsplatã

(R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Special: Pandurii -

Fiorentina
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special: Pandurii -

Fiorentina
20:00 Ku Ninja în Atak!
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Special: Pandurii -

Fiorentina
00:00 ªtiri Sport.ro
00:10 Wrestling WWE PPV

Payback
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Aºii amanetului din Louisiana
12:30 Aºii amanetului
13:00 Rãzboiul depozitelor
14:00 Rãzboiul depozitelor: Texas
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor: Texas
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
22:00 Camionagiii gheþurilor

07:00 Telejurnal matinal *Sport
*Meteo

09:00 Legendele palatului,
prinþesa Ja Myung

11:30 Dispãruþi fãrã urmã (R)
12:00 Europa mea (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:50 Lozul cel mare
17:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
18:15 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:00 Legenda viºinie
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Anunþul tãu!
S.C. ANTONI PROSPECT
S.R.L.cu sediul în localitatea
Craiova, cartier Brazda lui
Novac, bloc M9, scara A, ap.
3, judeþul Dolj, anunþã elabo-
rarea primei versiuni planu-
lui: PLAN URBANISTIC ZO-
NAL “Construire parc foto-
voltaic, Imprejmuire Teren ºi
lucrãri de conectare la Siste-
mul Energetic Naþional (SEN)
pe tarif de racordare” comu-
na Iºalniþa , judeþul Dolj, tar-
laua 16, Parcela 79/1 ºi de-
clanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se
poate realiza la sediul Agen-
þiei Regionale pentru Protec-
þia Mediului Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, Craiova, ju-
deþul Dolj. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în
scris la sediul Agenþiei Re-
gionale pentru Protecþia Me-
diului Craiova în termen de
15 zile calendaristice de la
publicarea anunþului.

CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul in comuna Leu, str. Puturi, nr. 2,
judetul Dolj, cod fiscal 4553631, telefon/fax 0251373259, e-mail: leu@-
cjdolj.ro organizeaza in conditiile OUG 54/2006 privind regimul con-
tractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a HG 168/
2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia
precum si in baza art. 123 din Legea 215/2001 republicata licitatie in
vederea concesionarii pe o perioada de 20 ani a suprafetei de 42000
mp din care luciu de apa 35000 mp situata in comuna Leu, sat Leu
aflata in domeniul privat al comunei Leu.

Obiectul concesiunii il constituie suprafata de 42000 mp din care
luciu de apa 35000 mp  situata in comuna Leu, T 110 P 971 aflata in
domeniul privat.

Pot participa la licitatie: persoane juridice, persoane fizice  care fac
dovada achitarii taxei de particpare in suma de 500 lei, garantiei de
participare  in suma de 5% din valoarea imobilului, achitarii contra-
valorii caietului de sarcini in suma de 200 lei.

Persoanele interesate pot procura documentatia de atribuire de la
sediul Primariei comunei Leu compartimentul secretariat.

Data limita pentru solicitarea clarificarilor 22.11.2013  .
Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Leu pana la data

de 5.12.2013 ora 16.
Plicul exterior al ofertei va purta mentiunea numelui societatii,

adresa, nr. de telefon al ofertantului.
Plicul exterior va trebui sa contina:
a) o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de partici-

pare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
b) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor;
c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.
Ofertele vor fi depuse in 2 exemplare.
Licitatia publica se va desfasura la sediul Primariei comunei Leu in

data de 6.12.2013 ora 10.
Solutionarea litigiilor aparute pe parcursul desfasurarii procedu-

rii de concesionare se realizeaza potrivit Legii contenciosului admi-
nistrativ nr. 554/2004 cu modificarile ulterioare.

Actiunea in justitie se introduce la Sectia Contencios Administrativ
a Tribunalului Dolj, str. Brestei, nr. 12, Craiova.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local Leu,
compartimentul secretariat sau telefon: 0251373259.

Data transmiterii anuntului catre institutiile abilitate in vederea
publicarii: 31.10.20113.

URÃRI
La zi onomasticã,
pãrinþii, mamaie ºi
tataie ureazã dragu-
lui lor DARIUS MI-
HAI BAZÃVERDE
“La mulþi ani!” sãnã-
tate ºi noroc în viaþã.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/fe-
meie) pentru service
Germania. Telefon:
0769/978.216, 0049/
152.1700.8281.

ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
Telefon: 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 contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV.
Telefon: 0720/536.468.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând (închi-
riez) locuinþã bloc ne-
familiºti (2 camere)
parchet, izolaþie, geam
termopan, zona Liceul
de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2
camere. Telefon: 0351/
175.746.

Vând apartament 2
camere transformat în
3, ultramodern cu cen-
tralã, mobilier ºi garaj,
(în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare credit Prima
Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã 5 camere,
comuna Caraula. Te-
lefon: 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 gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea
Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic vinde lemne

pentru foc la
preþul de 120 lei/tona,

crengi la preþul
de 25 lei/tona

ºi vaci de lapte
din rasa Holstein Friza
la preþuri avantajoase.

Adresa: Soºeaua
Bãlceºti, nr. 54.

Telefon: 0765/233.013.

Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi
38 ari curte în sat Þugu-
reºti, comuna Valea
Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

TERENURI
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil.Telefon:0728/
800.447

Vând teren extravilan
ºi pãdure. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã , apã , posibili-
tate energie+ alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren Calea
Bucureºti km 11,
ideal benzinãrie,
halã, depozit, show-
room, 2000 m, des-
chidere 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu
o casã bãtrâneascã,
pomi, vie la 11 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon: 0766/
304.708.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIE-
LEªTI 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.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0744/
220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Tele-
fon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 neîn-
matriculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/466.171.

Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plitã electricã douã
ochiuri nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car com-
plet. Telefon. 0251/
598.518.
Vând canapea de o
persoanã cu spãtar ºi
ladã tip recamier 70 lei.
Telefon: 0767/989.439;
0770/303.445.
Vând 4 ferme din cor-
nier, cu latura de 100
mm, deschidere 13 m.
Telefon: 0722/632.833.
Vând Ceragem 2000
lei sau 450 euro. Tele-
fon: 0351/409.381.
Cedez la cimitirul Si-
neasca loc de veci 9
m.p. (2 locuri). Telefon:
0745/094.137.
Vând în Iºalniþa 2 mc
lemne foc cu 125 lei mc.
Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.

Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã  tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric,
þeavã neagrã, schelã
metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Telefon:
0765/291.628.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ 5000
RON. Telefon: 0764/
834.799.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând ieftin un injector
pentru cazan pentru
încãlzire. Telefon:
0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.

Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0723/ 653.261.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi
puieþi pomi fructiferi ºi
sãlbatici pentru a înfiinþa
o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
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Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit etajat
patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã deo-
sebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.

Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.

Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr urgent, la ori-
ce preþ ,câine mascul
Husky, pentru împere-
chere, având 2 ani. Te-
lefon:0748/151.241.
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi (uroaie ºi
mãlai). Telefon: 0766/
304.708.
Cumpãr presã pentru
struguri (teasc). Tele-
fon: 0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
S.C. închiriazã spaþii
de producþie, birouri ºi
depozitare. Telefon:
0770/ 887.454.
SALON coafurã, frize-
rie, 1 Mai. Telefon:
0770/175.717.
Închiriez apartament 2
camere, zona hotel Jiu.
Preþ fix 200 euro. Tele-
fon: 0742/159.941.

Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala M.
Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren
pentru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã
nedeterminatã,
zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.

Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc sã cunosc cra-
iovean vãduv nefumã-
tor pentru alungarea
singurãtãþii, vârsta 56-
70 ani. Telefon: 0735/
325.233.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. te-
ren extravilan pentru
reparaþii casã + ane-
xe sau cedez 4000
m.p. teren intravilan
pentru un apartament
cu 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559; 0351/
401.251.
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil sau
bãtrân. Telefon:
0764/568.897; 0751/
911.417.

PIERDERI
Pierdut Certificat de
Înregistrare ºi Ane-
xele aparþinând S.C.
D I S C O T E C A
ARISTOCRAT SRL,
având J16/ 838/1993
ºi CUI 3727675. Se
declarã nul.
S.C. COMPLEX
AGROINDUSTRIAL
WAL MAR AGRO-
LACT SRL anunþã
pierderea Certificatu-
lui Constatator Nr.
44426/18.10.2013.
Se declarã nul.
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LIGA CAMPIONILOR – GRUPA E – ETAPA A IV-A

Egale în urmã cu douã sãptãmâni la Bucu-
reºti (1-1), dupã o reuºitã târzie a lui Tatu (88),
Steaua ºi Basel se vor duela în aceastã searã ºi
în Elveþia, într-un meci în care gruparea roº-
albastrã este obligatã sã învingã dacã vrea sã
mai spere la locul 3, calificabil în „16”-imile Eu-
ropa League.

“Avem un meci foarte greu la Basel, stim ce
ne asteaptã, dacã batem acolo avem ºanse foar-
te mari sã mergem în primãvara europeanã. Bine,
trebuie sã câºtigãm ºi cu Schalke ca sã ne sim-
plificãm misiunea. Vrem sã o luãm pas cu pas,
sã facem un joc bun ºi sunt sigur cã avem cali-
tatea pentru a câºtiga un astfel de meci. Sper ca
jucãtorii sã fie pregãtiþi, pentru cã am avut mul-
te meciuri în ultima vreme”, a declarat tehnicia-
nul Stelei, Laurenþiu Reghecampf.

“ªtim cã întâlnim o echipã foarte bunã, însã
mergem în Elveþia sã ne facem jocul, pentru cã
suntem în dezavantaj ca numãr de puncte ºi
atunci suntem condamnaþi sã forþãm victoria.
N-are importanþã cine va înscrie de la noi, im-
portant este sã ne impunem. La fel, nu contea-
zã nici ce sistem va folosi Mister. Nu cred cã
trebuie sã vorbim atât de mult de modulele tac-
tice. Important este sã dãm totul”, a spus ºi
italianul Federico Piovaccari.

Reghe, optimist în privinþa lui Pintilii
Laurenþiu Reghecampf sperã sã îl poatã fo-

losi în acest meci ºi pe Mihai Pintilii, jucãtor
care ºi-a revenit dupã accidentarea suferitã chiar
la meciul tur cu Basel ºi s-a antrenat normal
alãturi de ceilalþi coechipieri. “S-a antrenat bine
în ultimele zile, sper sã primim un rezultat pozi-
tiv din partea medicililor. Cred cã va juca”, a
afirmat Reghecampf, la Sport.ro.

Totusi, utilizarea lui Pintilii desearã ar putea
costa scump echipa nationalã. Presa bucureº-
teanã de specialitate a scris ieri cã Victor Pitur-
ca si-ar dori ca mijlocasul Stelei sa fie menajat

Basel: Sommer
– Voser,  Schar,
Ivanov, Safari –
Diaz, Serey Die,
F.  Frei  – Salah,
Streller, Stocker.
Antrenor: Murat
Yakin.

Echipe probabile

Steaua: Tãtãruºa-
nu – Georgievski,
Szukala, Gardoº, La-
tovlevici – Bourceanu,
Pintilii –  Popa, Stan-
ciu, Tãnase – Piovac-
cari. Antrenor: Lau-
renþiu Reghecampf.

pentru barajul cu Grecia, pentru a elimina astfel
riscul unei recidive.

Altfel, nu au fãcut deplasarea la Basel, Io-
nuþ Neagu, Gabi Iancu, Adrian Cristea ºi re-
cent-revenitul Stefan Nikolici. Dintre cei patru,
doar primul din considerente medicale.

Elveþienii sunt siguri cã-ºi vor rezova
problemele din atac:

“Steaua are o defensivã foarte slabã”
Basel nu trece prin cea mai bunã perioadã,

nereuºind sã învingã de trei partide. Mai mult,
modul superficial în care trateazã ocaziile pe care
ºi le creeazã reprezintã un semnal de alarmã pen-

tru presa din “Þara Cantoanelor”, care este în-
grijoratã de ofensiva lui Murat Yakin. 1-1 pe
Naþional Arena, contra Stelei, 0-0 la Zurich ºi 1-
1 la Aarau sunt ultimele trei rezultate obþinute de
Basel, însã jurnaliºtii elveþieni vãd ºi partea pli-
nã a paharului: Streller&Co. au toate ºansele pen-
tru a regla problemele din ultimul timp, roº-al-
baºtrii fiind vãzuþi ca niºte adversari modeºti, cu
o defensivã care poate fi uºor pãcãlitã.

“Douã goluri în ultimele trei partide. Aces-
ta este bilanþul deloc de lãudat al lui Basel,
care are nevoie de victorie contra Stelei,
în Liga Campionilor, pentru a spera la ca-
lificare. Dar pentru aceasta, bãieþii lui Mu-
rat Yakin trebuie sã înscrie, pentru cã în
ultimul timp au arãtat doar cã ºtiu sã ra-
teze din toate poziþiile. Cifrele vorbesc
de la sine, iar ca o comparaþie, în urmã
cu doi ani, Basel reuºea sã înscrie de 11
ori în cele 6 partide de Champions Lea-
gue. Pentru a se apropia de vis - califica-
rea în optimi -, Streller&Co. trebuie sã gã-
seascã cheia de la uºa apãrãrii românilor.
Chiar dacã nu au entuziasmat în ultimele
jocuri, existã toate premisele sã reuºeas-
cã acest lucru: Steaua are o defensivã
foarte slabã, primind 8 goluri în primele
trei partide din Ligã (cea mai proastã apã-
rare din grupa E)”, a notat site-ul srf.ch.

La centru, un prieten de-al lui Mourinho
O brigadã din Portugalia, cu Olegario Ben-

querenca la centru, va arbitra meciul
dintre Basel ºi Steaua. Cunoscut drept un

bun prieten al lui Jose Mourinho, cu el la
mijlocul terenului Steaua a bifat douã victorii
din 3 meciuri. Primul meci a avut loc pe 16
septembrie 2004, în primul tur al Cupei UEFA,
contra celor de la ÞSKA Sofia, meci disputat
în Ghencea ºi încheiat cu scorul de 2-1. Al
doilea joc, în Liga Campionilor de aceastã
datã, a avut loc pe 19 septembrie 2007, împo-
triva celor de la Slavia Praga, în deplasare,
meci terminat cu victoria cehilor, scor 2-1.
Lusitanul ºi-a trecut în CV ºi derby-ul Româ-
niei, în 17 mai anul trecut, când Steaua a în-
vins-o pe Dinamo cu 3-2.

Portughezul are peste 80 de meciuri interna-
þionale, dar niciodatã nu a reuºit sã arbitreze
vreun ultim act de cupã europeanã. Ar fi trebuit
s-o facã sezonul trecut, însã din cauza unei ac-
cidentãri a ratat ºansa de a fluiera finala Cham-
pions League dintre Bayern Munchen ºi Bo-
russia Dortmund. Conaþionalul sãu Pedro Pro-
enca i-a luat locul.

SERIE A – ETAPA A 11-A
Sâmbãtã: Parma – Juventus 0-1 (Pogba 77), Napoli – Ca-

tania 2-1 (Callejon 15, Hamsik 20 / L. Castro 25), Milan –
Fiorentina 0-2 (Vargas 27, B. Valero 73);

Duminicã: Livorno – Atalanta 1-0 (Paulinho 11; Constan-
tin Nica a fost rezervã la oaspeþi), Udinese – Inter 0-3 (Palacio
25, Ranocchia 29, Alvarez 90+1; În continuare nerefãcut dupã
o accidentare, Cristi Chivu nu a fãcut parte din lotul milanezi-
lor. În acesta s-a gãsit însã, în premierã, George Puºcaº), Vero-
na – Cagliari 2-1 (Toni 8, Jankovici 57 / Conti 90), Lazio –
Genoa 0-2 (Kucka 60, Gilardino 72 pen.; ªtefan Radu a fost
integralist la gazde, în timp ce Adrian Stoian a rãmas pe banca
de rezerve a vizitatorilor), Sampdoria – Sassuolo 3-4 (Pozzi 19,
Eder 65, De Silvestri 81 / Berardi 49, 52 pen., 89 pen., Floro
Flores 63; La învingãtori, Marius Alexe a jucat începând cu
minutul 74), Torino – Roma 1-1 (Cerci 63 / Strootman 28;
Bogdan Lobonþ a fost rezervã la formaþia capitolinã);

Luni: Bologna – Chievo 0-0 (Dacã Denis Alibec nu s-a
aflat în lotul gazdelor, de cealaltã parte, Paul Papp a prins
ultimele 7 minute).

1. Roma 31 11. Milan 12
2. Napoli 28 12. Torino 12
3. Juventus 28 13. Parma 12
4. Inter 22 14. Livorno 12
5. Verona 22 15. Cagliari 10
6. Fiorentina 21 16. Bologna 10
7. Lazio 15 17. Sampdoria 9
8. Genoa 14 18. Sassuolo 9
9. Atalanta 13 19. Catania 6
10. Udinese 13 20. Chievo 5

Tot azi
Grupa F: Dortmund (6p) – Arsenal (6p), Napoli (6p) – Marseille (0p).
Grupa G: Zenit (4p) – Porto (3p), Atl. Madrid (9p) – Austria V. (1p).
Grupa H: Barcelona (7p) – Milan (5p), Ajax (1p) – Celtic (3p).
Cu excepþia partidei Zenit – Porto (19:00), toate celelalte jocuri vor debuta la ora obiºnuitã, 21:45.
Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa A: ªahtior (4p) – Leverkusen (6p), Sociedad (0p) – Man. United (7p).
Grupa B: Juventus (2p) – Real (9p), Copenhaga (1p) – Galatasaray (4p).
Grupa C: Paris SG (9p) – Anderlecht (0p), Olympiakos (4p) – Benfica (4p).
Grupa D: Man. City (6p) – ÞSKA Moscova (3p), Plzen (0p) – Bayern (9p).
În faza urmãtoare (optimi de finalã) se calificã primele douã clasate, în timp ce formaþiile clasate pe

locul trei vor accede în „16”-imile Ligii Europa.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 12-A
Vineri: Barcelona – Espanyol 1-0 (A. Sanchez 68;

La oaspeþi, Gabriel Torje a fost în premierã titular,
evoluând toate minutele);

Sâmbãtã: Sociedad – Osasuna 5-0 (Ansotegi 33, I.
Marinez 48, Griezmann 56, Castro 81, Seferovici 88),
Almeria – Valladolid 1-0 (Rodri 38), Rayo – Real M. 2-

3 (J. Viera 53, 55 – ambele din penalty / Cr. Ronaldo 3,
48, Benzema 31), Sevilla – Celta 0-1 (A. Lopez 47; Raul
Rusescu a fost rezervã la gazde);

Duminicã: Getafe – Valencia 0-1 (Pabon 41; La
gazde, Ciprian Marica a bifat toate minutele), Atl.
Madrid – Bilbao 2-0 (Villa 33, D. Costa 41), Levante –
Granada 0-1 (Piti 90+1), Malaga – Betis 3-2 (Santa
Cruz 13, Eliseu 61, Samu 90+4 / Verdu 33, Figueras
63);

Luni: Elche – Villarreal 0-1 (Uche 90; Gazdele nu l-
au convocat pentru aceastã partidã pe Cristian Sã-
punaru).

1. Barcelona 34 11. Granada 14
2. Atletico 33 12. Malaga 13
3. Real 28 13. Elche 13
4. Villarreal 23 14. Sevilla 13
5. Bilbao 20 15. Celta 12
6. Getafe 19 16. Valladolid 11
7. Sociedad 17 17. Osasuna 10
8. Levante 17 18. Betis 9
9. Valencia 16 19. Almeria 9
10. Espanyol 15 20. Rayo 9

Digi Sport 1
16:00 – HANDBAL (F) –

Liga Naþionalã: HCM Baia Mare
– HC Zalãu / 21:45 – FOTBAL
– Liga Campionilor: FC Basel –
Steaua.
Digi Sport 2

16:00 – TENIS (M) – Tur-
neul Campionilor (Londra): ziua
a treia / 19:00, 21:45 – FOT-
BAL – Liga Campionilor: Zenit
– FC Porto, Barcelona – Milan.

Digi Sport 3
18:00 – VOLEI (M) – Liga

Campionilor: Tomis Constanþa
– Jastrzebski Wegiel (Polonia)
/ 19:30 – BASCHET (M) –
Eurocupa: Hapoel Ierusalim
(Israel) – CSU Ploieºti / 21:45

– FOTBAL – Liga Campionilor:
Borussia Dortmund – Arsenal.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: FC Basel – Steaua.

Dolce Sport 2
12:00 – NATAÞIE – Campio-

natul Mondial din Singapore /
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Zenit – FC Porto,
Barcelona – Milan.

TVR 3
17:00, 20:00 – FOTBAL –

Liga a II-a: CS „U” Craiova – CSM
Râmnicu Vâlcea, ASA Tg. Mureº
– Gloria Bistriþa.

Eurosport
16:45 – FOTBAL – Liga de

tineret UEFA.

Eurosport 2
19:00 – BASCHET  (M) –

Eurocupa: Cevedita Zagreb –
Sassari.

LIGA CAMPIONILOR –
GRUPA E – ETAPA A IV-A
Astãzi
Basel – Steaua 21:45 (Digi 1, Dolce 1)
Chelsea – Schalke 21:45
Clasament
1. Chelsea 3 2 0 1 8-2 6
2. Schalke 3 2 0 1 4-3 6
3. Basel 3 1 1 1 3-3 4
4. Steaua 3 0 1 2 1-8 1
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CS Universitatea a ajuns pe pri-
mul loc al clasamentului dupã cinci
victorii la rând, însã în aceste mo-
ment, dupã cum aratã clasamentul,
nici unul din aceste 15 puncte nu-i
va fi util în play-off. În schimb, în
seara aceasta alb-albaºtrii vor întâlni
o echipã care are ca obiectiv promo-
varea, aºa cã punctele vor conta ºi
dupã terminarea sezonului regulat.
Stângã nu-i va avea la dispoziþie pe
Ferfelea ºi Dragicevic, însã va reveni
Izvoranu. La Vâlcea, Claudiu Nicu-
lescu are tot lotul valid. „Ne aºteap-
tã un derby, vom avea cel mai greu
joc de pânã acum, la Craiova, dar am
mare încredere cã putem sã ne întoar-
cem cu un rezultat bun. Bãieþii trebu-
ie sã înþeleagã cã în fotbal este im-
portantã constanþa rezultatelor”, a
spus Niculescu pentru liga2.ro. Vâl-
cea este de fapt fosta Damila Mãciu-
ca ºi are o echipã omogenã, la fel ca
a Reºiþei, singura formaþie care a bã-
tut Craiova în campionat pânã acum.

CS Universitatea Craiova întâlneºte, astãzi,
pe „Ion Oblemenco”, o contracandidatã la promovare

Liga a II-a, seria a 2-a, etapa a 10-a
CS Universitatea – CSM Rm. Vâlcea – ora 17 (TVR 3)
Metalul Reºiþa – FC U Craiova – ora 14
ASA Tg. Mureº – Gloria Bistriþa – ora 20 (TVR 3)
Olimpia Satu Mare – CS Mioveni – ora 14
Minerul Motru – FC Bihor – ora 14
FC Olt – UTA Arad – ora 14

Clasament
1. CS Universitatea 9 5 3 1 10-6 18
2. Gloria Bistriþa 9 5 2 2 11-6 17
3. FC U Craiova 9 4 4 1 9-5 16
4. CSM Rm. Vâlcea 9 4 3 2 14-9 15
5. ASA Tg. Mureº 9 3 4 2 8-6 13
6. Metalul Reºiþa 9 4 1 4 12-12 13
7. Olimpia Satu Mare 9 3 4 2 8-8 13
8. FC Olt Slatina 9 3 3 3 8-7 12
9. CS Mioveni 9 2 3 4 8-12 9
10. FC Bihor Oradea 9 2 2 5 8-12 8
11. FC UTA Arad 9 2 2 5 7-13 8
12. Minerul Motru 9 1 1 7 4-12 4

Clasament intermediar play-off
1. ASA Tg. Mureº 3 2 1 0 5-2 7
2. FC U Craiova 3 2 1 0 2-0 7
3. Gloria Bistriþa 4 1 2 1 4-4 5
4. CSM Rm. Vâlcea 4 1 1 2 7-8 4
5. Metalul Reºiþa 4 1 0 3 4-6 3
6. CS Universitatea 4 0 3 1 3-5 3
Seria I, etapa a 12-a, astãzi, ora 14: Rapid CFR Suceava – Rapid Bucureºti,

Dunãrea Galaþi – Farul Constanþa, ACS Berceni – CSMS Iaºi, Unirea Tãrlungeni
– CF Brãila, SC Bacãu – Unirea Slobozia, Gloria Buzãu – FC Clinceni. Clasament:
1. FC Clinceni 20p, 2. CSMS Iaºi 19p, 3. ACS Berceni 18p, 4. Rapid 18p.

Stângã vrea cât mai mulþi fani
alãturi

Ovidiu Stângã a prefaþat duelul cu
CSM Râmnicu Vâlcea, admiþând cã
punctele sunt foarte importante. „La
fotbal e o vorbã: victoriile aduc vic-
torii, dar nu sunt garantate. Vâlcea
este unul dintre adversarii valoroºi
ai seriei. Vâlcea nu este Motru sau
Satu Mare, ci o echipã care trage la

promovare. Punctele acestea sunt
foarte importante, întrucât Vâlcea va
intra în play-off. Trebuie sã tratãm
meciul cu seriozitate, trebuie sã ne
concentrãm pe fiecare post în parte,
fiecare jucãtor trebuie sã înþeleagã
cã astfel de meciuri nu sunt impor-
tante doar pentru club, ci sunt bene-
fice ºi pentru dezvoltarea lor în pe-
rioada lor urmãtoare. Galeria este alã-
turi de echipã ºi le mulþumesc, dar
important este ca întreg stadionul sã
fie alãturi. La meciul cu FC Olt atunci
când toþi strigau ªtiinþa, ªtiinþa se
simþea acea presiune pe adversar. Îmi
doresc sã fie cât mai mulþi suporteri
la partida cu Vâlcea. Noi avem un
proiect pe termen lung ºi aºteptãm
spectatorii sã facã parte din el“ a de-
clarat Stângã.

Pleºan: „Îmi era fricã
de Niculescu dacã juca”

Cãpitanul echipei, Mihãiþã Ple-
ºan,este conºtient ºi el de dificulta-
tea întâlnirii ºi de importanþa punc-
telor puse în joc. „Este o etapã foarte
grea, în care primele ºase clasate joa-
cã între ele. Sper ca noi sã ieºim câº-
tigãtori. Vâlcea vine dupã un succes
mare cu 3-0 în faþa Olimpiei Satu
Mare, dar ºi noi venim dupã 5 victo-
rii. Mai mult, avem avantajul terenu-
lui propriu. Mi-ar fi fost fricã dacã
Niculescu era în teren, altfel nu îmi
este. Ar trebui lui sã-i fie acum fricã
de mine. Îi doresc succes în cariera
de antrenor, dar, firesc, dupã jocul
de miercuri“. Cât priveºte revenirea
sa la Craiova, Pleºan a spus: „În mo-
mentul când am venit era o atmosfe-
rã crispatã, nu datoritã lipsei de va-
loare, ci mediului tensionat. Unul
dintre ei mi-a zis cã ºi femeia de ser-
viciu de la stadion se uita urât la ei.
Le-am explicat ce înseamnã zona asta.
Faptul cã aici, atunci când joci fotbal
ºi câºtigi eºti rege, altfel e reversul.
Cã trebuie sã ai sânge sã te impui la

Craiova. Cã totdeauna trebuie sã
câºtigãm ca sã nu se mai uite femeia
de serviciu urât la noi“. Directorul
executiv, Felix Grigore, are un discurs
asemãnãtor „Toate echipele se mo-
bilizeazã altfel împotriva Craiovei. Ne
dorim ºase puncte din urmãtoarele
douã partide, dar nu ar fi rãu nici dacã

am lua trei cu Vâlcea ºi unul cu Mio-
veni. Cinci echipe vor intra sigur în
play-off: cele douã din Craiova,
Bistriþa, Târgu Mureº ºi Vâlcea. Pe al
ºaselea loc se bat  Reºiþa, Satu Mare
ºi Oltul Slatina. E greu sã mai aparã
surprize“ a declarat Felix Grogore la
Digi Craiova.

Arbitri: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) – Aurel Oniþã (Constanþa), Mikloº
Nagy (Cluj). Rezervã: Silviu Gulei (Dr. Turnu Severin).

Observatori: Iulian Spãtaru (Timiºoara), Gheorghe Cristoloveanu (Bucureºti).
Bilete: 5 lei (tribuna a II-a, peluze), 10 lei (tribuna I), 20 de lei (tribuna 0).

CS Universitatea Craiova – CSM Rm. Vâlcea
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 17 (TVR 3)

Craiova: Brac – Cârjã, Izvora-
nu, Pãtraºcu, I. Stancu – Ad. Io-
nescu, Pleºan – Gorovei, Ganea,
Sin – Curelea.

Antrenor: Ovidiu Stângã.

Vâlcea: Matache - Cataramã,
Deaconescu, I. Stoica, Briceag -
Cârstoiu, Lircã - Ad. Popa, Bãr-
bulescu, Negruþ – Arnãutu.

Antrenor Claudiu Niculescu.

LIGA I – ETAPA A XIII-A

Vineri
Ceahlãul – Sãgeata 2-1
Au marcat: Constantinescu 25, Chitoºcã 28 / Dinu II 72.

Sâmbãtã
Pandurii – Vaslui 1-2
Au marcat: Momcilovici 29 / Antal 67, 90+2.
Corona – Steaua 1-1
Au marcat: Szukala 15 aut. / Stanciu 69 pen.

Duminicã
Concordia – CFR Cluj 0-0
Astra – Gaz Metan 3-1
Au marcat: Yazalde 14, Budescu 35, Enache 78 / Bud 12.
Dinamo – Braºov 2-1
Au marcat: Thicot 45, V. Lazãr 55 / Aganovici 75 pen.

Luni
„U” Cluj – Viitorul 3-1
Au marcat: Lemnaru 13, 23, Borza 90+1 / Cârstocea 90+3.
Petrolul – ACS Poli 0-0
Oþelul – Botoºani 2-1
Au marcat: Miºelãricu 47, Henrique 79 / Cârjan 9.

Clasament

1. Steaua 11 9 2 0 27-7 29
2. Astra 12 8 2 2 29-11 26
3. Petrolul 13 7 5 1 18-9 26
4. Pandurii 13 7 2 4 30-17 23
5. Ceahlãul 13 5 5 3 17-12 20
6. Dinamo 13 5 4 4 20-14 19
7. Gaz M. 13 5 4 4 17-16 19
8. Botoºani 13 5 4 4 14-17 19
9. CFR Cluj 13 4 6 3 16-16 18
10. ACS Poli 13 4 4 5 13-15 16
11. Sãgeata 13 4 3 6 12-22 15
12. Concordia 10 4 2 4 12-14 14
13. Oþelul 13 4 2 7 14-25 14
14. Braºov 13 2 4 7 13-18 10
15. Viitorul 12 2 4 6 6-20 10
16. Vaslui 12 5 2 5 13-11 9
17. „U” Cluj 13 1 4 8 10-25 7
18. Corona 13 1 3 9 8-20 6
Vaslui este penalizatã cu 8 puncte

Etapa a 14-a
Joi: Sãgeata – Astra (17:00);
Vineri: Vaslui – Petrolul (19:00), CFR Cluj – Dinamo (21:30);
Sâmbãtã: Botoºani – Ceahlãul (14:00);
Duminicã: Viitorul – Pandurii (19:30);
Luni: Gaz Metan – Concordia (18:00), ACS Poli – Oþelul (19:30), Corona –

FC Braºov (20:30).
Partida Steaua – „U” Cluj a fost amânatã.

În ziua în care s-au comemorat 3 ani de la dispariþia lui
Adrian Pãunescu, fiul acestuia, Andrei, a anunþat, printr-
un comunicat, cã familia Pãunescu cedeazã gratuit imnul
„Cântec pentru Oltenia” cãtre echipa de fotbal CS Univer-
sitatea Craiova, care va avea drept excluisv de folosire a
lui. „Astãzi, 5.11.2013, eu, Andrei Alexandru Pãunescu, fiu
al poetului Adrian Pãunescu, împreunã cu membri ai fami-
liei Pãunescu, anunþ public cedarea cu titlu gratuit a imnu-
lui „Cântec pentru Oltenia“ echipei Clubul Sportiv Univer-
sitatea Craiova. Consider cã este clubul care poate sã reîn-
vie legenda ºi spiritul Craiovei Maxima, echipa cãreia im-
nul i-a fost adresat de la bun început. Club Sportiv U Cra-
iova SA are exclusivitate pentru folosirea versurilor, nicio

Fiul lui Adrian Pãunescu a cedat gratis drepturile de folosire a imnului, ieri,
în ziua în care s-au comemorat 3 ani de la dispariþia tatãlui sãu

altã formaþie neavând dreptul sã-l foloseascã. Este cânte-
cul pe care tatãl meu mi l-a încredinþat spre a-l cânta pe
scena Cenaclului Flacãra ºi pe care îl cânt ºi în prezent în
toatã þara ºi nu numai. Mã alãtur unor nume ca Silviu Lung,
Gheorghiþã Geolgãu, Corneliu Stroe, Nae Ungureanu, Ni-
colae Negrilã, Gheorghe Craioveanu, Pavel Badea, Ovidiu
Stângã etc, în sprijinul dezinteresat ºi sincer pentru echipa
unui oraº de poveste. În încheiere, aº vrea sã îndemn mili-
oanele de suporteri olteni sã se uneascã în susþinerea unor
valori care ne-au caracterizat mereu: decenþã, pasiune,
ambiþie, eticã, profesionalism ºi dorinþa de a fi cei mai buni.
Doar aºa Universitatea Craiova poate sã renascã!” este
comunicatul dat de Andrei Pãunescu.
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Startul ezitant de sezon, cu
meciuri pe muchie de cuţit,
unele pierdute la limită, pe final,
după ce echipa avea avantaj
confortabil la un moment dat, a
avut urmări la echipa de
baschet a Craiovei. După
meciul pierdut acasă, în over
time, acasă, cu Mobiteleco Cluj,
antrenorul Andelko Mandic a
demisionat şi va fi substituit de
compatriotul său, Milan Nisic,
care i-a fost şi secund. Team-
managerul Marius Toma a

Antrenorul principal al echipei de baschet Universitatea
Craiova a demisionat ieri, iar compatriotul şi secundul

său i-a luat locul

explicat că a încercat să-i
schimbe decizia lui Mandic, cu
care a lucrat doi ani şi jumătate,
dar sârbul  a fost de neînduple-
cat. „E decizia mea, nu m-a
forţat nimeni. Mă simt respon-
sabil pentru că evoluţia echipei
nu a fost pe măsura aşteptărilor,
sper ca şi alţii să se simtă
responsabili, fiindcă altfel nu se
va rezolva problema. Şi dacă
băteam Clujul reacţionam la fel,
fiindcă mai multe meciuri m-au
determinat să iau această

hotărâre.  Nu consider că
abandonez la greu, fiindcă
echipa nu este într-o situaţie
disperată. De asemenea, nu
cred că m-au trădat jucătorii,
chiar dacă evoluţia lor nu a fost
cea dorită. Nici nu sunt antre-
norul care să-şi penalizeze
jucătorii sau să-i dea afară, mai
bine plec eu. Am debutat ca
antrenor la Craiova, sunt aici de
doi ani şi jumătate şi cred că
am făcut o treabă bună” a
declarat Mandic. Antrenorul
sârb s-a arătat deranjat când a
fost întrebat dacă Rade Dzam-
bic se află printre jucătorii care
l-ar fi sabotat. „Cum e posibil
să vorbiţi astfel despre un
jucător ca Dzamba, care e
sufletul echipei?” a strigat

Mandic şi a părăsit imediat
conferinţa de presă.

Toma: „Jucătorii
sunt vinovaţi”

Team-managerul Marius
Toma consideră că Mandic s-a
sacrificat şi că vina aparţine
jucătorilor.  „De când m-a
anunţat că vrea să renunţe am
încercat să-l fac să-şi schimbe
decizia, fiindcă nu este una pe
care o consider benefică pentru
echipă. Este un antrenor bun şi
un om de caracter, dar şi încăpă-
ţânat. Am construit ceva frumos
împreună şi nu este el principalul
vinovat. De vină este suficienţa şi
egoismul unor jucători, care s-au
văzut vedete la Craiova şi nu au

mai avut angajamentul aşteptat.
Mandic nu lucrează cu biciul,
este chiar prea apropiat de
jucători. Şi ei au încercat să-i
schimbe părerea, spunând că a
fost vina lor că nu au dat totul
pentru echipă. Păi ar fi trebuit să
dea, că de-aia s-a ajuns aici!
Eram dispus să reununţ la anumiţi
jucători ca să-l fac pe Mandic să
continue” a spus Toma. Echipa
de baschet Universitatea Craiova
se află pe locul 9 în Liga Naţio-
nală de baschet, după 6 runde şi
pe poziţia a treia în Liga Balcani-
că, unde a jucat 3 meciuri,
câştigând două dintre ele. Anul
trecut a fost cel mai bun din
istoria baschetului craiovean,
Universitatea încheind pe locul 4
sezonul regulat.

Pagină realizată de COSMIN STAICU
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