
C     M     Y       K

C     M     Y       K

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

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7300marţi, 12 noiembrie 2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu s-a bucurat când
a intrat în politică, dar se vor
bucura mai mult colegii lui
când o ieşi! actualitate  / 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

Camerele Agricole, la nivelul ţării, se încro-
pesc anevoios după toate aparenţele, printre mo-
tive aflându-se şi ambiguitatea legislativă. Ast-
fel, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/
2013 modifică şi completează Legea nr. 283/2010
privind camerele pentru agricultură, industrie
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvolta-
re rurală, care la rândul său fusese modificată şi completată
prin Legea nr. 122/2012. Cum întreaga metodologie de lucru este
conferită acum de OUG 58/2013, să vedem ce prevederi, avute
în vedere de iniţiatorii cadrului legislativ, au mai rămas în viaţă.
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$1 EURO ...........................4,4531 ............. 44531
1 lirã sterlinã..........................5,3206.......................53206

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 12 noiembrie - max: 14°C - min: 7°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3241........33241
1 g AUR (preþ în lei).......137,1298.....1371298

Cursul pieþei valutare din 12 noiembrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Secretarul general-adjunct al Comisiei Euro-
pene, Michel Servoz (foto), va veni în România
pe 25 noiembrie, în cadrul unei misiuni de eva-
luare pe Mecanismul de Cooperare ºi Verificare
(MCV) pe Justiþie, ºi se va întâlni cu minis-
trul Justiþiei, Robert Cazanciuc, cu ºefi ai
parchetelor ºi cu parlamentari români, au
declarat pentru HotNews.ro surse oficiale.
Mark Gray, purtãtor de cuvânt al Comisiei
Europene, a confirmat informaþia. „Da, va
fi într-adevãr, la sfârºitul lunii noiembrie, o
misiune MCV, aºa cum se întâmplã în fie-
care an, ca parte a contactelor regulate în-
tre Comisie ºi autoritãþile române. Domnul
Servoz ºi echipa Comisiei se vor întâlni cu
o serie întreagã de oficiali români, cum ar
fi ministrul Justiþiei, conducerea instituþiilor
judiciare ºi membri ai Parlamentului. Ca la
toate misiunile MCV, obiectivul este de a
discuta despre progresele înregistrate de
România în îndeplinirea obiectivelor MCV”,
a declarat Mark Grey, la solicitarea HotNews.ro.
Alte surse au precizat, tot pentru HotNews.ro,
cã executivul european intenþioneazã sã lege ne-

regulile din sistemul românesc de absorbþie a fon-
durilor europene ºi din procedurile de achiziþii
publice de Mecanismul de Cooperare ºi Verifi-
care pe Justiþie. Întrebat de HotNews.ro dacã

se poate face vreo legãtura între fondurile eu-
ropene ºi MCV, Mark Gray a rãspuns: „Nu este
o legãturã directã, dar politici eficiente ºi ro-

buste pentru integritate ºi lupta împotriva co-
rupþiei sunt, bineînþeles, esenþiale pentru pro-
ceduri eficace la achiziþiile publice ºi absorbþia
fondurilor europene”. Aceasta ar fi pentru pri-

ma datã când se fac legãturi între devieri-
le de la normele de integritate în absorbþia
fondurilor UE ºi Mecanismul de Coopera-
re ºi Verificare pe Justiþie. O situaþie ase-
mãnãtoare este cea în care, la nivel infor-
mal, problema MCV este invocatã în pro-
cesul de aderare a României la spaþiul
Schengen. Deºi Comisia Europeanã face
oficial o demarcaþie între Schengen ºi
MCV, la nivelul Consiliului Uniunii Euro-
pene legãtura dintre cele douã dosare se
face cât se poate de direct, statele mem-
bre invocând MCV pentru a refuza acce-
sul României ºi Bulgariei în zona europea-
nã de liberã circulaþie. Cea mai recentã
misiune a Comisiei Europene privind MCV
pe Justiþie a avut loc în 23-27 septembrie,

însã numai la nivel de experþi. Urmãtorul raport
MCV era programat pentru luna decembrie
2013, însã a fost amânat pentru ianuarie 2014.
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Blaga: PDL nu va vota bugetul
pe 2014 ºi depune ºi moþiune

PDL nu va vota proiectul de buget
pe 2014 ºi va prezenta în aceastã sãp-
tãmânã o moþiune simplã prin care va
cere retragerea documentului din dez-
baterea parlamentarã, a declarat ieri
liderul democrat-liberalilor, Vasile Bla-
ga, înainte de  ºedinþa BPN al partidu-
lui. „Noi nu-l vom vota. Mai mult, o sã
iniþiem o moþiune (...) pe tema involu-
þiei economice, pe tema creºterii fiscali-
tãþii, în care vom cere chiar retragerea
bugetului”, a spus Blaga, întrebat dacã
democrat-liberalii susþin bugetul pe
2014. Ulterior, vicepreºedintele Andre-
ea Paul a precizat, într-o conferinþã de
presã, cã PDL va depune astãzi, la Ca-
mera Deputaþilor, moþiunea simplã pe
teme economice prin care cere retrage-
rea proiectului de buget pe 2014 din
dezbaterea parlamentarã ºi regândirea
lui în totalitate.
CSM a avizat favorabil
numirea judecãtorului
Ionuþ Matei ca
vicepreºedinte al ÎCCJ

Secþia pentru judecãtori a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii (CSM) a
avizat ieri favorabil, cu unanimitate de
voturi, propunerea de numire a judecã-
torului Ionuþ Matei în funcþia de vice-
preºedinte al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie (ICCJ). Propunerea va fi înain-
tatã preºedintelui Traian Bãsescu în ve-
derea numirii. Potrivit art.53, alin (1)
din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor, numirile
în funcþia de preºedinte ºi vicepreºedinte
al ÎCCJ se fac pe o perioadã de trei ani,
cu posibilitatea reînvestirii o singurã
datã, dintre judecãtorii Înaltei Curþi
care au funcþionat la aceastã instanþã
cel puþin doi ani. Printre obiectivele
enumerate de Ionuþ Matei ieri, la inter-
viul din faþa membrilor CSM, se aflã
pregãtirea intrãrii în vigoare a noului
Cod penal, unificarea jurisprudenþei ºi
judecarea dosarelor de mare corupþie
într-un ritm rapid.

Premierul Victor Ponta a de-
clarat ieri, dupã ºedinþa USL în
care s-a decis ca actul normativ
transmis de Guvern sã fie respins
de cãtre Comisia parlamentarã
specialã, cã proiectul minier de
la Roºia Montanã se va face în
baza unei legi cadru care urmea-
zã a fi elaboratã de Parlament.
Întrebat ce se întâmplã în conti-
nuare cu proiectul minier de la
Roºia Montanã, Ponta a rãspuns
cã „pe baza legii cadru, dacã se
încadreazã, se va face. Dacã nu,
nu. Simplu. Dar trebuie fãcutã
legea cadru”. „Poziþia comunã a
USL e aceea de a respinge pro-
iectul de lege, dar de a da un
mesaj clar cã România, Guver-
nul, USL susþin proiectele eco-
nomice de anvergurã, de exploa-
tare a tuturor resurselor noastre.
E un mesaj foarte clar a propos
ºi de gazele de ºist, unde poziþia
e foarte clarã, ºi a PSD ºi a PNL
- am apreciat ºi poziþia PDL în
acest sens - de a stimula ºi de a
susþine împreunã un cadru legis-
lativ larg, pentru toate aceste pro-
iecte, ºi de a solicita tuturor in-
stituþiilor care au expertizã în do-
meniu sã participe la crearea aces-
tui cadru ºi de a-l pune în dezba-
tere publicã”, a adãugat premie-
rul. Anterior, ºi liderul PNL, Crin

PSD º i  PNL s-au pus de acord:  vot
de  resp ingere  pe  pro iectu l  de  lege

pr i v ind  Roº ia  Montanã
Preºedintele PNL, Crin Anto-

nescu (foto), a declarat, ieri, la fi-
nalul ºedinþei USL, cã s-a ajuns la
un consens asupra proiectului pri-
vind descentralizarea, fiind agreat
principiul cã „se va descentraliza
tot ce se poate descentraliza”, el
menþionând cã forma finalã a pro-
iectului urmeazã a fi definitivatã.
„În ceea ce priveºte descentraliza-
rea, mergem fãrã nici un fel de
ezitare pe un proiect major, pe un
proiect important, complicat în
multe din aspectele sale, dar ideea
este de a descentraliza cu adevãrat
tot ceea ce, practic, este posibil sã
fie descentralizat. Descentralizarea
nu este, în viziunea noastrã, o ne-
gociere între reprezentanþii admi-
nistraþiei publice locale ºi miniºtri,
«mai dã de la tine, mai las de la
mine». Nu are sub nici o formã
drept criteriu cine ºi din ce partid
este ministru la un anumit minister

Antonescu: Am ajuns la un consens
în USL, descentralizãm tot ce trebuie

ºi se poate descentraliza

Salariile restante care vor fi
câºtigate anul viitor în instanþã,
prin procese deschise împotriva
statului, de cãtre bugetari, vor fi
achitate tot eºalonat, pe o perioa-
dã de cinci ani, conform siste-
mului aplicat ºi pânã în prezent,
cu un cuantum al ratelor în creº-

în acest moment, ci are drept cri-
teriu funcþionalitatea instituþiilor,
modernizarea administraþiei, apro-
pierea deciziei cu toate componen-
tele sale”, a declarat Antonescu.
Liderul PNL a explicat cã proiec-
tul descentralizãrii a intrat „în ulti-
ma fazã de pregãtire”, ajungându-
se la un consens în USL, iar sãp-
tãmâna aceasta va fi aprobat în
Guvern. La rândul sãu, premierul
Victor Ponta a anunþat, tot ieri, cã
Guvernul va adopta în 14 noiem-
brie proiectul de lege privind des-
centralizarea, angajarea rãspunde-
rii Executivului în faþa Parlamen-
tului urmând sã aibã loc în 19 no-
iembrie, în condiþiile în care ter-
menul va fi agreat ºi de Parlament.
„În ziua de 14 vom avea ºedinþa
de Guvern în care finalizãm ºi ad-
optãm proiectul legii descentralizã-
rii. Proiectul va pleca imediat la Par-
lament, cu propunerea din partea
noastrã - sigur, dacã Birourile reu-
nite vor fi de acord - ca prezenta-
rea legii descentralizãrii, asupra
cãreia ne angajãm rãspunderea, sã
fie fãcutã în data de 19, marþi, con-
form calendarului constituþional ºi,
dupã aceea, eventual, sã poatã fi
parcurse ºi celelalte proceduri con-
stituþionale, în aºa fel încât legea
descentralizãrii sã intre în vigoare
de la 1 ianuarie”, a spus Ponta.

Antonescu,  anunþase cã se va da
raport de respingere la proiectul
de lege privind exploatarea mini-
erã de la Roºia Montanã, preci-
zând cã în ºedinþa USL care toc-
mai se încheiase s-a ajuns la con-
sens pe acest subiect. „Pentru
comisia specialã, care azi îºi va
da obºtescul sfârºit ºi va da vot
final... principiul este urmãtorul:
raport de respingere pentru ac-
tualul proiect al Guvernului ºi în
concluzii se vor face câteva re-
comandãri majore pentru consti-
tuirea unui cadru legislativ”, a
spus Antonescu. „Acest proiect
va fi respins”, a completat aces-
ta. De fapt, decizia de respingere
a proiectului Roºia Montanã era
luatã înainte de ºedinþa de ieri a
USL, dovadã fiind declaraþia de
vineri a preºedintelui Comisiei
speciale pentru proiectul Roºia
Montanã, Darius Vâlcov: „Rapor-
tul Comisiei va fi unul de respin-
gere, deja fiind aproape finalizat.
Urmeazã luni sã dãm votul final
care, cel mai probabil, va fi de
respingere a proiectului în forma
venitã de la Guvern”. ªi, aºa cum
li s-a indicat, membrii comisiei
speciale au dat asearã votul final
asupra actului normativ elaborat
de Guvern pentru Roºia Monta-
nã ºi acesta a fost negativ.

tere de la an la an. Guvernul a
elaborat deja o ordonanþã de ur-
genþã care prevede cã plata su-
melor prevãzute prin hotãrâri ju-
decãtoreºti având ca obiect acor-
darea unor drepturi de naturã sa-
larialã stabilite în favoarea perso-
nalului din instituþiile ºi autoritã-

þile publice, devenite executorii în
perioada 1 ianuarie - 31 decem-
brie 2014, se va realiza astfel: în
primul an de la data la care hotã-
rârea judecãtoreascã devine exe-
cutorie se plãteºte 5% din valoa-
rea titlului executoriu, în al doi-
lea an 10%, în al treilea an 15%,

în al patrulea an 25% din valoa-
rea titlului executoriu, iar în al
cincilea an 35% din valoarea ti-
tlului executoriu. În cursul aces-
tei perioade, orice procedurã de
executare silitã se suspendã de
drept. Sumele vor fi actualizate
cu indicele inflaþiei.

Salariile restante câºtigate anul viitor în instanþã de bugetari, plãtite tot în 5 ani
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MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele Congresului mondial al
evreilor, Ronald S. Lauder, a cerut Ger-
maniei publicarea inventarului celor
1.406 opere de artã sustrase de naziºti
din muzee ºi casele evreilor spoliaþi. Este
vorba de gravuri, tablouri ºi picturi, une-
le realizate de Picasso, Matisse sau Re-
noire. Chestiunea a devenit sensibilã. ªi
purtãtorul de cuvânt al guvernului ger-
man, Steffen Seibert, a fãcut o declara-
þie calmã, sobrã ºi cumpãtatã. „Guver-
nul german înþelege bine cã organiza-
þiile evreieºti au acum multe întrebãri.
Care reprezintã perfect dorinþele unor
persoane în vârstã, victime ale injusti-
þiei”. Apelul lansat de preºedintele Con-
gresului mondial al evreilor survine dupã

ce organele germane vamale au desco-
perit într-un raport cã 315 opere au fost
vândute de regimul nazist tatãlui unui
anume Cornelius Gurllit, un octogenar
din Munchen care s-a arãtat dispus sã
le returneze proprietarilor. Dintre cele
1.406 opere gãsite recent într-un apar-
tament din Munchen, unele au fost vân-
dute în mod legal de naziºti lui Hilder-
brand Gurllit, tatãl lui Corneliu Gurllit,
care le-a stocat în cel mai mare secret.
Duminicã, hebdomadarul „Focus” ºi
cotidianul „Bild” au citat din raportul
autoritãþilor vamale germane, care men-
þiona cã 315 tablouri gãsite la Gurllit fac
parte din comoara nazistã, adusã de afa-
rã, menþioneazã „Le Monde”. Hilder-

brand Gurllit s-a folosit de relaþia parti-
cularã cu regimul nazist pentru achiziþi-
onarea la preþuri modice a operelor sus-
trase din muzee. În 1940, de pildã, ex-
plicã „Bild”, acesta ar fi plãtit 4.000 de
franci elveþieni pentru 200 de opere de
artã, printre care Picasso, Chagal ºi
Nolde. Potrivit raportului menþionat al
autoritãþilor vamale germane, 194 de
opere ar fi fost vândute de colecþionarii
evrei sub presiunea ocupanþilor, ºi din-
tre acestea 181 de tablouri numai unui
colecþionar din Desda. În acest caz, pro-
prietarii legitimi ar putea revendica bu-
nurile. Inclusiv Anne Sinclair, fosta so-
þie a lui Dominique Strauss Kahn, moº-
tenitoarea unei colecþii preþioase, reven-

dicã un Matisse gãsit în apartamentul lui
Cornelius Gurllit. Suspectat de fraudã
fiscalã, acesta nu se aflã deocamdatã sub
supravegherea poliþiei ºi autoritãþile va-
male au îndoieli cã ar putea compãrea
în faþa unei instanþe. Deja în vârstã (79
de ani), el vrea doar sã scape acum de
ºicanãrile presei. A refuzat deja jurna-
liºtii de la „Paris Match”, care l-au gã-
sit, dar a trimis un mail hebdomadarului
„Der Spiegel”, cerând ca numele sãu sã
nu fie fãcut public. Dar puþine ºanse sã
se þinã seama de o astfel de dorinþã. Pe
de altã parte, scandalul tablourilor re-
suscitã resentimente ºi amintiri groaz-
nice, îndeosebi pentru evrei, din timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial.

Camerele Agricole, la nivelul þãrii, se
încropesc anevoios dupã toate aparen-
þele, printre motive aflându-se ºi ambi-
guitatea legislativã. Astfel, Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr. 58/2013 modi-
ficã ºi completeazã Legea nr. 283/2010
privind camerele pentru agriculturã, in-
dustrie alimentarã, pisciculturã, silvicul-
turã ºi dezvoltare ru-
ralã, care la rândul sãu
fusese modificatã ºi
completatã prin Legea
nr. 122/2012. Cum în-
treaga metodologie de
lucru este conferitã
acum de OUG 58/
2013,  sã  vedem ce
prevederi, avute în ve-
dere de iniþiatorii ca-
drului legislativ, au mai
rãmas în viaþã.

Camerele Agricole
sunt organizaþii negu-
vernamentale deschise,
apolitice, fãrã scop pa-
trimonial, cu personali-
tate juridicã, cu statut
de utilitate publicã do-
bândit în condiþiile pre-

Camera Agricolã Dolj:
Când nu ºtie bãrbatul ce ºtie tot satul!

zentei legi. Ele promoveazã interesele fer-
mierilor, persoane fizice/juridice din agri-
culturã, cu toate ramurile ei – industrie ali-
mentarã, silviculturã, pisciculturã, turism
rural ºi agroturism –, denumite în conti-
nuare domenii ale agriculturii ºi conexe.

La nivel judeþean, stipuleazã art. 6, din
menþionata ordonanþã de urgenþã a guver-
nului, prin ordin al prefectului se con-
stituie Comitetul Judeþean de Iniþiativã,
din maximum 11 membri, dupã urmãtoa-
rea recomandare expresã: un reprezentant
al DADR, un reprezentant al Consiliului
Judeþean, un reprezentant al Instituþiei
Prefectului, ºapte reprezentanþi propuºi
de formele asociative din domeniile agri-
culturii ºi conexe, un reprezentant al Aso-
ciaþiei comunelor.

Comitetul de Iniþiativã este mandatat
prin lege pentru înscrierea Camerei Agri-
cole judeþene în Registrul Asociaþiilor ºi
Fundaþilor, aflat la grefa judecãtoriei. Sunt
enumerate toate competenþele acestei en-
titãþi, dar ºi modul de funcþionare al Co-
mitetului Judeþean de Iniþiativã, toate aces-
tea prevãzute într-o ordonanþã de urgenþã
„varzã” în planul acurateþei logice ºi sti-
listice. De reþinut este ºi faptul cã OUG
58/2013 menþioneazã expres aportul pre-
fectului în constituirea Comitetului Jude-
þean de Iniþiativã, precum ºi în nominali-
zarea reprezentanþilor formelor asociative

din agriculturã ºi conexe, atunci când nu-
mãrul acestora este mai mare decât cel
prevãzut.

Validarea Comitetului de Iniþiativã, a
preºedintelui acestuia, desemnat prin vot
secret, incumbã avizul perfectului, ma-
terializat prin ordin, aºa cum prevede ºi
legea specificã (Legea nr. 340/2004, cu
modificãrile ulterioare). La Dolj, preºe-
dinte al Comitetului de Iniþiativã a fost uns
Ionel Dascãlu, din partea societãþilor co-
merciale Izomar ºi Automecanica, în sta-
re de insolvenþã, momentan încãrcat de
povara unei condamnãri penale de doi
ani, cu executare, într-un dosar instru-
mentat de DNA. Chiar dacã, deocamda-
tã, condamnarea nu este definitivã, ur-
mând a mai fi exercitatã o cale de atac,
desemnarea putea fi evitatã din minime
raþiuni etice. ªi nu numai. ªi este de-a
dreptul straniu cã la Prefectura Dolj nu
se ºtia ce ºtia tot judeþul.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu,
Marius Deca „s-a spãlat pe mâini” cu
aceastã numire, declarându-ne cã „nu l-a
desemnat domnia sa, ci s-au desemnat în-
tre ei”. Numai cã, revenim: OUG 58/2013
precizeazã cã acest Comitet Judeþean de
Iniþiativã se înfiinþeazã „prin grija prefec-
tului”, ceea ce parcã e cu totul altceva.
Mai exact, actul normativ la care facem
referire trebuia lecturat cu maximã aten-

þie. ªi ne oprim aici.
Aspectul cel mai nevr-

algic al lucrurilor este însã
altul: OUG 58/2013 s-a pu-
blicat în M.O. nr. 347 din
12 iunie 2013 ºi prevede-
rea explicitã este ca în ma-

ximum 90 de zile de la in-
trarea în vigoarea a aces-
teia sã fie organizate pri-
mele alegeri pentru consti-
tuirea camerelor agricole.
Cum termenul prevãzut de
OUG 58/2013 nu a fost
prorogat, ne aflãm în afa-
ra cadrului legal prevãzut,
încât orice contestare
eventualã a alegerilor, în
instanþã, are ºansã deplinã
de a fi luatã în seamã.

MARGA BULUGEAN

Craiovenii care locuiesc pe Calea
Bucureºti, în zona Sucpi, nu vor avea
apã rece mâine, între orele 10.00 ºi
14.00. Conducerea Companiei de Apã
Oltenia a anunþat cã alimentarea cu
apã este opritã deoarece se efectuea-
zã niºte lucrãri de montare a unui
grup automat de pompare, urmând sã
fie afectaþi toþi abonaþii care sunt
racordaþi la staþia de hidrofor nr. 4,
respectiv blocurile 1,2,3,4, S4, S5,
S6, N1, N1a, N1b, N2, N3, N4, N5a,
N5b, N5c, N6, N7, N8 – scãrile 1 ºi
2, N9, N10. „Atenþionãm utilizatorii
de apã potabilã din zonele menþionate
cã, din cauza manevrelor de golire ºi
umplere a sistemului public de ali-
mentare cu apã potabilã, ocazional, se
pot produce modificãri ale calitãþii
apei potabile din punct de vedere al
turbiditãþii ºi culorii”, se aratã într-un
comunicat de presã al companiei.
Specialiºtii CAO recomandã ca, la
apariþia acestor fenomene, sã se evite
consumul de apã potabilã pânã la
limpezirea ei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În cursul zilei de duminicã, poliþiºti din ca-
drul Biroului Arme, Explozivi ºi Substanþe Pe-
riculoase de la IPJ Dolj ºi agenþi ai Secþiei 3
Poliþie Ruralã Bucovãþ, împreunã cu paznici
de vânãtoare din cadrul AVPS „Lunca Dunã-
rii” au efectuat o acþiune pe linia protejãrii vâ-
natului ºi depistarea persoanelor care încalcã
prevederile legale în domeniu. Cu ocazia acti-
vitãþilor desfãºurate, pe Fondul de vânãtoare
nr. 19 „Mârza”, situat în apropierea comunei
Sãlcuþa, a fost depistat ªtefan Dobre, de 31
de ani, din Craiova, care era la braconat, în
autoturismul marca Ford al acestuia fiind gã-

sit un cadavru de iepure, o armã de vânãtoare,
3 cartuºe nefolosite ºi alte douã percutate.
Bãrbatul a rãmas fãrã „pradã”, dar ºi fãrã armã
ºi maºinã, alegându-se cu dosar penal.

„Arma ºi muniþia au fost ridicate în vede-
rea cercetãrilor, autoturismul a fost indis-
ponibilizat ºi lãsat în custodie, iar cadavrul
urmeazã sã fie expertizat de cãtre reprezen-
tanþii DSVSA Dolj. Pe numele celui în cauzã
a fost întocmit dosar penal pentru comite-
rea infracþiunii de braconaj cinegetic”, ne-a
declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Un bãrbat de 31 de ani, din Craiova, este cercetat penal pentru braconaj
cinegetic, dupã ce, în cursul zilei de duminicã, a fost prins cu un iepure
împuºcat, pe un fond de vânãtoare, fãrã sã aibã autorizaþie. Poliþiºtii i-au
confiscat arma, muniþia, dar ºi maºina cu care era la braconat.

Prins la braconat de iepuri

Reprezentanþii Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj au anunþat cã,  ieri-
dimineaþã, la ora 6.50, poliþiºtii din cadrul
Sectorului Poliþiei de Frontierã Bistreþ au
depistat, în apropierea unui canton hidrogra-
fic aflat în zona de competenþã, opt persoa-
ne, care nu îºi justificau prezenþa în zonã.
În urma legitimãrii celor în cauzã, poliþiºtii
de frontierã au stabilit cã este vorba despre
cetãþeni sirieni, o familie cu doi copii minori
ºi alþi patru bãrbaþi, având vârste cuprinse
între 3 ºi 39 ani. Cu ocazia primelor verifi-
cãri s-a stabilit faptul cã aceºtia au traversat

fluviul Dunãrea, din Bulgaria, cu ajutorul unei
ambarcaþiuni, migranþii declarând cã au plã-
tit câte 1.500 de euro de persoanã unei cãlã-
uze, cetãþean turc, care le-a promis cã-i va
duce într-un stat din vestul Europei.

„Poliþiºtii de frontierã au întrerupt cãlãto-
ria persoanelor în cauzã ºi, conform proto-
colului româno-bulgar, acestea au fost pre-
date autoritãþilor de frontierã bulgare în ve-
derea continuãrii cercetãrilor ºi dispunerii
mãsurilor legale ce se impun”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj, comisar
ºef Romicã Ivãnoiu.

Poliþiºtii de frontierã doljeni au depistat, ieri-dimineaþã, în apropierea
localitãþii Bistreþ, opt cetãþeni sirieni, cu vârste cuprinse între 3 ºi 39 de
ani, care trecuserã ilegal Dunãrea cu o ambarcaþiune în România. Mi-
granþii, care au declarat cã au plãtit câte 1.500 de euro de persoanã unui
cetãþean turc, care le-a promis cã-i duce într-un stat din vestul Europei,
au fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

Opt sirieni care au trecut ilegal
Dunãrea, prinºi de poliþiºtii

de frontierã doljeni

Procurorii DNA – Serviciul Teri-
torial Craiova au anunþat, ieri, cã l-au
reþinut pentru 24 de ore pe procuro-
rul Iacob Niculãiþã, de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Caracal, pen-
tru comiterea infracþiunii de trafic de
influenþã în formã continuatã. Potri-
vit anchetatorilor, procurorul a cerut
bani unei persoane, în urmã cu un
an, susþinând cã va rezolva sã nu fie
trimisã în judecatã. Magistratul ar fi
primit suma cerutã, echivalentul a
5.000 de euro, în decembrie 2012,
însã cel care i-a dat banii a fost trimis
în judecatã. Luna trecutã, procuro-
rul Niculãiþã i-a cerut, din nou bani
bãrbatului, explicându-i cã va obþine,

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) – Serviciul Teritorial Craiova l-au
reþinut pe procurorul Iacob Niculãiþã, de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Caracal,
pentru trafic de influenþã în formã continua-
tã. Procurorul a fost prins în flagrant, dumi-

nicã, în timp ce primea 6.000 de euro mitã,
iar asearã a fost prezentat Curþii de Apel
Craiova cu propunere de arestare preventi-
vã. Tot de ieri, procurorul Niculãiþã a fost
suspendat din funcþie ca urmare a hotãrârii
Consiliului Superior al Magistraturii.

în instanþã, schimbarea încadrãrii ju-
ridice a faptei pentru care era judecat
ºi o pedeapsã cu suspendare. Pentru
cã prima datã a dat banii degeaba,
acum „împricinatul” s-a dus la DNA,
a povestit toatã tãrãºenia, astfel cã s-
a pus la cale prinderea în flagrant a
procurorului.

Din ordonanþa de punere în miº-
care a acþiunii penale întocmitã de
procurori a rezultat cã, „în cursul
lunii noiembrie 2012, inculpatul Ni-
culãiþã Iacob, a pretins de la denun-
þãtor, suma de 5.000 euro, lãsându-
l pe acesta sã creadã cã, prin calita-
tea de procuror la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Caracal, va influ-

enþa un alt procuror din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Olt,
care efectua cercetãri faþã de denun-
þãtor pentru sãvârºirea unei infracþi-
uni grave, spre a nu dispune trimite-
rea acestuia în judecatã. În schim-
bul promisiunii intervenþiei pe lângã
procurorul de caz, inculpatul a pri-
mit, în cursul lunii decembrie 2012,
suma de 22.500 lei (echivalentul a
5.000 euro) de la denunþãtor, prin
intermediul unui alt învinuit. În rea-
lizarea aceleiaºi rezoluþii infracþiona-
le, în cursul lunii octombrie 2013,
inculpatul Niculãiþã Iacob, a mai pre-
tins de la denunþãtor, prin interme-
diul aceluiaºi învinuit, suma de 6.000
euro, prevalându-se de o relaþie
apropiatã cu procurorul de ºedinþã
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Olt, pentru ca acesta din
urmã sã accepte a se administra pro-
be în cursul cercetãrii judecãtoreºti
care sã conducã spre reþinerea de
cãtre instanþã a altei situaþii de fapt
decât cea prezentatã prin rechizito-
riu în vederea schimbãrii încadrãrii
juridice a faptei, care sã conducã la
aplicarea unei pedepse cu suspen-
dare faþã de denunþãtor”, dupã cum

au comunicat reprezentanþii DNA.
În cursul zilei de ieri, inculpatul Ni-
culãiþã Iacob a fost prins în flagrant
dupã ce a primit suma de 6.000 euro
de la denunþãtor, fiind adus la sediul
DNA Craiova. A fost audiat, pe nu-
mele sãu s-a emis ordonanþã de reþi-
nere ºi a fost introdus în arestul IPJ
Dolj. Asearã, procurorul a fost pre-
zentat Curþii de Apel Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã.

Tot ieri, Secþia pentru procurori

a Consiliului Superior al Magistratu-
rii a dispus suspendarea din funcþia
de procuror, începând cu data de 11
noiembrie 2013, a lui Niculãiþã Ia-
cob – procuror în cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Caracal,
ca urmare a punerii în miºcare a
acþiunii penale împotriva sa. La in-
strumentarea acestui dosar, procu-
rorii au colaborat cu ofiþerii de poli-
þie judiciarã din cadrul D.G.A. ºi de
sprijinul de specialitate al SRI. 

Procuror prins în flagrant cu o ºpagã de 6.000 de euroProcuror prins în flagrant cu o ºpagã de 6.000 de euroProcuror prins în flagrant cu o ºpagã de 6.000 de euroProcuror prins în flagrant cu o ºpagã de 6.000 de euroProcuror prins în flagrant cu o ºpagã de 6.000 de euro
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Caravana „Cariere în alb” a
ajuns, ieri, şi la Craiova, iar  cu câ-
teva minute înainte de deschide-
re, la uşa Casei Studenţilor, se for-
mase deja o coadă de  absolvenţi
medicinişti care îşi puneau spe-
ranţele în ofertele aces tui târg de
job-uri în s trăinătate.  „Târgul
acestea este cel mai mare din Eu-
ropa,  se desfăşoară în 12 ţări de
pe c ontinent, iar în România se
organizează de obicei în oraşele
care sunt centre universitare de
Medicină. Până acum, în Europa
au vizitat târgul 11.000 de persoa-
ne. Cele mai multe oferte sunt în
Anglia şi Germania, dar şi în ţări-
le scandinave. În principiu, c elor
care sunt acceptaţi li se oferă mai

multe fac ilităţi. Participă medici
tineri, dar am avut şi medic i cu
mai multă experienţă.  Aceştia vin
la târg, primesc oferta şi, dac ă se
hotărăsc să plece, ţin legătura cu
rec rutatorul”, a dec larat Luc ian
Avarvarei, reprezentantul târgului.
Potrivit organizatorilor, „Cariere în
alb” es te o platformă destinată
întâlnirii personalului medical în
căutarea unui loc  de muncă cu
potenţial angajator în domeniul
sănătăţii.
Medicii specialişti,
cei mai ofertaţi

Pentru Suedia,  Danemarca şi
Norvegia sau Germania se caută
medici ps ihiatri, radiologi ş i spe-

Medicii craioveni îşi pun speranţele
în spitalele din străinătate

La Casa Studenţilor s-a deschis, ieri, un târg
de job-uri pentru absolvenţii de Medicină. Deşi
nu au fost decât şase firme de recrutare, nu-
mărul celor care au venit să îşi găsească un
loc de muncă la un spital din străinătate a fost
foarte mare. Printre sutele de aplicanţi care
au trecut pragul acestui târg s-au aflat foarte
mulţi rezidenţi care au mărturisit că preferă
să-şi înceapă o carieră în afara ţării deoarece
aici sunt prost plătiţi, iar condiţiile din spitale
sunt inadecvate. Târgul de job-uri a fost vizi-
tat şi de un număr mare de asistente medicale
interesate să câştige mai mulţi bani într-un spi-
tal de stat din Italia.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

cialişti în medic ină internă sau
pneumologi.  Pentru a aplic a la
ac eastă ofertă, specialiştii trebu-
ia să aibă experienţă în domeniu
şi să ştie, neapărat,  limba engle-
ză sau germană. „Contează, în
primul rând, ca experienţa medi-
cilor să c orespundă cu c eea ce
le cere angajatorul.  În al doilea
rând, trebuie să ştie limba engle-
ză sau germană. Abia apoi, dacă
angajatorul se hotărăş te, înc ep
cursul de limbă – suedeză,  dane-
ză, norvegiană –, c are este gra-
tuit, fiind plătit de f irma noastră.
După c e fac c ursul,  merg ş i sunt
angajaţi”, a declarat Anca Dioni-
sie, reprezentantul companiei de
recrutare „Paragona”. Tinerii

care sunt selectaţi vor lucra în
spitale de stat din ţările menţio-
nate, cu c ontract nedeterminat,
pornind de la un salariu de bază
de 4.000 de euro pe lună, la care
se adaugă plata gărzilor pe care
le efec tuează. Medicul aplicant
pleacă alături de familia sa, an-
gajatorul obligându-se să îl spri-
jine pentru c a şi ceilalţi membri
să se integreze.
4.000 de euro, salariul
într-un spital de stat din Franţa

O altă companie de recrutare
oferea, ieri, locuri de muncă pen-
tru medic i în toate regiunile din
Franţa.  Angajatorul c ăuta cu pre-
c ădere ps ihiatr i,  spec ialişti în

ATI şi în gas troenterologie. În
total 5 posturi pentru care au
aplicat,  însă, mult mai mulţi
medici interesaţi să plece c ât mai
repede din ţară. „Sunt două mo-
dalităţi prin care rec rutăm medici
spec ialiş ti pentru spitalele din
străinătate: ori medicii ne trans-
mit CV-urile lor şi încercăm să îi

plasăm,  ori spitalele
ne tr imit c ererile ş i
noi găsim candidaţii,
aşa  c um  fac em
acum”,  a declarat Mi-
rela Manea, consul-
tant la firma OCProd
Consulting.

Pe nt ru  a ap lic a
pentru un  pos t de
medic într-un spital
de s tat din Franţa se

p a r c u r g
câţiva paş i.
C e r e r e a
c ompletată
la târg es te
urm ată de
t r im it e re a
CV-ului pe
e - m a i l .
Apoi are loc
interviul te-
lefonic cu un specialis t în recru-
tare, urmat de un alt interviu, de
data aceasta în limba franc eză,
cu angajatorul. Dacă es te selec-
tat, acesta îl invită în Franţa pen-
tru a vizita spitalul, c os turile cu
transportul f iind suportate de
firma de recrutare, iar  cazarea,

de spital. Şi aic i salariile pornesc
de la 4.000 de euro,  la c are se
adaugă plăţi suplimentare în
func ţie de volumul de munc ă.
Rezidenţii, căutaţi
în ţările scandinave

Rezidenţii îş i puteau depune
ofertele la un s ingur s tand,  mo-
tiv pentru c are aic i era mare
aglomeraţie. Ofertele vizau doar
ţări prec um Suedia, Norvegia şi
Danemarca. Nu se cerea nic i un
fel de experienţă,  doar actele care
dovedeau că respectiva persoa-
nă este medic rezident.  „Firma
es te spaniolă şi suportă un curs
de limbă pentru persoanele se-
lectate, curs  care se va desfă-
şura la Barcelona şi Budapesta.
Cursurile durează între 10 ş i 20

de săptămâni. Transportul spre
ac es te oraşe este gratuit şi li se
as igură o sumă de 700 de euro
pe lună, iar dac ă au în întreţine-
re un copil, înc ă 70 de euro”,  a
dec larat reprezentantul f irmei
MediCarrera. Un stand la fel de
aglomerat a fost ş i c el care re-

cruta ş i asistente pentru Anglia,
Germania ş i Emiratele Arabe
Unite. Aici se cerea o experienţă
minimă de 2 ani şi să c unoască
limba engleză la nivel mediu. În
cazul în care reuşeau să obţină
un pos t de as istent, salariul as i-
gurat era c uprins între 14.000
şi 99.000 de lire pe an,  iar pen-
tru doctori – între 27.000 ş i
100.000 de lire pe an.
Kinetoterapeut în Emirate

Cei mai mulţi dintre medic ii
care au trecut pragul târgului de
ieri ş i-au declarat înc ă o dată ne-
mulţumirea faţă de salariile mici
din ţară,  dar şi faţă de c ondiţiile
pe care le găsesc  în spitale. Va-
lentin Popa este unul dintre tine-
rii care speră să-ş i găsească un
loc de muncă peste hotare. „Am

absolvit Kine-
toterapia şi am
lucrat trei ani,
dintre care doi
în afara ţăr ii.
Deci, pot spu-
ne c ă am expe-
rienţa job-ului
în străinătate şi
m-am c onvins
c ă as ta e s te
ceea ce îmi do-
resc . În Româ-
nia,  salar iile
sunt extrem de
mici, iar apara-
tura nu îţi per-
mite să aplic i
ceea ce înveţi
în fac ultate”.
Tânărul medic
a aplicat pentru

un post de kinetoterapeut în Emi-
ratele Arabe Unite.

Târgul va continua pe data de
16 noiembrie la Iaşi,  pe 22 no-
iembrie la Sibiu,  pe 23 noiembrie
la Târgu Mureş şi se va încheia
anul aces ta la Cluj-Napoc a, pe 24
noiembrie.
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«Discuþie cu Franco („nebunul” din
Macerata în apartamentul cãruia am
ajuns sã dorm printr-un concurs de îm-
prejurãri nelipsite de un anume haz, dar
ºi de… necaz!) despre… Leopardi ºi
despre Pratolini. Leopardi, înþeleg, e de-
al lui, marchigian, din Recanati, mi se
pare firesc nu doar sã-ºi exhibe un or-
goliu local, ci ºi sã ºtie, a memoria,
mãcar versurile din A Silvia ºi pe cele
din Infinito; de la ºcoalã, desigur, însã
îmi povesteºte cum, în localitatea rura-
lã de pe colinele marchigiane, nu departe
de Portul Recanati în care îºi fãcea
ºcoala elementarã, învãþatul pe de rost
al poeziilor lui Leopardi intra în obliga-
þia copiilor.

Dar de unde pânã unde… Pratolini?
Florentin, apoi transferat la Roma, ro-

mancier angajat politic, evident, în rân-
durile stângii, chiar radicale, italiene, n-
a fost, în ciuda unei faime aproape po-
pulare de prin anii ’50, tocmai o figurã
de succes. Incongruent (Franco, gazda
mea de-o noapte, e destul de bolnav, cu
probleme psihiatrice acute în urma unui
accident de maºinã!), îmi divulgã pânã
la urmã… secretul: citise undeva cã
Vasco Pratolini n-avusese… ºcoalã.

Adicã, doar elementara ºi liceul:
„Come me!”, îmi spune. Însã el îl auzise
odatã vorbind, la Bologna, cu ocazia pre-
mierii unui film „tras” dintr-o carte a sa.
„Cronache di poveri amanti”, gândesc cu
voce tare, iar el sare de pe scaun satis-
fãcut, „Sì, sì, ma come fai a sapere?…”,
ºi adaugã cã atunci când l-a vãzut l-a uluit
asemãnarea din film cu necazurile din

propria sa familie. ªi, pe urmã, nu uitã
sã adauge ritos, „ºtii cã acela e unul din-
tre primele filme ale lui Mastroiani?” „Lo
sapevi?”. Nu ºtiam, ca sã fiu sincer, nu
ºtiu nici acum care este primul film al lui
Mastroiani. Multã vreme am crezut cã
Mastroiani debutase în…„Strigãtul” lui
Antonioni, dar fireºte cã m-am înºelat,
mãcar pentru faptul cã Antonioni a fost
– ºi a rãmas – una dintre marile mele
pasiuni cinematografice.

Revenind la Pratolini, ceea ce mã in-
triga în textul omagial al prietenului sãu
Luzi este tonul – ºi tonalitatea – deroba-
tã de orice undã de patetism, lipsitã de
acea notã puþin pasionalã ce se poartã în
astfel de momente. ªi, în plus, spre a
defini o altã notã comunã, în general,
scrisului luzian, e viu în aceste puþine

cuvinte un abia simþit fior de îngrijorare
pentru teama de a nu se pierde ceva din
propriul sãu destin: amintirea marelui
prieten ºi riscul pierderii în uitare. Era,
mã întrebam atunci, o îngrijorare ce-l
preocupa pe marele poet în legãturã ºi
cu propriul sãu destin? Luzi trecuse, în
momentul scrierii, de respectabila vâr-
stã de 87 de ani.

N-au rãmas, din câte ºtiu, semnele
vreunei angoase a apropierii sfârºitului
în acei ultimi ani ai sãi. Dimpotrivã: a
scris, a combãtut, s-a deplasat, a cãlã-
torit pânã aproape în preziua morþii. Dar
dacã, scriind despre prietenul dispãrut
cu zece ani mai înainte ºi sub pagoda
unor suferinþe fizice majore, el, Luzi,
contura, cu pana sa hãrãzitã, insidioasa
faþã a unei postumitãþi ignare?».

Fragmente dintr-un jurnal re-inventat (IV)Fragmente dintr-un jurnal re-inventat (IV)Fragmente dintr-un jurnal re-inventat (IV)Fragmente dintr-un jurnal re-inventat (IV)Fragmente dintr-un jurnal re-inventat (IV)

Evenimentul este istoric
pentru cã are loc dupã o
perioadã de ezitãri, de nego-
cieri, de eforturi consistente,
dupã o serie de obstacole puse
de autoritãþile sârbe ºi dupã

mai multe tatonãri la nivel
european. Un singur lider al
comunitãþii româneºti din
aceastã zonã, preºedintele
Asociaþiei pentru Tradiþia ºi
Cultura Rumânilor “Dunãrea”

– Tihan Matasarevici, vorbea
cu optimism despre cursurile
de limba românã, tot el a bãtut
din uºã-n uºã ºi i-a convins pe
pãrinþi sã opteze pentru
cursurile de limba românã. A
discutat cu cãrþile pe faþã ºi
cu europarlamentarii români
Marian Jean Marinescu ºi
Elena Bãsescu, atât la Craio-
va, cât ºi la Negotin. I-a rugat
pe cei doi sã intervinã la
Bruxelles, la Comisia Euro-
peanã ºi la alte foruri europe-
ne. A fãcut adrese cãtre
ºcolile arondate localitãþii,
cãtre Inspectoratul ªcolar
Regional de la Zaicear.

Martie 2012 – moment

de cotiturã

Momentul de cotiturã a
fost anul trecut, în martie
2012, când România a impus
acele condiþii stricte Serbiei,
în vederea începerii negocie-
rilor pentru aderarea la
Uniunea Europeanã. Atunci
s-a dat un strop de speranþã
românilor din Valea Timocu-
lui.  În prezent, mai sunt de
rezolvat câteva probleme
legate de programa de învãþã-
mânt ºi manuale. Încet-încet,
cam toþi copiii de pe raza
oraºului Kladovo vor începe
sã studieze limba maternã,
adicã este vorba despre un
numãr de 280 de copii (114 la
ªcoala normalã din oraºul
Kladovo, 78 la ªcoala Gimna-
zialã din oraºul Kladovo, 42
Liceul tehnic din acelaºi oraº
Kladovo, 26 la ºcoala satul

Podvrºka, 18 copii la ºcoala
din satul Korbovo, iar 2 copii
la ºcoala din satul Brza
Palanka). Anul trecut s-a
lansat doar un proiect pilot, la
Bor ºi la deschiderea acestui
proiect au fost atât ministrul
delegat pentru românii de
pretutindeni, Cristian David,
însoþit de ambasadorul Româ-

niei la Belgrad – Excelenþa
Sa Daniel Banu cât ºi consu-
lul general al României la
Zajecear – Iulian Niþu. Exista
un fel de nemulþumirea în
sânul românilor din Kladova
cã nu existã un proiect pilot ºi
la ei în zonã, iar lucrul acesta
i-a ambiþionat.

MARGA BULUGEAN

În Valea Timocului, o regiune
istoricã în care românii se luptã de
aproape douã secole pentru afirma-
rea identitãþii culturale, religioase ºi
lingvistice, se întâmplã zilele aces-
tea o minune, se scrie o filã de isto-
rie. Astãzi, la ªcoala normalã din
oraºul Kladovo, 114 copii încep
cursurile de limba maternã, iar

începând de mâine, la ºcoala din
satul Podvrºka, ce aparþine comu-
nei Kladovo, alþi 26 de copii vor lua
parte la cursurile de limba românã
cu elemente de culturã naþionalã.
Oraºul Kladovo ,cu satele aparþinã-
toare, este, de altfel, prima zonã în
care copiii încep oficial sã înveþe
limba strãmoºilor lor.

Copiii încep oficial sã înveþe limba românã
Moment istoric la Kladovo:

Tihan Matasarevici, Asociaþiei pentru Tradiþia ºi
Cultura Rumânilor “Dunãrea”: „Am muncit mult, am bãtut
în lung ºi-n lat nu mai puþin de 22 de sate. Am avut ore de
discuþii cu oamenii, deplasãri cu maºina personalã ºi pe banii
mei, un fel de apostolat ca sã spun aºa! Am fãcut totul cu
pasiune ºi nu cer nimãnui nimic, dacã am cheltuit din banii ºi
timpul meu ºi al familiei mele, am fãcut-o pentru un scop
nobil. Sã nu uitaþi cã eu am alergat pentru neamul meu
românesc din dragoste ºi nu din obligaþie ºi tot din aceleaºi
considerente fac eforturi financiare mari pentru a þine deschis
un birou la Kladovo…”.

Aleksander Najdanovic, preºedintele Asociaþiei
Studenþilor Timoceni: „S-a dus o luptã grea, vorbim de
eforturi foarte mari. A început totul prin 2004, s-a continuat
ºi în 2006, a urmat apoi momentul 2009 când Consiliul
Naþional al Minoritãþi Rumâne a obþinut acordul Ministerului
Educaþiei. Începând de anul trecut, m-am implicat personal
în acest proiect ºi am fãcut diverse demersuri alãturi de
colegii mei, membrii Asociaþiei Studenþilor Timoceni. Am
discutat despre aceastã problemã inclusiv ºi cu Înaltul
Comisar al OSCE, Knut Vollebeak. Am dus acest subiect ºi
la Parlamentul European de la Strasbourg unde am propus
ca  anchetele sã fie fãcute de cãtre ºcoli, pentru cã ºcoala
trebuie sã susþinã faptul ca fiecare copil sã-ºi înveþe limba
maternã. Astãzi, mã bucur foarte mult cã statul în care m-
am nãscut ºi  am crescut încearcã sã rezolve criza etnicã,
pregãtindu-se astfel de intrarea în UE”.
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Ateliere de arta actorului,
scenografie şi machiaj,
la Teatrul Naţional din Craiova

Teatrul National
„Marin Sorescu” dă
startul unei serii de
workshopuri create
special pentru tineri,
ca o oportunitate de
educaţie non-formală.
Atelierele se axează pe
teme precum drama-
turgie, scenografie,
arta actorului, c ore-
grafie, machiaj, lumi-
nă, receptarea specta-
colului de teatru, cre-

area afişului specific spectacolului de teatru, machiaj de teatru şi
crearea de măşti prin machiaj. Este propusă, aşadar, o diversitate de
întâlniri, atât din perspectivă creativă, cât şi tehnică, toate adresate
elevilor de liceu şi studenţilor în primii ani de facultate. Primul ate-
lier – unul de arta actorului, propus de actriţa Gabriela Baciu – va
avea loc sâmbătă, 16 noiembrie, între orele 11.00 şi 14.00. În total,
sunt disponibile 25 de locuri, iar reprezentanţii instituţiei aşteaptă
înscrieri zilele acestea, mizând pe seriozitatea participanţilor.

Concurs de eseuri dedicat
Zilei Naţionale a României

Casa de Cultură „Traian
Demetrescu” organizează,
în perioada 12-25 noiem-
brie, cea de-a VI-a ediţie a
concursului de eseuri dedi-
cat zilei de 1 Decembrie, cu
temele „Românii şi Româ-
nia în civ ilizaţia europea-
nă”, „Valori şi simboluri
ale istoriei naţionale” ş i
„Tinerii la noi şi în lume”.
Competiţia se va desfăşura
pe două secţiuni (10-14 ani
şi 15-18 ani), iar lucrările –
realizate cu caractere Times
New Roman, 12, la 1,5 rân-
duri, maximum trei pagini A4
– vor fi depuse în plic sigi-

lat la sediul instituţiei (strada „Traian Demetrescu” nr. 31), expedia-
te prin poş tă sau la adresa de e-mail
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com, până la data de 22
noiembrie, ora 13.00. Pentru a fi validate, acestea trebuie să fie
însoţite de numele, prenumele, vârsta, adresa şi numărul de telefon
al concurentului. După deliberarea juriului, vor fi acordate Premiul I
(în valoare de 100 de lei), Premiul al II-lea (75 de lei) şi Premiul al
III-lea (50 de lei), la cele două secţiuni. Festivitatea de premiere va
avea loc pe data de 29 noiembrie, ora 12.00, la sediul Casei de
Cultură. Pentru detalii: tel. 0351/413.369.

Biserica Postelnicu Fir
îşi sărbătoreşte hramul

Biserica Postelnicu
Fir din Craiova îşi săr-
bătoreşte hramul astăzi,
de praznicul Sfântul Ie-
rarh Ioan cel Milostiv,
Patriarhul Alexandriei.
Cu acest prilej, încă de
la primele ore ale dimi-
neţii racla c u mână
Sfântului Ioan cel Mi-
lostiv va fi aşezată în
faţa s fântului lăcaş ,
spre închinare credin-
cioşilor, care sunt aş-
teptaţi în număr mare la

acest eveniment religios. Un sobor de preoţi va săvârşi slujba Sfin-
tei Liturghii, la eveniment fiind prezent şi ÎPS Irineu, Arhiepiscop al
Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, alături de părintele Grigore Vulcă-
nescu, paroh al acestei biserici şi consilier cultural al Arhiepiscopiei
Craiovei. „Biserica Postelnicu Fir din Craiova a fost ridicată în pe-
rioada 1813-1814, pe locul unei biserici mai vechi din lemn. Sfântul
lăcaş găzduieşte încă din anul 1793, în vechea biserică, mâna dreaptă
a Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei”, a precizat Ga-
briela Popescu, din cadrul Biroului de presă al Mitropoliei Olteniei.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman” organizează, în pe-
rioada 11-14 noiembrie,  un pro-
gram de activităţi dedicat împlini-
rii a 105 ani de activitate a institu-
ţiei. „Actul de naştere” este datat
„15 noiembrie 1908, ora 5,45 după
amiazi”, când s-a întrunit în şedin-

Zilele Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”

Timp de două ore, în sala de sport a Colegiului „Ştefan
Odobleja” din Craiova, tinerii au fost iniţiaţi în tainele bas-
chetului, au aflat câteva dintre beneficiile sportului de echi-
pă ca mijloc de petrecere a timpului liber şi menţinere a
sănătăţii de la două antrenoare din cadrul Academiei, Jani-
na Ninu şi Irina Moţăţeanu, jucătoare active ale echipei de
baschet feminin SCM-CSS Craiova.

30 de tineri craioveni, implicaţi în proiectul
“Pune preţ pe sănătate”

Acţiunea face parte din seria de activităţi planificate în
proiectul „Pune preţ pe sănătate!”, implementat în perioa-
da 5 august 2013 – 31 mai 2014, la care participă 30 de
tineri din Craiova cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani.
Activităţile, bazate pe metode de educaţie nonformală, au
debutat pe 12 octombrie 2013, cu flash-mob-ul organizat
în Piaţa „Mihai Viteazul”, dedicat Zilei Educaţiei Nonfor-
male. Tinerii participanţi au experimentat voleiul la Cole-
giul Naţional „Nicolae Titulescu” din Craiova, fotbalul,
baschetul şi handbalul în Parcul Tineretului, sub îndruma-
rea unor facilitatori – profesori de educaţie fizică şi sport.

În perioada următoare se va derula un atelier de dans
european, o dezbatere, teatru-forum, animaţie stradală,
sporturi montane şi se vor închei cu o conferinţă finală
pentru diseminarea rezultatelor. Toate acestea urmăresc
promovarea stilului de viaţă sănătos, bazat pe o alimenta-
ţie echilibrată, mişcarea în aer liber, practicarea sporturi-
lor de masă, în rândul tinerilor din Craiova, încurajându-i
să participe activ la viaţa comunităţii în care trăiesc, să
acţioneze în rezolvarea problemelor din viaţa cotidiană, să
găsească alternative de petrecere a timpului liber, de rela-
xare, să promoveze incluziunea socială.

ALINA DRĂGHICI

„Tineret în Acţiune” la Academia
de Baschet „Ionuţ Drăguşin”

Programul “Tineret în Acţiune” (TiA – Youth
in Action) este programul Uniunii Europene care
susţine activităţile de învăţare non-formală pen-
tru tineri, prin finanţarea de proiecte. Programul,
cu finanţare de la Comisia Europeană, vizează
promovarea cetăţeniei active în rândul tinerilor,
dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi tole-
ranţă, sprijinirea înţelegerii reciproce între tinerii
din diferite ţări, promovarea cooperării europene
şi contribuţia la îmbunătăţirea calităţii sistemelor
de susţinere a activităţii de tineret.

Academia de Baschet „Ionuţ Drăguşin” a
găzduit sâmbătă, 9 noiembrie a.c., acţiunea
„Sporturi de echipă”, din cadrul proiectului
tinerilor Asociaţiei EduFor Craiova „Pune
preţ pe sănătate!”, finanţat de Comisia
Europeană prin programul Tineret în
Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa,
sub-acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.

ţă Cons iliul Primăriei Craiova,
avându-l ca prim-gospodar pe C.
M. Ciocazan, şi s-a aprobat Regu-
lamentul Fundaţiei „Aman”, „com-
pusă din trei secţiuni: o bibliotecă,
o pinacotecă şi un muzeu, toate
reunite în casele proprii ale răpo-
saţilor soţi Aman amenajate îna-

dins pentru aceasta”.
Între altele, programul aniversar

cuprinde iniţierea Clubului de Lec-
tură în limba engleză / Reading
Club (astăzi, ora 14.00, American
Corner) şi expoziţia „Cartea vs
Filmul” (astăzi, ora 10.00, Salo-
nul expoziţional). Joi, 14 noiem-
brie, ora 11.00, va avea loc cere-
monia de semnare a actului oficial
pentru constituirea fondului de car-
te „Donaţie Acad. Dinu C. Giu-
rescu” în cadrul colecţiilor biblio-
tecii,  iar de la ora 13.00 se va
desfăşura festivitatea de premiere
a utilizatorilor fideli ai instituţiei.

Zilele Bibliotec ii Judeţene
„Aman” sunt „un prilej de bucu-
rie, de recunoştinţă pentru testa-
tori şi de mulţumire pentru colec-
tivul actual care a înţeles rolul bi-
bliotecii în c omunitate, demon-
strând acest lucru prin deschide-
rea către nou şi prin activităţile
desfăşurate”, spune managerul
Lucian Dindirică.

MAGDA BRATU
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Iranul ºi Agenþia Internaþionalã
pentru Energie Atomicã (AIEA)
au ajuns ieri la un acord pentru o
„foaie de parcurs”, prevãzând in-
spectarea instalaþiei de la Arak,
care cuprinde o uzinã de produ-
cere a apei grele, a anunþat ieri
ºeful Organizaþiei nucleare iranie-
ne, Ali Akbar Salehi. „Datoritã in-
tervenþiei Guvernului (...), am
convenit la o declaraþie comunã
care fixeazã foaia de parcurs pen-
tru cooperarea” cu AIEA, a de-
clarat Salehi la sfârºitul unei reu-
niuni cu ºeful acestei agenþii nu-
cleare a ONU, Yukiya Amano, aflat
în vizitã la Teheran. Iranul a ac-
ceptat ca inspectori ai AIEA sã
viziteze „uzina de producere a apei
grele de la Arak ºi mina (de ura-
niu) de la Gachin”, în apropiere
de Bandar Abbas (sud), a spus el.
Foaia de parcurs cuprinde ºase

faze, a precizat acesta. Prima
fazã, cu o duratã de trei luni, „vi-
zeazã sã creeze mai multã încre-
dere cele douã pãrþi”. „În fazele
urmãtoare, experþii noºtri ºi cei ai
AIEA vor discuta alte probleme,
(în special cele) care nu sunt în
mod direct de naturã nuclearã”, a
declarat Salehi. El a exclus, însã,
ca AIEA sã inspecteze în viitor
baza militarã de la Parchin, în apro-
piere de Teheran, unde agenþia sus-
pecteazã cã autoritãþile au efectuat
teste de explozii convenþionale care
pot fi aplicabile în domeniul nu-
clear. Salutând un acord „foarte
important”, ºeful AIEA a subliniat,
totuºi, cã rãmân „multe lucruri de
fãcut” pentru a rezolva toate pro-
blemele existente în legãturã cu
dimensiunea militarã a programu-
lui nuclear iranian. Pe 8 ºi 9 no-
iembrie, Iranul ºi Grupul 5+1 (Sta-

tele Unite, Marea Britanie, Franþa,
Rusia, China ºi Germania) s-au
întâlnit la Geneva pentru a discuta

despre programul nuclear al Tehe-
ranului, însã reuniunea s-a înche-
iat fãrã vreun acord.

Iranul ºi AIEIranul ºi AIEIranul ºi AIEIranul ºi AIEIranul ºi AIEA au stabilit o „foaie de parcurs”A au stabilit o „foaie de parcurs”A au stabilit o „foaie de parcurs”A au stabilit o „foaie de parcurs”A au stabilit o „foaie de parcurs”
pentru cooperarea în domeniul nuclearpentru cooperarea în domeniul nuclearpentru cooperarea în domeniul nuclearpentru cooperarea în domeniul nuclearpentru cooperarea în domeniul nuclear

Coreea de Nord a executat public, la
începutul lui noiembrie, aproximativ 80 de

Coreea de Nord: 80 de persoane, executate public
pentru cã au urmãrit emisiuni televizate sud-coreene

Autoritãþile filipineze au decre-
tat, ieri, stare de urgenþã în locali-
tatea Tacloban, din insula Leyte,
unde, potrivit estimãrilor autoritã-
þilor provinciale, trecerea taifului
Haiyan ar fi provocat moartea a
circa 10.000 de persoane, trans-
mite EFE. În zonã a fost impusã
totodatã o interdicþie de circulaþie
pentru toþi rezidenþii, cu scopul de
a se împiedica actele de vandalism
ºi proliferarea altor delicte. Poliþia
naþionalã din Filipine ºi forþele ar-
mate au suplimentat cu circa o mie
de persoane efectivele în oraºul
Tacloban, situat la 580 kilometri
sud-est de capitala þãrii, Manila,
pentru a asigura liniºtea ºi ordinea
în regiune, a relatat presa localã.
Lipsa alimentelor de primã necesi-
tate a fãcut ca situaþia populaþiei
sã fie dificilã, în timp ce mii de
persoane cautã sã-ºi gãseascã un
loc în elicopterele militare pentru
a pãrãsi localitatea. Echipele de
salvare nu au reuºit sã ajungã pes-
te tot în insulã ºi multe zone erau
în continuare izolate, neexistând
informaþii privind starea populaþiei.
Estimãrile ºi relatãrile de la faþa lo-

cului invocã zeci de mii de victime
în insula Leyte, unde Consiliul pen-
tru Gestionarea ºi Reducerea De-
zastrelor continua cu greutate nu-
mãrarea oficialã a deceselor. Ulti-
mul raport al organismului guver-
namental filipinez a avansat cifra
de 255 de morþi, 71 de rãniþi ºi 38
de persoane dispãrute, iar numã-
rul celor afectaþi de trecerea taifu-
nului este de 9,7 milioane. 615.000
de persoane au fost strãmutate, din
care 433.000 sunt cazate în 1.444
de centre de evacuare. Dupã ce a
traversat Filipinele, Haiyan a pã-
truns în cursul dimineþii de ieri în
nordul Vietnamului, unde autoritã-
þile au evacuat circa 600.000 de
persoane, ºi se deplaseazã spre
sudul Chinei, cu o forþã redusã,
fiind retrogradat de meteorologi la
rangul de furtunã tropicalã. Meca-
nismul Uniunii Europene de pro-
tecþie civilã a fost activat pentru a
asigura coordonarea ajutoarelor
trimise statului Filipine, informea-
zã un comunicat dat publicitãþii ieri
la Bruxelles, potrivit Agerpres.
Este vorba de Belgia, care a trimis
o echipã medicalã ºi o unitate de

purificare a apei, de Ungaria, care
s-a angajat sã trimitã în curând o
echipã de cãutare ºi salvare ºi câþi-
va medici, de Germania, care a
deplasat deja la faþa locului experþi
în evaluarea nevoilor. De aseme-
nea, Marea Britanie ºi Franþa au
trimis kit-uri pentru realizarea de
adãposturi, iar Suedia asigurã echi-
pamentul de comunicaþii dintr-o
tabãrã pentru a sprijini efortul in-

ternaþional de coordonare. Noi
contribuþii de la statele membre
prin intermediul Mecanismului de
protecþie civilã sunt aºteptate în
urmãtoarele zile, menþioneazã CE
în comunicat. ªi Papa Francisc a
anunþat, ieri, vãrsarea unei „prime
contribuþii”, de 150.000 de dolari,
pentru a veni în ajutorul populaþiei
filipineze afectate de taifunului
Haiyan.

Filipinele decreteazã stare de urgenþã la Tacloban,
în insula Leyte, cea mai afectatã de taifunul Haiyan

Coaliþia Naþionalã Sirianã
s-a declarat pregãtitã
sã participe la Geneva 2,
însã a fixat condiþii

Coaliþia Naþionalã, principala
entitate a opoziþiei siriene, a
anunþat ieri cã este de acord sã
participe la negocierile de pace
numite Geneva 2, cu condiþia ca
preºedintele Bashar al-Assad sã
renunþe la putere ºi sã fie exclus
din orice fazã de tranziþie. Într-un
comunicat, Coaliþia Naþionalã
Sirianã anunþã cã „doreºte sã
participe la conferinþã (numitã
Geneva 2), în baza unui transfer
integral de putere ºi cu condiþia ca
Bashar al-Assad ºi cei care au
mâinile murdare de sânge sirian sã
nu joace nici un rol în faza de
tranziþie ºi în viitorul Siriei”.
Aceastã decizie a fost luatã de
Adunarea Generalã a Coaliþiei
dupã douã zile de dezbateri la
Istanbul. În plus, opoziþia cere
deschiderea unor coridoare
umanitare, pentru a permite
ajutorarea sirienilor asediaþi ºi
evacuarea civililor, precum ºi
eliberarea unor prizonieri.
Un ministru adjunct iranian
a fost ucis la Teheran

Adjunctul ministrului iranian al
Industriei, Safdar Rahmat Abadi,
a fost ucis duminicã seara la
Teheran de persoane necunoscute,
a anunþat presa iranianã. Abadi a
fost lovit mortal la cap ºi în piept
în timp ce conducea maºina în
estul capitalei, potrivit agenþiei
oficiale Irna. Citând o sursã din
cadrul poliþiei aflatã la faþa
locului, Irna a anunþat cã tirul a
venit din interiorul vehiculului
ministrului, unde au fost gãsite
cartuºe goale, în timp ce geamurile
erau intacte. Agenþia Mehr a
confirmat moartea ministrului
adjunct, citându-l pe viceguverna-
torul Teheranului, care se ocupã de
securitate, Safarali Baratlou, fãrã
sã facã precizãri.
Hollande, huiduit în timpul
unei ceremonii de
comemorare a victimelor
primului rãzboi mondial

Preºedintele francez, Francois
Hollande, a fost huiduit ieri, în
timp ce se deplasa de-a lungul
bulevardului Champs-Elysées, în
timpul unei ceremonii pentru
comemorarea sfârºitului primului
rãzboi mondial, relateazã „Le
Parisien” ºi Associated Press.
Manifestanþii au scandat „Hol-
lande, demisia, dictaturã, nu mai
vrem legea ta!”. Mai multe
persoane au fost aruncate la
pãmânt de forþele de ordine, care
au fãcut 70 de arestãri, potrivit
poliþiei. Mai mulþi protestatari
purtau „bonete roºii”, simbol al
contestaþiei bretone, în timp ce
alþii îºi exprimau opoziþia faþã de
legea care permite cãsãtoria între
persoane de acelaºi sex. La patru
zile dupã un discurs în care a
fãcut apel la adunare pentru
comemorarea combatanþilor din
primul rãzboi mondial, ºeful de
stat francez a depus o coroanã de
flori la statului lui Georges
Clémenceau, premier al Franþei
în timpul primului rãzboi Mon-
dial, scrie „Le Parisien”.

persoane, dintre care mai multe au fost
acuzate cã au urmãrit emisiuni ale televiziu-

nii sud-coreene,
activitate strict
interzisã în Nord, a
anunþat ieri un cotidian
sud-coreean. Joon-
gAng Ilbo, un cotidian
conservator, nu
citeazã decât o singurã
sursã anonimã, dar cel
puþin un grup de
transfugi nord-coreeni
ajunºi în Coreea de
Sud a declarat cã a
primit informaþii care
confirmã articolul
cotidianului. Execuþiile

au avut loc la 3 noiembrie, în ºapte oraºe
din þarã, afirmã aceastã sursã, descrisã
drept „familiarã” cu afacerile interne ale
Coreei de Nord, unde a fost recent. În
oraºul portuar Wonsan (est), autoritãþile au
reunit 10.000 de persoane pe un stadion
pentru a asista la execuþia prin împuºcare a
opt condamnaþi, potrivit acestei surse care
citeazã un martor ocular. Cei mai mulþi
dintre condamnaþi au fost executaþi pentru
cã au urmãrit emisiuni televizate sud-
coreene, introduse clandestin pe DVD-uri
sau stick-uri de memorie. Alþii au fost
acuzaþi de prostituþie. Coreea de Nord,
comunistã, este condusã cu mânã de fier de
trei generaþii de aceeaºi familie, Kim. În
prezent, liderul nord-coreean este Kim
Jong-un, nepotul lui Kim Il-sung.
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Anunþul tãu!
SC TRANSERV B&D SRL, cu se-
diul social în Craiova, str. Ana Ipã-
tescu  nr. 20A, jud Dolj, posesoa-
re a CUI: 18596330, anunþã prin ad-
ministrator judiciar BVC CON-
SULT IPURL Craiova, cã prin În-
cheierea din 17.10.2013, pronun-
þatã în dosarul nr. 13640/63/2013,
de Judecãtorul sindic de la Tribu-
nalul Dolj, a fost deschisã proce-
dura generalã de Insolvenþã pre-
vãzutã de legea 85/2006. Declara-
þiile de creanþã împotriva averii de-
bitorului, se vor depune în dublu
exemplar, la arhiva Tribunalului
Dolj, din strada Brestei nr. 12, Cra-
iova, astfel: Termen limitã pentru
depunerea opoziþiei la deschide-
rea procedurii, este de 10 zile de
la publicarea notificãrii. Termen
limitã pentru înregistrarea cereri-
lor de creanþã: 5.12.2013. Termen
de verificare creanþe, întocmire ºi
comunicare tabel preliminar:
16.01.2014. Termen de soluþiona-
re a eventualelor contestaþii sau
de întocmire a Tabelului defini-
tiv: 30.01.2014. ALTE RELAÞII, LA
ADMINISTRATORUL  JUDICIAR.
TEL. 0721/50.10.30.
S.C. TODOME FERO SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activitatea -
„CONSTRUIRE ATELIER PENTRU
FIER FORJAT, ARTA MEªTEªU-
GÃRITULUI ªI TÂMPLÃRIE PVC,
COMUNA LEU, SAT LEU, JUDE-
ÞUL DOLJ” ce se desfãºoarã în co-
muna Leu, sat Leu, judeþul Dolj, T
54, P 3, reprezentând lotul nr. 2 (1/
2A). Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 27.11.2013.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pre-
gãtitor-vopsi-
tor (bãrbat/fe-
meie) pentru
service Germa-
nia. Telefon:
0769/978.216,
0049/152.1700.8281.

ANGAJÃM MAªI-
NISTE MARO-
CHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
Profesoarã meditez
matematicã. Tele-
fon. 0761/329.958.

Studentã Facultatea
de Litere, meditez
elevi de gimnaziu (cls.
I-VIII) 15 Ron/orã. Te-
lefon: 0737/283.028.
Pregãtesc la domi-
ciliu elevi de clasele
I–IV. Telefon: 0720/
536.468.

Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã.
Telefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
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PRIMÃRIA COMUNEI LEU  ANUN-

ÞA  ORGANIZAREA CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI
CONTRACTUALE DE REFERENT I.-
CONCURSUL SE VA DESFAªURA LA
SEDIUL PRIMÃRIEI COMUNEI LEU
ASTFEL

-PROBA SCRISÃ SE VA DESFAªU-
RA IN DATA DE 15.12.2013 ORA 14
IAR INTERVIUL –PROBA PRACTI-
CÃ SE VA DESFAªURA IN DATA DE
17.12.2013 0RA 14.

DOSARELE DE CONCURS SE POT
DEPUNE PÂNÃ LA DATA DE
10.12.2013 LA SEDIUL PRIMÃRIEI
COMUNEI LEU

CONDIÞII SPECIFICE:
- STUDII MEDII
RELAÞII SUPLIMENTARE SE POT

OBTINE LA SEDIUL PRIMÃRIEI CO-
MUNEI LEU  SAU LA TELEFON:
0251373259.

Execut lucrãri gre-
sie ºi faianþã, ten-
cuieli, zugrãveli, fini-
saje. Telefon: 0736/
003.526.
Fac menaj sau
bonã. Telefon: 0762/
047.095.
Reparaþii termopa-
ne. Telefon: 0761/
136.407.
Finisaje interioare
ºi exterioare. Tele-
fon: 0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domici-
liul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.

Particular vând (în-
chiriez) locuinþã
bloc nefamiliºti (2
camere) parchet,
izolaþie, geam ter-
mopan, zona Liceul
de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere transformat
în 3, ultramodern cu
centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.

Vând apartament 2
camere central. Te-
lefon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibili-
tate preluare credit
Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând casã 5 came-
re, comuna Carau-
la. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobi-
lã, aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garso-
nierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere
+ 3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructiferi,
vie, fântânã, localita-
tea Ciutura, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Casã Craiova 5
camere, 2 bãi, bu-
cãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopa-
tã termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.

TERENURI
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând teren extravi-
lan ºi pãdure. Tele-
fon: 0766/582.831.

Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren Calea
Bucureºti km 11,
ideal benzinãrie,
halã, depozit, show-
room, 2000 m, des-
chidere 36 m. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren itravi-
lan zona ANL
412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
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DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ  cu sediul
in str. Iancu Jianu, nr. 19, Craiova,
Dolj, tel.: 0251/421363, fax: 0251/
597059, e-mail: office@craiova.rosil-
va.ro, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei de emitere a
avizului de mediu de catre APM
Dolj, pentru Amenajamentul Silvic
al Ocolului Silvic Filiaºi.

Documentaþia ce a stat la baza
emiterii deciziei de emitere a avi-
zului de mediu se gaseºte pe site-
ul APM Dolj (http://apmdj.anpm.ro),
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr.
1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul Di-
recþiei Silvice Dolj, str. Iancu Jia-
nu, nr. 19, Craiova, Dolj.

DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ – Ocoalele
Silvice Dabuleni si Sadova, anunþã ela-
borarea primei versiuni a planurilor:
Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic
Dabuleni intocmit pentru suprafatã de
4412,23 ha din UP I Calaraºi, UP IV
Troaca si UP VIII Ocolna – Ocolul Sil-
vic Dãbuleni, judetul Dolj si  Amenaja-
mentul silvic al Ocolului Silvic Sadova
intocmit pentru suprafaþã de 5648,28
ha din UP II Ostroveni, UP III Lunca
Jiului si UP IV Sadova – Ocolul Silvic
Sadova, judetul Dolj si declanºarea
etapei de incadrare pentru obtinerea
avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planu-
lui se poate realiza la sediul ARPM Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, jud.
Dolj si la sediul Directiei Silvice Dolj, str.
Iancu Jianu, nr. 19, Craiova, Dolj.

Comentariile si sugestiile se vor trans-
mite in scris la sediul ARPM Craiova ,
sau la fax 0351/407378, pana la data
de 30.11.2013.

Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la
stradã betonatã
având toate faci-
litãþile preþ con-
venabil. Telefon:
0746/467.922;
0744/220.492.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment sau garsoni-
erã direct de la pro-
prietar. Telefon:
0745/589.825.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault
Laguna 2, an
2003, culoare
gri metalic, 6
trepte, turbo-
diesel, motor
1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%,
preþ 2500 Euro
negociabil. Te-
lefon:  0753/
948.440.
Vând OPEL CA-
LIBRA, an 1996,
motor 1998, 116
CP, ful l ,  1600
euro. Telefon:
0766/859.357.
Vând  Peugeot
806, benzinã, an
1995 neînmatri-
culatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoa-
re grâu Matei Titi,
Bucovãþ, sat Pali-
lula, stare foarte
bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
LG OPTIMUS L5
E 460, 550 RON (
Nou) nokia 113,
100 Ron, garan-
þie. Telefon. 0731/
877.880.

Vând cazan þuicã
inox alimentar de
100 litri. Telefon.
0766/304.708.
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 persoanã cu spã-
tar ºi ladã tip reca-
mier 70 lei. Telefon:
0767/989.439;
0770/303.445.
Vând 4 ferme din
cornier, cu latura
de 100 mm, des-
chidere 13 m.
Telefon: 0722/
632.833.
Vând Ceragem
2000 lei sau 450
euro. Telefon:
0351/409.381.
Cedez la cimiti-
rul 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 emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.

Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã meta-
licã. Telefon: 0731/
989.215.
Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Tele-
fon: 0765/291.628.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.628.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Vând vioarã nouã,
un sfert arcuº, cu-
tie. Telefon: 0727/
804.400.

Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
PRESÃ ULEI, ori-
ginalã fabricã, 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, canistrã
20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând ieftin un in-
jector pentru ca-
zan pentru încãlzi-
re. Telefon: 0729/
092.211.
Vând pãlãrie fetru
nr. 55, nouã, 50 lei,
maºini de spãlat
rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/
303.445.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
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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”!

Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic vinde lemne

pentru foc la
preþul de 120 lei/tona,

crengi la preþul
de 25 lei/tona

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

Adresa: ªoseaua
Bãlceºti, nr. 54.

Telefon: 0765/233.013.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de cu-
sut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex)
D 125/850W, cau-
ciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu
butelie, ceas Atlan-
tic. Telefon: 0771/
385.734.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0723/
653.261; 0770/
561.521.
Vând 2 gropi, Cimi-
tirul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.

Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762/278.639;
0351/430.880;
0253/285.145.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diver-
se mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.

Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat
Activa Magic, 250
lei negociabil. Tele-
fon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon:
0748/057.590.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.

Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau ma-
gazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Ca-
dou nuntã deose-
bit! Telefon: 0251/
415.863; 0765/
027.337.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, cal-
culator instruire co-
pii, flex mare, apa-
rat sudurã. Telefon:
0735/445.339.

Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bu-
telie, aer condiþio-
nat, mobilã bucã-
tãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron),
televizor bucãtãrie,
2 radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând mobilã, calcu-
lator, combinã frigo-
rificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie,
diverse. Telefon:
0762/559.132.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
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Avantajos! Pie-
se noi Dacia, ca-
nistre metal, pis-
cinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lem-
ne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24
F, Italia. Telefon:
0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari pe
garsonierã în
Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr urgent,
la orice preþ, câi-
ne mascul Hus-
ky, pentru împe-
rechere, având
2 ani. Telefon:
0748/151.241.
Cumpãr moarã
fãrã Electromo-
tor de porumb
ºtiuleþi (uroaie ºi
mãlai). Telefon:
0766/304.708.
Cumpãr presã
pentru struguri
(teasc). Telefon:
0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
Închiriez camerã
bloc + wc servici
Calea Bucureºti
pentru o fatã sau
bãiat. Telefon:
0762/047.095.
S.C. închiriazã
spaþii de producþie,
birouri ºi depozita-
re. Telefon: 0770/
887.454.
SALON coafurã, fri-
zerie, 1 Mai. Tele-
fon: 0770/175.717.
Închiriez spatiu co-
mercial în munici-
piul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei nive-
luri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
zona hotel Jiu. Preþ
fix 200 euro. Tele-
fon: 0742/159.941.
Închiriez garsonie-
rã complet mobila-
tã zona Lãpuº,
ºcoala M. Emines-
cu. Telefon: 0762/
299.913.

Închiriez teren pe
termen lung pentru
amplasare de ma-
gazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte
bun. Telefon: 0763/
616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez
pe termen lung
apartament 3 ca-
mere mobilat parter
Dezrobirii, 300
euro. Telefon: 0744/
396.354.
Închiriez teren pen-
tru amplasare chioº-
curi sau magazine
pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu
vad. Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Doresc sã cunosc
craiovean vãduv
nefumãtor pentru
alungarea singurã-
tãþii, vârsta 56-70
ani. Telefon: 0735/
325.233.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p.
teren extravilan
pentru reparaþii
casã + anexe
sau cedez 4000
m.p. teren intra-
vilan pentru un
apartament cu 2
camere + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.
Caut persoanã
autorizatã ptr. ca-
dastru în Craiova.
Telefon: 0770/
333.559; 0351/
401.251.
Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru maºi-
nã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj
sau îngrijire copil
sau bãtrân. Tele-
fon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

CONDOLEANÞE
Biroul Operativ al
Uniunii Sindicate-
lor Independente
din Invãþãmânt
Dolj transmite con-
doleanþe doamnei
Prof. Guþu Gabrie-
la, în momentele
grele pricinuite de
decesul soþului.
Dumnezeu sã îl
odihneascã în liniº-
te ºi pace! Preºe-
dinte, prof. Con-
stantin Rada.
Colectivul Seciei 5
Poliie Craiovia
Nouã este alãturi
de colegul Pasca
Nicolae la greaua
încercare pricinui-
tã de trecerea în lu-
mea celor drepi a
tatãlui sãu, PASCA
MARIN. Dumne-
zeu sã-l odihnes-
cã în pace

Cu consternare
am aflat de tre-
cerea fulgerãtoa-
re în nefiinþã a iu-
bitului nostru
coleg ºi prieten
Ing. MIRCEA
DUMITRESCU.
Lacrimi ºi dure-
re pentru pier-
derea unui om
de mare noble-
þe sufleteascã
din partea cole-
gilor promoþiei
1959 a Facultã-
þii de Electro-
tehnicã. Trans-
mitem sincere
condoleanþe
familiei îndure-
rate! Dumne-
zeu sã-l ierte ºi
sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi
pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOVPRIMERA DIVISION – ETAPA A 13-A

Vineri: Osasuna – Almeria 0-1 (Rodri 18), Granada – Malaga 3-1 (El-Arabi 48, 59, 77 /
Juanmi 54);

Sâmbãtã: Real M. – Sociedad 5-1 (Cr. Ronaldo 12, 26 pen., 76, Benzema 18, Khedira 36
/ Griezmann 61), Getafe – Elche 1-1 (P. Leon 18 / Boakye 61; La gazde, Ciprian Marica
a fost integralist. De cealaltã parte, Cristian Sãpunaru a rãmas pe banca de rezerve),
Bilbao – Levante 2-1 (M. Rico 72, Aduriz 84 / Barral 34), Celta – Rayo 0-2 (J. Viera 24,
Larrivey 72);

Duminicã: Espanyol – Sevilla 1-3 (S. Garcia 24 / Fazio 4, Vitolo 10, Bacca 59; La
gazde, Gabriel Torje nu a fãcut parte din lot. În tabãra andaluzã, Raul Rusescu a fost
rezervã), Valencia – Valladolid 2-2 (Pabon 29, Feghouli 76 / J. Guerra 9, G. Garcia 50),
Villarreal – Atletico 1-1 (Uche 79 / Mario 2 aut.), Betis – Barcelona 1-4 (Molina 90+2 pen.
/ Neymar 36, Pedro 37, Fabregas 63, 79).

1. Barcelona 37 11. Sevilla 16
2. Atletico 34 12. Espanyol 15
3. Real 31 13. Elche 14
4. Villarreal 24 14. Malaga 13
5. Bilbao 23 15. Valladolid 12
6. Getafe 20 16. Celta 12
7. Sociedad 17 17. Almeria 12
8. Granada 17 18. Rayo 12
9. Valencia 17 19. Osasuna 10
10. Levante 17 20. Betis 9

LIGUE 1 – ETAPA A 13-A

Vineri: Monaco – Evian TG 1-1 (Falcao 27 / Wass 20; La vizitatori, Dan Nistor a jucat
începând cu minutul 70);

Sâmbãtã: Paris SG – Nice 3-1 (Ibrahimovici 39, 57 pen., 76 / Pejcinovici 70), Guingamp
– Lille 0-0, Lorient – Reims 0-0, Bastia – Rennes 1-0 (Bruno 8; La gazde, Claudiu Keºeru
a fost aruncat în luptã în minutul 81), Toulouse – Ajaccio 1-1 (Sylla 42 / Lasne 7; Mihai
Roman nu s-a aflat în lotul formaþiei gazdã, fiind în continuare indisponibil. Posturã în
care s-au aflat, de cealaltã parte, ºi Adrian Mutu, respectiv ªtefan Popescu, ambii însã din
alte considerente), Valenciennes – Montpellier 1-1 (Angoua 6 / Stambouli 90+1; La
amfitrioni, Aurelian Chiþu nu a fost convocat pentru aceastã partidã);

Duminicã: Bordeaux – Nantes 0-3 (Bessat 41, Djilobodji 60, Dordevici 64; Bãmel
Nicoliþã a fost rezervã la învingãtori), Marseille – Sochaux 2-1 (Thauvin 4, Gignac 83 pen.
/ Mayuka 60), St. Etienne – Lyon 1-2 (Hamouma 65 / Lacazette 48, Briand 90+3).

1. Paris SG 31 11. Rennes 17
2. Lille 27 12. Bordeaux 17
3. Monaco 26 13. Nice 17
4. Nantes 23 14. Evian 16
5. Marseille 21 15. Toulouse 16
6. Reims 19 16. Montpellier 14
7. Lyon 18 17. Lorient 11
8. Guingamp 18 18. Valencien. 9
9. St. Etienne 18 19. Ajaccio 8
10. Bastia 18 20. Sochaux 7

BUNDESLIGA – ETAPA A 12-A

Vineri: Hannover – Braunschweig 0-0;
Sâmbãtã: Bayern – Augsburg 3-0 (J. Boateng 4, Ribery 42, Muller 90+5 pen.), Wol-

fsburg – Dortmund 2-1 (R. Rodriguez 56, Olici 69 / Reus 45+2), Leverkusen – Hamburg
5-3 (Heung-Min Son 9, 16, 55, Kiessling 72, Castro 89 / Beister 23, Lasogga 49, 74),
Schalke – Werder 3-1 (K. Boateng 64, 85, Farfan 90+1 / F. Kroos 22), Hoffenheim –
Hertha 2-3 (Salihovici 70 pen., 81 / Ben-Hatira 13, Ramos 54 pen., 84), M’gladbach –
Nurnberg 3-1 (Arango 72, Stark 75 aut., Herrmann 87 / Drmic 21);

Duminicã: Mainz – Frankfurt 1-0 (Choupo-Moting 88), Freiburg – Stuttgart 1-3 (Han-
ke 78 / Ibisevici 9, Werner 10, 82; La oaspeþi, Alexandru Maxim a jucat tot meciul).

1. Bayern 32 10. Werder 15
2. Dortmund 28 11. Hannover 14
3. Leverkusen 28 12. Hoffenheim 13
4. M’gladbach 22 13. Augsburg 13
5. Wolfsburg 21 14. Hamburg 12
6. Schalke 20 15. Frankfurt 10
7. Hertha 18 16. Freiburg 8
8. Stuttgart 16 17. Braunsch. 8
9. Mainz 16 18. Nurnberg 7

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 11-A

Sâmbãtã: Chelsea – West Brom 2-2 (Eto’o 45, Hazard 90+6 pen. / Long 61, Sessegnon
68), Liverpool – Fulham 4-0 (Amorebieta 23 aut., Skrtel 26, Suarez 36, 54), Southampton
– Hull 4-1 (Schneiderlin 16, Lambert 30 pen., Lallana 37, Davis 88 / Sagbo 55), Crystal P.
– Everton 0-0, Aston V. – Cardiff 2-0 (Bacuna 76, Kozak 84), Norwich – West Ham 3-1
(Hooper 54 pen., Snodgrass 72, Fer 90+3 / Morrison 32; Rãzvan Raþ a fost integralist la
oaspeþi);

Duminicã: Tottenham – Newcastle 0-1 (Remy 13; Titular la gazde, Vlad Chiricheº a jucat
pânã la pauzã, când a pãrãsit terenul accidentat), Sunderland – Man. City 1-0 (Bardsley 21;
Costel Pantilimon a fost integralist la vizitatori), Man. United – Arsenal 1-0 (Van Persie 27),
Swansea – Stoke 3-3 (Bony 56, 86, Dyer 74 / Walters 8, Ireland 25, C. Adam 90+6 pen.).

1. Arsenal 25 11. Aston V. 14
2. Liverpool 23 12. Hull 14
3. Southampton 22 13. Swansea 12
4. Chelsea 21 14. Cardiff 12
5. Man. United 20 15. Norwich 11
6. Everton 20 16. West Ham 10
7. Tottenham 20 17. Stoke 10
8. Man. City 19 18. Fulham 10
9. Newcastle 17 19. Sunderland 7
10. West Brom 14 20. Crystal P. 4

SERIE A – ETAPA A 12-A

Sâmbãtã: Catania – Udinese 1-0 (M. Lopez 30 pen.), Inter – Livorno 2-0 (Bardi 30 aut.,
Nagatomo 90+1; Urmare a unei accidentãri mai vechi, Cristi Chivu nu a fost convocat
pentru aceastã partidã. În lotul milanezilor s-a regãsit, în schimb, puºtiul George Puºcaº);

Duminicã: Genoa – Verona 2-0 (Portanova 29, Kucka 35; Adrian Stoian a fost rezervã
la gazde), Roma – Sassuolo 1-1 (Longhi 19 aut. / Berardi 90+4; Atât Bogdan Lobonþ, la
gazde, cât ºi Marius Alexe, de cealaltã parte, au rãmas pe banca de rezerve), Parma –
Lazio 1-1 (Lucarelli 64 / Keita 50; La vizitatori, ªtefan Radu a fost integralist), Atalanta –
Bologna 2-1 (Brivio 74, Livaja 90+3 / Bianchi 77; Nici Constantin Nica, nici Denis Alibec
nu au fãcut parte din loturile celor douã combatante), Chievo – Milan 0-0 (Paul Papp a fost
rezervã la gazde), Cagliari – Torino 2-1 (Conti 43, 88 / Immobile 52), Juventus – Napoli
3-0 (Llorente 2, Pirlo 74, Pogba 80), Fiorentina – Sampdoria 2-1 (Rossi 11 pen., 17 /
Gabbiadini 75).

1. Roma 32 11. Parma 13
2. Juventus 31 12. Udinese 13
3. Napoli 28 13. Cagliari 13
4. Inter 25 14. Torino 12
5. Fiorentina 24 15. Livorno 12
6. Verona 22 16. Bologna 10
7. Genoa 17 17. Sassuolo 10
8. Lazio 16 18. Sampdoria 9
9. Atalanta 16 19. Catania 9
10. Milan 13 20. Chievo 6

Digi Sport 2
20:30 – BASCHET (M) – EuroChallenge: CSM Oradea – Krasnye Krylia (Rusia).

Digi Sport 3
20:00 – FOTBAL ÎN SALÃ: Liga Naþionalã: Odorheiu Secuiesc – Deva.

Eurosport
8:30, 12:00 – VOLEI (F) – Cupa Marilor Campioni Mondiali, faza grupelor: SUA – Brazilia, Japonia – Rusia

/ 15:00 – BOWLS – Open-ul Scoþiei: etapa a 4-a.

Eurosport 2
19:30, 21:15 – BASCHET (M) – Eurocupa: etapa a 5-a.

Poºta suedezã a anunþat,
ieri, cã va pune în vânzare tim-
bre cu efigia fotbalistului Zla-
tan Ibrahimovici, care evolu-
eazã în prezent la Paris Saint-
Germain. “Este o mare onoa-
re. Eu primesc în general fac-

Liverpool l-a împrumutat în
acest sezon pe Pepe Reina (31
de ani) la Napoli, locul  sãu în
poarta formaþiei de pe “An-
field” fiind luat de Simon
Mignolet.

Se pare însã cã internaþiona-
lul spaniol nu se va întoarce în
Anglia la sfârºitul acestui an
competiþional, tatãl lui Reina
declarând pentru presa din
Italia cã fiul sãu are un acord
semnat cu Barcelona.

“Pepe trebuia sã ajungã la
Barcelona încã de anul trecut,
dar Valdes s-a decis sã rãmânã
ºi mutarea nu s-a mai fãcut.
Totuºi, acordul între cele douã
pãrþi existã ºi sunt de pãrere cã
mutarea se va concretiza anul
viitor, odatã cu plecarea lui
Valdes”, a spus tatãl lui Pepe
Reina, pentru revista Minuto
118.

Victor Valdes a intrat în
ultimul an de contract cu

Reina ar urma sã-i ia loculReina ar urma sã-i ia loculReina ar urma sã-i ia loculReina ar urma sã-i ia loculReina ar urma sã-i ia locul

lui Vlui Vlui Vlui Vlui Valdes la Barcelonaaldes la Barcelonaaldes la Barcelonaaldes la Barcelonaaldes la Barcelona

Barcelona ºi cel mai probabil la
varã el va pleca de pe “Camp
Nou”. Printre destinaþiile
posibile ale lui Valdes se
numãrã PSG, Monaco ºi
Chelsea. ªi Ter Stegen, golake-

eperul Borussiei Monchenglad-
bach, se aflã pe lista de achizi-
þii a Barcelonei, însã, dacã
Pepe Reina va ajunge în
Catalunia, transferul germanu-
lui ar putea intra în impas.

O nouã accidentare

Messi, pe tuºã între ºase
ºi opt sãptãmâni

Lionel Messi s-a accidentat din nou, duminicã
searã, într-o fazã desfãºuratã în minutul 21 al par-
tidei de campionat cu Betis, câºtigatã de Barcelona
cu 4-1, în deplasare.

Argentinianul a luat o acþiune pe cont propriu, a
reuºit sã reziste atacului energic al unui adversar,
însã nu ºi gazonului prost. În momentul în care se
pregãtea sã ºuteze, a alunecat. La scurt timp dupã

aceastã fazã, Lionel Messi a cerut schimbare, iar
în locul sãu a intrat Iniesta.

Ieri, accidentarea lui Messi a fost evaluatã de
medici. Sud-americanul a suferit o rupturã mus-
cularã ºi va lipsi de pe teren între ºase ºi opt
sãpãmâni.

2013 a fost un an groznic pentru Messi, care
a mers din accidentare în accidentare începând
cu luna aprilie. Totul a început într-un meci con-
tând pentru prima manºã a sferturilor de finalã
ale Ligii Campionilor, contra lui PSG, pe “Parc
des Princes”.

Poºta suedezã va pune în vânzare
timbre cu efigia lui Ibrahimovici

turi ºi rar au timbre drãguþe.
Poate acum se va schimba
acest lucru”, a declarat ata-
cantul echipei franceze, într-
un comunicat.

Cele cinci timbre “Zlatan”
vor fi lansate la 27 martie 2014.

Ibrahimovici nu este primul
sportiv care figureazã pe tim-
brele suedeze. Poºta a pus în
vânzare timbre cu efigia a pa-
tru hocheiºti, dar ºi cu efigia
jucãtorului de tenis de masã
Jan-Ove Waldner.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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HCM-ul nu se dezminte! Dupã
partida din play-off, cu Viborg (26-
25), ºi cea din grupã, cu Hypo (24-
23), duminicã a venit rândul fani-
lor maramureºeni sã trãiascã cu su-
fletul la gurã o nouã partidã. Din
fericire s-a lãsat tot cu o victorie,
20-19 (10-11) contra nemþoaice-
lor de la Thuringer.

Succesul trupei pregãtite de Cos-
ticã Buceschi a fost pus în scenã
de Paula Ungureanu ºi de Luciana
Marin. Prima a fãcut veritabile mi-
nuni între buturi, în timp ce coor-
donatoarea de joc a reuºit sã punc-
teze de nu mai puþin de 10 ori. Au
mai marcat Rudics 3, Pîrvuþ, Gei-
ger, Tãtar, Puiu, Maior Paºca,
Ghionea ºi Szucs – toate câte o
datã. La formaþia germanã, pregã-
titã de Herbert Muller, tehnician
nãscut în Timiºoara, a evoluat ºi
fosta jucãtoare a desfiinþatei Ol-
tchim, Alexandrina Barbosa (3 goluri).

În cealaltã partidã a grupei, deºi califi-
catã, Gyor ºi-a menþinut procentajul ma-
xim, învingând pe terenul lui Hypo Viena,
de asemenea la limitã 28-27.

Altfel, cu patru puncte strânse (la fel

Rezultatele complete înregistrate
în week-end

Grupa A
HCM BAIA MARE – Thuringer (Ger)

20-19
Hypo Viena (Aus) – Gyor ETO (Ung)

27-28
Clasament: 1. GYOR 10p, 2. Hypo 4p, 3.

HCM 4p, 4. Thuringer 2p.
Gyor – HCM, Thuringer – Hypo.

Grupa B
MKS Lublin (Pol) – Buducnost (Mun)

22-30
Ferencvaros (Ung) – Midtjyilland (Dan)

25-26
Clasament: 1. MIDTJYILLAND 8p, 2. Bu-

ducnost 6p, 3. Ferencvaros 6p, 4. Lublin 0p.
Ultima rundã (17 noi.): Midtjyilland – Lu-

blin, Buducnost – Ferencvaros.

Grupa C
HC Leipzig (Ger) – Metz Handball (Fra)

22-25
IK Savehof (Sue) – Krim Mercator (Sln)

25-25
Clasament: 1. KRIM 7p, 2. SAVEHOF 7p, 3.

Metz 4p, 4. Leipzig 2p.
Ultima rundã (16/17 noi.): Krim – Leipzig,

Metz – Savehof.

Grupa D
Podravka (Cro) – Larvik (Nor)

19-24
WHC Vardar (Mac) – Balonmano (Spa)

30-20
Clasament: 1. VARDAR 9p, 2. LARVIK 9p,

3. Podravka 2p, 4. Balonmano 0p.
Ultima rundã (16/17 noi.): Larvik – Vardar,

Balonmano – Podravka.
Echipele scrise cu majuscule au acces în

faza grupelor principale (se calificã primele
douã clasate, în timp ce echipele ce vor ocupa
locul trei vor continua în Cupa Cupelor).

Baia Mare, încã un „thriller” victoriosBaia Mare, încã un „thriller” victoriosBaia Mare, încã un „thriller” victoriosBaia Mare, încã un „thriller” victoriosBaia Mare, încã un „thriller” victorios

ca Hypo ºi cu douã mai mult decât Thu-
ringer), Baia Mare se poate califica mai
departe în Ligã, dar ultimul meci din gru-
pã este unul extrem de dificil, în deplasa-
re, contra liderei autoritare a grupei, ni-
meni alta decât campioana Europei, Gyor.

ªi locul al treilea înseamnã calificare, dar
în optimile Cupei Cupelor.

Baia Mare ar fi dezavantajatã în cazul
unei egalitãþi de puncte, atât Hypo cât ºi
Thuringer, având rezultate directe mai
bune.

LIGA A IV-A –

ETAPA A 14-A

Victoria Celaru – S.F. Gicã Popescu 2-0,
Unirea Leamna – CS „U” II Craiova 0-1,
Vânãtorul Desa – CSO Filiaºi 2-2, Prome-
teu Craiova – Danubius Bechet 4-2, Viitorul
Cârcea – Dunãrea Calafat 2-0, Amaradia
Melineºti – CS Iºalniþa 1-0, Progresul Se-
garcea – Recolta Ostroveni 1-2.

Dunãrea Bistreþ a stat, deoarece Avocaþii
Craiova s-a retras din campionat.

1. Calafat* 31 9. Bechet 19
2. Prometeu 28 10. Iºalniþa 17
3. Bistreþ 28 11. Gicã Pop. 11
4. Ostroveni 27 12. Desa 11
5. Filiaºi 25 13. CS „U” II 10
6. Cârcea 21 14. Celaru 9
7. Segarcea 20 15. Leamna 3
8. Melineºti 20

Dunãrea Calafat are 14 meciuri dis-
putate, în timp ce toate celelalte – 13.

Seria a III-a
Viitorul Apele Vii – Olimpia Bãdoºi 2-0,

Fulgerul Mârºani – AS Rojiºte 2-1, Progre-
sul Amãrãºtii de Sus – Unirea Tricolor Dã-
buleni 2-1, Unirea Amãrãºtii de Jos – Victo-
ria Cãlãraºi 1-0, Viitorul Ghindeni – Progre-
sul Castranova 2-1, Viitorul Bratovoieºti –
CFR RomGaz Craiova 2-0, Unirea Tâmbu-
reºti – Sporting Leu 2-0, ªtiinþa Teasc – Ajax
Dobroteºti 0-8.

1. Mârºani 24 9. Apele Vii 15
2. Tâmbureºti 22 10. Bratovoieºti 15
3. Dãbuleni 21 11. Bãdoºi 10
4. Amãrãºtii S. 21 12. Castranova 9
5. Dobroteºti* 17 13. Ghindeni 9
6. Leu* 16 14. CFR 6
7. Cãlãraºi 16 15. Amãrãºtii J. 6
8. Rojiºte 16 16. Teasc 3

* - un joc mai puþin.

Progresul Castranova este penalizatã cu

6 puncte.

LIGA A V-A – ETAPA A 10-A

Seria I
Avântul Giubega – Voinþa Caraula 2-1, SC

Poiana Mare – Viitorul Vârtop 4-3, SIC PAN
Unirea – Progresul Bãileºti 2-1, Tractorul
Cetate – Avântul Verbiþa 1-1, Voinþa Rado-
van – Flacãra Moþãþei 4-3, Recolta Galicea
Mare – Viitorul Ciupercenii Noi 3-2, Avântul
Rast – Viitorul Întorsura 5-2.

Fulgerul Maglavit – Victoria Pleniþa nu

s-a jucat.

1. SIC PAN 30 9. Verbiþa 11
2. Pleniþa* 22 10. Maglavit* 10
3. Poiana Mare 22 11. Radovan 9
4. Cetate 22 12. Galicea Mare 9
5. Moþãþei 21 13. Caraula 9
6. Bãileºti 17 14. Întorsura 7
7. Rast 13 15. Vârtop 3
8. Giubega 13 16. Ciupercenii N. 1
* - un joc mai puþin.

Ciupercenii Noi ºi Viitorul Vârtop sunt

penalizate cu 6 puncte.

Seria a II-a

Jiul Breasta – Luceafãrul Craiova 4-1, Ra-

pid Potmelþu – Viitorul Coºoveni 1-1, AS

Goieºti – Inter Secui 2-3, Viitorul 2 Cârcea

– Standard ªimnicu de Sus 3-2, Dinamyk

Craiova – ªtiinþa Malu Mare 1-2, Voinþa Bel-

cin – Arena Bulls Preajba 3-1, Unirea Bra-

loºtiþa – Avântul Þuglui 4-1, Jiul Bucovãþ –

Viitorul Craiova 3-1.

1. Coºoveni 25 9. ªimnicu S. 11

2. Cârcea 2 25 10. Bucovãþ 11

3. Malu Mare 25 11. Þuglui 10

4. Potmelþu 22 12. Luceafãrul 9

5. Secui 22 13. Braloºtiþa 8

6. Goieºti 19 14. Breasta 7

7. Preajba 16 15. Dinamyk 5

8. Belcin 13 16. Viitorul Cr. 2

Seria I nu a programat meciuri,

deoarece fiind mai puþine formaþii în

serie (10), turul s-a încheiat încã din

urmã cu o sãptãmânã. Dupã 9 etape,

clasamentul aratã astfel:

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

LIGA A VI-A – ETAPA A 10-A

Seria a II-a

Viitorul Mãceºu de Sus – ªtiinþa Calopãr

8-2, Aktiv Padea – Recolta Mãceºu de Jos

4-3, A.F.C. Giurgiþa – Viitorul Valea Stan-

ciului 5-2, Unirea Goicea – Viitorul Gângio-

va 1-0, Dunãrea Gighera – Recolta Urzicuþa

3-2, Triumf Bârca – Progresul Cerãt 3-0.

1. Bârca 27 7. Cerãt 15

2. Gighera 22 8. Padea 13

3. Goicea 22 9. Urzicuþa 9

4. Mãceºu J. 20 10. Gângiova 8

5. Mãceºu S. 18 11. Valea St. 7

6. Giurgiþa 15 12. Calopãr 0

Seria a III-a

Avântul Pieleºti – Voinþa Puþuri 2-0, Lu-

ceafãrul Popânzãleºti – Unirea Câmpeni 0-

8, Energia Radomir – Viitorul Sadova 1-0,

Avântul Dobreºti – Atletico Zãnoaga 3-0,
Avântul Daneþi – Unirea Dioºti 3-3, Toren-

tul Secui – Flacãra Drãgoteºti 2-2.
1. Dobreºti 27 7. Sadova 13

2. Radomir 23 8. Puþuri 12
3. Daneþi 22 9. Secui 8

4. Pieleºti 17 10. Câmpeni 7
5. Zãnoaga 17 11. Drãgoteºti 4

6. Dioºti 13 12. Popânzãleºti 0
Unirea Dioºti este penalizatã cu 6

puncte.

Seria a IV-a
Viitorul Brãdeºti – Viitorul Sfârcea 2-2,

Voinþa Raznic – Progresul Mischii 2-3, Vii-
torul Valea Fântânilor – Vulturul Cernãteºti
0-4, AS Scaeºti – Energia Craiova 3-1.

Avântul Gherceºti – FC Schitu nu s-a ju-
cat, în timp ce Jiul Mihãiþa ºi AS Greceºti
au stat..

1. Scaeºti* 22 7. Mihãiþa 12
2. Cernãteºti 22 8. Schitu 10
3. Sfârcea * 16 9. Mischii 9
4. Raznic 13 10. Brãdeºti* 7
5. Energia* 13 11. Valea F. 5
6. Gherceºti 12 12. Greceºti 3
* - echipe cu 9 jocuri, faþã de 8 cât au

toate celelalte.
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Ultimul week-end înaintea du-
blei cu Grecia pentru Mondiale ne-
a adus cea mai proastă veste: că-
pitanul echipei şi probabil cel mai
bun fotbalist român din 2013 va
lipsi. Vlad Chiricheş s-a acciden-
tat înainte de pauză, în meciul Tot-
tenham – Newcas tle, suferind o
fractură de piramidă nazală, după
o ciocnire cu un coechipier. An-
trenorul naţionalei a vorbit, la con-
ferinţa de presă de ieri, în primul
rând, despre accidentarea lui Vlad
Chiricheş, spunând că aceasta va
conta. Piţurcă mai speră totuşi într-
o refacere a stoperului de 24 de
ani până la meciul retur. „Acciden-
tarea este destul de gravă, e frac-
tură, care necesită cel puţin şase
zile de pauză. Vom decide dacă
putem miza pe el măcar în cel de-
al doilea mec i. Sper ca lipsa lui
Chiricheş să nu se vadă, dar, fiind
unul din cei mai valoroşi jucători
români, probabil se va simţi. Sper
ca înlocuitorul său să se ridice la
acelaşi nivel. Gardoş a jucat la ul-
timul meci pe postul lui Chiricheş,
iar acesta e un avantaj. Mă voi de-
cide însă până la ora meciului, în
funcţie de forma băieţilor” a spus
Piţurcă. Ves tea i-a buc urat pe
greci, care consideră că au scăpat
de cel mai bun fotbalist român al
momentului. „Cu câteva zile îna-

Fără Chiricheş
în baraj

Lotul României s-a reunit ieri, dar căpitanul
naţionalei s-a accidentat şi va rata dubla
cu Grecia pentru Mondiale

Steaua – Oţelul; Viitorul – As-
tra Giurgiu; Dinamo – Pandurii;
Petrolul – FC Vaslui. Meciurile se
vor disputa pe 27 noiembrie, într-
o singură manşă, primel e echipe
fiind gazde.

inte de baraj, o piază rea a lovit
România. Adversara noastră va fi
lipsită de aportul unui jucător im-
portant. Cel mai în formă fotba-
list, căpitanul şi liderul Vlad Chiri-
cheş, a suferit o fractură nazală şi
va absenta din ambele întâlniri”,
scrie presa din Grecia.

Tricolorii au promisă
cea mai mare primă din istoria

calificărilor
Selecţionerul e încântat de fap-

tul că Bogdan Stancu a reuşit să
marcheze din nou în prima ligă din
Turcia şi speră ca acest lucru să îl
facă şi în partidele cu Grecia. „Mă
bucur pentru că Stancu a marcat
în campionat, sper să o facă şi la
echipa naţională. Îmi doresc mult
mai mult de la Maxim, fiindcă are
calitate. Ne dorim să marcăm în
Grecia, dacă nu o vom face, va fi
foarte greu să ne calificăm. Şi un
0-0 ar fi bun până la urmă. Lazăr
mi-a spus că jucătorii de la PAOK
sunt într-o stare avansată de obo-
seală. Grecii au de partea lor va-
loarea şi experienţa, iar noi sun-
tem mai inventivi. De la mijloc în
sus, toţi jucătorii greci sunt peri-
culoşi. Va trebui să fim foarte atenţi
în apărare. Grecii au o motivaţie
formidabilă. Ar fi o performanţă

extraor dinară
pentru fotbalul
românesc dacă
vom reuşi să ne
calificăm. Jucătorii au promisă cea
mai mare primă din istoria califi-
cărilor la Mondiale, dar nu cred că
se vor gândi la bani în aceste me-
ciuri” a mai spus selecţionerul.

Keşeru: „Aş merge şi pe jos
până în Brazilia,

numai să ne calificăm”
Claudiu Keşeru a făcut o anali-

ză a echipei Greciei, considerân-
du-l pe Mitrouglou drept unul din-
tre cei mai peric uloşi jucători ai
elenilor, însă crede că forţa colec-
tivă este c el mai
important atu al
acestora. „Mitro-
glou a înscris foar-
te multe goluri de
la începutul cam-
pionatului.  Din
punc tul meu de
vedere atuul lor
este forţa colecti-
vă. Grecii fac o at-
mosferă care îmi
place foarte mult
şi care mă stimu-
lează. Grecia este
un adversar  care

ne este accesibil, e bine că am evi-
tat Portugalia. Dacă înscriem aco-
lo, avem şanse foarte mari. Merg
pe jos şi până în Brazilia, numai să
fim acolo. Pentru mine nu există
motivaţie financiară la echipa naţi-
onală. Nu m-ar interesa dacă mâi-
ne ne-ar spune că nu vom primi
nimic. Prezenţa la un Campionat
Mondial e mai presus decât banii” a
declarat atacantul Bastiei.

Lotul României
pentru meciurile cu Grecia:
Portari:  Tătăruşanu (Steaua),

Lobonţ (AS Roma), Lung jr. (As-
tra Giurgiu); Fundaşi: Măţel, Gă-
man (ambii As tra Giurgiu), Lu-
chin, D. Grigore (ambii Dinamo),
D. Goian (Asteras  Tripolis), Gar-
doş, Latovlevici (ambii Steaua),
Raţ (West Ham); Mijlocaşi:  Torje
(Espanol) , Nicoliţă (FC Nantes),
Lazăr (PAOK Salonic) , Bourcea-
nu,  Tănase (ambii Steaua), Cociş
(Hoverla), Hoban (Petrolul), Ma-
xim (VfB Stuttgart); Atacanţi: B.
Stancu (Genclerbirligi), Grozav
(Terek Groznâi), Marica (Geta-
fe), Keşeru (Bas tia), M. Niculae
(Hoverla).

Stelea şi-a convocat lotul
pentru disputa cu Germania

Marţi, 19 noiembrie 2013,  pe sta-
dionul „Marin Anastasovici” din
Giurgiu se va disputa, începând cu
ora 19, jocul dintre ec hipele de ti-
neret ale României şi Germaniei, din
grupa a 6-a de c alif icare la turneul
final al Campionatului European.
Pentru ac est mec i, Bogdan Stelea
i-a convocat pe: Brănesc u (Juve
Stabia), Greab (Gaz Metan Mediaş)
– portari; Peteleu (Săgeata Năvo-
dari) ,  Belu (ACS Poli) ,  Creţu
(CSMS Iaşi),  M. Balaşa, Boldor
(ambii AS Roma),  Şt.  Popesc u
(Ajacc io),  Toşca (Viitorul) – fun-
daşi; Benzar,  Cârstocea (Viitorul),  Bumba,  Al.  Dan (ambii ASA Tg. Mureş), M. Martin, Al.
Ioniţă (ambii Rapid Bucureş ti),  St. Filip (Dinamo), Chitoşc ă (Ceahlăul) – mijlocaşi; Morar
(Petrolul), C. Ţâră (Den Haag),  M.  Roman  (Săgeata Năvodari) – atacanţi.

Cupa României,
programul
sferturilor
de finală


