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Autorităţile loca-
le au semnat con-
tractul de execuţie
pentru Business
Center Sud Craio-
va, un centru de
afaceri care urmea-
ză să se constru-
iască lângă Centrul
Multifuncţional din
Romaneşti. Dacă
în actuala con-
strucţie se va
concentra viaţa
culturală din Bănie,
în imobilul cel nou
va fi direcţionată o
parte din
viaţa eco-
nomică a
municipiu-
lui.
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Un prefect
aproape absent

Reprezentantul Guvernului în te-
ritoriu, Marius Deca, împlineşte zi-
lele acestea un an de mandat. Prilej
oportun pentru un minim bilanţ. Te-
merară încercare. Fiindcă este ane-
voios de spus ceva deosebit, la mo-
dul concret, despre activitatea sa,
încât opinăm că nici dânsului nu-i
este la îndemână un asemenea de-
mers. Marius Deca n-a găsit, într-
un an de zile, răgazul necesar pentru
o conferinţă de presă şi nici disponi-
bilitatea unor declaraţii consistente
referitoare la viaţa economică, socia-
lă, culturală, sportivă şi aşa mai de-
parte a Doljului. Din perspectiva pe
care o reprezintă. Cea a Guvernului.
Încât sentimentul indus este unul de
spaimă perpetuă care îl traversează.

În perioada 15 noiembrie – 8 decembrie, Filarmonica
„Oltenia” va organiza cea de-a 40-a ediţie, aniversară,
a Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”. Începând
din anul acesta, evenimentul se va desfăşura sub Înal-
tul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I, cel care
la 17 aprilie 1947 promulga Legea nr. 131, prin care a
luat fiinţă Orchestra Filarmonică „Oltenia”.

Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”: 40 de ani de
tradiţie aniversaţi prin 40 de evenimente de prestigiu

Liberalul doljean
Dan Mogoş,
acuzat oficial de
abuz în serviciu

Seminar cu
tematici ONU,
pentru tineret

Tinerii din
comunităţile
istorice şi-au
spus cuvântul

diaspora / 7



2 / cuvântul libertãþii joi, 7  noiembrie 2013
actualitate

$1 EURO ...........................4,4328 ............. 44358
1 lirã sterlinã..........................5,2850.......................52850

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 7 noiembrie - max: 16°C - min: 5°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2815........32815
1 g AUR (preþ în lei).......138,9620.....1389620

Cursul pieþei valutare din 7 noiembrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Premierul Victor Ponta a spus ieri, în ºedinþa de
guvern, cã important nu este cine participã la reu-
niunile Consiliului European, ci modul în care Ro-
mânia este reprezentatã la acest nivel, afirmând cã
preºedintele a vândut interesele României. „Am
vãzut o decizie de astãzi a Curþii Constituþionale.
Problema nu este cine merge la Consiliu, cã merge
preºedintele, merge primul-ministru, problema este
dacã acolo te baþi pentru România sau dacã acolo
vinzi România ca sã-þi pãstrezi tu niºte prietenii
personale în caz de nevoie. Ori, eu cred cã preºe-
dintele a vândut interesele României ºi când a ne-
gociat deficitul, ºi când a negociat fondurile euro-
pene, iar despre agenda digitalã (n.r. - tema ultimei
reuniuni a Consiliului UE) bãnuiesc cã nu a des-
chis gura la Consiliul European, cã nu ºtia”, a spus
Ponta. El a susþinut, totodatã, cã România va avea
la dispoziþie mai puþine fonduri europene în pe-
rioada 2014-2020 deoarece aºa a negociat preºe-
dintele, fãrã nici un mandat, ºi cã existã obligaþia
încadrãrii în limita unui deficit extrem de mic tot
pentru cã preºedintele a angajat în acest sens þara,
fãrã sã întrebe pe nimeni, în 2011, alte state nea-
vând aceastã obligaþie.

Curtea Constituþionalã a României (CCR) a
respins, ieri, cu majoritate de voturi, constestaþia
formulatã de preºedintele Traian Bãsescu privind
legea care reglementeazã reprezentarea României
la Consiliul European. Anunþul a fost fãcut de pre-
ºedintele Curþii, Augustin Zegrean, care a precizat
cã sesizarea formulatã de preºedinte a fost respin-
sã ca nefondatã ºi neîntemeiatã. ªeful statului a

contestat atributul Parlamentului de a se implica în
definirea mandatului Guvernului la Consiliul Euro-
pean, precizând cã preºedintele ar trebui sã fie in-
stanþa care stabileºte acest mandat. În opinia lui
Traian Bãsescu, din textul Legii privind coopera-
rea dintre Parlament ºi Guvern în domeniul afaceri-
lor europene (aºa cum este titlul actului normativ)
rezultã cã preºedintele României îºi pierde atribu-
þia de a emite mandatul de reprezentare la reuniu-
nile Consiliului European, deºi acest drept îi este
conferit de Constituþie, în virtutea prevederilor
art.80 alin. (1), coroborat cu art.91 ºi art.148 alin.
(4). „Prin art.18 din legea retrimi-
sã spre promulgare, în procedu-
ra de emitere a mandatului, se in-
terfereazã Parlamentul României,
aspect care vine în contradicþie
cu textele constituþionale menþi-
onate. Astfel, din jurisprudenþa
Curþii Constituþionale, cât ºi din
Constituþie, preºedintele Româ-
niei, în calitate de ºef al statului
ºi conducãtor al politicii externe
a statului român, are dreptul de
a emite mandate, atunci când
considerã necesar, fãrã alte con-
diþionãri din partea puterii legis-
lative sau executive”, se aratã în
sesizare. Potrivit sursei citate, în
forma iniþialã a legii supusã con-
trolului de constituþionalitate, ar-
ticolul 18 avea urmãtorul cuprins:

„(1) Conducãtorul delegaþiei României la reuniuni-
le Consiliului European este preºedintele Româ-
niei sau primul-ministru al Guvernului României.
(2) Stabilirea conducãtorului delegaþiei României
la reuniunile Consiliului European se face prin
acord între Guvernul României ºi Instituþia Prezi-
denþialã, cu cel puþin 20 de zile lucrãtoare înainte
de data reuniunii. (3) În situaþia în care acordul
prevãzut la alin. (2) nu se realizeazã în termen, Par-
lamentul, în ºedinþã comunã a celor douã Camere,
desemneazã conducãtorul delegaþiei României la
respectiva reuniune a Consiliului European”.
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Guvernul aprobã bugetul pe
2014 ºi legea descentralizãrii
pe 14 noiembrie

Guvernul va aproba joi, 14 noiem-
brie, proiectul de buget pentru anul vi-
itor ºi proiectul de lege privind descen-
tralizarea, urmând ca, foarte probabil
pe 19 noiembrie, Executivul sã îºi an-
gajaze în Parlament rãspunderea pen-
tru descentralizare, a anunþat, ieri, pre-
mierul Victor Ponta. El a precizat cã pes-
te o sãptãmânã, miercurea viitoare, pe 13
noiembrie, nu va mai fi ºedinþã de guvern,
deoarece va avea, dimineaþa, întâlniri cu
toþi miniºtrii pentru finalizarea proiectu-
lui de buget pentru 2014, iar dupã-amia-
za va finaliza cu aceºtia discuþiile asupra
proiectului descentralizãrii.
PNL: Proiectul privind Roºia
Montanã trebuie respins
în Parlament ºi mandatul
comisiei sã înceteze

Purtãtorul de cuvânt al PNL, Cris-
tina Pocora, membru în Comsia spe-
cialã privind Roºia Montanã, a decla-
rat, ieri, cã votul liberalilor va fi pen-
tru respingerea proiectului de lege
transmis de Guvern, pecizând cã acti-
vitatea acestui for va trebui sã încete-
ze dupã respingerea proiectului. „Din
punctul de vedere al PNL, acest pro-
iect de lege, aºa cum a venit de la Gu-
vern, nu poate fi susþinut. Prin urmare,
în raportul pe care trebuie sã-l reali-
zãm în cadrul Comisiei speciale, votul
nostru va fi împotriva acestui proiect
de lege care a venit de la Guvern. În
mod normal, dupã ce vom da acest vot
activitatea comisiei trebuie sã se în-
chidã ºi se va închide, de aici încolo
noi susþinând în diferite ocazii necesi-
tatea creãrii unui cadrul general care
sã legifereze exploatãrile auro-argin-
tifere din România, pentru cã PNL sus-
þine exploatarea minierã în România,
fãcutã, însã, în cadru legal european,
în cadru legal românesc, în favoarea
statului ºi a cetãþenilor României”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al PNL.

Preºedintele Traian Bãsescu
a declarat, ieri, la cea de a XXI-
a ediþie a „Topului Naþional al
Firmelor Private din România”,
cã se trece din nou la inventa-
rea de taxe, de impozite care sã
aducã bani la bugetul de stat
pentru a hrãni aparatul bugetar,
ceea ce este greºit. „Dacã dupã
celebrul an 2010, când am
consimþit sã fiu alãturi de
guvern pentru niºte mãsuri
extrem de dure, care ºtiam cã
vor avea costuri politice uriaºe,
am sperat ceva — am sperat cã
dupã stabilizarea macroecono-
micã ce s-a produs începând cu
2011 va veni un guvern care sã
creeze condiþii de relansare
economicã—, aºa cum aratã
lucrurile acum, nu s-au creat
condiþii ºi cred cã esenþa este
sã nu alunecãm din nou într-o
situaþie dificilã. Sper sã nu se
întâmple. Dacã bugetul anului
2014 nu va fi unul al relansãrii,
ci al stagnãrii, mãcar bugetul

Preºedintele: Se trece la crearea
de taxe noi, care sã hrãneascã

sistemul bugetar, e greºit
Ministrul delegat pentru Energie,

Constantin Niþã (foto), a declarat, ieri,
la o conferinþã organizatã de „Ziarul
Financiar”, cã sperã cã anul viitor vor
fi finalizate negocierile pentru atra-
gerea de parteneri pentru construc-
þia hidrocentralei Tarniþa ºi a reactoa-
relor nucleare 3 ºi 4 de la Cernavodã,
investiþii cu o valoare cumulatã de
peste 7 miliarde de euro. Ambele pro-
iecte stagneazã de mai mulþi ani. La

Niþã: Sper cã anul viitor vom finaliza
negocierile pentru Tarniþa ºi
reactoarele nucleare 3 ºi 4

Cota unicã de impozitare va fi
menþinutã la 16%, TVA la pâine va
rãmâne în continuare redusã la 9%,
fiind luatã în calcul reducerea aces-
teia ºi la alte categorii de produse,
cum ar fi cele bio, a declarat pre-
mierul Victor Ponta ieri, în debutul
ºedinþei de guvern. „Cota unicã se
menþine. Este o solicitare — ºi dom-
nul Chiþoiu (n.r. – ministrul Finan-
þelor, Daniel Chiþoiu) va da în mod
sigur detalii — permanentã, nu doar
a celor de la FMI, ci ºi a unora din-
tre politicienii români”, a spus Pon-
ta. Cu privire la TVA, premierul a
dat asigurãri cã la pâine taxa va rã-
mâne redusã ºi în 2014, „ºi, în mod

Ponta: Cota unicã se menþine, luãm în calcul
reducerea TVA ºi la alte produse, precum cele bio

anului 2015 sã fie unul al
relansãrii economice”, a afirmat
Bãsescu. El a vorbit ºi despre
soluþiile pentru dezvoltare
economicã, punctând cã
acestea nu trebuie sã fie unele
care sã introducã noi taxe ºi
impozite. „Mai este un adevãr
pe care eu nu vreau sã îl trec
sub tãcere: chiar în condiþiile în
care avem o fiscalitate ridicatã
pe muncã, România este una
din þãrile cu cea mai redusã
fiscalitate din Uniunea Euro-
peanã. Este ºi acesta un adevãr,
dar problema veniturilor în
bugetul de stat trebuie rezolva-
tã în primul rând prin lãrgirea
bazei de impozitare, ºi nu prin
inventarea de noi taxe pentru
cei care ºi aºa plãteau pânã
acum. Asta este soluþia corectã
ºi ea trebuie urmãritã, nicide-
cum introducerea de noi biruri
pe cei care pânã acum le
plãteau”, a subliniat ºeful
statului.

reactoarele 3 ºi 4 statul a gãsit iniþial
investitori, dar cei mai mulþi dintre ai
au decis sã renunþe la investiþie. Pro-
iectul Tarniþa (judeþul Cluj) dateazã
din perioada comunistã. Niþã a subli-
niat cã „va trebui sã mergem ºi pe
sistemul de management corpora-
tist”, menþionând cã ºi acest demers
va fi finalizat tot în 2014, astfel cã toa-
te companiile de stat vor avea ºefi
selectaþi pe criterii profesionale. Mi-

nistrul a reluat ºi ideea
potrivit cãreia investi-
torii strãini trebuie sã
se asocieze cu compa-
niile locale. „În mod
normal nu trebuie sã fie
nici o companie strãi-
nã care vine aici fãrã sã
aibã un partener ro-
mân. Nu este o ches-
tiune de naþionalism,
dar nu ne putem þine
companiile româneºti
în anonimat, ele trebu-
ie sã iasã la suprafaþã”,
a mai spus Niþã.

sigur, încercãm anul viitor ºi alte ca-
tegorii. Eu promovez reducerea TVA
pentru produsele bio, dar mai sunt
ºi alte produse unde putem sã ne
gândim la acest lucru”. Premierul
susþine cã Fondul Monetar Inter-
naþional (FMI) ºi preºedintele Tra-
ian Bãsescu sunt cei care doresc
impozitarea drepturilor de autor ºi
a persoanelor fizice autorizate
(PFA), dar cã Guvernul nu a ac-
ceptat o astfel de mãsurã. „L-am
vãzut ºi pe preºedinte astãzi (n.r. -
ieri): sã impozitãm PFA-urile, sã im-
pozitãm drepturile de autor, sã im-
pozitãm familiile pentru sãnãtate.
Aceasta este gândirea lor, nu ºtim

dacã este bunã sau rea, dar noi nu
am fost de acord cu ea. ªi, faptul
cã preºedintele e de acord, dove-
deºte, pânã la urmã, cui vrea rãul
în perioada urmãtoare, dar noi nu
am acceptat acest lucru”, a afirmat
premierul. Guvernul va pãstra ac-
tualul sistem pentru contribuþiile
de asigurãri sociale aferente veni-
turilor din drepturi de autor, pre-
cum ºi pentru veniturile obþinute
de persoanele fizice autorizate, a
declarat, luni, ministrul Finanþelor-
, Daniel Chiþoiu, la finalul negocie-
rilor cu FMI.

Premierul a dat asigurãri, ieri, cã
reducerea contribuþiilor de asigurãri

sociale (CAS) reprezintã „un anga-
jament politic” pe care Guvernul îl
va îndeplini. „Faptul cã am cuprins
în Memorandum (n.r. – cu FMI) in-
tenþia foarte clarã de a reduce con-
tribuþiile de asigurãri sociale cu o
valoare semnificativã de 5%, de la 1
iulie, este un angajament politic pe
care îl vom îndeplini, aºa cum le-am
îndeplinit, pe rând, pe toate”, a spus
Victor Ponta la începutul ºedinþei de
guvern. Vicepremierul Daniel Chiþo-
iu afirmase, marþi, cã o decizie pri-
vind aprobarea actului normativ re-
feritor la reducerea CAS va fi luatã
în luna aprilie a anului 2014, când va
avea loc o nouã misiune FMI.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNÞ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAÞIE publicã  CU  OFERTÃ  ÎN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunþã public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaþie a unor noi parcele de teren pentru investiþii green field ºi/sau spaþii
pentru activitãþi de microproducþie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tãþi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificãrii unor construcþii, in condiþiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaþiile au acces la toate utilitãþile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electricã, apã, canalizare menajerã ºi pluvialã, gaze naturale, reþele de telecom-
unicaþii prin fibrã opticã, infrastructurã urbanã (parcãri auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsã între 3 – 26 ani.
Licitaþia publicã se va desfãºura în fiecare sãptãmânã în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.

INTENÞIONAÞI SÃ ÎNCEPEÞI O AFACERE PROFITABILÃ ?
 ALEGEÞI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAÞI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaþi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde ºi condiþiile
de participare la licitaþie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceºti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preþul Dosarului de Prezentare al fiecãrei unitãþi este 1.200 Euro, la care se adaugã T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuãrii plãþii.

Documentele pe baza cãrora se elibereazã Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenþialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

ºi semnarea Angajamentului de confidenþialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerþului, în copie certificatã pe pro-

pria rãspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenþie în original conform modelului generat din pagina

de internet    www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitãrii preþului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de platã,

în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenþia Bancarã Craiova, în echivalent lei.

Persoanele juridice strãine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau în dolari - în contul  Parc Industrial
Craiova S.A  nr. RO89INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agenþia Bancarã Craio-
va, SWIFT: INGBROBU.

Pentru participarea la licitaþia publicã cu ofertã în plic este obligatorie cumpãrarea Dosarului
de Prezentare ºi depunerea de cãtre ofertanþi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secþiunea C, pânã
la ora 12.00 în ziua licitaþiei, acest termen fiind termen de decãdere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaþie, evaluarea ofertelor ºi selectarea
ofertantului câºtigãtor se va face de cãtre Comisia de licitaþie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaþiei.

Societatea administrator acordã  facilitãþi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadreazã într-una din urmãtoarele situaþii:

1. firme care se înfiinþeazã prin incubare cu sediul social în clãdirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaþiei care nu au
desfãºurat activitate ºi doresc sã îºi stabileascã sediul social în clãdirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinþeazã/relocã în/din Incubatorul de Afaceri ºi realizeazã în Parcul
Industrial Craiova o investiþie green field de cel puþin 300 mp construiþi.

Detaliile  privind facilitãþile acordate se regãsesc în Dosarul de prezentare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro

Campania pentru colectarea de deºeuri
electronice ºi electrice a debutat, ieri, ºi se va
desfãºura în Craiova pânã sâmbãtã, inclusiv.
„Invitãm pe toþi cetãþenii sã vinã sã scape de
aceste deºeuri responsabil, sã nu mai ajungã
la groapa de gunoi pentru cã este interzis ºi
au ºansa sã câºtige un produs nou. Alãturi de
Primãria Craiova este ºi SC Salubritate care

ne ajutã cu transportul acestor deºeuri”, a
declarat Dan Burciu, reprezentantul asocia-
þiei RoRec, care a iniþiat aceastã campanie de
colectare, sprijinitã de autoritãþile locale.

Transport gratuit pentru aparatele
voluminoase

Craiovenii au la dispoziþie transport gratuit
pentru obiectele mari, care sunt grele sau
voluminoase. Cei interesaþi au la dispoziþie un
numãr apelabil gratuit din orice reþea de te-
lefonie fixã sau mobilã, respectiv 0800 444
800, la care pot suna 7 zile din 7, între orele
9.00-17.00, pentru a programa ridicarea de-
ºeurilor de la domiciliu sau de la sediul unei
instituþii. Alte numere la care poate fi solicitat
acest serviciu sunt 0720 897 638 ºi 0752 897
638, apelabile cu tarif normal, de luni pânã
sâmbãtã, între orele 10.00-17.00.

13 puncte de colectare în Craiova
Sâmbãtã, vor fi deschise ºi 13 puncte pro-

vizorii de colectare, unde cetãþenii pot aduce
deºeurile electrice ºi electronice de care do-
resc sã se debaraseze. Acestea vor fi amena-
jate în urmãtoarele locuri: la ºcolile nr. 33
„Elena Farago” –pe strada „Elena Farago”,
nr. 36 „Gheorghe Bibescu” –pe strada „Dr.
Nicolae Siseºti”, nr. 12 „Decebal” –pe bule-
vardul „Nicolae Titulescu”, nr. 31 „Nicolae

Romanescu” –pe strada „Vântu-
lui”, nr. 30 „Mihai Viteazu” –pe
strada „Duiliu Marcu”, nr. 32 „Ale-
xandru Macedonski” –pe strada
„Castanilor”, nr. 23 „Sf. Gheor-
ghe” –pe strada „Brazda lui No-
vac”, Liceul „Matei Basarab” –pe
strada „Vasile Alecsandri”, Colegiul
Naþional „Carol I” –pe strada „Ioan
Maiorescu”, Colegiul Tehnic Ener-
getic Craiova –pe strada „Amara-
diei”, Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” – pe strada „Tabaci”, Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentarã -
pe strada „Brestei” ºi Liceul Teo-
retic „Henri Coandã” - pe strada

„Henri Coandã”. Programul de colectare va
fi între orele 10.00 ºi 17.00.

Tombolã cu premii
Cei care vor alege sã se debaraseze de

echipamentele electrice vechi sau uzate în
cadrul acestei acþiuni de colectare din Cra-
iova vor avea ºansa sã câºtige, prin tragere
la sorþi, unul dintre numeroasele premii puse
în joc de organizaori: un frigider ºi 4 cup-
toare cu microunde de la Candy, 5 maºini
de gãurit marca Skill, 5 blendere, 5 maºini
de cãlcat ºi 10 cafetiere de la Tristar. Trage-
rea la sorþi a câºtigãtorilor acestei tombole
va avea loc pe luni, pe 11 noiembrie, ora
10.00, la Primãria Municipiului Craiova. La
primele douã acþiuni de colectare desfãºu-
rate în Craiova, în cadrul campaniei ”Locul
deºeurilor nu este în casã. Trimite-le la plim-
bare!”, s-au colectat în total peste 33.000
kilograme deºeuri electrice ºi electronice.

LAURA MOÞÎRLICHE

Craiovenii pot sã scape de televizoarele, frigiderele sau alte obiecte elec-
trocasnice vechi ºi sã mai ºi câºtige altele noi în schimb. În aceastã sãptã-
mânã are loc o campanie pentru colectarea deºeurilor electrice ºi electro-
nice, iar cei care participã se pot înscrie la o tombolã cu multe premii.

Campanie de colectare
a electrocasnicelor vechi

Business Center Sud Craiova va fi con-
struit cu fonduri europene, în valoare de
3,24 milioane de lei, fiind un proiect iniþiat
încã din mandatul trecut. „Aºadar trebuie
sã dãm ordinul de începere a lucrãrilor. Va
fi în zona în care s-a construit Centrul Mul-
tifuncþional ºi sperãm noi cã ºi prin acest
proiect sã putem sã dezvoltãm structura
de afaceri din Craiova”, a declarat, ieri,
primarul Lia Olguþa Vasilescu, care a men-
þionat cã, sãptãmâna trecutã, a fost sem-
nat contractul de lucrãri cu firma Duo Ma-
nagment Construct SRL din Constanþa,
câºtigãtoarea licitaþiei.

Vor putea fi gãzduite zece firme
Construcþia va fi construitã pe douã ni-

veluri, parter ºi un etaj, ºi va avea o su-
prafaþã utilã de 1028,7 de metri pãtraþi.
Potrivit autoritãþilor locale, proiectul îºi

propune sã îmbunãtãþeascã infrastructu-
ra ºi sistemul de sprijinire a afacerilor prin
asigurareacondiþiilor optime necesare dez-
voltãrii culturii antreprenoriale la nivelul
zonei metropolitane . Acolo vor fi spaþii
de birouri adecvate unde 10 microîntre-
prinderile sau firmele mici din Craiova sã-
ºi poatã desfãºura activitatea. Ele vor fi
încurajate sã se instaleze în doi ani de la
finalizarea proiectului.

Festivalul de film va fi organizat
în Centrul Multifuncþional

Pentru ocuparea Centrului Multifuncþi-
onal din aceeaºi zonã, autoritãþile locale se
pregãtesc sã dea drumul la licitaþie. „Nu
vã ascund cã le-am cerut ºi instituþiilor de
culturã ca fiecare sã aibã câte un stand
acolo, în care sã îºi vândã bilete. Teoretic
pot sã facã ºi profit, ca sã avem toate spa-

þiile pline”, a declarat primarul Lia Olguþa
Vasilescu. Primul eveniment cultural care
va fi organizat acolo va fi festivalul de film,
ce se va desfãºura în Craiova în urmãtoa-
rea perioadã. „Îl vom organiza acolo ca sã

începem sã deprindem oamenii sã se mute
cãtre acest mall cultural”, a menþionat edi-
lul-ºef al Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Autoritãþile locale au semnat contractul de execuþie pentru
Business Center Sud Craiova, un centru de afaceri care urmea-
zã sã se construiascã lângã Centrul Multifuncþional din Roma-
neºti. Dacã în actuala construcþie se va concentra viaþa cultu-
ralã din Bãnie, în imobilul cel nou va fi direcþionatã o parte
din viaþa economicã a municipiului.

Craiova va avea ºi un Business CenterCraiova va avea ºi un Business CenterCraiova va avea ºi un Business CenterCraiova va avea ºi un Business CenterCraiova va avea ºi un Business Center
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Prin simularea realã a condiþiilor
de luptã, Scorpionii Negri, aºa cum
sunt cunoscuþi militarii olteni, vor
exersa pe perioada a douã sãptã-

Înainte de misiunea din teatrul de operaþii din Afganistan...

Scorpionii Negri s-au antrenat la CincuScorpionii Negri s-au antrenat la CincuScorpionii Negri s-au antrenat la CincuScorpionii Negri s-au antrenat la CincuScorpionii Negri s-au antrenat la Cincu
La finele sãptãmânii trecute, la

Centrul de Instruire CIL-FT din po-
ligonul Cincu a avut loc ceremonia
de deschidere a exerciþiului MRE
JIU-13, activitate ce are ca scop prin-

cipal antrenarea militarilor din ca-
drul Batalionului 20 Infanterie „Dolj”
în vederea executãrii unei misiuni in-
ternaþionale în teatrul de operaþii din
Afganistan.

mâni în poligonul Cincu, procedu-
rile operaþionale privind misiunile
viitoare ce se vor desfãºura în co-
mun atât cu forþele de coaliþie, cât

ºi cu forþele de securitate naþiona-
le afgane. Misiunile vor fi în prin-
cipal de menþinere a securitãþii ºi
stabilitãþii în aria de responsabili-
tate în care vor acþiona, de susþi-
nere a autoritãþilor locale în vede-
rea extinderii autoritãþii guverna-
mentale, precum ºi desfãºurarea
procesului de tranziþie, al contro-
lului de forþele de coaliþie cãtre au-
toritãþile locale afgane.

Echipe mixte compuse
din militari români ºi americani

Comandantul Brigãzii 2 Infante-
rie, generalul de brigadã Dorinel Dui-
can, prezent la eveniment alãturi de
comandantul centrului de instruire
prin luptã, colonelul Nicolae Ioan,
au transmis militarilor craioveni din
cadrul Batalionului 20 Infanterie, mi-
litari comandaþi de locotenent-colo-
nelul Cãtãlin Jianu, sã depunã toate
eforturile necesare pentru a se pre-
gãti cât mai bine, cu responsabilita-
te ºi profesionalism,  în vederea exe-

cutãrii misiunii cu succes în teatrul
de operaþii. La finalul ceremoniei,
militarilor craioveni le-au fost pre-
zentate echipele mixte compuse din
militari români ºi americani din ca-

drul centrului de instruire care vor
coordona activitãþile întregului ba-
talion pe perioada celor douã sãp-
tãmâni de exerciþiu.

MARGA BULUGEAN

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) au anunþat, marþi searã, cã au dispus
începerea urmãririi penale ºi faþã de liberalul
doljean Dan Mogoº, preºedinte al A.D.S. (or-
dinul de demitere din funcþie al acestuia fiind
semnat din septembrie însã fãrã a fi pus în apli-
care din cauza faptul cã a fost în concediu me-
dical) în sarcina cãruia s-a reþinut infracþiunea
de instigare la abuz în serviciu în formã conti-
nuatã, dacã funcþionarul public a obþinut pen-
tru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial
sau nepatrimonial. Din rezoluþia de începere a
urmãririi penale întocmitã de procurori a rezul-
tat urmãtoarea stare de fapt: „În perioada ia-
nuarie-octombrie 2013, în exercitarea funcþiei

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie au anunþat
cã l-au pus oficial sub învinuire pe liberalul doljean Dan
Mogoº, pânã de curând preºedinte al Agenþiei Domeniilor
Statului (ADS) pentru infracþiunea de instigare la abuz în
serviciu în formã continuatã. Mai precis, Mogoº este acu-
zat cã, împreunã cu un alt director din cadrul instituþiei,
ºi-a pus subordonaþii sã încalce legea pentru favorizarea

unor firme private, ameninþând cã-i dã afarã pe cei care
nu vor sã facã ce le cere. Mogoº este cercetat într-un do-
sar în care la sfârºitul sãptãmânii trecute procurorii anti-
corupþie au descins la sediile ADS, Ministerului Agricultu-
rii ºi Federaþiei Naþionale Sindicale Agrostar, de unde au
ridicat mai mulþi saci cu documente, nici o persoanã nefi-
ind reþinutã pânã în acest moment.

de preºedinte al ADS, învinuiþii Mogoº ªtefan
Lucian Dan ºi Cuc Vincenþiu Relu Lucian (în
calitate de director al Direcþiei strategie, mana-
gementul datelor ºi activitãþilor din cadrul ADS)
au instigat funcþionarii din subordinea acesto-
ra cu atribuþii în domeniul achiziþiilor publice sã
încalce dispoziþiile legale pentru favorizarea
unor firme private, finalizate cu încheierea de
contracte care prejudiciau bugetul instituþiei.
Totodatã învinuiþii au fãcut presiuni cu ame-
ninþarea demiterii din funcþie a funcþionarilor
din subordine, pentru ca aceºtia sã nu respec-
te procedurile legale de achiziþie ºi sã accepte
încheierea contractelor în condiþii pãguboase
pentru ADS. În baza aceleiaºi rezoluþii infracþi-

onale, cei doi învinuiþi, au modificat programul
anual de achiziþii publice pe 2013 al ADS cu
încãlcarea BVC prin realocãri de fonduri de la
repere necesare ºi utile companiei la altele ne-
justificate”, au comunicat marþi, 5 noiembrie a.c.,
reprezentanþii DNA.

În aceeaºi cauzã, vinerea trecutã, a fost în-
ceputã urmãrirea penalã ºi faþã de ªtefan Nicu-
lae, preºedinte al Federaþiei Naþionale a Sindi-
catelor din Agriculturã, Alimentaþie, Tutun,
Domenii Conexe AGROSTAR, acuzat cã s-a
asociat cu Sandu Ilie Cristian, Gheorghiu ªte-
fãniþã Dragoº, Todea Ioan Florin, Bolla Alexan-
dru, Rãdulescu Bogdan în vederea sãvârºirii
unei infracþiuni de ºantaj împotriva unei per-

soane din cadrul AGROSTAR. Scopul ºantaju-
lui era acela ca învinuitul Niculae ªtefan sã pre-
ia controlul patrimonial al AGROSTAR. Vine-
rea trecutã, anchetatorii au fãcut percheziþii la
sediile ADS, Ministerului Agriculturii ºi Fede-
raþiei AGROSTAR pentru documentarea acti-
vitãþii infracþionale a învinuiþilor, în cauzã pro-
curorii beneficiind de sprijinul ofiþerilor din ca-
drul D.G.A. ºi S.R.I.

CARMEN ZUICAN

Membrii Sindicatului Cadrelor Militare Dis-
ponibilizate, în Rezervã ºi Retragere (SCMD) –
Filiala 1 Craiova s-au adunat, ieri, la Cercul Mili-
tar Craiova, unde s-a desfãºurat Adunarea Ge-
neralã. ªedinþa a început cu prezentarea bilanþu-
lui activitãþii filialei pe anul curent,
s-a expus ºi execuþia bugetarã pe
2012 ºi pe anul curent, dupã care s-
a trecut la un punct foarte aºteptat
de pe ordinea de zi, respectiv alege-
rea noii conduceri a SCMD. Emoþii
nu au fost, preºedinte fiind recon-
firmat col. (r) Ioan Miºu Naon, iar
pe lângã cei trei vicepreºedinþi ai or-
ganizaþiei, care au rãmas ºi ei în func-
þii, au mai fost instituite încã douã
noi funcþii de vicepreºedinte. S-au
purtat discuþii ºi cu privire la con-
stituirea unei Uniuni a organizaþii-

lor care apãrã interesele militarilor ºi au fost de-
semnaþi 4 membri ai filialei care sã participe, la
sfârºitul acestei luni, la Consiliul Naþional al Re-
prezentanþilor, care se desfãºoarã la Alba Iulia.

CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Tribunalului Dolj
anunþã faptul cã, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 3/2000 privind
organizarea ºi desfãºurarea referendumu-
lui, luni, 11 noiembrie, la ora 12.00, la
sediul instituþiei, din Craiova, strada
Brestei, nr. 12, în ºedinþã publicã, se va
efectua tragerea la sorþi pentru desemna-
rea preºedintelui Circumscripþiei Electo-
rale Judeþene ºi preºedintelui Circum-
scripþiei Electorale Brãdeºti, organizat
pentru referendumul local din data de 15
decembrie a.c.. Referendumul a fost
stabilit ºi urmeazã sã fie organizat pentru
consultarea localnicilor cu privire la
schimbarea denumirii satului Rãcarii de
Jos în Rãcari.

CARMEN ZUICAN

Se aleg preºedinþii de Circumscripþii
pentru referendumul din Brãdeºti

Liberalul doljean Dan Mogoº,
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Reprezentantul Guvernului în
teritoriu, Marius  Dec a, împlineş-
te zilele aces tea un an de man-
dat. Prilej oportun pentru un mi-
nim bilanţ. Temerară încercare.
Fiindc ă es te anevoios  de spus
ceva deosebit, la modul concret,
despre ac tivitatea sa, încât opi-
năm că nici dânsului nu-i este la
îndemână un asemenea demers.
Marius Dec a n-a găsit, într-un an
de zile, răgazul nec esar  pentru o
conferinţă de presă şi nic i dis-
ponibilitatea unor declaraţii con-
sistente referitoare la viaţa ec o-
nomică, socială, culturală,  spor-
tivă ş i aşa mai departe a Dolju-
lui.  Din perspectiva pe care o
reprezintă.  Cea a Guvernului.
Înc ât sentimentul indus es te unul
de spaimă perpetuă care îl tra-

MIRCEA CANŢĂR

Un prefect aproape absent
ve rsea ză.  Să nu f ie  c um va
sc himbat pentru vreo inabilitate.
Va veni ş i momentul acesta într-
o zi, mai apropiată sau mai înde-
părtată, dar până atunc i benefi-
că, inclusiv pentru instituţia pe
care o reprezintă, ar fi, cum spu-
neam, între altele, ş i o „mai fer-
tilă” relaţie cu media locală. Es te,
fireşte, un punc t de vedere. Ma-
rius Deca n-a găsit în Prefectu-
ra Dolj un corp de elită de func-
ţionari publici,  unul ş i unul, de o
ireproşabilă conduită etică. Per-
fecţiunea fiind,  e drept, o uto-
pie, a găsit ce bine se ştie. Dar
să nu mimeze nic i o schimbare
de mac az într-un an de zile, în
care s -ar  fi convins  şi un amator
în administraţia public ă de moş-
tenirea preluată,  pare de neînţe-

les.  De amatorism profund nu
es te departe nici Marius Dec a.
Lips it de dileme,  de insomnii,  ne-
linişti şi indispoziţii prosteşti.  Dar
nici nu poate rămâne convins că
schimbarea de putere de ac um un
an, prin vot democratic, s-a fă-
cut pentru a ajunge – cum a ajuns
– el reprezentantul Guvernului în
Dolj, nefiind funcţionar public în
accepţiunea legii, pentru a menţi-
ne fauna găsită în Prefectura Dolj.
Oameni, ca să dăm un exemplu,
care au participat efectiv la elibe-
rarea „unor snopuri” de titluri de
proprietate (TDP-uri)  prin încăl-
carea flagrantă a legii.  Mare par-
te anulate în instanţa de judec ată,
cu c heltuielile de rigoare, după ce
în prealabil fuseseră anulate şi ho-
tărârile Comisiei judeţene pentru

stabilirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor în temeiul că-
rora fuseseră emise. Cum a fost
posibil ca OCPI Dolj să participe
nemijlocit la această „mascaradă
imobiliară”,  parafând TDP-uri
într-o desconsiderare totală a le-
gii proprii de funcţionare, nu doar
a legilor funciare, în condiţiile în
care terenurile în discuţie nu erau
libere de orice sarcină şi pe rolul
instanţelor  de judecată se aflau li-
tigii încă departe de soluţionare?
Observăm că Marius  Deca n-are
nimic de spus, de obiectat nic i la
situaţia de pomină creată prin in-
tabularea în cartea funciară a unui
titlu de proprietate, anulat de in-
stanţa de judecată, pentru supra-
faţa de 49 de ha,  în condiţiile în
care la emiterea lui hotărârea Co-

mis iei judeţene pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra te-
renurilor era anulată de instanţa
de fond, soluţia f iind menţinută şi
prin decizia instanţei ierarhic  su-
perioare. Terenul în discuţie,  aflat
în vecinătatea Parcului Industrial
Craiova, ar urma să fie pus la dis-
poziţia firmei turce Eti Gida Sa-
nayi V.E. Tikaret Aş, după par-
curgerea tuturor paşilor prevăzuţi
de lege, în vederea relocării unei
fabrici de biscuiţi. Speriat de sine,
inclusiv de demnitatea încredin-
ţată, Marius  Deca pare un repre-
zentant al Guvernului aproape
absent, şi, dincolo de o monoto-
nie în ton cu anotimpul, lasă im-
presia că nu ştie ce i s-a întâm-
plat. Şi totuşi e de preferat unui
exaltat, c are i-a fost predecesor.

Cele mai multe acţiuni de con-
trol au vizat medic ii de familie. In-
spectorii Casei de Asigurări de Să-
nătate Dolj au trecut pragul a nu
mai puţin 26 astfel de cabinete: 13
în cadrul unor acţiuni de control
tematic şi 13 controale inopinate.
S-a descoperit, în urma acestor
verif icări, c ă mai mulţi pensionari
au benefic iat nelegal de presc rip-
ţii medicale în cadrul Programu-
lui pentru c ompensarea cu 90% a
preţului de referinţă al medic a-
mentelor pentru pens ionarii cu
venituri realizate numai din pensii
de până la 700 de lei pe lună.
Aceş tia au declarat în scris c ă nu
au alte venituri,  deşi acest lucru
s-a dovedit a fi fals, în cele din
urmă, ei figurând în evidenţele
ANAF cu alte venituri impozabi-
le. Reprezentanţii Casei de Asigu-
rări de Sănătate Dolj au hotărât
ca, în acest caz, contravaloarea
medicamentelor c ompensate cu

Mai mulţi medici din Dolj au fost sancţionaţi în urma unor
controale efectuate de inspectorii din cadrul Casei de Asigu-
rări de Sănătate (CAS). În ultima lună aceştia au trecut pragul
a 42 de cabinete medicale şi unităţi sanitare din judeţ pentru a
verifica în ce măsură doctorii respectă legislaţia în vigoare şi
clauzele contractuale. Ca de obicei, în cazul unora dintre furni-
zori de servicii medicale s-au descoperit deficienţe pentru care
au fost aplicate o serie de sancţiuni. 

90% prescrise de medicii de fa-
milie pens ionarilor care realizea-
ză ş i alte venituri în afara c elor
din pensii să se recupereze de la
persoanele care au beneficiat ile-
gal de compensarea suplimentară
de 40%.

Sancţiuni aplicate celor
care au încălcat legislaţia

De asemenea, potrivit reprezen-
tanţilor CAS Dolj, au fost medici
de familie care au prescris medica-
mente compensate 90% fără a so-
licita pacienţilor cupon de pensie şi
declaraţii pe proprie răspundere pri-

vind veniturile realizate de aceştia.
Cadrele medicale au fost sancţio-
nate cu imputarea sumei reprezen-
tând compensarea de 40% din con-
travaloarea medicamentelor.

Tot cu ocazia controalelor din ul-
tima lună, inspectorii CAS Dolj au

constatat că au fost medici de fa-
milie care nu au respectat obligaţia
contractuală privind respectarea
protocoalelor de practic ă pentru
prescrierea, monitorizarea şi decon-
tarea tratamentului în cazul unor
afecţiuni, elaborate de Casa Naţio-
nală de Asigurări de Sănătate, fiind
sancţionaţi cu Avertisment scris şi
imputarea contravalorii medicamen-
telor prescrise eronat.

Au fost efectuate şi 13 controa-
le inopinate la  medici de familie care
au vizat verificarea prezenţei la pro-
gram concluzia fiind că se respec-
tă programul de activitate declarat.
Totodată, pentru modalitatea de eli-
berare a concediilor medicale s-a
constatat ca au fost respectate pre-
vederile legale in vigoare.
Au fost verificate
mai multe sesizări

Controalele CAS Dolj au ajuns
şi la furnizorii de medic amente
compensate şi gratuite în tratamen-
tul ambulatoriu, f iind efec tuate
patru acţiuni tematice. Un alt con-
trol  a avut loc în legătură cu pre-
zenţa la program, concluzia fiind
că se respectă orarul de activitate
declarat. A fost analizată şi o sesi-
zare la o farmacie. În urma verifi-
cării, au fost refuzate la plată reţe-

tele care au fost eliberate printr-o
farmacie care nu se afla în con-
tract cu CAS Dolj.

La furnizorii de servicii clinice
s-au desfăşurat două acţiuni de
control tematic, constatându-se că
aceştia respectă obligaţiile c on-
tractuale şi o verificare ca urmare
a unei sesizări, control în urma
căruia nu au fost confirmate as-
pectele sesizate.

Pe lista celor care au fost con-
trolaţi în ultima lună se regăsesc şi
mai mulţi furnizori de servicii para-
clinice. Au fost efectuate două con-
troale, unul tematic şi unul ca ur-
mare a unei sesizări, în cazul amân-
durora fiind respectate prevederile
contractuale. De asemenea, a fost
verificat un furnizor de servicii dis-
pozitive medicale la care nu s-au
constatat deficienţe. Au fost verifi-
caţi tematic doi furnizori de servi-
cii medicale în ambulatoriul de spe-
cialitate – medicină dentară fiind res-
pectate obligaţiile contractuale. A
fost verificat un spital, echipele de
control concluzionând că au fost
respectate clauzele contractuale. În
plus, în urma unei sesizări, a fost
efectuat un control la o unitate sa-
nitară cu paturi, dar cele sesizate
nu s-au confirmat.

RADU ILICEANU
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Seminarul se adreseazã tinerilor
interesaþi ºi implicaþi în politicile de
tineret la nivel local, cât ºi în pro-

Asociaþia Tineretului ONU Craio-
va, cu sprijinul Casei de Culturã a
Studenþilor (CCS) Craiova, desfãºoa-
rã un seminar pe teme ONU, pentru
tineret. Evenimentul are loc vineri, 8

noiembrie începând cu ora 14:00, la
Casa de Culturã a Studenþilor, cu
participarea invitaþilor speciali Eliza
Chirilã ºi Cosmin Chiriþã, care sunt
ºi moderatori ai dezbaterii.

Asociaþia Tineretul ONU din
România  (UN Youth of România)
este o organizaþie neguvernamen-
talã, înfiinþatã ºi condusã de cãtre
tineri, ale cãror scopuri sunt pro-
movarea, încurajarea valorilor ºi
activitãþilor ONU în rândul tineri-
lor români.

cesul decizional sau pasionaþi de
diplomaþie. “Prin acest eveniment
dorim sã creºtem gradul de con-
ºtientizare al tinerilor asupra
Organizaþiei Naþiunilor Unite. Tot-
odatã, dorim sã aducem în discu-
þie teme precum: Strategia Naþio-
nalã de Tineret, Legea tinerilor,
Chestionarul MYWorld pentru
agenda de dezvoltare post-2015,
cât ºi sã lansãm discuþii ºi dezba-
teri libere pe problematici de tine-

ret”, au precizat organizatorii. Par-
teneri în cadrul acestui eveniment
în acest eveniment sunt Uniunea
Studenþilor din România ºi Dele-
gaþii de Tineret ai României la Na-
þiunile Unite, ºi este organizat în
cadrul Festivalului UNIFEST. UNI-
FEST reprezintã cel mai mare fes-
tival studenþesc naþional organizat
de Uniunea Studenþilor din Româ-
nia, începând cu anul 2001.

ALINA DRÃGHICI

Concursul s-a desfãºurat în primele
douã zile ale lunii noiembrie a.c. la Recaº,
judeþul Timis ºi a reunit 400 de competi-
tori din Italia, Ungaria, Republica Cehã,
Slovacia, Serbia ºi România care s-au în-
trecut în 200 de stiluri de dans. Micuþii
dansatori ai ªcolii Gimnaziale „Nicolae
Bãlcescu” au ocupat Locul I la stilul de
dans Ballroom Show Form Mini ºi Lo-
cul I la stilul de dans Caribbean/Latin

Show Form Mini, fãcând cinste Româ-
niei ºi unitãþii ºcolare în care învaþã.

Locul I la cele douã stiluri de dans con-

Elevii ªcolii Gimnaziale “Nicolae Bãlcescu”, campioni la “Cup of Romania”
 „Dance Show 39”, trupa de dans sportiv a ªcolii Gimnaziale „Nicolae Bãl-

cescu” din Craiova, a ocupat  cea mai înaltã treaptã a podiumului la competiþia
internaþionalã de dans sportiv modern, „Cup of Romania”.

stituie rampa de lansare cãtre participa-
rea la Campionatul mondial de dans spor-
tiv ce va avea loc în luna aprilie în Italia.
“Sperãm sã gãsim resursele financiare
necesare pentru participarea la acest cam-
pionat mondial de dans sportiv la care
copiii doresc sã participe. Felicitãri co-
piilor, antrenorilor ºi nu în ultimul rând
pãrinþilor care au fost mereu alãturi de
noi!”, a precizat Alina Peþa, directorul
ªcolii Gimnaziale “Nicolae Bãlcescu” din
Craiova.

ALINA DRÃGHICI

Mâine, începând cu ora 11.00, la
Sala Albastrã a Universitãþii din Craio-
va, va avea loc conferinþa susþinutã de
viceguvernatorul BNR, Cristian Popa,
în cadrul proiectului intitulat „Zilele
porþilor deschise pentru studenþii eco-
nomiºti”. La acest eveniment vor par-
ticipa reprezentanþi ai conducerii Uni-
versitãþii Craiova, reprezentanþi ai BNR,
studenþi ai Facultãþii de Economie ºi

Administrarea Afacerilor. Tot în cadrul
manifestãrilor organizate de BNR, mâine
se va lansa ºi exerciþiul de politicã mo-
netarã „MONETA”.  ªi aceastã acþiune
face parte din proiectele educaþionale
implementate de BNR, în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale, Univer-
sitatea din Craiova ºi Inspectoratul ªco-
lar al Judeþului Dolj.  „Dat fiind rolul
major al bãncii centrale în economia ro-

mâneascã ºi obiecti-
vele fundamentale pe
care trebuie sã le în-
deplineascã, conside-
rãm importantã impli-
carea BNR în dome-
niul educaþiei econo-
mico-financiare ºi
susþinerea proiectelor
care au ca obiectiv
informarea cu privi-
re la rolul, atribuþiile
ºi funcþiile principale
ale instuþiei, principii-
le de bazã ale econo-
miei ºi încurajarea
spiritului antrepreno-
rial, în special în rân-
dul tinerilor”, se pre-
cizeazã într-un co-
municat de presã re-
mis de BNR.

MARGA BULUGEAN

Facultatea de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor, din cadrul Universitãþii
din Craiova, cu sprijinul mediului de
afaceri, organizeazã Business Courses.
Cursurile vor avea loc în perioada
noiembrie-decembrie 2013.

Sesiunea de cursuri va fi deschisã
joi, 7 noiembrie 2013, ora 16.00, sala
005 din sediul central , str. A.I. Cuza,

nr 13. Invitat la eveniment va fi Cristi
Dobre, preºedintele Camerei de Comerþ
ºi Industrie Dolj.  Evenimentul este
destinat studenþilor economiºti interesaþi
sã discute cu reprezentanþii mediului de
afaceri despre oportunitãþile din regiu-
ne, dar ºi despre provocãrile generate
de contextul economic actual.

ALINA DRÃGHICI
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Conferinþa a fost deschisã de
senatorul Viorel Badea, iniþiatorul
unui proiect legislative privind
acordarea cetãþeniei române, care
a precizat din start cã acest pro-
iect este rezultatul discuþiilor din-
tre parlamentarii Comisiei cu re-
prezentanþii comunitãþilor de ro-
mâni din întreaga lume ºi nu face
altceva decât sã amendeze un ar-
ticol din actuala legilaþie. „Iniþiati-
va noastrã porneºte firesc de la o
prevedere a Constituþiei României
care spune cã statul român spriji-
nã întãrirea legãturilor cu românii
din afara frontierelor României ºi
acþioneazã pentru pãstrarea, dez-
voltarea ºi afirmarea identitãþii lor
etnice, lingvistice, culturale ºi re-
ligioase, cu respectarea legilor sta-
tului ai cãrui cetãþeni sunt. Por-
nind de la aceastã prevedere a
Constituþiei României, noi consi-
derãm cã statul român este obli-
gat sã sprijine întãrirea acestor

Asociaþia Studenþilor Basara-
beni din Craiova iniþiazã înce-
pând de astãzi campania ’’Fii
mesagerul culturii ºi doneazã o
carte peste Prut’’. Tinerii
basarabeni din cadrul centrului
universitar Craiova intenþioneazã
sã colecteze cu aceastã ocazie
cãrþi, care vor fi ulterior trans-
mise în ºcolile ºi bibliotecile din
Basarabia, în special din mediul
rural, unde se remarcã o lipsã

acutã de literaturã  în grafia
latinã. Obiectivul acestei campa-
nii este  îmbogãþirea  fondului de
carte româneascã din ºcolile,
liceele ºi bibliotecile din Basara-
bia precum ºi promovarea
culturii româneºti. ASB Craiova
adreseazã un îndemn  cãtre toþi
cei care sunt dispuºi sã ajute la
buna desfãºurare a campaniei,
sã doneze cãrþi. Sunt binevenite
cãrþi de literaturã româneascã ºi

universalã, poezie, enciclopedii,
atlasuri, carte scolarã, precum ºi
literaturã istoricã, astfel încât
tinerii din Basarabia sã se bucure
de moºtenirea culturalã româ-
neascã. Persoanele interesate
sunt rugate sã-i contacteze pe
organizatori la adresa  asb_cra-
iova@yahoo.com, sau la
numerele  0756776275 Ana ,
0786956697 Ion , 0763579691
Eliza.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În cadrul dezbaterii „Cetãþenia românã, un drept al românilor de pretutindeni ºi o datorie moralã a României”:

Marþi, 5 noiembrie, la Senatul României,
parlamentarul de Diaspora, Viorel Badea, un
român cu suflet mare, i-a strâns în jurul sãu
pe liderii comunitãþilor istorice din Serbia,
Moldova. Ucraina ºi Bulgaria ºi i-a antrenat
într-o dezbatere interesantã despre „Cetã-
þenia românã, un drept al românilor de pretu-

tindeni ºi o datorie moralã a României”.  Dis-
cuþiile, aºa cum era de altfel de aºteptat, s-
au centrat în primul rând, pe nevoia acordã-
rii cetãþeniei române conaþionalilor noºtri din
comunitãþile istorice în care aceºtia îºi do-
resc cu ardoare acest tip de recunoaºtere din
partea þãrii mame.

legãturi ºi de asemenea conside-
rãm cã modul în care a fost gân-
dit acest proiect legislativ nu afec-
teazã cu nimic relaþiile statului
român cu celelalte state, în plus
respectã întocmai documentele
europene care fac referire la aces-
te aspecte, în special Conferinþa
Europeanã cu privire la cetãþenie
ºi totodatã completeazã alte iniþia-
tive luate de cãtre alte state mem-
bre ale UE, precum ºi de alte sta-
te care încã nu sunt membre ale
UE. Iniþiativa noastrã legislativã
constã practic în modificarea tex-
tului legii cetãþeniei, prin introdu-
cerea unui nou paragraf care spu-
ne cã: Persoanelor de etnie româ-
nã aparþinând minoritãþilor naþio-
nale, minoritãþilor lingvistice sau
grupurilor etnice existente în alte
state, indiferent de sinonimul fo-
losit, aºa cum spune legea recent
aprobatã de Parlamentul României,
li se pot acorda la cerere cetãþe-

nia românã cu posibilitatea pãs-
trãrii cetãþeniei strãine. Modifica-
rea va asigura românilor din ve-
cinãtate ºi anume Serbia, Mace-
donia, Albania, Grecia, precum ºi
românilor care trãiesc prin zone
mai îndepãrtate cum ar fi Trans-
nistria, posibilitatea de a-ºi obþine
la cerere cetãþenia românã.”, a
spus senatorul Viorel Badea.

Discurs emoþionant
al pãrintelui Boian

La dezbatere a fost prezent ºi
pãrintele vicar Boian Alexandro-
vici, care a avut un discurs inte-
resant care a pus accent pe fap-
tul cã între vlahi ºi români nu
existã nicio diferenþã, deºi unii
încearcã sã insinuieze acest as-
pect. „Identitatea româneascã în
Serbia s-a putut pãstra în casã,
în familie, ca sã spun aºa! Nu am
avut ºcoli, nu am avut biserici,
din 1833 ni s-a rupt orice fel de

legãturã cu biserica româneascã.
Singura noastrã ºansã a fost cã
satele noastre erau compacte.
Am ajuns la situaþia la care într-
o casã existã o bunicã care nu
ºtie deloc sârbeºte ºi o nepoatã
care nu ºtie deloc româneºte ºi
nu se înþeleg. Ca argument ºi ca
presiune care se face în Serbia,
când cineva spunea cã este ro-
mân, era întrebat dacã are el pa-
ºaport românesc ori sârbesc, deci
dacã are paºaport sârbesc în-
seamnã cã e e sârb! Trebuie sã
fim atenþi ºi la aspectele sinoni-
miei, pentru cã nu trebuie sã
avem douã minoritãþi, ci numai
una singurã. În Valea Timocului
existã mai degrabã termenul RU-
MUN ºi cei care îºi spun aºa sunt
români. Vlahi ºi Români e ace-
laºi lucru, nu existã diferenþã!”

„Vrem cetãþenie,
nu mai vrem sã fim
umiliþi !”

Organizatorii au fost inspiraþi
ºi conectaþi la viitor, motiv pen-
tru care nu au ezitat sã-i invite ºi
pe tinerii din aceste comunitãþi is-
torice. Este vorba de Asociaþia
Studenþilor Timoceni din Craiova
ºi Timiºoara, asociaþii ce au fost
reprezentate de doi tineri inimoºi,
Aleksander Najdanovic ºi Milos
Zurzevic. „Noi tinerii din Valea Ti-
mocului susþinem acest proiect de
lege pentru cã noi am promovat
acest subiect încã de la înfiinþa-
rea Asociaþiei Studenþilor Timo-
ceni. Suntem cei mai tineri de aici
ºi cred cã din acest motiv am fost
lãsaþi la urmã, dar vreau neapãrat
sã-mi fac public discursul, de aici,
de la Senatul României. Voi înce-
pe cu ultimele situaþii, destul de
delicate în care am fost puºi în
ultima  perioadã. Situaþii dure aº

putea sã spun pentru cã ele au
fost legate de anchetarea oame-
nilor ºi în mod special al studen-
þilor din Valea Timocului. Ca re-
prezentat acestor tinerei, mã simt
obligat sã iau atitudine ºi voi spu-
ne cã noi cei din AST niciodatã
nu vom acepta acest lucru ºi nu
vom accepta acest metode co-
muniste, aceste represiuni la care
am fost supuºi pentru cã dorim
doar sã se respecte legea. Noi nu
facem nimic înpotriva legii din
Serbia ºi împotriva Constituþiei
din Serbia. Noi vrem decît sã
promãvãm valorile româneºti
care ne sunt permise. Un anumit
domn din Serbia, cãruia nu vreau
sã-i pronunþ numele a încãlcat
chiar el, însuºi Constituþia Ser-
biei, ceea ce nu este bine. Cred
cã cetãþenia românã va avea un
rol foarte important în altfel de
situaþii, pentru câ având cetãþe-
nie vom fi protejaþi ºi nu vor mai
fi anchetaþi ºi speriaþi. Trebuie sã
depãºim faza în care sã ne tot
plângem statului român, noi tre-
buie sã mergem mai departe. Ce-
tãþenia românã presupune drep-
tul de vot, ceea ce înseamnã cã
noi vom avea posibilitate sã-i ale-
gem pe reprezentanþii noºtri. La
finalul discursului meu vreau sã
mai ating o problemã ºi anume sã
menþionez cã toate statele Uniunii
Europene au aceastã lege pentru
dobândirea sau redobândirea ce-
tãþeniei. Noi ne bucurãm cã ºi Ro-
mânia a preluat aceastã iniþiativã,
adevãrat ceva mai târziu, dar pen-
tru noi este un început. De aici
vom porni noi, adicã vom porni
exact de unde strãbunicii noºtri
s-au oprit...”, a precizat Aleksan-
der Najdanovic, preºedintele Aso-
ciaþiei Studenþilor Timoceni din
Craiova.
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GEORGE POPESCU

Îi întâlneºti peste tot. De la ghiºeul
funcþionarului public pânã în bãncile
Parlamentului. Vãduvi de vreun orizont
cultural, fie ºi minimal, limbuþi ºi agre-
sivi în proferãri de multe ori agramate
ºi oricum lipsite de logicã, sunt pose-
sorii unor orgolii întru nimic justificate.

Se împãuneazã atotºtiutori, vitregi
de vreo specializare anume. Sunt
ofertanþi incorigibili pentru orice post,
sinecurã, sarcinã, angajament, eludând
cu aceeaºi dezinvolturã pãguboasã
orice criteriu de responsabilitate. Ve-
leitarismul e, fãrã îndoialã, o maladie,
care, din pãcate, printr-un joc parºiv
de substituþie, poate – ºi deseori – tre-
ce drept o… virtute.

Unica lor vocaþie este… cãþãratul
pe scara ierarhiei. Unica preocupare

este aceea de a se face… ºefi. Sunt
oportuniºti prin definiþie. Linguºeala
este, pentru ei, sport cotidian. Nu pun
niciun preþ pe onestitate, desfid corec-
titudinea, invidiazã performanþa pe
care nu ºi-o pot trece în propriul cont.
De aceea, nu-ºi preþuiesc semenii ce
le-ar putea deveni competitori.

Singurul rest de civism e redus la
persoana lor, la familie ºi, ca din în-
tâmplare, la cei din aceeaºi tagmã. În
fapt, evitã competiþiile, cât timp nu le
pot manipula în interes propriu.

Sunt dascãli, veleitarii poate cei mai
numeroºi. ªi mai uºor de identificat.
Fãrã pregãtirea necesarã în disciplina
pe care se aventureazã s-o predea, nu-
ºi pun problema vocaþiei, pedagogice,
sau a acelui har fãrã de care un dascãl

se confundã cu anonimul de pe stradã.
Sunt gregari ºi,  uneori, greþoºi,

atunci când vorbesc despre ei înºiºi cu
nonºalanþa unor beizadele de care, psi-
hosomatic, nici nu sunt prea departe.

Bârfa e, pentru ei, arma în uz per-
manent: la foc continuu. Derobaþi de
setea cunoaºterii, clevetirea – despre
oricine ºi despre orice – e marcã a
„lecturilor” pe care nu le practicã, de-
cretate pierdere de vreme.

Veleitarii se gãsesc ºi printre alte
categorii… intelectuale. Câte un scri-
itor, autor accidental al unei plachete
în care exceleazã simple exerciþii mi-
metice, autopropus în ocazii neapãrat
publice ca un soi de bun al cetãþii ori
al naþiunii, disimulat sub falsa etiche-
tã de… neînþeles.

Cât despre politicieni, ograda spu-
zeºte la tot pasul. Pentru mulþi dintre
ei, profesiunea aceasta la fel de ve-
che ca o suratã a ei ceva mai… deli-
cioasã nu include nicio condiþie: n-are
conþinut, n-are predispoziþii, redusã,
cum e astãzi, la noi ºi aiurea, la nive-
lul unui joc de zaruri. Ori de pocker,
de vreme ce aºezatul la masã presu-
pune contribuþia la… pot.

Trãim în vremea veleitarismelor.
ªi asta nu fiindcã n-ar fi existat de
când lumea, ci doar pentru cã astãzi
li s-a dat oficializat un drept la exis-
tenþã aproape recunoscut, din neferi-
cire, cu un fel de legitimaþie. Ori cu
un bilet de liberã intrare în susul ie-
rarhiei. Care, de fapt, rãmâne doar un
sus… în jos.
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Gânduri de admirare la albumul Cristinei Nichituº Roncea
 „Dar acesta este ceasul vostru ºi stãpânirea întunericului” (Luca, 22 : 53)

Un eveniment excepþional,
de o emoþie cutremurãtoare,
a avut loc miercuri, de Sfân-
tul Pavel,  la Librãria Sophia,
din Bucureºti. Talentata
artistã, Cristina Nichituº
Roncea a prezentat în faþa
unui public numeros ºi sensibil
albumul de fotografii, pe care
cu credinþã ºi aplecare l-a
realizat, album  care conþine
imagini inedite cu pãrintele
Justin Pârvu, presãrate cu
vorbe de duh ale Duhovnicu-
lui Neamului. Evenimentul a
fost o invitaþie „Sã ne amin-
tim de Pãrintele Justin Martu-
risitorul, împreunã cu: prof.
Radu Ciuceanu, fost deþinut
politic, membru AFIAP;
actorul Vasile Muraru, d-na

Aspazia Oþel Petrescu, fost
deþinut politic; monahul
Filotheu Bãlan de la mãnãsti-
rea Petru Vodã ºi Cristina
Nichituº Roncea – ochiul din
spatele obiectivului”, aºa a
sunat invitaþia organizatorilor
la credinþã, la dãruire,
la frumos.

„Dupã ce l-au aruncat
pe Pãrinte la 800 de metri

sub pãmânt ar dori
sã-i îngroape astãzi ºi memoria”

Prof. Ilie Badescu a vorbit
despre fotografiile artistei,
despre ceea ce exprimã
aceste fotografii ºi ceea ce
transmit ele publicului. A
creionat ºi câteva rânduri

pline de emoþie, despre
pãrintel Justin pe care dorim
sã le expunem ºi noi am jos,
fiind modul nostru de a ne
exprima respectul faþã de
pãrintele Justin Pârvu, a
cãrui memorie rãmâne în
sufletele ºi mintea noastrã.
Iniþiativa Cristinei Roncea nu
putea sã treacã neobservatã,
nu putea sã nu ne miºte ºi pe
noi, aici, la Craiova, mai ales
cã în tumultul vremii, unii
doresc sã ºteargã cu buretele
ceea ce a fãcut pentru acest
popor, pãrintele Justin.
„Astãzi când suferinþa
Pãrintelui Iustin îºi cautã
odihna în memoria noastrã
alþi smintiþi se vor gardieni de
memorie. Unii care nu vor sã
ne amintim de Pãrintele
Iustin Pârvu. Care ne ceartã
ºi ne ameninþã cu un fel de a
doua arestare. Dupã ce l-au
aruncat pe Pãrinte la 800 de
metri sub pãmânt ar dori sã-i
îngroape astãzi ºi memoria”.
Prof. Ilie Bãdescu ne vor-
beºte despre fotografiile
Cristei Nichituº Roncea ca
despre o vindecare a trupului,
ca despre o revelaþie. Nimic
nu este întâmplãtor...”Albu-

mul Cristinei Nichituº Ron-
cea le spune: puteþi sã
arestaþi trupurile noastre, dar
sufletele nu puteþi, cãci nu vã
aparþin. Sufletele ne-au fost
dãruite de Dumnezeu ºi se
întorc la Dumnezeu. Ne
spune profetic, de 2000 de
ani, memoria noastrã cea
dupã Duh. Despre chipul
sufletului acestui Pãrinte de
la Petru Vodã dau mãrturie
fotografiile Cristinei Nichituº
Roncea. Fotografiile ei se
fac armã inefabilã ºi fãrã de
glonþ în lupta cu omorâtorii
de memorie. Fotografiile ei
tocmai fixeazã o profeþie:
graþie lor putem privi în
zarea altui veac chipul
Pãrintelui Iustin trecând uºor
din umbrarul trupului în
lumina cea neînseratã a
icoanei. De ce sã ne fie
fricã, de cine sã ne temem?!

Clipa în care chipul duhonicesc
se preschimbã în luminã

Se mai spune cã Cristina
Nichituº Roncea a vrut ca
prin aceste fotografii sã
fixeze clipa în care chipul
duhonicesc se preschimbã în
luminã. Aºadar se vorbeºte

foarte mult de „clipa cea
repede ºi plinã de mister”.
Totul se reduce de fapt la o
clipã...clipã de reflexie, clipã
de ezitare, clipã de recunoº-
tiinþã. Spune prof. Bãdescu
extrem de inspirat : „Cristina
Nichituº Roncea a reuºit în
chip minunat, cu arta foto-
grafiilor ei fãrã seamãn, sã
ni-l descopere pe marele
duhovnic în toate felurile
acestor arãtãri ale sale.
Fotografiile sale fixeazã într-
un umbrar tainic chipul din
luminie al acestui mare ºi
preablând duhovnic. Cristina
fixeazã clipa în care chipul
duhovnicesc se preschimbã
în luminã, clipa cea repede ºi
plinã de mister în care se
odihneºte lumina cea neînse-
ratã ºi fãrã de hotar. Aceastã
artã divinã surprinde chipul
Pãrintelui în lumina liturghiei
de la Petru Vodã ori în acele
instantanee care-au surprins
clipa când lumina chipului se
îngemãneazã minunat ºi
lãmuritor cu memoria cuvân-
tului ca în aceastã mãrturie a
Pãrintelui despre smintitele
vremuri”. Doamne ajutã !

MARGA BULUGEAN

Din umbrarul trupului în lumina icoanei...



cuvântul libertăţii / 9joi, 7 noiembrie 2013 cultură Pagină realizată de MAGDA BRATU

40 de ediţii, 40 de evenimente
muzicale! Aceasta este propunerea
Filarmonicii „Oltenia” pentru ediţia
aniversară din acest an a Festiva-
lului Internaţional „Craiova Mu-
zicală”, eveniment de tradiţie ce va
debuta peste o săptămână. «E fes-
tival şi ne dorim ca tot oraşul să fie
în sărbătoare. Deci, va fi un adevă-
rat asalt muzical, îi vom surprinde
pe craioveni în toate colţurile ur-
bei! Vor avea de unde să aleagă,
pentru că muzica va fi pe toate gus-
turile», declara,  cu ceva timp în
urmă, Vlad Drăgulescu, managerul
Filarmonicii „Oltenia”.
Titluri celebre şi artişti pe măsură,
în concerte (vocal) simfonice
şi de muzică de cameră

Programul se va deschide vineri,
15 noiembrie, cu un concert vocal-
simfonic extraordinar Giuseppe Verdi
– Richard Wagner (200 de ani de la
naştere), susţinut de Orchestra Sim-
fonică şi Corala Academică ale Fi-
larmonicii craiovene, cu maestrul
Gheorghe Costin la pupitrul dirijo-
ral. Şi programele celorlalte concer-
te simfonice şi vocal-simfonice vor
pune în valoare titluri celebre ale
muzicii clasice şi romantice, dar şi
pagini de referinţă din repertoriul

40 de ani de tradiţie aniversaţi prin 40 de evenimente de prestigiu

Festivalul Internaţional
„Craiova Muzicală”:

În perioada 15 noiembrie – 8 decembrie, Filar-
monica „Oltenia” va organiza cea de-a 40-a edi-
ţie, aniversară, a Festivalului Internaţional „Cra-
iova Muzicală”. Începând din anul acesta, eveni-
mentul se va desfăşura sub Înaltul Patronaj al
Majestăţii Sale Regele Mihai I, cel care la 17 apri-
lie 1947 promulga Legea nr. 131, prin care a luat
fiinţă Orchestra Filarmonică „Oltenia”.

Programul va cuprinde  40 de eve nime nte de
tipologii şi stiluri diferite,  de la concerte sim-
fonice  şi vocal-s imfonice la muzică de operă,
muzică sacră ortodoxă ş i ve che – cu instrumen-
te ş i costume de epocă,  muzică militară ş i
populară,  concerte rock şi jazz, precum ş i pro-
ie cţii cinematografice. Artişti renumiţi pe plan
naţional şi internaţional şi reputate ansambluri
s imfonice  ş i formaţii camerale ,  din China,

Olanda, Anglia, Lituania e tc.,  şi-au anunţat
participarea la festival.  În ace ştia, publicul îi
va putea vede a şi asculta pe  apreciaţii violoniş-
tii Alexandru Tomescu şi Ale xander Balanescu,
pianis tul Kasparas Uinskas, inte rpre ta Ada Mi-
le a, actorul Ion Caramitru ş.a.

Spaţiile în care se vor desfăşura evenimentele
muzicale sunt pe cât de numeroase, pe atât de
diverse. Cele mai multe concerte vor fi găzduite,
desigur, de sala Filarmonicii „Oltenia”, celelalte
– de Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Ol-
teniei, Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Liceul de
Arte „Marin Sorescu”, Cercul Militar, Biserica
„Madona Dudu”, cinematograful „Modern” şi
Café-Teatru PLAY. Biletele s-au pus deja în vân-
zare la Agenţia Filarmonicii (tel. 0351.414.697),
la preţuri ce variază între 7 şi 25 de lei.

Festivalul dedică un generos spaţiu de manifestare unor artişti re-
numiţi pe plan naţional şi internaţional, fiind onorat de dirijorii Jin
Wang (China), Theo Wolters (Olanda), Christopher Petrie (Anglia),
Gheorghe Costin, Radu Popa, Constantin Grigore, Alexandru Racu;
Bianca Manoleanu – soprană; Claudia Codreanu – mezzosoprană;
Costin Soare, Dimitri Illarionov (Rusia) – chitară; Kasparas Uinskas
(Lituania), Mădălina Paşol, Remus Manoleanu, Sorin Petrescu – pian;
Aurelian-Octav Popa (clarinet); Alexandru Anastasiu – vibrafon; Fer-
nando Mihalache – acordeon; Michael Acker – contrabas ş.a.

modern, inclusiv lucrări prezentate
în primă audiţie naţională.

De neratat sunt, în sala Filarmo-
nicii, concertul susţinut de Orches-
tra „Camerata Regală” Bucureşti (20
noiembrie), seara de muzică de ca-
meră a Cvartetului „Ad Libitum” al
Filarmonicii „Moldova” din Iaşi –
cu Alexandru Tomescu, Şerban
Mereuţă (vioară), Bogdan Bişoc
(violă) şi Filip Papa (violoncel) (27
noiembrie), concertul Orchestrei
Simfonic e şi Coralei Academice
craiovene, avându-l dirijor şi solist
la vioară pe Alexander Balanescu (1
decembrie), şi cel al Orchestrei Sim-
fonice a Filarmonicii „Banatul” din
Timişoara, în încheierea festivalu-
lui (8 decembrie). De asemenea,
Filarmonica îşi va aştepta publicul
şi pe 16 noiembrie, la atelierele de
creaţie cu instrumente muzic ale
neconvenţionale, ca şi pe 6 decem-
brie, când a anunţat „Ziua Porţilor
Deschise”.
Instrumente şi costume
de epocă şi acorduri de muzică
spaniolă şi italiană

Cei ce preferă muzica de operă
sunt invitaţi la „Tosca”, de G. Puc-
cini, spectacol oferit de Teatrul Li-
ric „Elena Teodorini” pe 5 decem-

brie, iar iubitorii de muzică veche
sunt aşteptaţi la un concert cu in-
strumente şi costume de epocă (din
timpul Barocului, secolele al XVII-
lea – al XVIII-lea), susţinut de An-
samblul „Flauto Dolce” din Cluj-
Napoca, pe 23 noiembrie, la Secţia
de Istorie-Arheologie a Muzeului
Olteniei. Tot aici, pe 16 noiembrie,
craiovenii se vor putea delecta cu o
seară de muzică spaniolă pentru
voce şi chitară, cu Claudia Codrea-
nu (mezzosoprană) şi Costin Soare
(chitară). Pentru alte gusturi… altă
invitaţie: „Canzoni I taliane”, cu
soprana Bianca Manoleanu şi pia-
nis tul Remus Manoleanu, pe 29
noiembrie, în sala Filarmonicii.
Două recitaluri de muzică şi
poezie, cu actorii Ion Caramitru
şi Angel Rababoc

Completează programul festiva-
lului muzica militară a Garnizoanei
Craiova – conducerea muzicală lt.
col. Florin Enache (20 noiembrie,
Cercul Militar), un concert de mu-
zică sacră ortodoxă, avându-l diri-
jor pe maestrul Alexandru Racu (30
noiembrie, Biseric a „Madona
Dudu”), recitalul Cvartetului de
corni „Carnix” (7 decembrie, Sec-
ţia de Istorie-Arheologie a Muzeu-

lui Olteniei), spectacolul Ansamblu-
lui Folcloric „Maria Tănase” – diri-
jor Nicu Creţu (3 decembrie) şi
concertul „Evergreen Orchestra –
Symphonic Jazz Project” (5 decem-
brie), ultimele două la Filarmonica
„Oltenia”.

De asemenea, craiovenilor li se
propun două recitaluri de muzică şi
poezie. Primul, intitulat „Emines-
cu”, va fi prezentat duminică, 17
noiembrie, de actorul Ion Carami-
tru şi clarinetistul Aurelian-Octav
Popa. Celălalt va fi susţinut, pe 5
decembrie, de actorul Angel Raba-
boc şi violoncelistul şi compozito-
rul Mircea Suchici, sub genericul
„Oraşul lui Heidegger”. Joi, 21
noiembrie, ora 14.00, la cinemato-
graful„Modern” va avea loc memo-
rabilul film documentar „Grădina
lui Celibidache”, producţie a anu-
lui 1998, în regia lui Serge Ioan
Celebidachi.

Ada Milea şi trupa rock
„Toulouse Lautrec”
vor concerta în „Play”

Numeroase evenimente vor fi
găzduite de Café-Teatru „Play”, toa-
te cu începere de la ora 21.00. Aşa
sunt concertele de muzică rock ale
formaţiei „KUMM” (20 noiembrie)
şi trupei „Toulouse Lautrec” (27
noiembrie), ca şi concertul akCa-
roll „Praf şi umbre” (24 noiembrie).
Li se adaugă concertul de jazz pre-
zentat de „BKG Trio” – Alexander
Balanescu (vioară), Zlatko Kaucic
(saxofon) şi Javier Girotto (percu-
ţie) (29 noiembrie) , c onc ertul
„Insula” susţinut de Ada Milea &
Alexander Balanescu (30 noiem-
brie), „Jazz electic şi eclectic” cu
Cristian Ciomu şi grupul „Opus
1,61” (3 decembrie) şi recitalul de
muzicuţă susţinut de Marcian Pe-
trescu (4 decembrie).

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” vă propune la acest
sfârşit de săptămână alte două spectacole în Fabrica de po-
veşti ElectroColibri. Astfel, sâmbătă, 9 noiembrie, de la ora
18.00, este programatã reprezentaþia cu „Prinţul Broască”,
inspirat de povestea Fraţilor Grimm. Spectacolul a participat
recent la un turneu naţional în Bucureşti, Timişoara şi Alba
Iulia, fiind încununat de succese, aplauze şi premii la Festiva-
lul Internaţional „Puck” de la Cluj-Napoca pentru interpretare
– câştigat de actriţa Adriana Ioncu şi scenografie – Stefka

La „Colibri” intră în scenă
„Prinţul Broască” şi „Şoricelul şi balerina de porţelan”

Kyuvlieva. Regia este semnată de Todor Valov, scenariul de
Veselin Boidev, iar din distribuţie fac parte actorii Cosmin Do-
lea, Oana Stancu, Adriana Ioncu şi Alis Ianoş. Duminică, 10
noiembrie, la ora 11.00, în scenă se vor afla „Şoricelul şi bale-
rina de porţelan”. Scris şi regizat de Adriana Stamate, în sce-
nografia maestrului Eustaţiu Gregorian, cu Ionica Dobrescu,
Alla Cebotari, Adriana Ioncu, Alis Ianoş, Iulia Cârstea, Rodica
Prisăcaru, Oana Stancu, Daniel Mirea şi Eugen Nicola, specta-
colul este unul de colecţie, pe muzica lui Alexandru Iosub.
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COMENTAR IU

Newyorkezii, care doreau
schimbarea, l-au ales în mod ma-
siv, marþi, pe democratul de stân-
ga Bill de Blasio (foto) sã îi suc-
ceadã în funcþie primarului miliar-
dar Michael Bloomberg, aflat la pu-
tere de 12 ani. De Blasio, un italia-
no-american în vârstã de 52 de ani,
cãsãtorit cu o afro-americanã, l-a
zdrobit pe adversarul sãu republi-
can, Joe Lhota (fostul viceprimar),

obþinând peste 70% din voturile ex-
primate, potrivit unor rezultate
încã parþiale. „Newyorkezii au ce-
rut sus ºi tare o nouã conducere a
oraºului, uniþi de ideea cã nici un
newyorkez nu trebuie sã fie lãsat
pe marginea drumului”, a declarat
de Blasio marþi seara, mulþumind
susþinãtorilor, înconjurat de soþie
ºi cei doi copii metiºi, pe care i-a
plasat în centrul campaniei electo-

rale. „Lupta împotriva inegalitãþi-
lor nu este uºoarã, nu a fost nicio-
datã. Problemele nu vor fi rezol-
vate într-o zi (...). Dar nu voi în-
ceta niciodatã sã lupt”, a insistat
el. Anterior, dupã ce a votat în car-
tierul sãu, Park Slope, în Brook-
lyn, de Blasio, pe care toate son-
dajele îl prezentau ca învingãtor
foarte detaºat, i-a evocat deja pe
„numeroºii newyorkezi care luptã

sã facã faþã”. El ºi-a rea-
firmat hotãrârea de a se
„îndepãrta de politicile epo-
cii Bloomberg”, într-un
oraº în care inegalitãþile
sunt vertiginoase, dar care
a fost transformat în mod
profund în timpul manda-
telor lui Bloomberg, deve-
nind mai sigur, mai verde,
mai sãnãtos ºi fiind vizitat
anul trecut de un numãr
record de 52 de milioane
de turiºti. Alegãtorii, din-
tre care mulþi salutã bilan-
þul lui Bloomberg, s-au
prezentat la urne fãrã pa-
siune, dupã o campanie
durã, dar fãrã suflu, în
care de Blasio, mediator
ales al oraºului, fost con-

silier local în Brooklyn (2002 -
2009) ºi fost director al campaniei
lui Hillary Clinton pentru Senat în
2000, s-a detaºat abia târziu. În
cursul campaniei, el a insistat pe
larg asupra familiei sale multicul-
turale - soþia sa Chirlane McCray
fiind o poetã, fostã lesbianã ºi ac-
tivistã, ºi cei doi copii ai lor, Dan-
te, în vârstã de 16 ani, ºi Chiara,
în vârstã de 18 ani - pe care a pre-
zentat-o drept o „modern family”,
dupã exemplul unui oraº multicul-
tural, care are în prezent o popu-
laþie de 33,3% albi, 25,5% persoa-
ne de culoare, 28,6% hispanici ºi
12,7% asiatici. Alegeri pentru pri-
mari au avut loc ºi în alte oraºe
americane marþi, precum Boston,
Seattle ºi Atlanta. În foarte demo-
cratul stat New Jersey, republica-
nul Chris Christie a câºtigat uºor
al doilea mandat de guvernator,
devenind de neoprit în perspecti-
va alegerilor prezidenþiale din 2016.
Statul Virginia a ales, de asemenea,
un nou guvernator, în cadrul unor
alegeri foarte disputate, câºtigate
la limitã de cãtre democratul Ter-
ry McAuliffe, un prieten apropiat
al familiei Clinton, care urmeazã în
funcþie unui republican.
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Social-democratul german
Martin Schulz, actualul preºedin-
te al Parlamentului European, a
fost anunþat, ieri, drept „candi-
dat desemnat” al Partidului So-
cialiºtilor Europeni (PSE) pentru
funcþia de preºedinte al Comi-
siei Europene. Anunþul a fost
fãcut de trezorierul PSE, Ruairi
Quinn, în cadrul unei conferinþe
de presã desfãºurate la Bruxel-
les ºi la care a participat ºi Mar-
tin Schulz. Potrivit lui Quinn,
care a condus grupul de lucru al
PSE pentru desemnarea candi-
datului, 19 dintre cele 32 de par-
tide socialiste afiliate la formaþi-
unea paneuropeanã au susþinut

Martin Schulz, „candidat desemnat” al
socialiºtilor europeni la preºedinþia CE

Autoritãþile din Filipine au eva-
cuat, ieri, zone de coastã ºi au
alertat echipele de intervenþie, în
aºteptarea unui „super-taifun”
care se îndreaptã cãtre insulele
centrale, lovite deja luna trecutã
de un cutremur cu magnitudinea
de 7,2 grade, informeazã Reuters.
Taifunul Haiyan, cu rafale de vânt
de pânã la 185 km/orã, se depla-
seazã cu o vitezã de 30 km/orã ºi
ar putea lovi uscatul mâine la
prânz, în insulele centrale Samar
ºi Leyte, a declarat secretarul
ºtiinþelor ºi tehnologiei, Mario
Montejo. „Îi sfãtuim pe oameni sã-
ºi asigure casele, pentru cã aºtep-
tãm un taifun puternic, un «su-

Zone de coastã din Filipine, evacuate
în aºteptarea unui „super-taifun”

candidatura lui Schulz. În vâr-
stã de 57 de ani, Schulz a fost
propus de Partidul Socialist Ger-
man (SPD), iar candidatura sa a
fost susþinutã ºi de socialiºtii
francezi, dupã cum a asigurat
actualul preºedinte al PE în con-
ferinþa de presã. El a declarat cã
este onorat sã primeascã spriji-
nul PSE pentru candidatura sa
ºi a precizat cã principala lui mi-
siune este restabilirea încrederii
europenilor. „În februarie 2010,
numai 488 de eurodeputaþi au
votat pentru Comisie ºi preºedin-
tele ei. Vreau ca în 2014 sã-ºi
spunã cuvântul 390 de milioane
de cetãþeni”, a spus Schulz.

per-taifun»”, a afirmat Mario
Montejo. „Este încã în Pacific,
însã rafalele de vânt s-au intensi-
ficat ºi ar putea intra în zona noas-
trã de responsabilitate pânã mâi-
ne (n.r. - astãzi, joi)”, a mai spus
el. Autoritãþile din zonele centrale
Cebu, Bohol ºi Albay au închis
ºcoli, au pregãtit hranã ºi adãpos-
turi pentru situaþii de urgenþã ºi
au alertat echipele de intervenþie.
Mii de locuitori de pe insula Bohol
sunt încã în adãposturi, dupã ce
casele lor au fost distruse în cu-
tremurul produs pe 15 octombrie,
în care au fost ucise peste 200 de
persoane. Circa 20 de taifunuri lo-
vesc Filipinele în fiecare an.

Gigantul american în domeniul informaticii
Apple a difuzat, marþi, prima listã cu cereri de
date din partea unor guverne, exprimându-ºi
totodatã protestul faþã de o ordonanþã care li-
miteazã elementele pe care le poate divulga în
privinþa cererilor autoritãþilor americane. Com-
pania care a creat iPad-ul ºi iPhone-ul a urmat
exemplul altor grupuri mari, care au început sã
difuzeze recent acest tip de informaþii. Cele mai
multe cereri au fost adresate în cazuri de in-
fracþiuni, când autoritãþile se aflau „în cãutarea
unor informaþii în cazuri de furt sau alte infrac-
þiuni penale, dar ºi în cazuri privind persoane
sau copii dispãruþi, privind gãsirea autorilor unor
rãpiri sau încercarea de a împiedica sinucideri”,
precizeazã Apple într-un document de ºapte
pagini. Grupul a subliniat cã, în Statele Unite,
Guvernul american i-a dat permisiunea sã difu-
zeze doar un numãr limitat de informaþii despre
datele pe care i le-a solicitat. Compania a primit
între 1.000 ºi 2.000 de cereri din partea Guver-
nului american în perioada 1 ianuarie-30 iunie,

Apple a divulgat o primã listã cu cereri de date pe care le-a primit
privind 2.000-3.000 de conturi. În schimb,
Apple nu a precizat câte date a putut sã furni-
zeze, anunþând cã numãrul lor este cuprins în-
tre zero ºi 1.000. „Ne opunem ferm acestei
ordonanþe împotriva publicãrii”, afirmã com-
pania, adãugând cã i-ar plãcea mai multã trans-
parenþã în privinþa acestor date care îi sunt ce-
rute. „În pofida eforturilor noastre în acest
domeniu, nu am primit un acord care sã
ne permitã sã spunem clar clienþilor noºtri
cu ce frecvenþã ºi în ce circumstanþe
furnizãm date agenþiilor guvernamenta-
le”, continuã Apple. În afara Statelor Unite,
grupul american a primit câteva sute de
cereri, între care 127 de la Marea Brita-
nie, 102 de la Spania, 93 de la Germania,
74 de la Australia ºi 71 de la Franþa. „Am
transmis toate informaþiile pe care sun-
tem abilitaþi în mod legal sã le împãrtã-
ºim, iar Apple va continua sã acþioneze
pentru mai multã transparenþã în privinþa
cererilor pe care le primeºte”, adaugã

grupul în comunicat. Grupuri americane în
domeniul tehnologiei informaþiei sunt supuse
unor presiuni, în urma dezvãluirilor despre pro-
gramul american de supraveghere PRISM, prin
care Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) a
SUA a obþinut de la ele numeroase date digitale
privind utilizatori de Internet.

Siria: Creºtini uciºi ºi aruncaþi
în gropi comune

Peste 45 de creºtini sirieni, între
care femei ºi copii, au fost uciºi la
Sadad, mulþi dintre ei fiind apoi
aruncaþi în gropi comune de cãtre
islamiºtii care au atacat la sfârºitul
lunii octombrie acest mic oraº, situat la
160 de kilometri nord de Damasc ºi cu
populaþie creºtin-ortodoxã sirianã,
scrie theorthodoxchurch.info.
Arhiepiscopul ortodox sirian,
Selwanos Boutros Alnemeh, mitropolit
de Homs ºi Hama, a calificat cele
petrecute la Sadad „drept masacrul
cel mai grav ºi cel mai mare al
creºtinilor în Siria în ultimii doi ani ºi
jumãtate”. „Mai mulþi civili au fost
ameninþaþi ºi terorizaþi, 30 de persoane
au fost rãnite ºi 10 sunt date dispãrute.
Timp de o sãptãmânã, 1.500 de familii
cu copii ºi persoane în vârstã au fost
luate ostatice ºi folosite ca scuturi
umane. Aproximativ 2.500 de familii
au reuºit sã fugã din Sadad, în prezent
fiind refugiaþi la Damasc, Homs,
Fayrouza, Zaydal, Maskane ºi Al—
Fhayle”, a relatat arhiepiscopul
sirian, conform aceleiaºi surse.
Coreea de Nord: Un
„submarin de vânãtoare”
s-a scufundat, provocând
moartea unui numãr
neprecizat de marinari

Coreea de Nord a dezvãluit cã una
dintre navele sale rãzboi s-a scufun-
dat luna trecutã, provocând moartea
unui numãr neprecizat de marinari,
într-un gest rar de recunoaºtere a
unui eºec militar. Presa de stat nord-
coreeanã a relatat despre vizita
efectuatã de Kim Jong-un la un
cimitir naval, la un memorial dedicat
membrilor echipajului „submarinului
de vânãtoare numãrul 233”. Liderul
nord-coreean apare în fotografii
fãcute în cursul vizitei, lângã
aproximativ 12 pietre de mormânt pe
care este inscripþionatã data 13
octombrie, relateazã BBC News
online. Nava se afla într-o misiune de
luptã, potrivit presei, care nu oferã
informaþii suplimentare. „Submarinul
de vânãtoare numãrul 233 a cãzut la
datorie în timp ce efectua misiuni de
luptã, la jumãtatea lui octombrie”, a
anunþat agenþia de stat KCNA.
SUA, sceptice în privinþa
inventarului armelor
chimice ale Siriei

Statele Unite continuã sã verifice
atât exactitatea inventarului armelor
chimice transmis de Siria comunitãþii
internaþionale, cât ºi programul
sirian de distrugere a acestui arsenal,
a declarat ambasadoarea americanã
la ONU. „Rãmâne încã mult de lucru
pentru a ne asigura cã lista amplasa-
mentelor oficiale transmisã de
guvernul sirian este completã ºi cã
procesul, în special faza de distrugere,
care pare a fi foarte complicatã, este
pe drumul cel bun”, a precizat
Samantha Power dupã o reuniune a
Consiliului de Securitate al ONU pe
tema armelor chimice siriene. Siria a
transmis Organizaþiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice (OIAC)
un document de 700 de pagini, în
care guvernul lui Bashar al-Assad se
angajeazã sã distrugã integral
arsenalul de 1.000 de tone de agenþi
chimici ºi de 290 de tone de arme
chimice din þarã. Experþi americani
continuã sã studieze acest document
„extrem de tehnic”, a adãugat Power.
Toate armele chimice siriene au fost
puse sub sigiliu, la sfârºitul lui
octombrie, iar instalaþiile de fabricare
a acestora au fost declarate inutiliza-
bile de cãtre OIAC. Însã „dupã ani de
relaþii cu acest regim, ani de minciuni
în alte contexte ºi, bineînþeles, o
mulþime de promisiuni nerespectate în
decursul acestui rãzboi, Statele Unite
rãmân sceptice”, a subliniat ea.
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Anunþul tãu!
MICLESCU VALENTIN si
NITULESCU CODRUT CA-
LIN pentru SC ONIOPTIC
SRL reprezentata prin dl.
Dragos PREOTEASA anun-
ta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emi-
tere a acordului de mediu
pentru proiectul: SCHIM-
BARE DE DESTINATIE DIN
SPATIU COMERCIAL (ALI-
MENTATIE PUBLICA) IN
CENTRU MEDICAL CU
MODIFICARI STRUCTU-
RALE, REFACERE FATA-
DE SI AMPLASARE FIRMA
LUMINOASA propus a fi
amplasat in municipiul
Craiova, bulevardul Nico-
lae Titulescu, nr. 2., blocul
N. Informatiile privind pro-
iectul propus pot fi consul-
tate la sediul autoritatii
competente pentru protec-
tia mediului din Craiova,
strada Petru Rares, nr. 1 si
la sediul social din Craio-
va, strada Lamaitei, nr. 2,
bloc K9, scara 1, aparta-
mentul 2 de luni pana joi
intre orele 8.00-16.30 si vi-
neri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul
autoritatii competente pen-
tru protectia mediului Dolj,
Craiova, strada Petru Ra-
res, nr. 1, judetul Dolj.

Anunþul tãu!
Comuna Gîngiova, judeþul
Dolj, titular al proiectului „
ASFALTARE DRUMURI CO-
MUNALE” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj – AVIZARE
FÃRÃ ACORD DE MEDIU
pentru proiectul „ASFALTA-
RE DRUMURI COMUNALE”,
propus a fi amplasat în co-
muna Gîngiova. 1. Proiectul
deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº
nr. 1, în zilele de L-V, între ore-
le 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet
http://arpmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare pânã
la data de 11.11.2013.
ANIVERSÃRI
La zi onomasticã
colegii din Cena-
clul Literar Mace-
donski ureazã
domnului preºe-
dinte MIHAI DU-
ÞESCU “La mulþi
ani!” sãnãtate ºi
bucurii în viaþã.
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei numelui
pãrinþii, soþia Ana ºi
soacra Mariana
ureazã dragului lor
Gabriel Enuca mul-
tã sãnãtate, bucu-
rii ºi “La mulþi ani”!

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/fe-
meie) pentru service
Germania. Telefon:
0769/978.216, 0049/
152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Studentã Facultatea
de Litere, meditez elevi
de gimnaziu (cls. I-VIII)
15 Ron/orã. Telefon:
0737/283.028.
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,
zugrãveli, finisaje. Te-
lefon: 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
frigorifice 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 apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.

Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Tele-
fon: 0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

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.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilita-
te preluare credit Pri-
ma Casã. Telefon:
0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
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S.C. SITCO SERVICE SRL
organizeaza urmatoarele cursuri
    ELECTRICIAN INTRETINERE

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

UNELTE CU COMANDA
NUMERICA
      - curs calificare,
  720 ore…………….1600 ron*.
      OPERATOR INTRODUCERE,

VALIDARE SI PRELUCRARE
DATE

- curs calificare,
720 ore……………1600 ron*.
*Pe baza unei testari initiale,

durata si costul cursurilor de cali-
ficare se pot reduce la jumatate.

Cursurile sunt autorizate de
catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari.

Pentru mai multe informatii
sunati la 0747 490 968.

PRIMARIA COMUNEI LEU ANUNÞÃ
ORGANIZAREA CONCURSULUI PEN-
TRU OCUPAREA FUNCÞIEI CON-
TRACTUALE DE REFERENTI. CON-
CURSUL SE VA DESFÃªURA LA SEDIUL
PRIMARIEI COMUNEI LEU ASTFEL

-PROBA SCRISÃ SE VA DESFAªU-
RA IN DATA DE 10.12.2013 ORA 14
IAR INTERVIUL – PROBA PRACTICÃ
SE VA DESFAªURA IN DATA DE
12.12.2013 0RA 14.

DOSARELE DE CONCURS SE POT
DEPUNE PANA LA DATA DE
5.12.2013 LA SEDIUL PRIMARIEI
COMUNEI LEU

CONDITII SPECIFICE:
- STUDII SUPERIOARE
RELATII SUPLIMENTARE SE POT

OBTINE LA SEDIUL PRIMARIEI
COMUNEI LEU SAU LA TELEFON
0251373259

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 garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 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,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna
Valea Stanciului. Tele-
fon: 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 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

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

Vând teren extravi-
lan ºi pãdure. Tele-
fon: 0766/582.831.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã , apã , posibi-
litate energie+ alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren Calea
Bucureºti km 11,
ideal benzinãrie,
halã, depozit,
showroom, 2000
m, deschidere 36
m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Cra-
iova.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 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. Te-
lefon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Super-
nova, an 2002, ITP
2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0753/
948.440.
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Barie-
ra Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/
466.171.

Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bu-
covãþ, sat Palilula,
stare foarte bunã. Te-
lefon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plitã electricã
douã ochiuri nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. 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
cornier, cu latura de
100 mm, deschide-
re 13 m.  Telefon:
0722/632.833.
Vând Ceragem
2000 lei sau 450
euro. Telefon: 0351/
409.381.
Cedez la cimitirul Si-
neasca loc de veci 9
m.p. (2 locuri). Tele-
fon: 0745/094.137.
Vând în Iºalniþa 2
mc lemne foc cu
125 lei mc. Telefon:
0770/303.445;
0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.



cuvântul libertãþii / 13joi, 7 noiembrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Telefon:
0765/291.628.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând vioarã nouã,
un sfert arcuº, cu-
tie. Telefon: 0727/
804.400.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ
5000 RON. Telefon:
0764/834.799.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.

Vând cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã
20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând ieftin un injec-
tor pentru cazan
pentru încãlzire. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0723/
653.261.

Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi 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, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 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,
dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
0766/355.375.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

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 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau maga-
zii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã de-
osebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu calo-
rifer fontã folosit, un
calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0251/
534.303.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.

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, ma-
ºinã de cusut, lustrã,
canapea, covor. 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 bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. 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 pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
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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: ªoseaua
Bãlceºti, nr. 54.

Telefon: 0765/233.013.

Vând convector pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr urgent, la
orice preþ ,câine
mascul Husky, pen-
tru împerechere,
având 2 ani. Tele-
fon:0748/151.241.
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi (uroaie
ºi mãlai). Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr presã
pentru struguri
(teasc). Telefon:
0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
S.C. închiriazã
spaþii de producþie,
birouri ºi depozita-
re. Telefon: 0770/
887.454.
SALON coafurã, fri-
zerie, 1 Mai. Telefon:
0770/175.717.
Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez apartament
2 camere, zona ho-
tel Jiu. Preþ fix 200
euro. Telefon: 0742/
159.941.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 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 apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dez-
robirii, 300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, de-
pozit, str. Dezrobirii,
nr. 59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge 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
craiovean vãduv ne-
fumãtor pentru alun-
garea singurãtãþii,
vârsta 56-70 ani. Te-
lefon: 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 aparta-
ment cu 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Caut persoanã au-
torizatã ptr. cadas-
tru în Craiova. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.
Confecþionez ºi
montez curea cane-
latã pentru maºinã
de cusut. Telefon:
0251/531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

CITAÞII
Colcea Marian, cu do-
miciliul legal în Craio-
va, Cartier Craioviþa
Nouã, Bl 155 G, sc,1,
ap.2 este chemat la ju-
decãtoria Craiova în
calitate de pârât în do-
sarul nr. 21888/215/
2013, CF 10, termen
5.12.2013, ora 10.30,
în proces cu Roman
Lionel ºi Romna Auri-
ca, pentru plângere
împotriva încheierii de
Carte Funciarã.

Sãrãcin Bogdan, cu
domiciliul legal în ora-
ºul Filiaºi, b-dul Ra-
coþeanu, Bl. 16, sc.1,
ap.13, judeþul Dolj,
este citat la Judecã-
toria Craiova, în cali-
tate de pârât în do-
sarul nr.15025/215/
2013, CMF 2, ora
8,30, cu tremen la
data de 26.11.2013,
în proces cu Oprica
Andreea pentru sta-
bilire paternitate.

PIERDERI
Pierdut carnet stu-
dent ºi legitimaþie
student, pe numele
TALPOª ALINA
ELENA, Facultatea
de Horticulturã, Cra-
iova. Se declarã nule.
S.C. CENTRUL ME-
DICAL SAMA SRL
declarã pierdut Cer-
tificatul Constatator
emis de Registrul Co-
merþului Dolj cu nr.
26221/ 19.05.2010.
Se declarã nul.

DECESE
Ne-a pãrãsit
mama, bunica ºi
strãbunica noas-
trã ELENA MILO-
ªOVICI. Înmor-
mântarea are loc
azi 7.11.2013, la
cimitirul Nord.
Odihnã veºni-
cã! Familia.
 Oihneºte-te în li-
niºte ºi pace
BIBI! Nepoþii.
CONDOLEANÞE
Tovarãºii din
Partidul Alianþa
Socialistã sunt
alãturi de profe-
sor doctor ing.
Silviu Simion
ªomîcu la grea-
ua pierdere su-
feritã prin de-
cesul tatãlui,
ILIE ªOMÎCU.
Sincere condo-
leanþe!
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De 15 ori se întâlniserã Juventus ºi
Real Madrid pânã la confruntarea de
marþi searã ºi niciodatã nu încheiaserã
la egalitate (8-7 în favoarea spanioli-
lor). “Blocajul” a fost spart cu un spec-
taculos 2-2, rezultat ce-a aruncat-o pe
Juve, incredibil, pe ultimul loc al gru-
pei (cu 3 puncte), dupã ce Copenhaga
s-a impus în faþa lui Galatasaray, scor
1-0, ºi ambele au acum patru puncte.
Totuºi, deznodãmântul de pe “Parken”
o avantajeazã pe campioana Italiei, care,
în contextul în care turcii izbândeau,
se vedea pusã în ipostaza de a recupe-
ra un ecart de patru lungimi în cele
douã partide rãmase de jucat, cu Co-
penhaga, acasã, ºi la Istanbul. Aºa, dacã
n-o va comite din nou contra nordicilor ºi
dacã Galata nu va produce vreo suprizã de
proporþii la Madrid, “Bãtrâna Doamnã” va
avea nevoie doar de o remizã pe malurile Bos-
forului pentru a pune mâna pe locul secund.

Disecând cele întâmplate în capitala Pie-
montului, Real, la avantajul punctajului ma-
xim, nu s-a omorât mai deloc cu firea în
prima reprizã, pe care a încheiat-o cu un
deficit de un gol, dupã ce Varane la faultat în
careu pe Pogba iar chilianul Vidal (41) a scu-
turat plasa de la punctul cu var.

De la vestiare a ieºit o cu totul altã echipã
a Madridului, care “a muºcat” de douã ori
într-un sfert de orã. Rolnaldo a sunat adu-
narea! Portughezul ºi-a marcat a 100-a apa-
riþie în Ligã cu un gol (52), al 59-lea în com-
petiþie, ºi assist-ul la al doilea, înscris de Bale.

Calificarea în “optimi” pãrea parafatã.
Pãrea. Show-ul a continuat cu replica-blitz
a lui Llorente (65), care nu l-a iertat pe Ca-
sillas, dupã o nouã eroare a aceluiaºi Varane.
Restul timpului s-a jucat pe contre, dar isto-
ria fusese scrisã.

Ronaldo a bãtut recordul lui Messi!
Cu reuºita sa a mai atins
ºi alte trei performanþe

Prin golul înscris la Torino, Cristiano
Ronaldo a atins 4 recorduri consecutive.

Conform as.com, portughezul a devenit
jucãtorul care a marcat cele mai multe go-
luri în Liga Campionilor într-un an. Cu 14
reuºite în 2013, în cea mai importantã com-

Grupa A
Sociedad – Man. United 0-0
ªahtior – Leverkusen 0-0
Clasament: 1. Man. United 8p, 2. Leverku-

sen 7p, 3. ªahtior 5p, 4. Sociedad 1p.
Mai e de jucat: Leverkusen – Man. United,

ªahtior – Sociedad (27 noi.), Man. United –
ªahtior, Sociedad – Leverkusen (10 dec.).

Grupa B
Juventus – Real Madrid 2-2
(Vidal 41 pen., Llorente 65 / Cr. Ronaldo

52, Bale 60)
Copenhaga – Galatasaray 1-0
(Braaten 6)
Clasament: 1. Real 10p, 2. Galatasaray 4p,

3. Copenhaga 4p, 4. Juventus 3p.
Mai e de jucat: Real – Galatasaray, Juven-

tus – Copenhaga (27 noi.), Galatasaray – Ju-
ventus, Copenhaga – Real (10 dec.)

Grupa C
Paris SG – Anderlecht 1-1
(Ibrahimovici 70 / de Zeeuw 68)
Olympiakos – Benfica 1-0
(Manolas 13)
Clasament: 1. Paris SG 10p, 2. Olympiakos

7p, 3. Benfica 4p, 4. Anderlecht 1p.
Mai e de jucat: Anderlecht – Benfica, Paris

SG – Olympiakos (27 noi.), Benfica – Paris SG,
Olympiakos – Anderlecht (10 dec.).

Grupa D
Plzen – Bayern Munchen 0-1
(Mandzukici 65)
Man. City – ÞSKA Moscova 5-2
(Aguero 3 pen., 21, Negredo 30, 51, 90+2 /

Doumbia 45+1, 71 pen.; Costel Pantilimon a
fost integralist la gazde, bifind astfel primul sãu
meci în competiþie în tricoul „cetãþenilor”)

Clasament: 1. BAYERN 12p, 2. MAN. CITY
9p, 3. ÞSKA Moscova 3p, 4. Plzen 0p.

Mai e de jucat: ÞSKA – Bayern, Man. City
– Plzen (27 noi.), Bayern – Man. City, Plzen –
ÞSKA (10 dec.).

Asearã, dupã închiderea
ediþiei

Grupa E
Basel (4p) – Steaua (1p), Chelsea (6p) –

Schalke (6p).
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) – Cel-

tic (3p).

În faza urmãtoare, cea a optimilor de fina-
lã, se calificã primele douã clasate (Bayern ºi
Man. City au obþinut deja calificarea), în timp
ce formaþiile clasate pe locul trei vor accede
în „16”-imile Ligii Europa.

Astãzi
Pandurii – Fiorentina 20:00 (Digi 1, Dolce 1,

PRO TV)
Dnepr – Pacos 20:00 (Dolce 2)
Clasament
1. Fiorentina 3 3 0 0 8-1 9
2. Dnepr 3 2 0 1 4-2 6
3. Pandurii 3 0 1 2 1-5 1
4. Pacos 3 0 1 2 1-6 1

Digi Sport 1
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Pandurii –

Fiorentina / 23:00 – TENIS (M) – Turneul Cam-
pionilor (Londra): ziua a 4-a.

Digi Sport 2
16:00 – TENIS (M) – Turneul Campionilor

(Londra): ziua a 4-a / 20:00, 22:05 – FOTBAL
– Liga Europa: St. Gallen – Valencia, Totten-
ham – Sheriff.

Digi Sport 3
19:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

Rubin Kazan – Wigan, Lazio – Apollon Li-
massol.

Dolce Sport 1
17:00 – FOTBAL – Liga I: Sãgeata Nãvo-

dari – Astra Giurgiu / 20:00 – FOTBAL – Liga
Europa: Pandurii – Fiorentina.

Dolce Sport 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

Dnepr – Pacos, Tottenham – Sheriff.
PRO TV
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Pandurii –

Fiorentina.

Grupa A: Kuban (1p) – Swansea (7p), St. Gallen (3p) – Valencia (6p), ora 19:00, repectiv 20:00.

Grupa B: Ludogoreþ (9p) – Cern. Odesa (3p), Eindhoven (4p) – Dinamo Zagreb (1p), ambele ora
20:00.

Grupa C: Esbjerg (6p) – Elfsborg (1p), Standard Liege (1p) – Slazburg (9p), ora 20:00.

Grupa D: Rubin Kazan (7p) – Wigan (5p), Maribor (3p) – Waragem (1p), ora 19:00, respectiv
20:00.

Grupa F: APOEL Nicosia (1p) – Bordeaux (3p), Maccabi Tel Aviv (4p) – Frankfurt (9p), ora 20:00.

Grupa G: Rapid Viena (2p) – Genk (7p), Thun (3p) – Dinamo Kiev (4p), ora 22:05.

Grupa H: Sevilla (7p) – Liberec (5p), Estoril Praia (1p) – Freiburg (2p), ora 22:05.

Grupa I: Rijeka (1p) – Lyon (5p), Guimaraes (4p) – Betis (5p), ora 22:05.

Grupa J: Legia Varºovia (0p) – Trabzonspor (7p), Lazio (5p) – Apollon Limassol (4p), ora 22:05.

Grupa K: Tromso (1p) – Anji (4p), Tottenham (9p) – Sheriff (2p), ora 22:05.

Grupa L: Alkmaar (5p) – Karagandy (2p), Maccabi Haifa (1p) – PAOK Salonic (7p), ora 22:05.

În faza urmãtoare se calificã primele douã clasate.

 CR7, gol plus pasã decisivã la meciul 100 în Ligã!

Juve ºi Real au oferit primul egalJuve ºi Real au oferit primul egalJuve ºi Real au oferit primul egalJuve ºi Real au oferit primul egalJuve ºi Real au oferit primul egal
din istoria confruntãrilor directedin istoria confruntãrilor directedin istoria confruntãrilor directedin istoria confruntãrilor directedin istoria confruntãrilor directe

petiþie intercluburi, vedeta madrilenilor l-a
depãsit pe rivalul de la Barcelona, Lionel
Messi care în 2012 marcase de 13 ori.

Totodatã, Ronaldo a egalat recordul lui
Filippo Inzaghi ca golgeter dupã 4 etape dis-
putate în faza grupelor, respectiv 8 reuºite.
Cristiano a mai egalat cele 59 de goluri mar-
cate de ªevcenko în Ligã, iar acum în faþa
sa mai sunt doar Raul, Messi ºi Van Nistel-
rooy.

Golul lui Cristiano a ajutat ºi Madridul sã
atingã douã recorduri! A devenit primul club
din istoria competiþiilor europene care înscrie
în 20 de meciuri consecutive disputate în
deplasare ºi a egalat un record, deþinut de
Barça, care între 2009 ºi 2012 marcase în
29 de meciuri consecutive în Ligã. Bonus,
prin reuºita sa, Real a devenit a treia echipã
ce atinge cota 300 pe teren strâin (301 în
total).Doar Bayern Munchen (302, dupã vic-
toria cu 1-0 de la Plzen) ºi Barcelona (342)
au mai multe goluri înscrise în de-
plasare.

“Recordurile nu mã încântã,
ceea ce vreau e ca echipa mea
sã câºtige”

 La finalul partidei cu Juventus,
Ronaldo, care a ajuns la golul cu
numãrul 222 în 215 apariþii a decla-
rat: “Mã simt foarte bine, e un mo-
ment foarte bun al carierei mele. Atât
fanii, cât ºi colegii mã trateazã cu
foarte multã cãldurã. Încerc sã joc

cât mai bine, sã dau tot ce am mai bun ºi sã
demonstrez cã sunt fotbalist bun. Recordu-
rile nu mã încîntã, ceea ce vreau mai mult e
sã cîºtig cu echipa mea. Vreau un viitor mai
bun decît prezentul”.

“Il Luce” a ratat revanºa
cu Leverkusen:

“E incredibil
cã nu am câºtigat”

ªahtior-ul lui Mircea Lucescu nu a reuºit
decât o remizã albã pe teren propriu împo-
triva nemþilor de la Bayer Leverkusen, dupã
0-4 în urmã cu douã sãptâmâni, când a fost
dezavantajatã clar de arbitri, iar echipa ucrai-
neanã se aflã pe locul trei în grupã, la tot
atâtea lungimi de liderul United ºi la douã de
adversara germanã.

Antrenorul român a comentat evoluþia
echipei sale din partida de marþi, fiind de
pãrere cã doar forma excelentã a portarului
lui Leverkusen a pãstrat rezultatul de egali-
tate pe tabela de marcaj.

“E incredibil cã nu am câºtigat, dar am
prins ºi un portar într-o formã senzaþionalã.
Am avut ºi multã neºansã, puteam sã mar-
cãm 4 goluri doar în prima reprizã. A fost o
demonstraþie cã ceea ce s-a întâmplat la
Leverkusen a fost cauzat de prestaþia arbi-
trilor.

Îmi pare foarte rãu, þinând cont ºi de echi-
pa pe care am trimis-o în teren, cu jucãtori
foarte tineri. Toþi au fost foarte buni, în pri-
ma reprizã i-am dominat copios. Am avut 6-
7 situaþii foarte clare de a marca. Leno a
fãcut o super-partidã”, a spus Mircea Lu-
cescu la Dolce Sport.

LIGA EUROPA – GRUPA E –

ETAPA A IV-A
Programul complet al celorlalte meciuri ale zilei SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A IV-A
Rezultatele complete

consemnate marþi searã
Rezultatele complete

consemnate marþi searã
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Echipa de handbal a Craiovei este în graficul obiectivului pe termen
scurt impus de Carmen Amariei, obţinerea a 3 victorii din 3 meciuri accesi-
bile. SCM a câştigat acasă cu Tomis Constanţa şi în deplasarea de la Vâl-
cea, iar sâmbătă o aşteaptă ultima partidă de pe teren propriu din 2013,
contra echipei CSM Ploieşti. Amariei este avizată de schimbarea de antre-
nor petrecută la formaţia prahoveană şi tratează ca atare jocul, unul din
care vrea să obţină toate punctele. „Dumitru Muşi mi-a fost antrenor la
naţională, este un tehnician deosebit, cu mare experienţă, dar este o provo-
care pentru mine să câştig contra echipei dânsului. Am încredere în fete,
sunt în creşetere ca evoluţie şi consider că proiectul demarat în vară la
Craiova prinde contur, echipa se omogenizează treptat. Nu ne îngrijorează
clasamentul, mai sunt multe meciuri şi ne păstrăm obiectivul de calificare în
play-off. Este ultimul meci în Polivalentă anul acesta şi sperăm să avem
publicul alături, fiindcă s-a văzut că ne poate ajuta în momentele g rele.
Cât despre echipa naţ ională, sunt sigură că portarul Mirela Nichita va fi
convocată pen tru turneul final din decembrie, şi poate Nicoleta Dincă, în
funcţie de s tarea ei de sănătate. Deocamdată, este recuperată în propor-
ţie  de 80 la sută după problema la umăr. Şi Gogoriţă ar putea prinde
ultimul tren, are şansa în acest meci să-i demonstreze selecţ ionerulu i că
merită să fie convocată” a declarat Carmen Amariei.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 11 9 2 0 27-7 29
Astra 12 8 2 2 29-11 26
Petrolul 13 7 5 1 18-9 26
Pandurii 13 7 2 4 30-17 23
Ceahlăul 13 5 5 3 17-12 20
Dinamo 13 5 4 4 20-14 19
Gaz M. 13 5 4 4 17-16 19
Botoşani 13 5 4 4 14-17 19
CFR Cluj 13 4 6 3 16-16 18
ACS Poli 13 4 4 5 13-15 16
Săgeata 13 4 3 6 12-22 15
Concordia 10 4 2 4 12-14 14
Oţelul 13 4 2 7 14-25 14
Braşov 13 2 4 7 13-18 10
Viitorul 12 2 4 6 6-20 10
Vaslui 12 5 2 5 13-11 9
„U” Cluj 13 1 4 8 10-25 7
Corona 13 1 3 9 8-20 6

6

5

4

FC Vaslui este penalizată cu 8 puncte.

Săgeata – Astra
– astăzi, ora 17
Vaslui – Petrolul
 – vineri, ora 19
CFR Cluj – Dinamo
– vineri, ora 21.30
Botoşani – Ceahlăul
– sâmbătă, ora 14
Viitorul – Pandurii
– duminică, ora 19.30
Gaz Metan – Concordia
– luni, 18
ACS Poli – Oţelul
–luni, 19.30
Corona – FC Braşov
– luni, ora 20.30
Partida Steaua – „U” Cluj a

fost amânată.

Etapa a XIV-a

LIGA I

Handbal, SCM Craiova – CSM Ploieşti

Amariei, ambiţionată să-l „bată” pe Muşi

„Cântec pentru Oltenia” s-a au-
zit aseară şi în memoria lui Adrian
Păunesc u,  la meciul Craiova –
Vâlc ea. Cei 3 ani de la dispariţia
poetului şi gestul familiei de a dona
imnul echipei din Bănie au fost cin-
stiţi, pe lângă momentul de recu-
legere, şi cu mesajul „Te vom iubi
mereu, maestre” de c ătre galeria
craioveană, iar cele două ec hipe
au salutat public ul în tricouri cu
chipul lui Păunescu.  Golurile au
venit rapid în poarta fostului di-

Universitatea Craiova – CSM Rm. Vâlcea 3-1
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 1.000.

Au marcat: Gorovei 6, Pleşan 15, Curelea 51  / Negruţ 26.
Craiova: Brac 6 – Cârjă 6, Pătraşcu 6, Izvoranu 6, Velcovici 6 – Gorovei 8 (81 Dragu), Ad. Ionescu 7,
Pleşan –cpt. 7 (36 Dragalina) 6, Ganea 8, Sin 7 (35 Opriţa) 6 – Curelea 7. Antrenor: Ovidiu Stângă.

Vâlcea: Matache 5 – Samson 4 (30 Deaconescu) 5, Pârvulescu 6, I. Stoica – cpt 4, Briceag 6 – Ad.
Popa 6 (60 Cataramă) 5, Cârstoiu 5 (50 Geantă) 5, Bărbulescu 6, Lircă 6, Negruţ 7 – Arnăutu 6. Antrenor:

Claudiu Niculescu.
Arbitri: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) 5 – Aurel Oniţă (Constanţa) 8, Mikloş Nagy (Cluj) 8.

Observatori: Iulian Spătaru (Timişoara), Gheorghe Cristoloveanu (Bucureşti)

Universitatea Craiova s-a impus clar aseară pe „Ion
Oblemenco” în derby-ul cu Vâlcea, după cea mai bună

prestaţie din actualul sezon

namovist, Matache, după un sfert
de oră alb-albaştrii având dublu
avantaj, datorită lui Gorovei şi Ple-
şan. Decarul a speculat superb cu
o torpilă aproape de sol mingea
servită de Curelea la 20 de metri,
iar Pleşan s-a putut bucura pe gard
cu fanii şi datorită centrării ideale
a lui Sin.  Numai că jucătorii care
au c olaborat la golul secund nu
aveau să prindă pauza pe teren,
din cauza accidentărilor. Veştile
rele au fost completate de dimi-

nuarea avantajului luat rapid,  fi-
indc ă Negruţ a marc at din şase
metri după o fază în care benzile
Craiovei au fost pas ive. A fost
prima ocazie a oaspeţilor în der-
by-ul oltenesc care a contat foar-
te mult şi prin perspectiva play-
off-ului. Nici Claudiu Niculescu
nu l-a mai suportat toată repriza
pe Samson, care s-a comportat de
parc ă Sin ar fi fost Dalila, f iind
depăşit de fiecare dată.  Repriza
secundă a început cu un refuz ne-

verosimil al centralului Rusandu
la henţul evident în careu al lui
Ionuţ Stoica,  dar c ăpitanul oas-
peţilor avea să se „revanşeze”
imediat.  Astfel,  o pasă ezitantă
spre Matache a însemnat doar un
assist pentru Curelea, care i-a
strecurat „scăriţa” portarului vâl-
cean ş i a mai potolit emoţiile din
tr ibune. Tot Curelea avea să ra-
teze c ea mai mare ocazie, după o

Liga a II-a, seria a 2-a, etapa a 10-a

Metalul Reşiţa – FC U Craiova 1-0
A marcat: Staicu 48.
Olimpia Satu Mare – CS Mioveni 1-1
Au marcat: Zsiga 39 / A. Popa 26.
Minerul Motru – FC Bihor 1-2
Au marcat: Speroni 55 / R. Lukacs 2, 8.
FC Olt – UTA Arad 1-0
A marcat: Ignea 23 – pen.
ASA Tg. Mureş – Gloria Bistriţa s-a jucat aseară, după închiderea ediţiei.

Clasament
1. CS Universitatea 10 6 3 1 13-7 21
2. Gloria Bistriţa 9 5 2 2 11-6 17
3. FC U Craiova 10 4 4 2 9-6 16
4. Metalul Reşiţa 10 5 1 4 13-12 16
5. CSM Rm. Vâlcea 10 4 3 3 15-12 15
6. FC Olt Slatina 10 4 3 3 9-7 15
7. ASA Tg. Mureş 9 3 4 2 8-6 13
8. Olimpia Satu Mare 10 3 5 2 9-9 14
9. FC Bihor Oradea 10 3 2 5 10-13 11
10. CS Mioveni 10 2 4 4 9-13 10
11. FC UTA Arad 10 2 2 6 7-14 8
12. Minerul Motru 10 1 1 8 5-14 4

fază-şnur cu Cârjă şi Dragalina
coautări. A treia reuşită a fost săr-
bătorită cu torţe de galerie, care a
cântat permanent pe parcursul jo-
cului, unul care a sărit peste nive-
lul ligii secunde. Craiovenii n-au
părut deloc apăsaţi de postura de
lideri, dimpotrivă, ac easta le-a dat
şi mai multă înc redere, reuş ind
aseară cea mai bună prestaţie din
actuala stagiune.
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