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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Pe vremuri, Popescule, haidu-
cii luau de la cei avuţi şi dădeau la
săraci; politicienii  noştri iau, se
îmbogăţesc şi nu dau la nimeni. administraţie  / 5

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE

Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

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

 CU PLATA PE LOC

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

Craiovenii sunt invitaţi, în acest
week-end, la „Zilele filmului ro-
mânesc”, un eveniment cu care Pri-
măria Craiova inaugurează Cen-
trul Multifuncţional din Romaneşti,
construcţia care a primit, de acum, destinaţia
de mall cultural. În aceste două zile, cinefilii
vor avea ocazia să vizioneze unele dintre cele
mai bune producţii româneşti de ultimă oră.
Intrarea este gratuită.
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Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa:

„Drumul care leagă
Catane de Afumaţi
împlineşte un vis
pe care oamenii îl
aveau de mai bine
de 30 de ani”

Preşedintele Cons iliului Jude-
ţean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a in-
spectat, joi după-amiază, lucrările
de întreţinere şi reparaţii realizate
de societatea de specialitate din
subordinea CJ la două dintre cele
mai importante artere rutiere din
zona de sud a judeţului.
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Social-democraþii s-au reunit, timp de douã zile,
ieri ºi astãzi, la Bucureºti, pentru ºedinþa anualã a
Consiliului Naþional al partidului, având pe agendã
subiecte politice la zi, între care proiectul de lege
privind descentralizarea. Dacã ieri au avut loc dez-
bateri pe ateliere de specialitate, denumite „Atelie-
rele Viitorului”, urmeazã ca astãzi peste 4.500 de
delegaþi ai PSD sã se reuneascã în plenul Consiliu-
lui Naþional. La acest for de conducere al PSD, pri-
mul ca importanþã dupã Congres, nu vor avea loc
alegeri pentru cea mai înaltã funcþie, ultimul preºe-
dinte al Consiliului fiind, pânã în 2012, fostul pre-
mier Adrian Nãstase. Preºedintele formaþiunii, Vic-
tor Ponta, a subliniat recent cã aceastã manifestare
va fi una cu caracter anual, pe modelul partidelor
din familia social-democratã europeanã. „Sâmbãtã
dimineaþã, întâlnirea în plen a noastrã, a Consiliului
Naþional lãrgit, este evenimentul anual în care tre-
buie sã spunem foarte clar cãtre toþi membrii noºtri,
cãtre toþi militanþii noºtri ce s-a fãcut bine în aceastã
perioadã, ce s-a fãcut rãu ºi mai ales ce avem de
fãcut în 2014 — încã un an important, încã un an
greu. Nu mai vin ani uºori, se pare, aºa încât vã rog
pe toþi ca în aceastã sãptãmânã sã discutãm despre
temele mari ale Partidului Social Democrat ºi ale ce-
lor care ne voteazã, în aºa fel încât votanþii noºtri,
militanþii noºtri, membrii noºtri, aliaþii noºtri, adver-
sarii noºtri sã ºtie foarte clar ce doreºte ºi ce-ºi pro-
pune PSD sã facã pentru 2014”, a declarat luni pre-
mierul Ponta. Un punct esenþial pe agenda Consi-
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liului Naþional al PSD îl reprezintã, aºa cum spu-
neam, proiectul de lege privind descentralizarea,
care va fi prezentat ºi în Parlament pânã la jumãtatea
lunii noiembrie. „Din 2010 am trecut la un mod de
organizare specific partidelor de centru-stânga eu-
ropene — ºi anume o conferinþã anualã, conferinþã
la care au loc dezbateri tematice pe cele mai impor-
tante subiecte pentru PSD ºi vineri (n.r. - ieri), în
cursul zilei, vor fi 15-20 de paneluri diferite pe toate
domeniile, care prezintã importanþã pentru agenda
publicã ºi a noastrã, ca partid, dupã care, dupã-
amiazã, o sã avem reuniunea aleºilor locali — preºe-
dinþi de consilii judeþene, primari, consilieri judeþeni
ºi locali, cu care sã dezbatem pregãtirea pentru 2014
a agendei noastre de dezvol-
tare a comunitãþilor locale”, a
explicat, tot luni, preºedintele
PSD. Consiliul Naþional ar pu-
tea valida, pe de altã parte,
susþinerea social-democraþilor
români pentru candidatura lui
Martin Schulz la preºedinþia
Comisiei Europene. „Aº vrea
la Consiliul Naþional sã cerem
eventual — nu avem o proce-
durã prevãzutã în Statut... La
nivel european, Partidul Socia-
liºtilor Europeni îl va avea ca
ºi candidat pentru funcþia de
preºedinte al Comisiei Europe-

ne pe Martin Schulz. Este o persoanã pe care o
cunoaºtem foarte bine ºi care a fost de multe ori ºi
în România, ºi aici, la PSD. ªi cred cã e bine pentru
PSD, fiind unul din partidele cele mai puternice în
acest moment, într-o familie politicã care are deja
zece prim-miniºtri în Europa, sã avem un candidat
comun pentru funcþia de preºedinte al Comisiei
Europene”, a menþionat Ponta.

Ieri, în debutul ºedinþei Comitetului Executiv Naþio-
nal, liderul PSD a declarat cã mesajul Consiliului Naþi-
onal al partidului va fi unul singur: „2014 este, în sfâr-
ºit, sfârºitul regimului Bãsescu. Trebuie sã spunem
românilor ce vom face în 2014 ºi dupã 2014, dupã ce se
terminã zece ani negri de regim Traian Bãsescu”.

Antonescu: Dupã toate
probabilitãþile, toþi
europarlamentarii PNL
vor fi iar pe listã

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat, ieri, cã toþi actualii europarla-
mentari liberali se vor regãsi, „dupã toa-
te probabilitãþile”, pe lista de candidaþi
ai partidului în alegerile pentru Parla-
mentul European din 2014. El a fãcut
acest anunþ dupã întâlnirea pe care a
avut-o, la Parlament, cu liderul grupului
ALDE din Parlamentul European, Guy
Verhofstadt. Liderul PNL a precizat apoi,
într-o conferinþã de presã, cã nu a discu-
tat cu Verhofstadt despre candidaþii PNL
la europarlamentare. „Eu cunosc, dacã
este vorba de nume, din relaþia noastrã
în timp, modul în care domnul Verhof-
stadt ºi ceilalþi colegi apreciazã prestaþia
tuturor europarlamentarilor noºtri ac-
tuali ºi fãrã îndoialã cã aº putea sã vã
spun, dupã toate probabilitãþile, cã se vor
regãsi pe viitoarea listã, având deja o
experienþã ºi o prestaþie apreciatã ºi de
conducerea grupului ºi de toþi colegii de
acolo”, a spus Antonescu.

Premierul spune cã
modificãrile la Legea
învãþãmântului ar putea fi
fãcute prin ordonanþã

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã, în cazul în care preºedintele Tra-
ian Bãsescu va continua sã blocheze pro-
iectele de lege, modificãrile aduse Legii
învãþãmântului vor fi fãcute prin ordo-
nanþã. Premierul a adãugat cã îºi asumã
aceastã decizie politicã, susþinând cã este
greu de înþeles blocarea unor legi dupã
ce sunt adoptate de Guvern. „Este foarte
clar cã acele modificãri de lege de care
are nevoie sistemul de educaþie vor fi sa-
botate de preºedintele Traian Bãsescu,
nu va promulga legi, vor fi de 5-7 ori la
Curtea Constituþionalã. (...) Sunt abso-
lut de acord sã adoptãm modificãrile cele
mai importante, dupã ce le discutãm cu
specialiºti, cu sindicate, pe calea ordo-
nanþei, pentru cã este clar cã proiectele
de lege vor fi blocate de Traian Bãsescu.
(...) Nu mai stãm dupã blocaje. Un an
este puþin, dar este lung pentru sistemul
de educaþie”, a declarat premierul, în ca-
drul Atelierului de educaþie al PSD.

Vicepremierul Liviu Dragnea (foto)
a declarat ieri, la „Atelierele Viitoru-
lui”, organizate în cadrul Consiliului
Naþional al PSD, cã primarii vor be-
neficia de salarii mai mari ºi de schim-
barea sistemului de calculare a aces-
tora, fiind luat în calcul ºi un spor
pentru fonduri europene. „Salariile
primarilor, eu cred cã e o problemã
importantã ºi eu vreau ca salariile pri-
marilor sã fie mãrite. În opinia mea, în
ultimii câþiva ani de zile se perpetu-
eazã o ipocrizie, cã primarul nu are
nevoie de salariu, cã furã”, a declarat
Dragnea. În opinia vicepremierului,

Dragnea: Primari i  vor beneficia
de salarii  mai mari ºi sporuri

pentru absorþ ia fonduri lor europene România va avea la dispoziþie,
în urmãtorii ºapte ani (2014-2020),
aproape 400 de milioane de euro
pentru înfiinþarea fondurilor mu-
tuale ºi gestionarea riscurilor din
agriculturã, bani care vor fi alocaþi
prin noul Program Naþional de Dez-
voltare Ruralã (PNDR), a declarat
pentru Agerpres ministrul Agricul-
turii, Daniel Constantin. „Prin noul
PNDR avem alocatã o sumã de 397
de milioane de euro pentru înfiin-
þarea fondurilor mutuale, un con-
cept la care eu þin foarte mult ºi de
care România avea nevoie încã din
2007. Ordonanþa pe care am dat-o
pentru înfiinþarea fondurilor mu-
tuale este în prezent la nivelul Par-
lamentului, pentru a o îmbunãtãþi
ºi ulterior pentru a fi aprobatã, iar
pânã la 1 martie se vor putea de-
pune documentele”, a spus Con-
stantin. Acesta a explicat cã ºi-ar
dori sã existe în România un sin-
gur fond mutual, pentru gestiona-
rea mai eficientã a riscurilor din
agriculturã, „dar dacã se vor înfiin-
þa douã, nu e nici un fel de proble-
mã. Aceste sume pe care le avem
alocate prin PNDR pentru gestio-
narea riscurilor merg cãtre fermie-
rii care au pierderi de venit din ca-
uza riscurilor neacoperite de so-
cietãþile de asigurãri ºi aici mã re-

Constantin: Primele mãsuri din noul PNDR
vor fi deschise la începutul lui 2014

responsabilitatea primarilor pentru
documentele pe care le semneazã în
aceastã calitate este foarte mare, in-
clusiv în ceea ce priveºte proiectele
finanþate din fonduri europene. Drag-
nea a afirmat cã în cazul funcþionari-
lor care se ocupã de fondurile euro-
pene sunt alocate bonusuri de 75%,
în vreme ce primarii nu beneficiazã
de nici un fel de spor, nici mãcar de
spor de vechime. De aceea, el a men-
þionat cã a avut o discuþie cu minis-
trul Fondurilor Europene, Eugen Te-
odorovici, „sã încercãm sã vedem
cum putem modifica legislaþia pen-

tru ca un primar sã primeascã, poa-
te nu 75% în plus la salariu, pentru
cã nu trei sferturi din munca lui este
pentru proiectele europene, dar un
procent care sã fie legat de munca
ºi timpul pe care îl dedicã acelor
proiecte”, a spus Dragnea. El a mai
menþionat cã o altã mãsurã pe care
o are în vedere vizeazã salarizarea
primarilor în funcþie de numãrul de
locuitori, ºi nu în funcþie de înca-
drarea acestora în categorii: comu-
nã, oraº sau municipiu. Dragnea a
subliniat cã mãsurile privind salari-
zarea primarilor sunt cuprinse în
proiectul care va modifica legea
administraþiei locale.

fer la secetã, grindinã, diverse boli
neprevãzute ºi care nu intrã în raza
de acoperire a societãþilor de asi-
gurãri”. Preºedintele Comisiei pen-
tru agriculturã, silviculturã, indus-
trie alimentarã ºi servicii specifice
a Camerei Deputaþilor, Nini Sãpu-
naru, a afirmat recent cã legea fon-
durilor mutuale ar putea fi aproba-
tã de Parlament pânã la finalul lu-
nii noiembrie. Primele mãsuri din
noul PNDR 2014 - 2020 vor fi des-
chise la începutul anului 2014 ºi
vor viza investiþiile în ferme ºi în
procesare, a mai declarat minis-
trul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale. „La începutul anului 2014
vom deschide, pe rãspunderea
statului membru, mãsurile care
vizeazã producþia, deci înfiinþarea
de ferme, ºi partea de procesare,
pentru cã sunt mãsuri care au
continuitate ºi la nivel european,
regulamentele nu se modificã ºi
atunci putem sã deschidem pe
rãspunderea statului membru”, a
spus Constantin. Noul PNDR
2014-2020 urmeazã sã fie trimis la
Bruxelles pentru aprobare, însã
beneficiarii pot depune proiecte
pe anumite mãsuri, dacã statul
membru îºi asumã rãspunderea,
chiar dacã programul nu este încã
aprobat de Comisia Europeanã.

Vicepreºedintele PSD Gheor-
ghe Nichita, primar al oraºului
Iaºi, a criticat, ieri, la „Atelierele
Viitorului” organizate de PSD,
poziþia ministrului de Interne,
Radu Stroe, pe subiectul descen-
tralizãrii Poliþiei, afirmând cã libe-
ralul doreºte sã menþinã „contro-
lul pe ºefi”. Nichita a susþinut cã
în momentul înfiinþãrii structuri-

PSD-istul Nichita îl criticã pe ministrul PNL Stroe: Vrea sã menþinã controlul pe ºefi
lor de poliþie localã a existat o re-
ticenþã din partea Guvernului,
însã în cele din urmã s-a dovedit
cã autoritãþile locale pot pregãti
personalul pentru a pune la punct
un sistem eficient. „Stiþi cu cât
ne-a scãzut infracþionalitatea în
urmãtorii ani de zile? Cu 43%, ºi
acest lucru l-a mãsurat chiar
cine? Cei de la Poliþia naþionalã,

când fãceam muncã în locul lor.
Astãzi vorbim cu ministrul de In-
terne ºi nu vrea sã înþeleagã trea-
ba asta, pentru cã sistemul nu e
nevinovat, sistemului dânsului de
acolo. Sunt încã oameni care vor
centralism, dar nu sã dea compe-
tenþe mai departe, vor sã þinã în
mânã totul, controlul pe ºefi ºi aºa
mai departe, dar fãrã sã ne lase sã

facem ordine ºi liniºte publicã,
deºi noi avem în lege obligaþia sã
respectãm ordinea ºi liniºtea pu-
blicã”, a afirmat Nichita. Minis-
trul Afacerilor Interne, Radu
Stroe, declara, în octombrie, cã
nici Poliþia Rutierã ºi nici Poliþia
de ordine publicã nu vor fi des-
prinse din MAI ºi  trecute în
subordinea autoritãþilor locale.
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Vinul este cel mai bun amba-
sador al Franţei.  Acesta este răs-
punsul dat de 62% dintre francezi,
care consideră licoarea respecti-
vă drept emblematic ă pentru He-
xagon, potrivit barometrului Ifop
2013,  realizat între 26-28 august
a.c. , via Internet, pe un eşantion
de 1.001 repondenţi de peste 18
ani, reprezentativi în rândul popu-
laţiei.  În procente c ovârş itoare,
cei intervievaţi au menţionat că
vinul le acompaniază mesele,  în-
tâlnirile între prieteni, le întreţine
bucuria trăirii, le face viaţa c oti-
diană mai agreabilă, fiind consi-
derat bun pentru sănătate. Divi-
nul nectar din struguri este con-
siderat de 85% dintre persoanele

MIRCEA CANŢĂR

Vinul, cea mai bună emblemă a Franţei
intervievate drept o componentă
a modului francez de a trăi. O cină
cu prietenii este de neconceput de
89% dintre francezi a fi lipsită de
prezenţa vinului. În fine, din punct
de vedere ec onomic 94% au afir-
mat c ă vinurile reprezintă o com-
ponentă a exporturilor franc eze,
iar 93% le-au identificat drept un
motor al turismului. Nu mai puţin
de 73% atribuie filierei viticole
crearea de locuri de muncă.  O
eventuală augmentare a taxelor
asupra vinurilor ar putea fi moti-
vată doar prin raţiuni f inanciare,
statul căutând noi surse de alimen-
tare a bugetelor, într-un dif ic il
context economic, ş i nicidecum
din raţiuni de sănătate public ă.

Buni cunoscători ai vinurilor de
calitate, dar şi desăvârşiţi cozeuri,
franc ezii preferă discuţii compe-
tente pe ac eastă temă, aidoma
celor despre muzică, cinema sau
fotbal.  Recunosc ând calitatea
competitivă a vinurilor autohtone,
francezii mai opinează că podgo-
riile lor contribuie la înfrumuse-
ţarea peisajului, încât anul trecut
s-au înregistrat 83 de milioane
turişti străini care au vizitat Fran-
ţa. Neîndoielnic, podgorenii fran-
cezi produc vinuri de calitate, con-
sacrate ca origine, uşoare ca tă-
rie alcoolică,  aromate, fragede,
ceea ce le face competitive. Nu
sunt singurii pe continent sau în
cadrul Uniunii Europene. I talia,

Spania, Portugalia sunt ţări care
au şi ele un cuvânt de spus pe pia-
ţa vinurilor, unde s-a resimţit la
un moment dat concurenţa vinu-
rilor chiliene şi australiene. Se afir-
mă, sau deja au obţinut consacra-
rea, vinurile româneşti. Într-o ast-
fel de competiţie acerbă pe pieţe,
afirmarea vinurilor româneşti albe
şi roşii, poate mai robus te, dar
catifelate şi fragede, nu poate fi
privită cu ochi buni. România a
revenit printre marile state produ-
cătoare de vin din lume,  fiind cla-
sată pe locul 11,  potrivit Organi-
zaţiei internaţionale a viei şi vinu-
lui.  Poate tocmai de aceea, sau,
mai corect spus, într-o asemenea
companie selectă, salba de medalii

a vinurilor „Domeniul Coroanei”
de la Segarcea merită salutată şi
mereu elogiată. Ele conferă plu-
sul de personalitate al Doljului şi
implicit al Olteniei. Dacă mai ţi-
nem seama că am avut parte de o
toamnă blândă, pe inima vinif ica-
torilor veritabili, atunci nu putem
decât decreta realitatea că vinuri-
le ac estui an – odată limpezite –
din toate plaiurile Doljului, vor
însenina,  nu doar la suflet, pe
mulţi semeni de-ai noştr i. Şi dacă
francezii îşi desc ântă vinurile, în
buna tradiţie, avem motive în-
dreptăţite să fac em acelaşi lucru.
Şi nu doar datorită faptului c ă în
vin stă adevărul, c i şi realităţii că
avem vinuri bune.

”Zilele filmului românesc” au debutat,
vineri seară, cu filmul „Love Building”, unul
dintre cele mai de succes producţii româ-
neşti ale momentului.  La premiere au par-
ticipat actorii Dragoş Bucur, Dorian Bo-
guţă ş i Alexandru Papadopol,  ac eştia măr-
turisind,  la conferinţa de dinaintea prezen-
tării,  că sunt încântaţi că se organizează,
undeva în ţară, un eveniment dedicat fil-
mului românesc, iar ei sunt printre invi-
taţi. „Mulţumim pentru invitaţie, c red că
ideea asta de a avea un mall cultural este o
iniţiativă extraordinară.  Mall-uri sunt în
toată ţara, dar c ând zic i mall cultural pare
o alăturare neobişnuită, în sensul bun. Şi
mă buc ur c ă „Love Buil-
ding”,  care es te un proiect
de suflet al nos tru,  es te
aici”,  a spus  actorul Dra-
goş Bucur. Plec ând de la
numărul mare de c amere
video cu c are a fost primit
la conferinţa de presă, ac-
torul Dorian Boguţă a tras
concluzia că locuitorii din
Craiova sunt foarte intere-
saţi de fenomenul c inema-
tografic .  „Am c rezut c ă
doar fotbaliştii sunt aşa pri-
miţi cu atâtea camere, de
atâţia ziarişti... Şi mă bucur
foarte mult că filmul a prins
interes în Craiova,  iar Cra-
iova este un oraş  important
în România, dec i automat
bucuria es te dublă”.

Craiovenii sunt aşteptaţi la
„Zilele filmului românesc”!

Craiovenii sunt invitaţi, în
acest week-end, la „Zilele fil-
mului românesc”, un eveni-
ment cu care Primăria Craio-
va inaugurează Centrul Mul-
tifuncţional din Romaneşti,
construcţia care a primit, de
acum, destinaţia de mall cul-
tural. În aceste două zile, ci-
nefilii vor avea ocazia să vizio-
neze unele dintre cele mai bune
producţii româneşti de ultimă
oră. Intrarea este gratuită.

Dragoş Bucur pariază pe Craiova
Actorii Dragoş Bucur şi Dorian Boguţă

au râs cu poftă când au fost întrebaţi pe care
dintre cele două municipii, Craiova sau Clu-
jul, vor susţine în competiţia pentru câştiga-
rea titlului de Capitală Culturală Europeană
şi au oferit un răspuns spiritual: „Cum ar fi
să fiu aici în Craiova şi să zic Clujul? Cred
că plec bătut de aici”. Dragoş Bucur a măr-
turisit apoi că nu s-a gândit niciodată la acest

aspect, dar că, luând în
calcul faptul că se află
în Bănie, a ales: „Acum,
pe bune, văd un interes
– şi nu spun să vă flatez
– dar eu nu am mai vă-
zut atâta interes pentru
un film sau o proiecţie
cât văd acum din partea
presei. Pe cuvântul meu
de onoare, asta e un lu-
cru extraordinar. Şi dacă
ar fi acum să iau o deci-
zie,  aşa pe instinct, aş
zice Craiova”. Dorian
Boguţă şi-a amintit cum
a participat la o premie-
ră la cinema „Patria”, în
urmă cu mulţi ani, şi a
asistat la o reacţie mai
puţin obişnuită din par-

tea publicului craiovean. „Fusesem cu fil-
mul acela în opt sau nouă oraşe, în toată
ţara. Dar ce mi s-a întâmplat atunci la Cra-
iova nu s-a mai întâmplat. Cineva care avea
invitaţie nu a putut să intre că era foarte multă
lume şi ostentativ a rup invitaţia. Şi de aceea
am emoţii când vin aici, am o senzaţie că o
să fie multă lume”.

Opt filme româneşti vor rula
la Mall-ul cultural

În fiecare zi sunt pro-
gramate să ruleze mai
multe filme, toate înce-
pând de la ora 14.00. Cei
care vor ajunge, sâmbă-
tă, în mall-ul cultural din
Romaneşti vor putea vi-
ziona filmele „Dolce far
niente”, „O lună în
Thailanda”, „Bună, ce
faci?” şi „Poziţia copi-
lului”. Duminică, tot de
la ora 14.00, vor fi pre-
zentate f ilmele „Occi-
dent”, „Domestic”,
„Amintiri din epoca de
aur” şi „După dealuri”.
„În cele două zile vor ex-
pune şi elevii de la Liceul
de Artă „Marin Sores-

cu”, o expoziţie cu vânzare ale elevilor de
acolo. Cu banii obţinuţi îşi vor cumpără ma-
teriale necesare, pensule, acuarele. Intrarea
este liber, motiv pentru care sperăm să vină
cât mai mulţi craioveni să se bucure de pro-
ducţiile româneşti, care sunt recunoscute în
străinătate”, a declarat Ionuţ Pârvulescu, pur-
tătorul de cuvânt al Primăriei Craiova. Acesta
a adăugat că Bănia candidează pentru titlul de
capitală culturală europeană, iar acest eveni-
ment este primul pas, urmând ca anul viitor
Primăria Craiova să organizeze un festival
dedicat filmului românesc.

Scenariul filmului „Love Building”,
cumpărat de olandezi

Pornind de la faptul că ”Love Buiding” a
fost realizat cu un buget minim, actorul Dra-
goş Bucur a spus că producţia de filme auto-
htonă ar trebui sprijinită financiar, întrucât fil-
mul face acum cel mai bun lobby pentru Ro-
mânia în Europa şi în lume. „Circulând, prin
prisma meseriei, tot ajungi în contact cu mulţi
oameni. Au fost toate poveştile acelea cu le-
bedele mâncate, cu scandalurile de prin Ita-
lia, dar eu, ca reprezentat al cinematografiei
româneşti, atunci când circul nu le simt. Şi
având în vedere acest lobby pe care îl face în
lume, cred că ar merita mai mulţi bani cine-
matografia noastră”. „Din păcate, încă inte-
resul pare să fie mai mare în afara ţării faţă de
filmele româneşti decât în România. S-a mai

echilibrat, dar sperăm să fie şi
mai şi, să se vadă lucrurile bune
care se fac în România”, a adă-
ugat actorul Dorian Boguţă.
Cât priveşte filmul „Love Buil-
ding”, se pare că succesul de
care se bucură este unul cât se
poate de mare, Dragoş Bucur
menţionând că scenariul după
care a fost realizat a fost cum-
părat de olandezi, aceştia fiind
interesaţi pentru un remake.
„Nu e un film atât de românesc
cum sunt celelalte filme care au
mers aşa de bine în afară. Oa-
menii fac la fel dragoste, se să-
rută la fel, împart la fel banii şi
problemele, şi oameni din toate
ţările se pot regăsi în clupurile
prezentate de noi”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, joi dupã-amiazã, în
jurul orei 14.30, o patrulã de si-
guranþã publicã din cadrul Sec-
þiei 1 Poliþie Craiova l-a prins
în flagrant pe Constantin Tur-
citu, de 45 de ani, din Craiova,
care tocmai sustrãsese dintr-
un birou notarial o geantã de
damã aparþinând pãrþii vãtãma-
te Eleonora Temiºan, în care se
aflau douã telefoa-
ne mobile ºi bunuri
personale. Prin ex-
tinderea cercetãri-
lor, poliþiºtii craio-
veni au stabilit fap-
tul cã acesta este ºi
autorul furtului co-
mis pe 2 septembrie
a.c., dintr-un birou
al unei biserici ad-
ventiste, de unde a
sustras un portofel
aparþ inând pãrþ i i
vãtãmate Georgeta
Turcu, în care se
aflau bani ºi docu-
mente de identitate.
Având în vedere cã
autorul este recidi-
vist, fiind condam-
nat anterior tot pen-

tru furturi, poliþiºtii l-au prezen-
tat Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, fiind dispu-
sã reþinerea sa pentru 24 de
ore.

„Materialul probatoriu admi-
nistrat în cauzã a fost discutat
cu un procuror din cadrul Par-
chetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova, care a avizat înce-
perea urmãririi penale împotri-

va fãptuitorului, pentru comite-
rea a douã infracþiuni de furt
calificat, învinuitul fiind reþinut
pentru 24 ore ºi introdus în ares-
tul IPJ Dolj”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj. Ieri dupã-amia-
zã, craioveanul a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã.

Un bãrbat de 45 de ani, din Craio-
va, a fost reþinut de poliþiºti dupã ce
a fost prins furând geanta unei femei
dintr-un birou notarial din municipiu.
Din cercetãri s-a stabilit sã luna tre-
cutã, bãrbatul, care este recidivist,

fiind condamnat tot pentru furturi, a
sustras ºi un portmoneu dintr-un bi-
rou al unei biserici adventiste. Ieri a
fost prezentat Judecãtoriei Craiova
cu propunere de arestare preventivã
pentru furt calificat.

Recidivist prins în flagrant la furat

De ziua patronilor spirituali
ai Jandarmeriei Române,
Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil în cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj
s-au organizat o serie de
activitãþi pentru a marca aºa
cum se cuvine aceastã zi.
Jandarmeria Românã a ales
drept patroni spirituali ai
Armei pe Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, iar aceastã zi
reprezintã un moment de
sãrbãtoare pentru jandarmi.
Dacã 3 Aprilie – Ziua Jandar-
meriei Române – reprezintã
naºterea „dupã trup” a institu-
þiei noastre, la 8 noiembrie
aniversãm „facerea dupã

suflet” a acesteia.
Sãrbãtoarea religioasã are

conotaþii deosebite pentru toþi
jandarmii români, care, aseme-
nea Sfinþilor Arhangheli Mihail
ºi Gavriil, cei care luptã în
oastea cereascã pentru
respectarea poruncilor lui
Dumnezeu, asigurã respecta-
rea legilor oamenilor pe
pãmânt. Astfel, de ziua patro-
nilor spirituali ai Jandarmeriei
Române, în cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean
Dolj s-au desfãºurat activitãþi
de prãznuire, precum ºi un
ceremonial religios la biserica
cu hramul „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” a unitãþii.

Jandarmii doljeni ºi-au sãrbãtorit
patronii spirituali

Magistraþii Tribunalului Dolj au ad-
mis, joi, recursurile declarate de pri-
marul din Þuglui, Paulicã Neagoe ºi
de Iulian Mihai, împotriva hotãrârii de
pe 1 noiembrie a Judecãtoriei Craio-
va prin care celor doi li s-a menþinut
arestarea preventivã. Judecãtorii de la
Tribunal au decis sã-i punã în liberta-
te pe cei doi inculpaþi, aflaþi dupã gra-
tii de pe 19 iulie a.c., luând faþã de ei
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi þara.
Instanþa le-a impus o serie de obliga-
þii, Paulicã Neagoe având interdicþie
de a intra în sediul primãriei. „Admite
recursurile formulate de recurenþii in-
culpaþi Neagoe Paulica ºi Mihai Iulian
împotriva încheierii de ºedinþã din
01.11.2013 pronunþatã de Judecãtoria
Craiova. Caseazã încheierea  ºi dis-
pune înlocuirea mãsurii arestãrii pre-
ventive a inculpatului Neagoe Paulica
cu mãsura obligãrii de a nu pãrãsi þara
fãrã încuviinþarea instanþei de judecatã
ºi stabileºte în sarcina acestuia urmã-
toarele obligaþii: sã se prezinte la or-

ganul de urmãrire penalã sau la instan-
þa de judecatã la fiecare termen de ju-
decata ºi ori de câte ori este chemat;
sã se prezinte la organul de politie de-
semnat cu supravegherea sa, conform
planului de supraveghere întocmit de
organul de politie – IPJ Dolj ºi ori de
câte ori este chemat; sã nu îºi schim-
be locuinþa fãrã încuviinþarea instan-
þei; sã nu deþinã, sã nu foloseascã ºi
sã nu poarte nici o categorie de arme;
sã nu se apropie de inculpaþi ºi de
martori. Sã nu se afle în sediul Pri-
mãriei comunei Þuglui , sã nu exerci-
te funcþia ºi sã nu desfãºoare activi-
tatea în exercitarea cãreia a sãvârºit
fapta”, se aratã în încheierea de ºedin-
þã de joi, 7 noiembrie a.c., a Tribuna-
lului Dolj. Întrucât hotãrârea Tribuna-
lului este definitivã, cei doi au fost eli-
beraþi din Penitenciarul de Maximã Si-
guranþã Craiova joi searã.

Reamintim cã, procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craiova l-
au trimis în judecatã pe Paulicã Nea-

goe, de 58 de ani, primarul comunei
Þuglui, pentru fapte de corupþie. În
acelaºi dosar au mai fost trimiºi în ju-
decatã Iulian Mihai, Constantin Co-
man, Zaga Radu ºi Luciana Mihai, cei
patru fiind administratorii firmelor de
la care primarul a achiziþionat direct
bunuri supraevaluate ºi chiar bunuri pe
care nu avea voie sã le cumpere. Po-
trivit rechizitoriului întocmit în cauzã
de procurori, „în perioada mai 2008 –
octombrie 2012, Paulicã Neagoe, în
calitate de primar ºi ordonator de cre-
dite al unitãþii administrativ-teritoria-
le Þuglui, prin folosirea procedurii de
achiziþii directe de produse, cu încãl-

carea prevederilor legale, a acceptat
la platã facturi pentru o serie de bu-
nuri, achiziþiile fãcându-se la preþuri
supraevaluate sau fãrã sã se justifice
din punctul de vedere al legalitãþii,
oportunitãþii sau necesitãþii acestora.
În acest fel, a avizat plãþi nelegale în
valoare de aproximativ 473.000 de lei,
sumã cu care a fost prejudiciat buge-
tul local. În sarcina primarului s-au re-
þinut 22 de acte materiale de abuz în
serviciu contra intereselor publice”.
Dosarul a fost înregistrat la Judecã-
toria Craiova în luna august a.c., iar
urmãtorul termen de judecatã a fost
stabilit pe 14 noiembrie a.c.

Primarul comunei Þuglui, Paulicã Neagoe, judecat pentru infracþi-
uni de corupþie, a fost eliberat, joi searã, din Penitenciarul Craiova,
dupã mai bine de trei luni de stat dupã gratii. Judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj i-au înlocuit atât edilului, cât ºi lui Mihai Iulian, inculpat în
acelaºi dosar, arestarea preventivã cu mãsura obligãrii de a nu pãrãsi
þara. În aceastã perioadã ambii trebuie sã respecte o serie de obligaþii,
Paulicã Neagoe neavând voie sã-ºi exercite funcþia sau sã intre în se-
diul Primãriei Þuglui. Primarul este acuzat cã a creat un prejudiciu
bugetului local de 473.000 de lei prin achiziþionarea directã a unor
bunuri, cu încãlcarea prevederilor legale, iar urmãtorul termen de
judecatã în dosar a fost stabilit pentru 14 noiembrie a.c..

Primarul din Þuglui pus în libertatePrimarul din Þuglui pus în libertatePrimarul din Þuglui pus în libertatePrimarul din Þuglui pus în libertatePrimarul din Þuglui pus în libertate

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
Nu are voie sã intre în primãrie
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„Noi nu prea ne-am lãudat cu
drumurile care s-au fãcut în jude-
þul Dolj, dar am þinut sã fim astãzi
aici, la Catane, pentru cã se întâm-
plã un lucru extraordinar pentru o
zonã în care trãiesc peste 10.000
de oameni. Practic, acest drum
care leagã Catane de Afumaþi îm-
plineºte un vis pe care oamenii din
aceste locuri îl au de mai bine de
30 de ani. Este extrem de impor-
tant, pentru cã înlesneºte accesul
dinspre Dunãre cãtre centrul jude-
þului Dolj ºi scurteazã distanþa spre
Craiova cu 15 - 20 de kilometri,
distanþã pe care oamenii erau ne-
voiþi s-o parcurgã în plus, pe rute
ocolitoare. Am început sã lucrãm
pe acest drum în urmã cu câþiva
ani, pe porþiunea cuprinsã între
Boureni ºi Covei. Ne rãmãsese
acest tronson, prin care trebuia sã
legãm mai departe Coveiul de Ca-
tane. În acest moment, oamenii pot
circula în condiþii foarte bune pe
toatã distanþa dintre satul Boureni,
din comuna Afumaþi, ºi Catane.
Este o promisiune pe care o fãcu-
sem, în primul rând, oamenilor de
aici, pentru cã este unul dintre dru-
murile cele mai circulate din aceas-
tã zonã a judeþului“, a declarat pre-
ºedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

„Aceastã ºosea este acum
folositã de locuitorii din Catane,
Negoi ºi Bistreþ”

La rândul sãu, ªtefan Ciurea,
primarul din Catane, a precizat cã
finalizarea drumului judeþean redu-
ce în mod semnificativ timpul de
parcurgere a distanþei pânã în mu-

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa:

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a inspectat, joi dupã-
amiazã, lucrãrile de întreþinere ºi repa-
raþii realizate de societatea de speciali-
tate din subordinea CJ la douã dintre cele
mai importante artere rutiere din zona
de sud a judeþului. Cu aceastã ocazie, ºeful
administraþiei doljene, a inaugurat dru-
mul judeþean 552A, care face legãtura

între satul Boureni, aparþinând comunei
Afumaþi, ºi localitatea Catane, dar ºi un
tronson din drumul judeþean 561E, din-
tre Tunarii Vechi ºi municipiul Bãileºti.
Consiliul Judeþean Dolj a finanþat în acest
an cu aproape 3,3 milioane de lei lucrã-
rile de întreþinere ºi reparaþii cu covoa-
re asfaltice efectuate la drumurile jude-
þene 552A ºi 561E.

nicipiul Craiova pentru locuitorii din
trei comune.  „Vã mulþumim, în
numele cetãþenilor comunei Cata-
ne. Odatã realizat acest drum, dis-
tanþa spre municipiul Craiova este
micºoratã cu circa 20 de kilometri,
iar timpul de parcurgere a scãzut
simþitor, cu mai bine de 30 de mi-
nute. Vreau sã precizez cã aceastã
ºosea este acum folositã de locui-
torii din Catane, Negoi ºi Bistreþ.
Aceasta înseamnã o zonã cu peste
10.000 de locuitori. Oamenii din
aceste locuri aºteaptã asfaltarea
drumului de foarte mulþi ani. Eu,

personal, ºtiu de promisiuni pen-
tru reabilitarea lui din 1982, de când

am terminat facultatea la
Craiova. Iatã cã reuºim, într-
un final, sã vedem acest
drum asfaltat. E o bucurie
imensã ºi o realizare mare.
Domnul preºedinte Ion
Prioteasa s-a þinut de cuvânt
ºi ne-a ajutat sã terminãm
acest drum“, a afirmat ªte-
fan Ciurea.

„Înainte de apartenenþa
politicã, domnul preºedin-
te Prioteasa pune interesul
ºi binele comunitãþii
locale”

La evenimentul inaugural
a fost prezent ºi primarul
comunei Afumaþi, Marian
Belu, care a salutat, la rân-
dul sãu, încheierea lucrãri-
lor de întreþinere ºi reparare

a drumului care asigurã legãtura
cu localitatea Catane. „Vreau sã
mulþumesc domnului preºedinte
Ion Prioteasa ºi consiliului jude-
þean, în numele locuitorilor din
satele Covei ºi Boureni, ambele
localitãþi aparþinãtoare de comu-
na Afumaþi, pentru cã, prin efor-
turi financiare deosebite, s-a reu-
ºit, prin societatea de drumuri ºi
poduri, sã se ducã la bun sfârºit
lucrãrile de întreþinere ale acestui
drum. Demonstreazã încã o datã
cã, înainte de apartenenþa politi-
cã, domnul preºedinte Prioteasa

pune interesul ºi binele comuni-
tãþii locale. Spun acest lucru pen-
tru cã, aºa cum se ºtie, în comu-
na Catane primarul este de o altã
coloraturã politicã”, a declarat pri-
marul din Afumaþi, Marian Belu.

„Se scurteazã foarte mult
distanþa de parcurs”

Prezent în comuna Seaca de
Câmp, cu ocazia inaugurãrii tron-
sonului din drumul judeþean care
uneºte Tunarii Vechi de munici-
piul Bãileºti, preºedintele CJ Dolj,
Ion Prioteasa, a subliniat cã se
fac eforturi financiare deosebite
pentru continuarea lucrãrilor la
aceastã ºosea, în condiþiile în
care din bugetul consiliului jude-
þean trebuie asiguratã finanþarea
investiþiilor la întreaga reþea, de
peste 1.100 de kilometri. „Am
început acest drum în urmã cu
câþiva ani ºi îl vom termina ne-
greºit, pentru cã dorim sã înles-

nim accesul oamenilor pe distanþa
dintre Tunarii Vechi ºi Bãileºti.
Drumul este fãcut, deocamdatã,
pe tronsonul care leagã Tunarii

Vechi de Seaca de Câmp. Ne du-
cem cu acest drum cãtre Bãileºti
ºi datoritã faptului cã în aceastã
zonã existã o comunitate foarte
numeroasã, în Desa, Ciupercenii
Noi, Poiana Mare, în Piscu ºi Tu-
nari, oameni care pot, în felul
acesta, sã scurteze foarte mult
distanþa de parcurs. Apoi, în Bãi-
leºti, care este al doilea munici-
piu al judeþului Dolj, locuiesc
foarte multe familii care au pã-
mânturi în Seaca de Câmp, au
rude aici ºi vor putea astfel sã
ajungã mai uºor în aceastã zonã.
Aºa cã este clar: acest drum îl
vom duce la bun sfârºit. Se vede
cã am terminat o primã etapã ºi,
cu siguranþã, mergem mai depar-
te. Dacã vom avea fonduri sufi-
ciente, îl vom face pe tot odatã;
dacã nu, vom continua lucrãrile
de întreþinere pe tronsoane de
drum. Din nefericire, banii sunt
puþini, iar CJ Dolj administreazã

o reþea de peste 1.100 kilometri
de drumuri judeþene. Aºa cã, din
puþinul pe care îl avem, chibzuim
fiecare ban“, a precizat Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj.

„Este un semn de civilizaþie
atunci când reuºeºti sã legi
comunitãþile locale
prin drumuri asfaltate”

La dubla inspecþie desfãºura-
tã joi dupã-amiazã în zona de sud
a judeþului a luat parte ºi vice-
preºedintele CJ Dolj Cristinel Io-
van, care a subliniat cã decizia de
a menþine SC Lucrãri de Drumuri
ºi Poduri SA ca societate de spe-
cialitate în subordinea consiliului
judeþean a fost una corectã. „Ne
bucurãm sã constatãm cã domnii
primari ai comunelor Afumaþi ºi
Catane sunt mulþumiþi de lucruri-
le care s-au realizat în ultimii ani
aici. În acelaºi timp, sperãm cã
prin bugetul de anul viitor vom
reuºi sã alocãm fonduri pentru
continuarea drumului între Seaca
de Câmp ºi Bãileºti, astfel încât
un vis de zeci de ani al acestor
oameni sã gãseascã un rãspuns.
În definitiv, cred cã reprezintã un
semn de civilizaþie atunci când
reuºeºti sã legi comunitãþile lo-
cale prin drumuri asfaltate ºi sã
facilitezi accesul oamenilor spre
municipiile din judeþ.  Încã o datã,
se dovedeºte cã a fost o decizie
înþeleaptã, luatã cu câþiva ani în
urmã, atunci când aceastã socie-
tate pentru lucrãri la drumuri ºi
poduri a fost menþinutã în subor-
dinea consiliului judeþean, care
este acþionarul ei unic. Prin in-
termediul acestui administrator
de drumuri, reuºim sã realizãm
lucrãri la preþuri foarte bune.
Într-o perioadã de crizã, cu fon-
durile asigurate de cãtre CJ an de
an, putem sã ne ocupãm de dru-
murile judeþene din Dolj...“, a de-
clarat vicepreºedintele CJ Dolj
Cristinel Iovan.
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Deschiderea oficialã a centrului a
avut loc în prezenþa preºedintelui CJ
Dolj - Ion Prioteasa, a vicepreºedin-
telui - Cristian Iovan, a administrato-
rului judeþului – Florin Stancu, a con-
silierului local - Marian Vasile ºi nu
în ultimul rând, a senatorului PDL -
Mãrinicã Dincã. Acest centru mo-
dern dispune de facilitãþi de consul-
taþie ºi tratament pentru nouã spe-
cializãri, cum ar fi endocrinologie,
pediatrie, medicinã internã, cardiolo-

Consiliul Judeþean Dolj ne-a obiºnuit deja
cu proiectele de succes, inaugurate unul câte
unul, cu investiþiile consistente în educaþie,
culturã, dar mai ales în sãnãtate. Ieri, am avut
ocazia sã vizitãm Centru Medical Phoenix, o
unitate spitaliceascã modernã, cu o dotare de

ultimã generaþie, cu un personal profesionist
ºi cu o deschidere deosebitã pentru oameni.
Situat pe strada Siretului din cartierul Catar-
giu, Centrul a fost construit pe banii consiliu-
lui judeþean ºi concesionat pe zece ani unei
firme de profil, cea a medicului Ionuþ Vasile.

gie, etc precum ºi de 13 saloane do-
tate cu 33 de paturi pentru internãri
de-o zi. Fiecare salon deserveºte doi
maxim trei pacienþi. „Suntem astãzi
(n.r ieri) la un eveniment deosebit,
suntem în cartierul Lascãr Catargiu,
unde Consiliul Judeþean Dolj a in-
vestit 250.000 de euro ºi a creat con-
diþiile prielnice, necesare unui grup
mare de oameni 15-20 de mii  sã be-
neficiaze de servicii medicale prima-
re. Practic toþi medicii de familie din

aceastã zonã se aflã în acest dispen-
sar. ªi acum este adus la standarde
aºa cum nu sunt multe în þara noas-
trã. Dupã ce am terminat aceastã in-
vestiþie, ne-am uitat în jur ºi am gãsit
acest teren ºi am spus cã pentru acest
cartier cu oameni nevoiaºi ar fi bine
sã creãm un centru, care sã fie un fel
de filtru între medicul de familie ºi
spital ºi oamenii din aceastã zonã sã
poatã sã fie trataþi, mai rapid ºi mai
aproape de casã. Am investit astfel,
alþi 500.000 de euro ºi am creat aceas-
tã clãdire, pe care ne-am gândit cã
noi nu putem sã o întreþinem în con-
tinuare neavând specializarea nece-
sarã ºi am scos-o la o licitaþie de con-
cesiune. Centrul Medical Phoenix a
preluat acestã clãdire pentru 10 ani,
cu posibilitatea de prelungire a încã
cinci ani de zile ºi bineînþeles cu în-
toarcerea cãtre bugetul consiliului
judeþean a unei sume importante. As-
tãzi suntem aici pentru ca aceastã
clãdire a fost dotatã cu mobilier, cu
tehnicã medicalã ºi vedem aproape
mai mult decât am sperat noi sã fie
aceastã clãdire. Practic, astãzi gãsim
astãzi, un spital de 33 de paturi ºi 9
specializãri, iar în felul acesta întoar-
cem pentru acest cartier, servicii de
zi,  adicã, un alt mod de a face furniza
servicii medicale”, a precizat Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj.

30 de consultaþii gratuite
pentru persoanele asistate social

Doctorul endocrinolog, Ionuþ Va-
sile, reprezentantul Centrului Medi-
cal Phoenix a precizat cã pentru în-
ceput, primii 30 de pacienþi vor be-

neficia de internãri gratuite, aºa cum
ºi la primii 50 de pacienþi li se vor
face analize medicale gratuite. Medi-
cul Vasile a vorbit cu aceastã ocazie
despre felul în care se va desfãºura
activitatea medicalã în centru, despre
calitatea actului medical ºi despre
experienþa pe care o au medicii din
acest Centru. „Suntem o societate cu
o vechime de cinci ani pe piaþa medi-
calã din Craiova. Acest centru a fost
o provocare, acum avem medicinã
primarã ºi de specialitate. Se vrea o
chestiune de noutate, o interfaþã în-
tre ambulatoriu ºi o spitalizare conti-
nuã.  Spitalizarea de zi presupune
consultaþii de specialitate, investiga-

þii, ecografe, radiologie, tratamente
care nu se pot realiza în ambulatoriu.
Ne propunem sã fim alãturi de comu-
nitatea de aici, ne propunem sã ve-
nim în sprijinul nevoilor cartierului,
drept pentru care vom veni în conti-
nuare, chiar de luna aceasta, cu 30
de internãri gratuite, pentru persoa-
nele care nu sunt asigurate ºi cu un
numãr de 50 de analize gratuite pen-
tru persoanele defavorizate sau care
nu beneficiazã de asigurãri de sãnã-
tate. Aºadar avem 33 de paturi ºi 9
specializãri iar din luna ianuarie vom
avea 12 specializãri”, a spus docto-
rul endocrinolog.

MARGA BULUGEAN

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cristinel Iovan:

„Am avut o gândire în urmã cu ceva ani. ªi anume, am reabilitate tot ceea
ce Consiliul Judeþean a avut în proprietate în municipiul Craiova ºi în judeþul
Dolj. Nu este un caz singular, el reprezintã o constantã a activitãþii noastre.
Am reabilitat Stomatologia din Calea Bucureºti, din Brazdã, aici pe strada
Siretului ºi încã o policlinicã. Ne-am gândit dupã construcþia acestor spaþii
sã putem sã concesionãm spaþiul unei firme care sã plãteascã ºi o redevenþã
cãtre Consiliu Judeþean, bani care vor fi folosiþi tot pentru investiþii în sãnã-
tate. Mã bucur sã vãd cã o societate localã a decis sã ia acest spaþiu ºi cã îºi
asumã sã-l doteze ºi sã-l transforme într-un spital de zi”

Senatorul PDL, Mãrinicã Dincã:

„Îi felicit pe reprezentanþii Consiliului Judeþean Dolj, pe domnul preºedin-
te, pe domnul vicepreºedinte  pentru faptul cã s-au gândit la sãnãtate lºi au
fãcut centru pentru acest domeniu. Îi felicit totodatã ºi pe cei de la Centrul
Medical Phoenix pentru cã au avut curajul sã facã acest pas. În medicinã sau
în  sistemul de asigurãri medicale lucrurile nu sunt foarte simple ºi vor avea
mult de muncã ºi îi felicit ºi pentru faptul cã s-au gândit ºi la oamenii fãrã
posibilitãþi, la oamenii care nu sunt asiguraþi ºi au fãcut oferta de 30 de
consultaþii medicale. Astãzi CJ Dolj a dat „undiþa” iar cei de la Centru Medi-
cal trebuie sã arate cã ºtiu sã „pescuiascã”, în sensul cã trebuie sã facã un
act medical de calitate.”

Vaccinarea este gratuitã fiind programatã
de medici în calendarul de imunizãri la vârsta
de douã luni de viaþã, apoi la patru luni, ºase
luni, 12 luni, ºase ani, respectiv opt ani. Chiar
dacã ultimul caz în România s-a înregistrat în
urmã cu mai bine de 20 de ani, specialiºtii spun
cã rata de vaccinare trebuie sã nu scadã sub
pragul de 90% pentru a evita orice pericol. „În
România poliomielita a fost eradicatã. În jude-
þul Dolj, rata de vaccinare depãºeºte 90 de pro-
cente. Prin urmare nu existã niciun risc. Vacci-
nul antipoliomielitã se administreazã conform
calendarului naþional de vaccinãri”, a declarat
dr. ªtefan Popescu, purtãtor de cuvânt al Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Recent, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
a confirmat apariþia a cel puþin zece cazuri de
poliomielitã în Siria - unde vaccinarea a scã-
zut puternic în timpul rãzboiului - iar unii spe-
cialiºti spun cã existã riscul revenirii acestei

În judeþul Dolj, rata de vaccinare împotriva poliomielitã depã-
ºeºte 90%, un procent liniºtitor care trebuie în mod obligatoriu
menþinut. Mai ales cã, în opinia specialiºtilor, imunizarea este
singura metodã eficientã de luptã împotriva bolii. De ani buni, se

considerã cã poliomielita a fost eradicatã în Europa, numai cã în
urma valului de refugiaþi, se vorbeºte tot mai mult despre riscul
ridicat de revenire al acestei afecþiuni în unele regiuni slab imu-
nizate de pe bãtrânul continent.

afecþiuni ºi în unele regiuni din Europa în care
vaccinarea este slabã.

Boala, eradicatã
în România

Poliomielita este o boalã infecþioasã con-
sideratã în prezent ca fiind eradicatã. Boala
care provoacã paralizia muscularã, afecteazã
în special copiii ºi se manifestã printr-o stare
infecþioasã de tip gripal cu dureri de cap, fe-
brã ºi dureri musculare.

Printr-un efort depus la nivel mondial, ca-
zurile au scãzut pânã la 223 în 2012 (de la
350.000 în urmã cu 25 de ani). În România,
vaccinarea antipoliomieliticã este inclusã în
programul naþional de imunizare. Ultimul caz
din þara noastrã a fost înregistrat în aprilie
1992, la un copil de etnie romã din Giurgiu,
care nu fusese niciodatã vaccinat. Poliomie-
lita afecteazã sistemul nervos, printre efecte-
le adverse numãrându-se ºi afecþiunile neu-
rologice, cum ar fi paralizii ºi convulsii.

Un tratament care sã îºi dovedeascã pe
deplin eficienþa împotriva acestei boli nu exis-
tã încã. Singura metodã este cea de a preveni
boala prin vaccinare. Deocamdatã, o parte din
tratament se bazeazã pe gimnasticã medicalã

pentru ameliorarea efectelor asupra organis-
mului. În cazul în care sunt afectaþi muºchii
respiratori se poate ajunge la deces.

Vaccinarea, inclusã
în programul naþional

Poliomielita este provocatã de un virus care
invadeazã sistemul nervos ºi care poate an-
trena o paralizie în decurs de câteva ore. Aces-
ta se transmite prin consumul de alimente ºi
apã contaminate, dar ºi cauza unei igiene
precare, boala fiind consideratã de multe ori
ºi una a mâinilor murdare. Virusul se poate
propaga rapid în cadrul unor populaþii nei-

munizate. O paralizie ireversibilã (a picioare-
lor, în general) intervine la un caz din 200.
Între cinci ºi zece procente dintre bolnavii
paralizaþi mor, atunci când aparatul respira-
tor înceteazã sã mai funcþioneze.

În cazul acestei afecþiuni, cel mai adesea
apar manifestãri ca febra, manifestãri respi-
ratorii, sugerând o virozã, manifestãri diges-
tive (greþuri, vãrsãturi, dureri abdominale,
constipaþie), manifestãri nervoase (iritabili-
tate, insomnie sau, dimpotrivã, somolenþã,
dureri de cap, uneori pierderi ale reflexelor
superficiale ºi intensificarea celor osteoten-
dinoase), spasme ºi dureri musculare.

În prezent boala poate fi prevenitã prin
vaccinare, cu vaccinul imovax polio (vaccin
poliomielitic inactivat), ce conþine toate cele
3 serotipuri de virus polio. Posibile reacþii ad-
verse sunt reacþii locale la locul de adminis-
trare: durere, roºeaþã, induraþie, edem, care
pot sã aparã în primele 48 ore dupã vaccinare
ºi pot persista 1-2 zile. Incidenþa ºi severita-
tea reacþiilor locale pot fi influenþate de lo-
cul, calea, modul de administrare ºi numãrul
administrãrilor anterioare. O altã reacþie ad-
versã poate fi febra moderatã.
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Moaştele a cinci sfinţi,
aduse la Biserica „Sfântul Mina”
La Biserica „Sfântul Mina” (situată vizavi

de Spitalul Municipal Filantropia) sunt adu-
se astăzi, 9 noiembrie, moaştele a cinci sfinţi
de la Biserica „Mihai Vodă” din Bucureşti.
Astfel, în jurul orei 15.30, va ajunge la Cra-
iova racla c u moaştele Sfântului Ierarh
Nectarie, Sfântului Ioan Rusul,  Sfântului
Efrem cel Nou, Sfântului Mare Muc enic
Gheorghe şi Sfântului Mare Mucenic Mina.
Potrivit reprezentanţilor Biroului de presă al
Mitropoliei Olteniei, „racla cu moaşte va fi
aşezată într-un loc special amenajat în faţa
sfântului locaş, spre închinare credincioşi-
lor, până miercuri, 13 noiembrie”. În tot
acest timp, la Biserica „Sfântul Mina” vor fi
oficiate slujbe speciale în fiecare zi, atât di-
mineaţa, când vor fi săvârşite slujba Utre-
niei şi Sfânta Liturghie, cât şi seara, când
vor fi săvârşite Acatistele sfinţilor. Evenimen-

tul este prilejuit de hramul bisericii, care îl
are ca ocrotitor pe Sfântul Mina, astfel că
în ziua de luni, 11 noiembrie, credincioşii
sunt aşteptaţi la sfântul lăcaş, în zi de praz-
nic. După cum a prec izat părintele paroh
Ştefan Nardin, părticele din moaştele Sfân-
tului Mina vor rămâne definitiv la Biserica
„Sfântul Mina” din Craiova.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Biserica parohială din localitatea doljeană
Branişte îşi sărbătoreşte hramul astăzi, 9
noiembrie, de praznicul Sfântului Ierarh
Nectarie din Eghina. Cu acest prilej, un sobor
de preoţi va săvârşi slujba Sfintei Liturghii, în
prezenţa credincioşilor, care sunt aşteptaţi să
vină în număr mare pentru a cinsti ocrotitorul
sfântului locaş şi al comunităţii de aici.
Biserica închinată Sfântului Nectarie a fost
construită din lemn în anul 2009, când a fost
şi sfinţită de ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei
şi Mitropolitul Olteniei. Ea a fost ridicată într-
un timp-record, datorită implicării credincioşi-
lor, în frunte cu părintele paroh Constantin
Stuparu. Sfântul lăcaş adăposteşte părticele
din veşmintele a doi sfinţi: Cuviosul Grigorie
Decapolitul şi Cuvioasa Parascheva, precum şi
o icoană a Sfântului Nectarie.

Biserica din Branişte
îşi sărbătoreşte hramul

Marele Premiu „Mihai Dan-Călinescu”:
 Alexandra Fira – Craiova

(pentru lucrările „Cosmos” şi „Departe”)

Portret monocrom
Medalia de Aur: Ede Totdai – Tg. Mureş („100 de ani”)
Medalia de Argint: Zsigmond Bathori – Tg. Mureş („Acu-

zaţie surdă”)
Medalia de Bronz: Rodica Anghel – Craiova  („Graţie”)
Menţiune: Alexandra Fira – Craiova („Alina”) şi Jeno

Fulop – Tg. Mureş („Cioplitorul în lemn”)

Portret color
Medalia de Aur: Alexandra Fira – Craiova („China”,

„Roşu”)
Medalia de Argint: Horia Pârvănescu – Craiova („Maes-

trul”)
Medalia de Bronz: Gabriel Stanciu – Bucureşti („Ştef 3”)
Menţiune: Anatolie Poiată – Republica Moldova („Şansa”)

şi Virginia Rădulescu – Craiova („Oglinda sufletului”)

Temă liberă monocrom
Medalia de Aur: Alexandra Fira – Craiova („Decolare”,

„Lumina”)
Medalia de Argint: Anatolie Poiată – Chişinău, Republica

Moldova („Pescuind dimineaţa”)
Medalia de Bronz: Dochiana Stoican – Craiova („La înăl-

ţime”)
Menţiune: Bruno di Bernardo – Garlasco, Italia („În bă-

taia vântului”), Iulia Iacoban – Iaşi („Dacă stau aici”), Ho-
ria Pârvănescu – Craiova („Fierbe pământul!”)

Temă liberă color
Medalia de Aur: Horia Pârvănescu – Craiova („Călă-

tor”)
Medalia de Argint: Anatolie Poiată – Chişinău, Republica

Moldova („Zi de vară”), Sorin Untu – Iaşi („Apus în Munţii
Rarău”)

Medalia de Bronz: Bruno di Bernardo – Garlasco, Italia
(„Efort”)

Menţiune: Marta-Emese Gal – Tg. Mureş („Pădurea fer-
mecată”), Iurie Foca – Chişinău, Republica Moldova („Duet
acrobatic”), Rucsandra Călin – Craiova („Prizonieri”), Anca
Roşu – Craiova („Plimbare matinală”)

Un număr-record de lucrări a fost înscris în concurs
la această a V-a ediţie a Salonului Naţional de Artă Fo-
tografică „Mihai Dan-Călinescu” de la Craiova: 918,
realizate de 66 de artişti! Acceptate însă de juriu, la
cele patru secţiuni, au fost doar 102 (Portret monocrom
– 14, Portret color – 28, Temă liberă monocrom  – 26,
Temă liberă color – 34), autori admişi fiind 38. Partici-
panţii sunt din România (Craiova, Tg. Mureş, Bucu-
reşti, Caracal, Miercurea Ciuc, Botoşani, Iaşi, Sucea-
va, Rm. Vâlcea, Oradea, Brăila), dar şi din Republica
Moldova (Chişinău) şi Italia (Garlasco).

Cel mai premiat dintre ei este o tânără de 31 de ani,
care abia în ultimul an a îndrăznit să iasă în faţa publi-
cului cu lucrările sale, după vreme bună de studiu, dar
şi de „consum” al artelor vizuale: Alexandra Fira. Mem-
bră a Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”, artista nu
numai că a câştigat Marele Premiu al Salonului, dar a
primit premii şi la alte trei secţiuni de concurs: Meda-
lia de Aur la Portret color şi Temă liberă monocrom  şi
Menţiune la Portret monocrom . I se alătură alt artist
craiovean, Horia Pârvănescu, care a obţinut Medalia
de Aur la Temă liberă color, Medalia de Argint la Portret
color şi Menţiune la Temă liberă monocrom .

Salonul Naţional de Artă Fotografică „Mihai Dan-
Căline scu” e s te  organizat de  Fotoclubul „Mihai
Dan-Căline scu”, Muzeul de  Artă Craiova şi Cer-
cul Militar Craiova ş i îl are ca dire ctor pe  artis tul
fotograf Bogdan Panait.  Din juriu au făcut parte
Both Gyula – A.FIAP, pre şedintele  Fotoclubului
„Max Jozse f” din Tg. Mureş , Florin Rogne anu –
managerul Muze ului de  Artă din Craiova,  artis tul
fotograf Victor Boldâr – E.FIAP, Alin Pope scu –
fotograf profes ionis t din Bucure şti, Mircea Anghe l Mircea Anghel – A.FIAP, preşedintele

Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu” şi
membru în juriul Salonului: «Ediţia 2013
a Salonului Naţional de Artă Fotografică
„Mihai Dan-Călinescu” se caracterizează
prin câteva aspecte deosebite. Primul este
numărul foarte mare de lucrări primite la sa-
lon, 918. Altul ar fi partic iparea internaţio-
nală – fotografi din Republica Moldova şi
din Italia, care au fost invitaţi să ni se ală-
ture. Şi au făcut-o cu brio, luând chiar pre-
mii!  Acesta ar fi şi primul pas spre organi-
zarea, în anii viitori, a unui salon internaţi-
onal, sub patronajul Federaţiei Internaţio-
nale de Artă Fotografică (FIAP). Un alt as-
pect important es te acela că ac tualul Sa-
lon are patronajul nou-înfiinţatei Asociaţii
„DACICA” – Societatea Română de Artă
Fotografică,  un organism al fotografilor
din ţară şi nu numai, creat în ac est an de o
mână de craioveni».

– A.FIAP, preşedintele Fotoclubului „Mihai Dan-
Călinescu” din Craiova.

«Trierea fotografiilor a însemnat o muncă foarte grea
din partea membrilor juriului şi a organizatorilor. Am
selectat doar 9% din totalul imaginilor primite, adică
doar 102 lucrări. La o asemenea triere, şi rezultatul
este spectaculos! La toate cele patru secţiuni au fost
alese şi premiate numai imagini foarte bune», a preci-
zat Mircea Anghel. Vernisajul Salonului şi festivitatea
de premiere a câştigătorilor vor avea loc duminică,
1 decembrie, ora 11.00, la Galeria de Artă a Cercului
Militar Craiova.
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GEORGE POPESCU

Nu voi începe însã aceste mãrturisiri-
mãrturii cu… începutul. Ci voi urma „lec-
þia” unui fel de braconaj prin mlaºtinile
amintirilor ºi, mai ales, prin stivele de hârtii
pe care mi-am notat, în cele mai acciden-
tale circumstanþe, tot ceea ce mã instiga
din peregrinãrile mele ulterioare prin Italia,
dar nu numai.

Am nutrit de mult, în umbra unui gând
sentenþios al lui Ortega Y Gasset, cã omul,
atât cât este, e mai mult fructul circum-
stanþelor sale decât un construct al pro-
priei voinþe. ªi poate de aceea, în varii
ocazii, i-am sfãtuit pe alþii – probabil ºi
pentru a-mi detecta ºi impune mie însumi
o determinare – sã-ºi noteze, în cãlãtorii
ori în sejururi mai îndelungate, fie ºi alea-
toriu acele impresii primare nãscute la ca-
pãtul propriilor trãiri.

Nu proiecte-articole jurnalistice, nu con-
strucþii savante, ci simple note, adnotãri ale
clipei ºi ale umbrei ei în suflet. ªi n-am as-

cuns – nici lor, nici mie – credinþa cã de la
ele pornind mai târziu, în tihna tot mai par-
cimonioasã, tot mai absentã a timpului scos
din þâþâni pe care-l trãim – se va ivi ºansa
re-facerii unor traiecte, a unor întoarceri
ulyssiene în forfota memoriei altfel pe cale
de a se pierde în ceaþa uitãrii.

Risipitor cum sunt, n-am fãcut ceea ce
altora le solicitam sã facã. ªi poate tocmai
de aceea, ori de câte ori, scot din bibliote-
cã vreo mostrã din sutele de caiete, carne-
te, ciorne, bucãþele de hârtii de tot felul, de
la cele strecurate de puºtani din Pescara
ori din Macerata, pe stradã, prin care erai
invitat la nu ºtiu ce discotecã de noapte ori
la o sindrofie a primãriei, tentaþia de a aban-
dona totul ºi a le conferi dreptul la o mini-
mã fluenþã pe cât posibil organicã devine
aproape o urgenþã.

Faptul cã mã decid s-o fac tocmai acum
nu-ºi poate refuza orgoliul unui pariu. Sper,
nu ºi de data aceasta, ratat. Invitând încã o

datã cititorul ce-ºi va fi repudiat atâtea alte
ispite spre a se dedica acestor pagini sã nu
caute în ele nici o anume logicã ºi nici, mai
ales, vreo ordine prestabilitã ºi ca atare asu-
matã, îl rog sã acorde „memorialistului”
ocazional ºi clemenþa pentru dezordinea no-
taþiilor, ca ºi pentru, cum se poate observa
din rândurile de mai jos, prezenþa, în ele, a
unor fragmente din articole de ziar ºi de
revistã, ce mi-au cãzut sub ochi ºi pe care
am considerat sã le restitui uneori ca atare,
alteori puse, vorba lui Boccaccio, in corni-
ce, adicã în rama… clipei întâlnirii cu ele.

ªi iatã cum, dau peste un scurt articol-
omagiu rupt dintr-un jurnal (sã fi fost „Cor-
riere della sera”, suplimentul cultural din
mijloc, pe care mi-l pãstrase sculptorul ºi
prietenul Mario Costantini din Penne, aºa
cum mai fãcuse ºi altã datã, oferindu-mi-l
în acel sfârºit de noiembrie 2005, la Con-
gresul organizat în splendidul orãºel abruz-
zez consacrat marelui scriitor contempo-

ran Vincenzo Consolo? Tot ce se poate.
Fiindcã Mario ºtia cã lucram la o carte de-
spre Luzi. ªi îmi trimisese, el ca ºi alþi prie-
teni italieni, tot ce gãsiserã ori le cãzuse
sub ochi. Luzi se stinsese în 28 februarie
din acelaºi an.

Cartea pe care i-am consacrat-o a apã-
rut la sfârºitul anului. Iar articolul, aºa cum
se poate verifica, fusese scris puþin înainte
de 11 ianuarie 2001, omagiind, la zece ani
de la moarte, pe marele scriitor din aceeaºi
generaþie cu el, Vasco Pratolini. L-am tra-
dus, îmi amintesc, într-o noapte de insom-
nie, la Penne, poate fiindcã regãseam în text
una din marile calitãþi ale omului Mario Luzi:
vocaþia prieteniei care, la el, se vãdea la di-
mensiunea propriei dote poetice. ªi poate,
îmi dau seama, fiindcã, într-o lume în care
coteria, în sensul ei cel mai nobil, dintre
intelectuali, aproape sacrã odinioarã, a luat
drumul demonetizãrii, am gândit gestul
poetului din perspectiva unui exemplu.
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Reprezentantul Guvernului
în teritoriu, Marius Deca,
însoþit de colonel Florea
Constantin - inspector ºef al
Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al
judeþuluiDolj, colonel Nico-
lescu Constantin - inspector
ºef al Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj,
Lumezeanu Adrian -directorul
Direcþiei Regionale de Dru-
muri ºi Poduri Craiova, Titu
Mungiu - directorul adjunct
al societãþii comerciale mixte
româno-bulgare Danube
Bridge Vidin-Calafat,s-a
întâlnit joi cu guvernatorul
Regiunii Vidin, Krastyo
Spasov.

Întrevederea a fost iniþiatã
de reprezentantul Guvernului
în teritoriu, Marius Deca,
dupã vizita de acum o lunã, la
Craiova, a directorului
executiv Andreev Vladimir,
reprezentantul societãþii

Prefectul de Dolj vrea
soluþii pentru deszãpezirea

podului Calafat-Vidin
comerciale mixte româno-
bulgare Danube Bridge Vidin-
Calafat. Potrivit unui comuni-
cat de presã emis de Instituþia
Prefectului, în cadrul întâlnirii
s-au discutat unele probleme
legate de organizarea eficien-
tã, cu caracter transfrontalier,
a funcþionãrii normale a
infrastructurii care leagã
localitãþile Calafat ºi Vidin, pe
timpul sezonului de iarnã
2013-2014, dar ºi problemele
privind defecþiunile apãrute la
stratul asfaltic superior, la
numai câteva luni de la
inaugurare. “Ar trebui sã
aplicãm varianta de la Giur-
giu, un an sã se ocupe partea
românã ºi un an partea
bulgarã. Cred cã este o
metodã eficientã deoarece se
eliminã problemele care pot
sã aparã între douã societãþi
atunci când se ocupã în
paralel de deszãpezire.”

ALINA DRÃGHICI

Global Citizen este un program
ce oferã studenþilor din primii ani de
facultate, posibilitatea de a pleca într-
una din cele 124 de þãri în care se
aflã AIESEC , printr-un stagiu de
voluntariat. Printr-un astfel de sta-
giu studenþii descoperã, timp de o
lunã ºi jumãtate o þarã strãinã, vizi-
tând, cunoscând oameni noi, dar ºi
numeroase elemente tradiþionale,
cum ar fi mâncarea, obiceiurile,
modul de viaþã specific þãrii respec-
tive. Italia, Brazilia, Egipt, Polonia ºi
Rusia sunt doar câteva dintre desti-
naþiile unde studenþii vor putea ple-
ca în acestã iarnã. Acolo ei vor lu-
cra în cadrul unor proiecte de dez-
voltare socialã ºi comunitarã, edu-
caþie, ecologie ºi altele. Profilul stu-
denþilor trebuie sã cuprindã urmã-
toarele caracteristici: un nivel bun de
limba englezã, flexibilitate, deschide-
re cãtre situaþii ºi culturi noi ºi tole-
ranþã. Etapele prin care trec studen-
þii, accesând acest program interna-
þional, sunt simple: completarea for-
mularului de înscriere, participarea
la un interviu susþinut de membrii
AIESEC Craiova, gãsirea oportuni-
tãþilor potrivite cu ajutorul platfor-
mei internaþionale a organizaþiei, mai

apoi susþinerea
unui interviu cu
membrii AIESEC
din þara în care
aceºtia vor sã ple-
ce, iar în final rea-
lizarea procedurile
legale pe care cã-
lãtoria le presupu-
ne. Adrian Cioran
este unul din studenþii care au acce-
sat acest program, plecând astfel în
douã stagii de voluntariat, mai întâi
în Italia ºi apoi în Polonia, iar la în-
toarcere s-a înscris ºi în AIESEC.
“AIESEC m-a ajutat sã fiu mai res-
ponsabil, sã îmi fac prieteni din toa-
te colþurile lumii. Ca ºi viitor profe-
sor, acest stagiu m-a ajutat sã câºtig
experienþã în domeniu, prin activitã-
þile de voluntariat pe care le-am des-
fãºurat în grãdiniþele partenere. Îm-
preunã cu ceilalþi participanþi, am vi-
zitat 4 þãri, cunoscând astfel atât cul-
tura acestor þãri cât ºi cultura cole-
gilor mei”, a spus Adrian Cioran.

Limba englezã nivel
avansat, cerinþa

obligatorie
Global Internship este un pro-

gram ce se adreseazã studenþilor
care se aflã în ani terminali la licenþã
sau master dar ºi proaspãt absolven-
þilor. Acesta promoveazã stagiile pro-
fesionale internaþionale, prin care ti-
nerii pot câºtiga experienþã într-unul
din urmãtoarele domenii: marketing,
IT ºi educaþie, prin activarea în
companii, organizaþii ºi instituþii din
jurul lumii între 3 ºi 18 luni, fiind
remuneraþi. Profilul tânãrului care ar
vrea sã acceseze un astfel de stagiu
trebuie sã cunoascã cel puþin limba
englezã la nivel avansat spre exce-
lent, ºi sã aibã o experienþã de mi-
nim 6 luni în domeniul pentru care
opteazã. Etapele prin care trec stu-
denþii pentru a accesa acest program
internaþional sunt simple: completa-
rea formularului de înscriere, parti-
ciparea la un interviu susþinut de
membrii AIESEC Craiova, gãsirea
oportunitãþilor potrivite cu ajutorul
platformei internaþionale a organiza-
þiei, mai apoi susþinerea un interviu
cu reprezentanþi ai companiei pen-
tru care au optat, iar în final realiza-
rea procedurile legale pe care cãlã-
toria le presupune.

ALINA DRÃGHICI

În decursul lunii noiembrie se desfãºoarã
douã programe oferite de AIESEC Craiova

ºi anume Programul Global Internship
ºi Programul Global Citizen.

Cei care doresc sã acceseze unul
din aceste programe, se pot înscrie
pe www.aiesec-craiova.org, pânã la
sfârºitul lunii noiembrie.
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Preºedintele american Barack
Obama a oferit asigurãri cã nu s-a
interesat de modul în care servicii-
le de informaþii americane îºi pro-
curã date despre þãri aliate, dupã
ce dezvãluirile despre operaþiuni de
supraveghere americane au declan-
ºat un scandal în Europa. „La fel ca
toþi preºedinþii, atunci când primesc
date de la serviciile de informaþii,
în special când este vorba de aliaþi
precum Germania, nu încerc sã sco-
tocesc pentru a afla cum au fost
obþinute”, a declarat Obama pen-
tru postul de televiziune NBC.
„Dacã este vorba de alte þãri, care
reprezintã o ameninþare pentru Sta-
tele Unite, atunci sunt interesat nu
numai de aceste date, ci ºi de mo-
dul în care au fost colectate”, a
adãugat el. Casa Albã s-a apãrat în
urma unor dezvãluiri cu privire la
spionarea cancelarului Merkel pe
telefonul mobil, oferind asigurãri cã
Statele Unite nu ascultã ºi nu vor
asculta comunicaþiile acesteia, o
formulã ambiguã care lasã deschi-
sã posibilitatea ca asemenea ope-
raþiuni sã fi avut loc în trecut. De
asemenea, Executivul american a
asigurat cã Obama nu era la curent
cu detalii referitoare la practicile
serviciilor de informaþii vizând co-
municaþiile lui Merkel, o aliatã apro-
piatã a preºedintelui american.

SUA intenþioneazã sã înceapã o
reformã în cadrul Agenþiei Naþio-
nale de Securitate ºi sã despartã
conducerea NSA, respectiv Agen-
þia de informaþii însãrcinatã cu in-
terceptarea comunicaþiilor, de Co-
mandamentul pentru spaþiul ciber-
netic, ambele asigurate în prezent
de cãtre generalul Keith Alexander
(foto), potrivit unor oficiali ameri-
cani. O consecinþã indirectã a scan-
dalului provocat de dezvãluirile
fostului consultant NSA Edward
Snowden, aceastã reflecþie lansa-
tã de cãtre Casa Albã ar putea aju-
ta la atenuarea unor temeri cu pri-
vire la o NSA atotputernicã. Însã
ipoteza unei despãrþiri a rolurilor
provoacã rezistenþe puternice în
special în cadrul Pentagonului, care
insistã asupra economiilor pe care
le permite aceastã structurã, potri-
vit unuia dintre oficiali, care a vor-
bit sub protecþia anonimatului. În
timp ce misiunea NSA este sã spio-
neze comunicaþiile, care au loc într-
o mãsurã tot mai mare pe Internet,
cea a Cyber Command este sã pro-
tejeze reþelele militare de atacuri in-
formatice ºi totodatã sã efectueze
acest tip de atacuri. De la crearea
sa, în 2009, Cyber Command este
condus de cãtre generalul Alexan-
der, care ocupã în paralel funcþia
de director NSA începând din 2005.

„Dispozitivul actual permite asigu-
rarea faptului cã cele douã orga-
nizaþii se completeazã în mod efi-
cient. Acestea fiind spuse, ne eva-
luãm fãrã încetare structurile in-
terne de comandament, pentru a
ne asigura cã suntem organizaþi în
mod adecvat”, a declarat pentru
AFP locotenent-colonelul Damien
Pickard, un purtãtor de cuvânt al
Pentagonului. Dubla structurã
permite unele economii, în princi-
pal în ceea ce priveºte personalul,
însã o altã organizaþie ar avea, la
rândul ei, „alte puncte tari ºi punc-

te slabe”, a recunoscut el. În acest
stadiu nu a fost adoptatã o deci-
zie, iar generalul Alexander îºi va
pãstra dubla funcþie pânã la pen-
sionare, prevãzutã în primãvara lui
2014, potrivit unuia dintre oficialii
contactaþi de AFP. În cazul în care
conducerea NSA ar fi despãrþitã
de cea a Comandamentului pentru
spaþiul cibernetic, o ipotezã ar fi
încredinþarea conducerii Agenþiei
de informaþii unui civil în loc de
un militar, aºa cum stau lucrurile
de la crearea acesteia, în 1952, po-
trivit uneia dintre surse.
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Secretarul american de stat, John Kerry, s-a de-
plasat ieri la Geneva, pentru a participa la negocie-

Kerry, la Geneva pentru negocierile asupra
programului nuclear iranian

Super-taifunul Haiyan, ciclonul
anunþat ca fiind cel mai violent din
lume în acest an, a început sã loveas-
cã Filipinele ieri, provocând inunda-
þii ºi distrugând clãdiri în regiunile
expuse din centrul arhipelagului,
transmit EFE ºi AFP. De dimineaþã,
Haiyan mãtura coastele de est ale
arhipelagului cu vânturi bãtând în
rafale de 275 kilometri la orã, potrivit
agenþiei meteorologice filipineze. El
se afla deasupra insulei Samar, la
aproximativ 600 de kilometri sud-est
de Manila, dupã ce a lovit oraºul de
coastã Guian la 04.40 (joi, 22.40
GMT), a precizat meteorologul Ro-
meo Cajulis. Taifunul se îndrepta ra-
pid spre nord-vest ºi Marea Chinei
de Sud, cu viteza de 39 de kilometri
la orã, potrivit aceleiaºi surse. Postul
de televiziune ABS CBN a transmis
imagini cu strãzi inundate ºi imobile
distruse din oraºul Tacloban, aflat pe
litoral. Preºedintele filipinez, Benig-
no Aquino, a avertizat joi populaþia

sã se pregãteascã la maxim împotri-
va acestei furtuni uriaºe, care a avut
vârfuri în care vântul bãtea cu 380 de
kilometri la orã pe când se apropia
de Filipine. Totodatã, ºeful statului a
atras atenþia cã anumite zone expuse
ale frontului de 600 de kilometri al
taifunului vor fi afectate de grave
inundaþii ºi vânturi devastatoare, în
timp ce zonele de coastã ar putea fi
inundate de valuri cu o înãlþime de
ºase metri. Peste 125.000 de persoa-
ne din zonele cele mai vulnerabile au
fost evacuate înainte de sosirea tai-
funului, potrivit apãrãrii civile, iar alte
milioane de persoane s-au baricadat
în locuinþe. La Manila, localitate care
nu se aflã direct pe traiectoria furtu-
nii, însã ar putea resimþi efectele aces-
teia, numeroase ºcoli au fost închi-
se. Philippine Airlines, Cebu Pacific
ºi alte companii aeriene au anunþat
suspendarea a sute de zboruri, cele
mai multe interne, dar ºi internaþiona-
le. Aproximativ 16 milioane de persoa-

ne, dintre care 12 milioane în Filipine,
se aflã pe traiectoria ciclonului. Viet-
namul ºi Laosul urmeazã sã fie traver-
sate de furtunã mâine. „Este un taifun
foarte periculos. Responsabilii locali
(din Filipine) ºtiu care sunt zonele cele
mai vulnerabile ºi au cerut evacuarea

acestora”, a declarat Glaiza Escullar,
de la Agenþia naþionalã de meteorolo-
gie. Dupã cum a afirmat meteorologul
american Jeff Masters, Haiyan, clasat
în categoria 5, cea mai ridicatã, este
„cel mai puternic ciclon din istorie care
ajunge pe uscat”.

Super-taifunul Haiyan a lovit Filipinele cu o vitezã de 275 de kilometri la orã

Belgia: Comisarul european
Karel De Gucht, acuzat
de fraudã fiscalã

Fiscul belgian îi solicitã comisa-
rului european pentru Comerþ,
Karel De Gucht, sã  plãteascã
statului suma de 900.000 de euro
întrucât acesta ar fi comis o fraudã
prin nedeclararea unei valori mai
mari a acþiunilor în cursul unei
operaþiuni bursiere realizate
împreunã cu soþia sa, care a adus
venituri de 1,2 milioane de euro,
relatau ieri ziarele Tijd ºi Echo. Cele
douã pãrþi nu au reuºit sã ajungã la
un acord amiabil, astfel încât cazul
va fi tranºat la tribunal. Procesul va
începe la 25 noiembrie, cu ºapte luni
înainte de alegerile europarlamen-
tare. În plus, Fiscul solicitã impozit
pe venitul obþinut de De Gucht, o
amendã de 50% din valoarea
acestuia ºi plata unei dobânzi. Karel
De Gucht nu a fost însã de acord cu
solicitãrile administraþiei fiscale.
Înainte ca procesul sã înceapã pe
fond, Curtea de Apel din Gand se va
pronunþa, la 19 noiembrie, asupra
unei chestiuni de procedurã,
întrucât avocaþii comisarului
european pentru Comerþ invocã
faptul cã Fiscul nu avea dreptul sã
consulte conturile soþilor De Gucht.
Standard & Poor’s a
retrogradat ratingul Franþei
din cauza avansului lent
al economiei

Standard & Poor’s (S&P) a redus
cu o treaptã ratingul suveran al
Franþei, deoarece agenþia de
evaluare financiarã apreciazã cã
avansul mai lent al economiei va
constrânge capacitatea Guvernului
de a îmbunãtãþi situaþia finanþelor
publice ºi va minimaliza impactul
reformelor preºedintelui Francois
Hollande, transmite Bloomberg.
Ratingul de credit al Franþei pe
termen lung, în valutã ºi monedã
localã, a fost revizuit în scãdere, de la
„AA plus” la „AA” cu perspectivã
stabilã, a anunþat ieri S&P. Agenþia
este îngrijoratã cã Guvernul francez
nu va reuºi sã-ºi reducã deficitul ºi
datoria ºi sã adopte reformele
necesare pentru a face economia mai
competitivã. De asemenea, agenþia
apreciazã cã rata ºomajului va
rãmâne la un nivel ridicat pânã în
2016, ceea ce va face mai dificilã
adoptarea unor reforme politice.
Teritoriul Belgiei se va
micºora cu 14 hectare,
care vor fi cedate Olandei

Belgia se pregãteºte sã-ºi
micºoreze teritoriul cu aproximativ
14 hectare, pe care le va ceda
Olandei, pentru reglementarea unui
vechi contencios frontalier, relateazã
AFP. Cele douã state învecinate
urmeazã sã oficializeze în urmãtoare-
le luni un acord, aflat în prezent pe
cale de finalizare, care vizeazã
rectificarea graniþelor stabilite prin
tratatul semnat în 1843, scrie
cotidianul „La Libre Belgique”.
Atunci, frontiera a fost stabilitã la
mijlocul albiei fluviului Meuse, care
delimiteazã cele douã state în nord-
estul Belgiei. Cursul fluviului s-a
deplasat însã de-a lungul anilor, mai
ales dupã o serie de lucrãri realizate
în anii ’60. Negocierile lansate
atunci pentru actualizarea traseului
urmat de frontierã nu au dus însã la
nici un rezultat. Acordul care va fi
încheiat în scurt timp prevede ca
Belgia sã renunþe la circa 14 hectare
dintr-o rezervaþie naturalã aflatã pe o
peninsulã, respectivele terenuri
nefiind accesibile decât prin
traversarea teritoriului olandez.

rile asupra programului nuclear iranian, a anunþat
un oficial american, citat de AFP. Se sperã cã pre-

zenþa acestuia în Elveþia, la invitaþia ºefei
diplomaþiei UE, Catherine Ashton, care pre-
zideazã discuþiile, va putea „contribui la re-
ducerea divergenþelor din cadrul acestor
negocieri”, a afirmat acest oficial, sub pro-
tecþia anonimatului. Negociatorii Iranului ºi
cei ai statelor din cadrul Grupului 5+1, mem-
brii permanenþi ai Consiliului de Securitate
al ONU (China, Franþa, Marea Brianie, Ru-
sia ºi Statele Unite) plus Germania, s-au în-
tâlnit joi ºi vineri, la Geneva, pentru a încer-
ca sã ajungã la un acord pe tema programu-
lui nuclear iranian, acord care era aºteptat
sã se producã asearã. Statele ce compun
Grupul G 5+1 au anunþat cã vor examina
posibilitatea unei relaxãri limitate a sancþiu-
nilor impuse Teheranului, în schimbul unor

dovezi concrete cã guvernul iranian ia mãsuri pen-
tru a sista programul nuclear, a anunþat joi purtã-
torul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, citat de
agenþiile Reuters ºi Associated Press. În schimbul
unor „mãsuri concrete ºi verificabile”, care sã rãs-
pundã îndelungatelor îngrijorãri internaþionale, cele
ºase þãri „vor examina o relaxare limitatã, precisã ºi
reversibilã a sancþiunilor, dar care nu va afecta ca-
drul de bazã al acestora”, iar dacã Iranul nu va
dovedi cã face progrese în direcþia opririi progra-
mului nuclear, aceastã relaxare „moderatã” a sanc-
þiunilor va fi anulatã ºi ar putea fi instituite sancþi-
uni ºi mai severe, a indicat Carney. Oficialul ameri-
can a mai afirmat cã, într-o primã etapã, trebuie
rezolvatã problema capacitãþilor nucleare iraniene
aflate în stadii avansate de dezvoltare, obiectivele
principale în acest moment fiind creºterea trans-
parenþei ºi obþinerea de timp suplimentar pentru
viitoarele negocieri.
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Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice /Agenþia Na-
þionalã de Administrare Fiscalã/ Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
CRAIOVA/ Administraþia Judeþeanã a Fi-
nanþelor Publice Dolj/ SERVICIUL COLEC-
TARE EXECUTARE SILITA PERSOANE FI-
ZICE. În temeiul art. 162 alin. (1),(2) din Or-
donanþa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedurã Fiscalã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
se face cunoscut cã în ziua de  19.11.2013,
ora 12.00, în localitatea Craiova, str. Mitro-
polit Firmilian, nr. 2, cam. 10, se vor vinde
prin licitaþie publicã bunurile imobile, cu-
prinse in dosarul de executare silita nr.
7546 si anume: 1. Teren intravilan (4800
mp din acte) inscris in cartea funciara nr.
210963 Craiova situat in Craiova, tarlaua
37, parcela 5 avand pret pornire licitatie
239000 lei. Preturile nu includ TVA. Cota
de taxã pe valoarea adãugatã pentru vân-
zarea bunurilor mobile este de 24%, în con-
formitate cu prevederile Titlului VI din Le-
gea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cre-
ditori urmãritori: AJFP DOLJ. Invitãm pe
cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data sta-
bilitã pentru vânzare. Invitam pe cei inte-
resaþi în cumpãrarea bunurilor sã se pre-
zinte la termenul de vânzare la locul fixat
in acest scop si sa depuna cu cel putin o
zi inainte de data licitatiei urmatoarele do-
cumente: oferte de cumpãrare, dovada plã-
þii taxei de participare sau a constituirii ga-
ranþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã. Taxa de participare reprezintã 10%
din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plã-
teºte în lei, în contul IBAN RO3-
2TREZ291.50.67XXX005065, cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria A.JFP DOLJ;
împuternicirea persoanei care îl reprezin-
tã pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naþionalitate românã, copie de pe certi-
ficatul unic de înregistrare eliberat de ofi-
ciul registrului comerþului; pentru persoa-
ne juridice strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã; pentru persoane-
le fizice strãine,copie de pe paºaport (cu
respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obliga-
þii fiscale restante (Consiliul Local si Ad-
ministratia Financiara), urmând sã se pre-
zinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la

Anunþul tãu!
locul fixat în acest scop. Împotriva prezen-
tului înscris, cel interesat poate introduce
contestaþie la instanþa judecãtoreascã com-
petentã, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoºtinþã, în conformi-
tate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din
ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licita-
þie, iar în caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ. Adjudecarea se face în fa-
voarea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restitue
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licita-
þie, celui care a refuzat încheierea proce-
sului-verbal de adjudecare, precum ºi ad-
judecatarului care nu a plãtit preþul. Potri-
vit dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Or-
donanþa Guvernului nr. 92/2003, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru informaþii su-
plimentare, vã puteþi adresa la sediul A.JFP
DOLJ, str. Mitropolit Firmilian nr. 2,cam. 10,
sau la telefonul nr. 0251/402285, tel.
0756028289 insp Pirvan Adrian.
A.P.M. Dolj ºi Societatea COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA S.A. – Sucursala
Electrocentrale Iºalniþa anunþã publicul in-
teresat asupra ºedinþei de dezbatere pu-
blicã privind documentaþia de solicitare a
autorizaþiei integrate de mediu pentru ac-
tivitatea “Instalaþii de ardere cu o putere
termicã nominalã mai mare de 50 MW” ti-
tular Societatea COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A. – S.E.Iºalniþa, str. Mihai Vi-
teazu nr. 101, comuna Iºalniþa judeþul Dolj,
ºedinþã care va avea loc în data de
29.11.2013 la sediul Primãriei Iºalniþa din
comuna Iºalniþa, judeþul Dolj. Informaþii
privind potentialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
pe site-ul A.P.M. Dolj www.apmdj.anpm.ro
ºi la sediul S. Complexul Energetic Olte-
nia S.A. – S.E. Iºalniþa din comuna Iºalni-
þa, str. Mihai Viteazu nr. 101, de Luni pâna
Joi între orele 8.00 – 15.30 ºi Vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic, în scris, la sediul A.P.M. Dolj
fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.an-
pm.ro pânã la data de 28.11.2013.

Anunþul tãu!
TÃRÃªESCU AUREL anunþã depunerea do-
cumentaþiei de mediu pentru proiectul ”SPÃ-
LÃTORIE AUTO din strada Deceneu nr. 104.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Craiova, str. Petru Rareº nr. 1.
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în Craiova,
str. M. Kogãlniceanu nr. 8, numit lichidator
judiciar prin Încheierea din 24.10.2013, pro-
nunþatã în Dosarul nr. 13937/63/2013 al Tri-
bunalului Dolj, anunþã deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenþã împotriva
debitoarei SC ROªU & NEGRU CON-
STRUCT SRL, cu sediul în Craiova, str. Theo-
dor Aman, nr. 5, bl. 73, sc. 3, ap. 15, judeþul
Dolj, având nr. de înregistrare la ORC J16/
1479/2003 ºi CUI 15793583. Termenul limitã
pentru depunerea creanþelor este la
5.12.2013. Termenul limitã pentru afiºarea
tabelului preliminar al creanþelor este la
16.01.2014. Termenul limitã pentru soluþio-
narea eventualelor contestaþii ºi afiºarea
tabelului definitiv al creanþelor este la
30.01.2014. Se convoacã prima Adunare a
Creditorilor la data de 21.01.2014, ora 10.00,
la sediul Tribunalului Dolj.
S. C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL or-
ganizeaza, in data de 3.12.2013, orele 11.00,
la sediul din str. Calea Bucuresti nr. 51, con-
curs - proba scrisa si interviu, pentru ocupa-
rea postului vacant de paznic, perioada ne-
determinata. Dosarele se vor depune pânã
la data de 26.11.2013, orele 10.00, la sediul
SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL - Com-
partimentul Resurse Umane, Salarizare. Te-
matica si conditiile de participare vor fi afi-
sate la sediul societatii. Relatii suplimentare
la  numarul de telefon  0251/410696.
Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Dolj organizeaza con-
curs (examen) la sediul institutiei din Cra-
iova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj,
in data de 20.12.2013, ora 1000  proba scri-
sa, si in data de 24.12.2013, ora 1400, inter-
viul, pentru ocuparea urmatoarelor posturi
vacante: 1 post psiholog specialist, 1 post
inspector specialitate gr. I, 2 posturi admi-
nistrator tr. I, 3 posturi ingrijitor la domici-
liu, 1 post spalatoreasa, 1 post asistent
medical principal, 1 post bucatar tr. III si 1
post instructor ergoterapie. Dosarele de
concurs se primesc pana la data de
22.11.2013, ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organiza-
re, Salarizare - camera 3. Informatii supli-
mentare se pot obtine la sediul institutiei -
camera 3 sau la telefon 0251/407009.



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 9 noiembrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANIVERSÃRI
Conducerea Asociaþiei
Pensionarilor Civili “Mi-
hai Viteazul” ureazã cole-
gului BARBU MIHAI, la
ziua onomasicã, multã sã-
nãtate, bucurii, viaþã lun-
gã ºi mulþi bani în pungã!
La mulþi ani!
La zi onomasticã, familia
Costel Bazãverde ureazã
nepoatelor MIHAELA ºi
GABRIELA “LA MULÞI
ANI!”, sãnãtate ºi noroc
în viaþã.
Mãtuºa, prof. Viorica Bu-
lugean, cu ocazia aniver-
sãrii numelui, ureazã ne-
potului dr. ALIN GABRIEL
IONESCU BUFLEA, sã-
nãtate, prosperitate, bu-
curii ºi împliniri în viaþã.

Finisaje interioare ºi exterioa-
re. Telefon: 0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând (închiriez)
locuinþã bloc nefamiliºti (2
camere) parchet, izolaþie,
geam termopan, zona Li-
ceul de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Vând apartament 2 camere
central. Telefon: 0770/
682.554.

Particular vând apartament 2
camere, etj 2/4, zona Lãpuº,
în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 camere
6/10 Brazdã, lângã Big Fa-
mily. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0752/963.770.
Vând apartament 2 camere
transformat în 3, ultramo-
dern cu centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 camere
decomandate, Calea Bucu-
reºti, zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3 camere
decomandate, superb, preþ
negociabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament 3 ca-
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
45.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gherceºti
posibilitate preluare credit
Prima Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren Lãdeºti
– Vâlcea. Telefon: 0767/
153.551.
Vând casã 5 camere, co-
muna Caraula. Telefon:
0746/260.588.

Viorica Bulugean ºi Cos-
tel Bazãverde, cu prilejul
zilei numelui ureazã dom-
nului MIHAI OPROIU din
Craiova, “La mulþi ani”,
sãnãtate, bucurii ºi suc-
cese în plan profesional.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãtitor-vop-
sitor (bãrbat/femeie) pentru
service Germania. Telefon:
0769/978.216, 0049/
152.1700.8281.
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

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

Studentã Facultatea de Lite-
re, meditez elevi de gimna-
ziu (cls. I-VIII) 15 Ron/orã.
Telefon: 0737/283.028.
Pregãtesc la domiciliu elevi
de clasele I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Telefon:
0758/063.773; 0744/390.775.
Execut lucrãri gresie ºi faian-
þã, tencuieli, zugrãveli, finisa-
je. Telefon: 0736/003.526.
Fac menaj sau bonã. Tele-
fon: 0762/047.095.
Reparaþii termopane. Tele-
fon: 0761/136.407.

Vând casã la 15 km de Cra-
iova, mobilã, aragaz. Tele-
fon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã Cra-
iova, + diferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comuna Urzicu-
þa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3 spaþii
comerciale. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie formatã
din 2 case, anexe ºi 38 ari
curte în sat Þugureºti, comu-
na Valea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren aferent
în comuna Malu Mare cu
ieºire la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren in-
travilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

Primãria Segarcea
organizeazã la sediu,

în data de 3 decembrie
2013, ora 14.00 licitaþie
publicã pentru concesi-

onarea suprafeþei
de 200 m.p. teren

domeniu public situat
în str. Unirii, nr. 2A

cu redevenþa minimã
de 6 euro/mp/an. Relaþii
la telefon: 0251/ 210.750.
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Instituþia Prefectului judeþu-
lui Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publi-
ce temporar vacante de consi-
lier juridic, grad profesional su-
perior în ziua de 18 noiembrie
2013, ora 10.00 – proba scrisã,
la sediul instituþiei din Craiova,
strada Unirii nr. 19. Cererile de
înscriere se depun pana la data
de 15 noiembrie 2013.

Informaþii suplimentare:
www.prefecturadolj.ro sau
la sediul instituþiei.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza
licitatie publica deschisa-licitatie principala, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit:

               -    DM  =             60509  mc
                -    DT   =              4635  mc
                -     FA  =                221  mc
                 -    Cvercinee =    5993   mc
                 -    Rasinoase =          0   mc
                   TOTAL         =  71358  mc
Licitatia se va organiza la sediul directiei in data de 11.12.2013, incepand

cu ora 10.00.
Licitatia se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare

a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate
publica a statului administrat de RNP-Romsilva, aprobat prin OM nr: 1898/
11.11.2010.

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licita-
tiei din data de 11.12.2013, nu se ofera la negociere.

Preselectia se va tine in data de 28.11.2013.
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe

site-ul RNP – Romsilva: www.rosilva.ro si la sediul DS Dolj.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obli-

gatiile financiare fata de Directia Silvica Dolj, sau alte directii silvice din
tara, sau nu au respectat prevederile contractelor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele
9.00 – 16.00.

TERENURI
Vând urgent teren Centura
de Nord, 13 euro/mp. Preþ
negociabil.Telefon: 0728/
800.447
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure si-
tuatã în Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
Vând teren extravilan ºi pã-
dure. Telefon: 0766/582.831.
Vând 2 ha teren arabil, faci-
litãþi ºosea asfaltatã , apã ,
posibilitate energie+ alte
avantaje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren Calea Bucu-
reºti km 11, ideal benzinã-
rie, halã, depozit, showro-
om, 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. Ba-
riera Vâlcii, str. Corneºului.
Telefon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan 4000
mp, cadastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie la 11
km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govo-
ra, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 1750 mp, neparce-
labil, str. Dobrogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fiind
la stradã betonatã având toa-
te facilitãþile preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0744/220.492.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament sau
garsonierã direct de la pro-
prietar. Telefon: 0745/
589.825.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând OPEL CALIBRA, an
1996, motor 1998, 116 CP,
full, 1600 euro. Telefon:
0766/859.357.

Vând Renault Laguna 2, an
2003, culoare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0753/
948.440.
Vând  Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînmatricula-
tã. Bariera Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare grâu
Matei Titi, Bucovãþ, sat Pali-
lula, stare foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie voiaj
5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând canapea de o persoa-
nã cu spãtar ºi ladã tip reca-
mier 70 lei. Telefon: 0767/
989.439; 0770/303.445.
Vând 4 ferme din cornier, cu
latura de 100 mm, deschi-
dere 13 m.  Telefon: 0722/
632.833.
Vând Ceragem 2000 lei
sau 450 euro. Telefon: 0351/
409.381.

Cedez la cimitirul Sineasca
loc de veci 9 m.p. (2 locuri).
Telefon: 0745/094.137.
Vând în Iºalniþa 2 mc lemne
foc cu 125 lei mc. Telefon:
0770/303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã  tip
Coralex, stare foarte bunã,
450 lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de marmurã,
bitum, abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon:
0731/989.215.
Vãnd 80 baniþe de grâu
vechi. Telefon: 0765/291.628.
Vând þuicã de prune. Tele-
fon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic handi-
cap, masã sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un sfert
arcuº, cutie. Telefon: 0727/
804.400.
Convenabil, canapea, foto-
lii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fa-
bricã, preþ 5000 RON. Tele-
fon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injector pen-
tru cazan pentru încãlzire.
Telefon: 0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de spã-
lat rufe, pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie ma-
ºini de cusut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând cârlige jgheaburi aco-
periº, arzãtoare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D 125/
850W, cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, ceas
Atlantic. Telefon: 0771/
385.734.

Vând þuicã de prune. Tele-
fon: 0723/ 653.261.
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, frasin,
salcâm ºi diverºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici pentru a
înfiinþa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi di-
verse mãrimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de interior,
cu geam, date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de marcat
Activa Magic, 250 lei nego-
ciabil. Telefon:  0766/
355.375.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/kg, 2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.

Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz, masã te-
levizor, covor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de cusut, plãci
muzicã popularã 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. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, sufra-
gerie, bucãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de cusut, lus-
trã, canapea, covor. Telefon:
0720/929.024.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi douã
pe o parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã autogen
ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 9 noiembrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

SCHIMBURI
Schimb 0,7 ha pãdure situa-
tã în Ocnele Mari pe garso-
nierãîn Craiova, Vâlcea. Te-
lefon:0741/078.812.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr presã pentru stru-
guri (teasc). Telefon: 0745/
589.825.

Cumpãr urgent, la orice
preþ, câine mascul Husky,
pentru împerechere, având
2 ani. Telefon:0748/151.241.
Cumpãr moarã fãrã Elec-
tromotor de porumb ºtiuleþi
(uroaie ºi mãlai). Telefon:
0766/304.708.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru Staþie
GPL, Centru vânzare ma-
ºini sau parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Închiriez camerã bloc + wc
servici Calea Bucureºti pen-
tru o fatã sau bãiat. Telefon:
0762/047.095.
S.C. închiriazã spaþii de pro-
ducþie, birouri ºi depozitare.
Telefon: 0770/ 887.454.
SALON coafurã, frizerie, 1
Mai. Telefon: 0770/175.717.
Închiriez spatiu comercial în
municipiul Craiova, str. Lip-
scani, 300 mp, dispus pe trei
niveluri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, zona hotel Jiu. Preþ
fix 200 euro. Telefon: 0742/
159.941.
Închiriez garsonierã complet
mobilatã zona Lãpuº, ºcoa-
la M. Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.

Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3 ca-
mere mobilat parter Dez-
robirii, 300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.

MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã vâr-
stã apropiatã. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Doresc sã cunosc craio-
vean vãduv nefumãtor
pentru alungarea singu-
rãtãþii, vârsta 56-70 ani.
Telefon: 0735/325.233.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru repara-
þii casã + anexe sau ce-
dez 4000 m.p. teren in-
travilan pentru un aparta-
ment cu 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

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

PIERDERI
Pierdut Titlu de Proprietate
pe numele GHEORGHIÞA
ZORA, eliberat de Primãria
Podari. Se declarã nul.
Pierdut ªtampilã Expert
Contabil pe numepe TO-
CEA ELIZA MARIA. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Familiile Barbu ºi Popes-
cu regretã decesul dis-
tinsului profesor SIL-
VESTRU MORARU, fost
inspector ºcolar. Condo-
leanþe familiei!
Familia Ene regretã de-
cesul profesorului SIL-
VESTRU MORARU de
la Colegiile Fraþii Bu-
zeºti ºi Pedagogic. Con-
doleanþe familiei.
COMEMORÃRI

Comemprãm un an de
la despãrþirea de iubita
mamã soacrã, bunicãºi
strãbunicã, VASILIU
IOANA ANGELA. Dum-
nezeu sã te odihneascã,
iar spiritul tãu bun sã ne
aibã în pazã. Familia
ªerbãnescu.

Cu aceeaºi durere amin-
tim trecerea a 7 ani de la
decesul celui care a fost
deosebit soþ, tatã ºibunic,
MINCU AUREL, 58 de ani.
Veºnicã amintire!Soþia,-
copiii ºi nepoþelele.
Se împlineºte azi un an de
când prea bunul nostru soþ
ºi tatã, TUDOR SÂMBRIAN
s-a nãscut în ceruri. Îl come-
morãm cu durere, pioºenie

ºi cu nãdejdea cã sufletul lui
blând ºi-a gãsit un bine me-
ritat loc în ceata celor drepþi
de unde vegheazã ocrotitor
asupra noastrã.
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Sâmbãtã

Digi Sport 1
10:00 – MOTO GP – Antrenamente Marele

Premiu al Spaniei (Valencia) / 14:00 – FOTBAL –
Liga I: FC Botoºani – Ceahlãul / 16:00 – MOTO
GP – Calificãri Marele Premiu al Spaniei / 17:00,
19:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Real
Madrid – Sociedad, Getafe – Elche / 21:00 – FOT-
BAL – Campionatul Franþei: Toulouse – Ajaccio /
3:30 – BOX – Galã în Texax (SUA).

Digi Sport 2
15:00 – HANDBAL (F) – Cupa EHF: „U” Joli-

don Cluj – AC PAOK (Grecia) / 16:30 – HAND-
BAL (F) – Cupa Cupelor: Corona Braºov – Loko-
motiv Zagreb (Croaþia) / 18:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Franþei: Paris SG – Nice / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BC Timiºoara – CSM
Oradea / 21:45 – TENIS (M) – Turneul Campioni-
lor de la Londra: ziua a 6-a.

Digi Sport 3
13:30 – MOTO GP – Antrenamente Marele

Premiu al Spaniei / 16:00 – TENIS (M) – Turneul
Campionilor de la Londra: ziua a 6-a / 19:00 – HO-
CHEI – EIHC Budapesta: România – Ungaria / 21:45
– FOTBAL – Campionatul Italiei: Inter – Livorno /
23:30 – FOTBAL – Campionatul Braziliei: Bahia –
Atletico Mineiro.

Dolce Sport 1
18:30 – FOTBAL – Campionatul Ucrainei: Uz-

horod – ªahtior / 21:45 – FOTBAL – Campionatul
Italiei: Inter – Livorno.

Dolce Sport 2
18:00, 21:00 – FOTBAL – Campionatul Fran-

þei: Paris SG – Nice, Toulouse – Ajaccio.
Dolce Sport 3
19:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Cata-

nia – Udinese / 21:00 – FOTBAL – Campionatul
Franþei: Bastia – Rennes.

Sport.ro
22:00 – SPORTURI DE CONTACT – Gala

Lokal Kombat de la Ploieºti.
GSP TV
14:00 – FOTBAL – Campionatul Rusiei: Kry-

lya Sovetov – Dinamo Moscova / 17:00 – FOT-

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 13-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Osasuna –

Almeria, Granada – Malaga;
Sâmbãtã: Real M. – Sociedad (17:00), Getafe

– Elche (19:00), Bilbao – Levante (21:00), Celta
– Rayo (23:00);

Duminicã: Espanyol – Sevilla (13:00), Valen-
cia – Valladolid (18:00), Villarreal – Atletico
(20:00), Betis – Barcelona (22:00).

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

LIGUE 1 – ETAPA A 13-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Monaco –

Evian TG;
Sâmbãtã: Paris SG – Nice (18:00), Guingamp

– Lille, Lorient – Reims, Bastia – Rennes, Tou-
louse – Ajaccio, Valenciennes – Montpellier
(toate 21:00);

Duminicã: Bordeaux – Nantes (15:00), Mar-
seille – Sochaux (18:00), St. Etienne – Lyon
(22:00).

1. Paris SG 28 11. Nice 17
2. Lille 26 12. Lyon 15
3. Monaco 25 13. Bastia 15
4. Nantes 20 14. Evian 15
5. Marseille 18 15. Toulouse 15
6. Reims 18 16. Montpellier 13
7. St. Etienne 18 17. Lorient 10
8. Rennes 17 18. Valencien. 8
9. Bordeaux 17 19. Ajaccio 7
10. Guingamp 17 20. Sochaux 7

BUNDESLIGA – ETAPA A 12-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Hannover –

Braunschweig;
Sâmbãtã: Bayern – Augsburg, Wolfsburg –

Dortmund, Leverkusen – Hamburg, Schalke –
Werder, Hoffenheim – Hertha (toate 16:30),
M’gladbach – Nurnberg (19:30);

Duminicã: Mainz – Frankfurt (16:30), Freiburg
– Stuttgart (18:30).

1. Bayern 29 10. Stuttgart 13
2. Dortmund 28 11. Hannover 13
3. Leverkusen 25 12. Mainz 13
4. M’gladbach 19 13. Augsburg 13
5. Wolfsburg 18 14. Hamburg 12
6. Schalke 17 15. Frankfurt 10
7. Hertha 15 16. Freiburg 8
8. Werder 15 17. Nurnberg 7
9. Hoffenheim 13 18. Braunsch. 7

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 11-A
Sâmbãtã: Chelsea – West Brom, Liverpool –

Fulham, Southampton – Hull, Crystal P. – Ever-
ton, Aston V. – Cardiff (toate 17:00), Norwich –
West Ham (19:30);

Duminicã: Tottenham – Newcastle (14:00),
Sunderland – Man. City (16:05), Man. United –
Arsenal, Swansea – Stoke (ambele 18:10).

1. Arsenal 25 11. West Brom 13
2. Chelsea 20 12. Cardiff 12
3. Liverpool 20 13. Swansea 11
4. Tottenham 20 14. Aston V. 11
5. Man. City 19 15. West Ham 10
6. Southampton 19 16. Fulham 10
7. Everton 19 17. Stoke 9
8. Man. United 17 18. Norwich 8
9. Newcastle 14 19. Sunderland 4
10. Hull 14 20. Crystal P. 3

SERIE A – ETAPA A 12-A
Sâmbãtã: Catania – Udinese (19:00), Inter –

Livorno (21:45);
Duminicã: Genoa – Verona (13:30), Roma –

Sassuolo, Parma – Lazio, Atalanta – Bologna,
Chievo – Milan, Cagliari – Torino (toate 16:00),
Juventus – Napoli, Fiorentina – Sampdoria (am-
bele 21:45).

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

BAL – Liga secundã englezã: Leicester – Nottin-
gham Forest.

Eurosport
9:35 – CURSE DE MAªINI – Campionatul

Mondial de Anduranþã (Shanghai) / 12:15 – PATI-
NAJ ARTISTIC – Grand Prix-ul de la Tokyo: femi-
nin programul liber / 17:00 – FOTBAL (F) – Liga
Campioanelor / 22:00 – SPORTURI DE CONTACT
– Gala Lokal Kombat de la Ploieºti.

Eurosport 2
9:30 – PATINAJ ARTISTIC – Grand Prix-ul de

la Tokyo: masculin programul liber / 14:00 – FOT-
BAL – Liga Campionilor Asiei / 16:30, 19:30 –
FOTBAL – Campionatul Germaniei: Wolfsburg –
Dortmund, Monchengladbach – Nurnberg / 22:00 –
FOTBAL AMERICAN: Conferinþa NCAA Big
(SUA).

TVR 1
21:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid – Dunãrea

Galaþi.
TVR 2
19:00 – RUGBY – Meci amical: România – Tonga.
TVR 3
11:00, 15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CSMS

Iaºi – Gloria Buzãu, Farul – ACS Berceni.

Duminicã

Digi Sport 1
9:40, 12:00 – MOTO GP – Încãlziri ºi cursa

Marele Premiu al Spaniei (Valencia) / 16:00 – FOT-
BAL – Campionatul Italiei: Roma – Sassuolo / 18:00
– HANDBAL (F) – Liga Campionilor: HCM Baia
Mare – Thuringer (Germania) / 19:30 – FOTBAL –
Liga I: Viitorul – Pandurii / 21:45 – FOTBAL –
Campionatul Italiei: Juventus – Napoli.

Digi Sport 2
12:00 – HANDBAL (F) – Cupa EHF: AC

PAOK (Grecia) – „U” Jolidon Cluj / 13:30 – FOT-
BAL – Campionatul Italiei: Genoa – Verona / 16:00
– TENIS (M) – Turneul Campionilor de la Londra:
ziua a 7-a, semifinale / 19:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: CS Energia Rovinari – BCM „U”
Piteºti / 22:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei:

Betis – Barcelona.
Digi Sport 3
13:00 – FOTBAL – Campionatul Spaniei: Espa-

nyol – Sevilla / 16:00 – FOTBAL – Campionatul
Italiei: Chievo – Milan / 18:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Franþei: Marseille – Sochaux / 20:00 – FOT-
BAL – Campionatul Spaniei: Villarreal – Atletico /
22:00 – TENIS (M) – Turneul Campionilor de la
Londra: ziua a 7-a, semifinale.

Dolce Sport 1
15:00 – FOTBAL – Campionatul Franþei: Bor-

deaux – Nantes / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: HCM Baia Mare – Thuringer (Ger-
mania) / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei:
Juventus – Napoli.

Dolce Sport 2
13:30, 16:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei:

Genoa – Verona, Parma – Lazio / 19:00 – BAS-
CHET NBA: New York – San Antonio / 22:00 –
FOTBAL – Campionatul Franþei: ST. Etienne –
Lyon.

Dolce Sport 3
16:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Roma

– Sassuolo / 19:30 – FOTBAL – Campionatul
Greciei: Olympiakos – PAOK Salonic / 21:45 –
FOTBAL – Campionatul Italiei: Fiorentina –
Sampdoria.

Dolce Sport 4
16:00 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Chievo

– Milan / 21:05 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Hypo Viena – Gyor.

Sport.ro
15:30 – FOTBAL – Campionatul Olandei: NEC

Nijmegen – Ajax.
GSP TV
11:30 – FOTBAL – Campionatul Rusiei: Spar-

tak – Zenit.
Eurosport
17:00 – FOTBAL (F) – Liga Campioanelor.
Eurosport 2
14:30 – FOTBAL – Liga secundã germanã: VfL

Bochum – FC Koln / 16:30, 18:30 – FOTBAL –
Campionatul Germaniei: Mainz – Frankfurt, Frei-
burg – Stuttgart.

Portughezul Fernando San-
tos, selecþionerul Greciei, a anun-
þat, ieri, lotul cu care va aborda
barajul cu România pentru Cupa
Mondialã din 2014.

Iatã cei 24 de jucãtori ce au
primit telegrame de convocare

Portari: Orestis Karnezis (Gra-
nada), Michalis Sifakis (Charle-
roi), Stefanos Kapino (Panathi-
naikos);

Fundaºi: Vassilis Torosidis
(Roma), Loukas Vyntra (Levan-
te), Sokratis Papastathopoulos
(Dortmund), Kostas Manolas,
Chose Holebas, Dimitris Siovas
(toþi Olympiakos), Giorgos Tsa-
vellas (PAOK);

Mijlocaºi: Alexandros Tziolis, Kostas Kat-
souranis, Sotiris Ninis (toþi, PAOK), Giannis
Maniatis, Andreas Samaris (ambii Olympiakos),
Giorgos Karagounis (Fulham), Kostas Fortou-
nis (Kaiserslautern), Panagiotis Kone (Bolog-
na), Panagiotis Tactsidis (Roma);

Atacanþi: Lazaros Christodoulopoulos (Bo-
logna), Kostas Mitroglou (Olympiakos), Gior-
gos Samaras (Celtic), Dimitrios Salpigidis
(PAOK), Teofanis Gekas (Konyaspor).

Marele absent din lotul campioanei europe-
ne din 2004 este fundaºul lui Schalke 04, Kyria-
kos Papadopoulos, nerecuperat dupã o acci-
dentare mai veche.

Prima manºã a barajului se disputã pe 15 no-
iembrie, de la ora 21:45, pe stadionul “Giorgios
Karaiskakis” din Pireu (în direct la România TV),
iar returul se va juca pe 19 noiembrie, ora 21:00,
pe Arena Naþionalã (în direct la Antena 1).

Grecia a fãcut parte din grupa preliminarã G,
unde a înregistrat 8 victorii, o remizã ºi o înfrân-
gere, fiind depãºitã doar la golavarej de echipa
calificatã direct, Bosnia. De altfel, contra ex-
iugoslavilor au pierdut toate cele cinci puncte.
Din grupã au mai fãcut parte Slovacia, Litua-
nia, Letonia ºi Liechtenstein.

Selecþionerul Greciei a anunþatSelecþionerul Greciei a anunþatSelecþionerul Greciei a anunþatSelecþionerul Greciei a anunþatSelecþionerul Greciei a anunþat
lotul pentru barajul cu Românialotul pentru barajul cu Românialotul pentru barajul cu Românialotul pentru barajul cu Românialotul pentru barajul cu România

Piþurcã, intervievat de FIFA:
“Nu avem jucãtori excepþionali,

dar forþa noastrã este grupul”
Cu o sãptãmânã înainte de barajul cu Gre-

cia, Victor Piþurcã a acordat un interviu pentru
site-ul oficial al FIFA. Selecþionerul României
sperã cã va reuºi a treia calificare la un turneu
final din cariera sa cu naþionala României.

De altfel, acesta a fost ºi titlul materialului
de pe FIFA.com: “Piþurcã sperã sã fie ºi a treia
oarã cu noroc”, aluzie la cele douã calificãri reu-
ºite la Euro 2000 ºi Euro 2008. Site-ul FIFA a
notat însã cã niciodatã n-a reuºit o calificare la
Cupa Mondialã, deci barajul cu Grecia este cu
atât mai important pentru selecþionerul Româ-
niei: “Este extrem de important sã ne calificãm -
atât pentru mine, cât ºi pentru echipã - deoare-
ce am condus echipa la trei turnee finale euro-
pene (n.r. aici include ºi calificarea cu tineretul
la Euro 1998), dar niciodatã la Cupa Mondialã.
Dar este chiar mai important pentru jucãtori,
pentru care prezenþa în Brazilia ar fi o experien-
þã ºi o realizare incredibile”, a spus Piþurcã.

“Nu avem jucãtori de înaltã calitate, dar ei
sunt foarte determinaþi, abili ºi, mai presus de

toate, ei formeazã un grup foarte puternic.
Este un grup care sper cã va creºte expo-
nenþial ºi îºi va pune amprenta atât la nivel
european, cât ºi la nivel mondial”, a conti-
nuat tehnicianul în vârstã de 57 de ani.

Finalmente, printre altele, întrebat ºi de
adversara din baraj, selecþionerul a afirmat
cã este bucuros cã a evitat echipe ca Portu-
galia sau Croaþia, însã s-a arãtat de pãrere
cã nici Grecia nu este de subestimat: “Da,
am fost fericit cã am picat cu Grecia, pentru
cã este un adversar de un nivel accesibil.
Este bine cã n-am picat cu Portugalia, Croa-
þia - echipe foarte puternice, cu jucãtori foar-
te valoroºi. Dupã cum am mai spus, Grecia
este de asemenea o echipã puternicã, care
n-a pierdut prea multe meciuri în ultima vre-

me. Au adunat 25 de puncte în grupa lor ºi au
câþiva jucãtori foarte experimentaþi. Va fi o con-
fruntrare dificilã pentru noi.

Am jucat deja împotriva lor - într-un meci în
care am câºtigat convingãtor cu 3-1 - dar sunt
sigur cã aceste douã partide din play-ff vor fi
foarte diferite. Aº putea spune cã Grecia por-
neºte ca favoritã la calificare, dar avem o echi-
pã tânãrã care promite ºi sper cã vom face douã
meciuri foarte bune ºi sã ne calificãm”.

Dintre “stranieri”, n-a renunþat la nimeni
Victor Piþurcã va anunþa lotul complet pen-

tru meciurile cu Grecia azi, în cadrul unei confe-
rinþe de presã. Se ºtiu deocamdatã “stranierii”,
15 la numãr, adicã toþi atâþia câþi primiserã con-
vocãrile de principiu. Aceºtia sunt, conform
anunþului fãcut asearã, urmãtorii: Bogdan Lo-
bonþ (Roma), Dorin Goian (Asteras Tripolis),
Vlad Chiricheº (Tottenham), Rãzvan Raþ (West
Ham), Rãzvan Cociº (Hoverla Ujgorod), Costin
Lazãr (PAOK), Bãnel Nicoliþã (Nantes), Gabriel
Torje (Espanyol), Alexandru Maxim (Stuttgart),
Gheorghe Bucur (Kuban), Gheorghe Grozav
(Terek), Claudiu Keºeru (Bastia), Bogdan Stan-
cu (Genclerbirligi), Ciprian Marica (Getafe),
Marius Niculae (Hoverla Ujgorod).
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Pandurii a obþinut calificarea în grupele Eu-
ropa League din postura de debutantã în com-
petiþiile continentale, numai cã nu a reuºit încã
prima victorie. Deºi a fost tare aproape.

Fiorentina le-a învins pe Juventus ºi Mi-
lan în ultima lunã, dar i-a fost mai greu în
prima reprizã cu gorjenii, decât cu echipele
colos ale Italiei. Pe un Cluj Arena mult mai
populat ca în precedentele ocazii (15.000 de
spectatori au asistat la meci), Buleicã a ieºit

Grupa A
Kuban – Swansea 1-1
(La gazde, Gigel Bucur a fost rezervã)
St. Gallen – Valencia 2-3
Clasament: 1. VALENCIA 9p, 2. Swansea

8p, 3. St. Gallen 3p, 4. Kuban 2p.

Grupa B
Ludogoreþ – Cer. Odesa 1-1
(Cosmin Moþi a fost integralist la gazde)
Eindhoven – Dinamo Zagreb 2-0
Clasament: 1. LUDOGOREÞ 10p, 2. Eindho-

ven 7p, 3. Odesa 4p, 4. Zagreb 1p.

Grupa C
Esbjerg – Elfsborg 1-0
Standard Liege – Salzburg 1-3
Clasament: 1. SALZBURG 12p, 2. ESBJERG

9p, 3. Standard 1p, 4. Elfsborg 1p.

Grupa D
Rubin Kazan – Wigan 1-0
Maribor – Waragem 0-1
Clasament: 1. RUBIN 10p, 2. Wigan 5p, 3.

Waragem 4p. 4. Maribor 3p.

Grupa F
APOEL Nicosia – Bordeaux 2-1
Maccabi Tel Aviv – Frankfurt 4-2
Clasament: 1. Frankfurt 9p, 2. Maccabi 7p,

3. APOEL 4p, 4. Bordeaux 3p.

Grupa G
Rapid Viena – Genk 2-2
Thun – Dinamo Kiev 0-2
Clasament: 1. Genk 8p, 2. Kiev 7p, 3. Rapid

V. 3p, 4. Thun 3p.

Grupa H
Sevilla – Liberec 1-1
(La gazde, Raul Rusescu a jucat pânã în

minutul 77)
Estoril Praia – Freiburg 0-0
Clasament: 1. Sevilla 8p, 2. Liberec 6p, 3.

Freiburg 3p, 4. Estoril 2p.

Grupa I
Rijeka – Lyon 1-1
Guimaraes – Betis 0-1
Clasament: 1. Betis 8p, 2. Lyon 6p, 3. Gui-

maraes 4p, 4. Rijeka 2p.

Grupa J
Legia – Trabzonspor 0-2
Lazio – Apollon Limassol 2-1
(La gazde, ªtefan Radu nu a fost convocat.

De cealaltã parte, Ovidiu Dãnãnae ºi ªtefan
Grigorie au rãmas pe banca de rezerve)

Clasament: 1. Trabzonspor 10p, 2. Lazio 8p,
3. Apollon 4p, 4. Legia 0p.

Grupa K
Tromso – Anji 0-1
Tottenham – Sheriff 2-1
(La învingãtori, Vlad Chiricheº a fost re-

zervã)
Clasament: 1. TOTTENHAM 12p, 2. Anji

7p, 3. Sheriff 2p, 4. Tromso 1p.

Grupa L
Alkmaar – Karagandy 1-0
Maccabi Haifa – PAOK Salonic 0-0
(La oapeþi, Costin Lazãr a bifat toate mi-

nutele)
Clasament: 1. PAOK Salonic 8p, 2. Alkma-

ar 8p, 3. Haifa 2p, 4. Karagandy 2p.

În faza urmãtoare acced  primele douã cla-
sate. Echipe scrise cu majuscule au obþinut
deja calificarea.

LIGA EUROPA – GRUPA E – ETAPA A IV-A

„Capodopera” lui Eric ºi finalul ucigaº„Capodopera” lui Eric ºi finalul ucigaº„Capodopera” lui Eric ºi finalul ucigaº„Capodopera” lui Eric ºi finalul ucigaº„Capodopera” lui Eric ºi finalul ucigaº
primul la rampã, cu
un ºut pe lângã (21),
iar Mingote a apãrut
ca un zid în faþa lui
Joaquin. Dupã o barã
la Firenze, Eric de
Oliveira, dintr-o cen-
trare a aceluiaºi Bulei-
cã, i-a fãcut pe co-
mentatorii italieni sã
exclame „mama
mia”. A dat golul ca-
rierei, din foarfecã,
de la 14 metri, direct
în vinclu ºi a plâns de
bucurie (32).

Mai bine de jumã-
tate de orã le-a trebuit
violeþilor sã se dezme-
ticeascã, dupã golul

aterizat parcã direct de pe Copacabana. A
urmat apoi asediul. A fost minutul ºi ocazia,
cu Aquilani, Cuadrado, Borja Valero sau Fer-
nandez în roluri de tunari ºi Mingote, Chris-
tou sau Unguruºan pe post de baraj în faþa
porþii. Pandurii a încercat sã respire pe con-
traatac, dar Munua a scos ºuturile lui Mom-
cilovici ºi Anton (57), iar Eric ratat dubla
(63). Pe final însã, Matos (86) ºi Borja Vale-
ro (90+2) au marcat cu sânge rece ºi au

distrus o noapte ce putea fi istoricã pentru
Pandurii. Eliminatã, joi, ºi matematic din com-
petiþie, având în vedere victoria lui Dnepr
cu Pacos.

Echipe
Pandurii: Stanca (Mingote 24) – Ungu-

ruºan, Erico (Mamele 42), Christou, Mom-
cilovici – Breeveld, Anton – Buleicã, Eric,
Distefano Sipo 86 – Dos Santos. Antrenor:
Cristi Pustai.
Fiorentina: Munua – Roncaglia (Capezzi

80), Gonzalo, Compper, Alonso – Cuadra-
do, Aquilani, M. Fernandez (Ilicici 66) –
Joaquin, Matos, Yakovenko (B. Valero 46).
Antrenor: Vincenzo Montella.

A arbitrat: Anastasias Sidoropoulos (Grecia).

Pandurii – Fiorentina 1-2
(Eric 32 / Matos 86, Borja Valero 90+2)
Dnepr – Pacos 2-0
(Matheus 44, Konoplyanka 66; Alexandru

Vlad a fost integralist la gazde)
Clasament

1. FIORENTINA 4 4 0 0 10-2 12
2. DNEPR 4 3 0 1 6-2 9
3. Pandurii 4 0 1 3 2-7 1
4. Pacos 4 0 1 3 1-8 1
A mai rãmas de jucat: Pacos – Fiorentina,

Dnepr – Pandurii (28 noi.), Fiorentina – Dnepr,
Pandurii – Pacos (12 dec.).

LIGA A IV-A –

ETAPA A 14-A
Sâmbãtã, ora 12:00: Victoria Celaru – S.F.

Gicã Popescu, Unirea Leamna – CS „U” II Cra-
iova, Vânãtorul Desa – CSO Filiaºi, Prometeu
Craiova – Danubius Bechet, Viitorul Cârcea –
Dunãrea Calafat, Amaradia Melineºti – CS Iºal-
niþa, Progresul Segarcea – Recolta Ostroveni

Dunãrea Bistreþ stã, deoarece Avocaþii Cra-
iova s-a retras din campionat.

1. Calafat* 31 9. Iºalniþa 17
2. Bistreþ* 28 10. Melineºti 17
3. Prometeu 25 11. Gicã Pop. 11
4. Filiaºi 24 12. Desa 10
5. Ostroveni 24 13. CS „U” II 7
6. Segarcea 20 14. Celaru 6
7. Bechet 19 15. Leamna 3
8. Cârcea 18
Echipele însoþite de semnul (*) au 13 me-

ciuri disputate, în timp ce toate celelalte – 12.

Celelalte rezultate
consemnate joi

Seria a III-a
Duminicã, ora 11:00: Viitorul Apele Vii

- Olimpia Bãdoºi, Fulgerul Mârºani – AS
Rojiºte, Progresul Amãrãºtii de Sus – Uni-
rea Tricolor Dãbuleni, Unirea Amãrãºtii de
Jos – Victoria Cãlãraºi, Viitorul Ghindeni –
Progresul Castranova, Viitorul Bratovoieºti
– CFR RomGaz Craiova, Unirea Tâmbu-
reºti – Sporting Leu, ªtiinþa Teasc – Ajax
Dobroteºti.

1. Mârºani 21 9. Apele Vii 12
2. Dãbuleni 21 10. Bratovoieºti 12
3. Tâmbureºti 19 11. Bãdoºi 10
4. Amãrãºtii S. 18 12. Castranova 9
5. Leu* 16 13. CFR 6
6. Cãlãraºi 16 14. Ghindeni 6
7. Rojiºte 16 15. Teasc 3
8. Dobroteºti* 14 16. Amãrãºtii J. 3
* - un joc mai puþin.
Progresul Castranova este penalizatã

cu 6 puncte.

LIGA A V-A – ETAPA A 10-A
Seria I

Duminicã, ora 11:00: Avântul Giubega –
Voinþa Caraula, SC Poiana Mare – Viitorul
Vârtop,

SIC PAN Unirea – Progresul Bãileºti, Trac-
torul Cetate – Avântul Verbiþa, Fulgerul Ma-
glavit – Victoria Pleniþa, Voinþa Radovan –
Flacãra Moþãþei, Recolta Galicea Mare – Vi-
itorul Ciupercenii Noi, Avântul Rast – Viito-
rul Întorsura.

1. SIC PAN 27 9. Verbiþa 10
2. Pleniþa 22 10. Giubega 10
3. Moþãþei 21 11. Caraula 9
4. Cetate 21 12. Întorsura 7
5. Poiana Mare 19 13. Radovan 6
6. Bãileºti 17 14. Galicea Mare 6
7. Rast 10 15. Vârtop 3
8. Maglavit 10 16. Ciupercenii N.1
Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt

penalizate cu 6 puncte.

Seria a II-a

Duminicã, ora 11:00: Jiul Breasta –
Luceafãrul Craiova, Rapid Potmelþu – Vi-
itorul Coºoveni, AS Goieºti – Inter Secui,
Viitorul 2 Cârcea – Standard ªimnicu de
Sus, Dinamyk Craiova – ªtiinþa Malu
Mare, Voinþa Belcin – Arena Bulls Preajba,
Unirea Braloºtiþa – Avântul Þuglui, Jiul
Bucovãþ – Viitorul Craiova.

1. Coºoveni 24 9. Þuglui 10
2. Cârcea 2 22 10. Belcin 10
3. Malu Mare 22 11. Luceafãrul 9
4. Potmelþu 21 12. Bucovãþ 8
5. Goieºti 19 13. Braloºtiþa 5
6. Secui 19 14. Dinamyk 5
7. Preajba 16 15. Breasta 4
8. ªimnicu S. 11 16. Viitorul Cr. 2

Seria I

Duminicã, ora 11:00: Juventus Piscu Vechi – Victoria Basarabi,
Viitorul Siliºtea Crucii – Unirea Vela, Recolta Cioroiaºi – Viitorul
Dobridor, Recolta Seaca de Câmp – Gloria Catane, Progresul Ciper-
cenii Vechi – Dunãrea Negoi.

1. Cioroiaºi 21 6. Ciuperceni 12
2. Piscu Vechi 20 7. Negoi 9
3. Vela 18 8. Catane 7
4. Siliºtea Cr. 17 9. Dobridor 7
5. Basarabi 16 10. Seaca C. 4

Seria a II-a

Duminicã, ora 11:00: Viitorul Mãceºu de Sus – ªtiinþa Calopãr,
Aktiv Padea – Recolta Mãceºu de Jos, A.F.C. Giurgiþa – Viitorul
Valea Stanciului, Unirea Goicea – Viitorul Gângiova, Dunãrea Gi-
ghera – Recolta Urzicuþa, Triumf Bârca – Progresul Cerãt.

1. Bârca 24 7. Giurgiþa 12
2. Mãceºu J. 20 8. Padea 10
3. Gighera 19 9. Urzicuþa 9
4. Goicea 19 10. Gângiova 8
5. Mãceºu S. 15 11. Valea St. 7
6. Cerãt 15 12. Calopãr 0

LIGA A VI-A – ETAPA A 10-A
Seria a III-a

Duminicã, ora 11:00: Avântul Pieleºti – Voinþa Puþuri, Luceafã-
rul Popânzãleºti – Unirea Câmpeni, Energia Radomir – Viitorul Sa-
dova, Avântul Dobreºti – Atletico Zãnoaga, Avântul Daneþi – Unirea
Dioºti, Torentul Secui – Flacãra Drãgoteºti.

1. Dobreºti 24 7. Dioºti 12
2. Daneþi 21 8. Puþuri 12
3. Radomir 20 9. Secui 7
4. Zãnoaga 17 10. Câmpeni 4
5. Pieleºti 14 11. Drãgoteºti 3
6. Sadova 13 12. Popânzãleºti 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6 puncte.

Seria a IV-a

Duminicã, ora 11:00: Viitorul Brãdeºti – Viitorul Sfârcea, Voinþa
Raznic – Progresul Mischii, Viitorul Valea Fântânilor – Vulturul Cernã-
teºti, AS Scaeºti – Energia Craiova, Avântul Gherceºti – FC Schitu.

Jiul Mihãiþa ºi AS Greceºti stau.
1. Scaeºti 19 7. Mihãiþa 12
2. Cernãteºti* 19 8. Schitu 10
3. Sfârcea 15 9. Mischii* 6
4. Energia 13 10. Brãdeºti 6
5. Raznic* 13 11. Valea F.* 5
6. Gherceºti 12 12. Greceºti 3
* - echipe cu 7 jocuri, faþã de 8 cât au toate celelalte.
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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)

Pase scurte, pase lungi

Ştirea e seac ă:
germanul Ewald
Lienen (59 de ani),
tehnician cu vastă
experienţă,  ac u-

mulată în Bun-
desliga, Primera

Division şi Ethni-
ki, a preluat Oţelul Galaţi. Ca jucă-
tor, a trecut pe la Bielefeld, Moen-
chengladbach, Duiburg, apoi a de-
venit antrenor. O vreme la Teneri-
fe, ca secund al lui Jupp Heynckes,
cel care îi fusese antrenor la Boru-
sia Moenc hengladbach, apoi la
Hansa Rostock, Koln, iarăşi Tene-
rife, Hanovra, Munchen 1860,
Panionios, Olympiakos. Ca să nu
ne mai lungim cu vorba: CV fabu-
los. Numele lui Ewald Lienen mi-a
adus aminte de o poveste, cu dra-
matismul şi suspansul ei, consu-
mată la 12 decembrie 1979, în tu-
rul III al Cupei UEFA, pe stadionul
„Central” din Craiova,  în faţa a
40.000 de spectatori. Am fugit la
colecţia ziarului „Înainte” pentru a
fi mai sigur. Antrenorul Craiovei,
„nea Tinel Stănescu” – Dumnezeu

să-l odihnească! – mucalit fără pe-
reche, care nu a pronunţat nicio-
dată „Moenchengladbach”, bote-
zase ec hipa germană „Borusia
...mergi pe blat”, încât menţinea
un tonus psihic ridicat în vestiarul
echipei. Frumoasa echipă a Craio-
vei trecuse, în turul anterior, de
Leeds United, prin două victorii,
fără precedent în fotbalul româ-
nesc. Încât poetul Adrian Păunes-
cu decretase în „Flacăra”: „Olte-
naşi, să fim uniţi/Că noi am trecut
de Leeds”. Revin la „nea Tinel”.
Vizionase un meci al Borusiei Mo-
enchengladbach, în Bundesliga, şi,
la întoarcere, impresionat de forţa
de atac a echipei lui Jupp Heyn-
ckes, deţinătoarea trofeului UEFA,
după o finală cu Steaua Roşie Bel-
grad (1-1 şi 1-0), a făcut o decla-
raţie de ne-a umflat râsul. „Au ăş-
tia nişte znămenii (n.r. – Del’Haye
şi Lienen) să vedem cine le ţine”.
Faţă de ediţia precedentă a com-
petiţiei, Borussia se despărţise de
antrenorul Udo Lattek (plecat la
Bayern Munchen), de danezul Al-
lan Simonsen (plecat la FC Barce-

O poveste...
de demult

lona) şi de Berti Vogts,
c are se retrăsese.  În
fine, aflasem şi noi des-
tule despre echipa lui He-
ynckes, mai ales după ce
câştigase prima manşă cu 2-
0 (1-0), prin golurile lui H.
Nickel (10, 78), cel dintâi du-
bios, fiindcă balonul depăşise li-
nia de corner la centrarea premer-
gătoare, părere împărtăşită şi de
Agenţia Reuters. În ajunul partidei,
ziarul „Înainte” a publicat un inter-
viu cu Valentin Stănescu, sub titlul
„Mâine putem deveni o mare pu-
tere a fotbalului”. Şi acum ... ziua
partidei, din manşa doua, turul III
al Cupei UEFA. Jupp Heynckes, la
primul an de mandat, a trimis pe
teren, printre alţii, pe Lothar Mat-
thaus (18 ani) şi tripleta Del’Haye,
Nickel, Lienen, care îţi făceau pă-
rul măciucă când plecau pe con-
tra-atac. În ziua partiei plouase
consistent. 0-0 la pauză, după ce
craiovenii asaltaseră, fără nici o
inhibare, reduta germană, portarul
Kneib făcând minuni. Şi a venit
minutul 46: velocele Crişan obţine

MIRCEA CANŢĂR

un penalty fiind faultat de fundaşul
Hannes. De regulă, executa Irimes-
cu “Iribar” – tunarul echipei – dar,
la antrenamentele premergătoare,
desfăşurate la Podari, trimisese câ-
teva mingi prin casele unora care
locuiau în spatele porţii, zburându-
le şi televizorul, după cum se plân-
geau. Aşa că a executat Cămătaru,
care a trimis balonul în transversa-
lă. Eternul moment psihologic. În
minutul 75, Irimescu nu a mai gre-
şit ţinta şi a trimis o torpilă, de pe la
18 metri, deschizând scorul. Pe
Ewald Lienen, brunet, cu plete, îl

potolise Negrilă.  Del’Haye era
blond, cu plete, pus la respect de
Ungureanu. Finalul a aparţinut Cra-
iovei, năpustită în atac. Şi nu mai
reiau ce scriam atunci, în comen-
tariul partidei, sub titlul-clişeu „Vic-
torie de palmares a fotbaliştilor cra-
ioveni”, fără a se mai reuşi obţine-
rea golului doi şi, implicit, a prelun-
girilor. 12 decembrie 1979 a fost o
zi în care Craiova a fost atât de
aproape de „primăvara europeană”.
O va prinde peste puţină vreme, ca
să nu spunem că primăvara adevă-
rată va veni peste un deceniu.

Liga a II-a, seria a 2-a, etapa a 11-a,
astăzi, ora 11

CS Mioveni – CS Universitatea – la Piteşti
FC U Craiova – ASA Tg. Mureş – duminică, ora 17, la Severin
FC Bihor – FC Olt
Gloria Bistriţa – Olimpia Satu Mare
UTA – Metalul Reşiţa
CSM Rm. Vâlcea – Minerul Motru

Clasament

1. CS Universitatea 10 6 3 1 13-7 21
2. Gloria Bistriţa 10 5 2 3 12-8 17
3. ASA Tg. Mureş 10 4 4 2 10-7 16
4. FC U Craiova 10 4 4 2 9-6 16
5. Metalul Reşiţa 10 5 1 4 13-12 16
6. CSM Rm. Vâlcea 10 4 3 3 15-12 15
7. FC Olt Slatina 10 4 3 3 9-7 15
8. Olimpia Satu Mare10 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

Clasament intermediar play-off

1. ASA Tg. Mureş 4 3 1 0 7-3 10
2. FC U Craiova 4 2 1 1 2-1 7
3. CS Universitatea 5 1 3 1 6-6 6
4. Metalul Reşiţa 5 2 0 3 5-6 6
5. Gloria Bistriţa 5 1 2 2 5-6 5
6. CSM Rm. Vâlcea 5 1 1 3 8-11 4

Seria I, etapa a 13-a, astăzi, ora 11:
Rapid Bucureşti – Dunărea Galaţi (ora 21), CSMS Iaşi – Gloria Bu-

zău, FC Clinceni – Unirea Tărlungeni, CF Brăila – SC Bacău, Farul Con-
stanţa – ACS Berceni (ora 15). Clasament: 1. FC Clinceni 21p, 2. ACS
Berceni 21p, 3. CSMS Iaşi 19p.

Liga a III-a, seria a 3-a
Podari a câştigat
la Baloteşti

În prima etapă a returului seriei a
3-a din eşalonul al treilea s-au înre-
gistrat numai victorii ale oaspeţilor.
Într-un meci disputat la Baloteşti, CS
Podari a câştigat cu 2-1, prin dubla
lui Renato Bălan (25, 40). Stoperul
Ignat a fost eliminat în minutul 70,
când gazdele au ratat şi un penalty,
după trei minute reducând din han-
dicap. Bogdan Vrăjitoarea a folosit
echipa: Purcea – Orban, Ignat, Gea-
că, Slavu  – S. Popescu, Crângoiu,
Ţenovici, Preda – R. Bălan, Stăncu-
ţa, intrând apoi Afrem şi Neacşa. Într-
un alt meci, la Işalniţa, Viitorul Muni-
cipal Craiova a pierdut cu 1-0 în faţa
lui FC Balş, gol M. Niculescu (17).
Nicu Năstăsie a utilizat echipa: Gre-
cu - Epure, Chiriţă, Flori, Ciocioană
(61 Copilescu) - Ştoiu, Buşică (80
Gârbiţă), Jianu, Răduţ (46 D. Stancu)
- C. Scarlat, L. Scarlat. Celelalte parti-
de: Concordia II – Juventus 0-1, Vii-
torul Domneşti – Metaloglobus 1-2,
Inter Clinceni – CS Tunari 1-2, CS
Vişina Nouă – Dinamo II se joacă
astăzi. CS Podari a scăpat de ultimul
loc, fiind acum pe 11, cu 11 puncte,
în timp ce Municipal Craiova este pe
locul 8, cu 14 puncte.

1

Programul echipelor de sală ale Craiovei

LIGA I

Etapa a XIV-a
Săgeata – Astra 3-4
Au marcat: S . Chiţu 32 , 76, Vezan 53 /  Yahaya 8, 23 , Morais 17,

Yazalde 27.
Meciurile FC Vaslui – Petrolul şi CFR Cluj – Dinamo s-au jucat aseară.
Botoşani – Ceahlăul – sâmbătă, ora 14.00
Viitorul – Pandurii – duminică, ora 19.30
Gaz Metan – Concordia – luni, 18.00
ACS Poli – Oţelul – luni, 19.30
Corona – FC Braşov – luni, ora 20.30
Partida Steaua – „U” Cluj a fost amânată.

Baschet, băieţi: Atlassib Sibiu –
SCM Universitatea Craiova, sâmbă-
tă, ora 18, Sibiu, Sala „Transilvania”

Volei, băieţi: SCM Universitatea
Craiova – LPS Piatra Neamţ, sâmbă-
tă, ora 19, Craiova, Sala Polivalentă

Volei, fete: Dinamo Romprest  -
SCM Universitatea Craiova, sâmbă-
tă, ora 18, Bucureşti.

Handbal, fete: SCM Craiova –
CSM Ploieşti, sâmbătă, ora 17, Cra-
iova, Sala Polivalentă.

Handbal, băieţi: Univers itatea
Craiova – HCM Făgăraş, ora 14.30,

Craiova, Sala Polivalentă.

Biletele de intrare pentru toate
cele 3 meciuri din Sala Polivalentă
costă 7 lei.


