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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai observat? Preşedinte-
le râde tot timpul.

- De noi râde, Popescule,
de noi râde...

Primul

cotidian al

Olteniei

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        – 0736.202.112actualitate / 7

Deşi a nins aproape toată ziua de ieri, prima zăpadă nu i-a pus în
dificultate pe craioveni. La primele ore ale dimineţii, în ciuda fulgi-
lor care nu se mai opreau, străzile principale erau degajate de zăpa-
dă, iar foarte multe porţiuni erau curăţate „la negru”. „Cu toate că
a fost cea mai abundentă ninsoare din Oltenia, noi am intervenit
din vreme şi am reuşit să le creăm şoferilor şi trecătorilor condiţii
foarte bune pentru a se deplasa în oraş”, a declarat Cristian Popes-
cu, administratorul SC Salubritate SRL Craiova.

Echipele Salubrităţii au început să acţioneze deîndată ce a înce-
put să ningă, în noaptea de marţi spre miercuri, cu 26 de utilaje.
„Am intervenit non-stop toată noaptea cu oamenii şi utilaje din
toată gama. Am intrat chiar şi cu lamele pe aleile pe care zăpada
începuse să se prindă. Până dimineaţa s-au făcut 46 de curse şi am
reuşit să creăm căi de acces în aproape tot oraşul”, a mai spus
administratorul Cristian Popescu.

În prima noapte în care a căzut zăpada s-a folosit din plin şi mate-
rial antiderapant, utilizându-se nu mai puţin de 250 de tone de sare şi
nisip. Dacă se va menţine acelaşi ritm al ninsorilor, autorităţile spun
că sunt pregătite să facă faţă situaţiei.  LAURA MOŢÎRLICHE
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27 iunie 1987:
Cum a fost
translată o clădire
din Craiova
pe distanţa
de 68 de metri!
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Rămas bun,
domnule

Florin
Rogneanu!
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$1 EURO ...........................4,4413 ............. 44413
1 lirã sterlinã..........................5,3221.......................53221

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 28 noiembrie - max: 1°C - min: -3°C

METEO

Parþial
înnorat1 dolar SUA.......................3,2664........32664

1 g AUR (preþ în lei).......131,3398.....1313398

Cursul pieþei valutare din 28 noiembrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

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

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

Pensiile, plãtite în avans
în luna decembrie

Pensiile vor fi plãtite, în luna decem-
brie, cu câteva zile în avans, respectiv
între 11 ºi 23 decembrie în loc de 14-28
decembrie, a anunþat ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, cea care a ºi fãcut
aceastã propunere. Câmpeanu a preci-
zat cã a discutat pe aceastã temã cu
reprezentanþii Poºtei Române ºi cu mi-
nistrul Societãþii Informaþionale, în
subordinea cãruia funcþioneazã Poº-
ta, iar mãsura este posibilã. Premierul
Victor Ponta a amintit cã procedura a
fost aplicatã ºi anul trecut ºi a cerut
Ministerului Finanþelor sã sprijine pla-
ta în avans a pensiilor.

ªcolile primesc 46
milioane lei pentru salarii,
sporuri ºi restanþele
câºtigate în instanþã

Unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar de stat finanþate din bugetele lo-
cale vor primi 46 milioane lei din sume
defalcate din taxa pe valoarea adãuga-
tã (TVA), pentru plata salariilor ºi spo-
rurilor (41 milioane lei) ºi achitarea sa-
lariilor restante câºtigate în instanþã (5
milioane lei). Alocarea sumelor a fost
decisã în ºedinþa de ieri a Guvernului.
„Se repartizeazã pe judeþe ºi la nivelul
municipiului Bucureºti suma totalã de
46.000 lei (n.r. - 46 milioane lei), din care
41.000 lei pentru plata salariilor, sporu-
rilor, indemnizaþiilor ºi altor drepturi sa-
lariale în bani stabilite prin lege ºi pen-
tru plata contribuþiilor aferente aces-
tora, iar 5.000 lei pentru plata sumelor
prevãzute prin hotãrâri judecãtoreºti
având ca obiect acordarea unor drep-
turi de naturã salarialã personalului din
învãþãmântului preuniversitar de stat”,
a precizat Guvernul într-un comunicat.
Executivul a decis, totodatã, repartiza-
rea pe judeþe a un milion de lei pentru
plata sumelor prevãzute prin hotãrâri
judecãtoreºti având ca obiect acorda-
rea unor drepturi de naturã salarialã
stabilitã în favoarea personalului din
unitãþile de învãþãmânt special.
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Summit-ul China-Europa de Est de la Bucureºti s-a
transformat, dincolo chiar de previzibil, într-o nouã
disputã sub semnul clevetirii noastre balcanice, gene-
rând atitudini dintre cele mai diverse ºi, în acelaºi timp,
mai paradoxale. De o parte, o febrilitate hrãnitã de un
entuziasm necenzurat – al celor care pretind a pipãi
miracolul ce îi aºteaptã într-un timp record (un soi de
leac neapãrat „naturist” ºi strãvechi smuls multimile-
narismului asiatic, de cealaltã. De cealaltã parte, o re-
cuzare, la fel de necenzuratã, a unei interferenþe chine-
ze vãzute, cu o ipocrizie penibilã, ca un fel de …ciumã
neagrã. În faþa unei risipe încrâncenate de zãngãnituri
de „arme” nu mai ºtii dacã sã te amuzi ori sã te laºi
cuprins de febra neverosimilã pusã în joc.

O temperanþã – pe ambele fronturi – mi se pare o
soluþie mai raþionalã, mãcar ºi pentru conservarea unei
stãri de spirit ce-ar putea sã ne facã mult mai vulnera-
bili iernii în care, de-acum, am pãtruns, la fel de nepre-
gãtiþi ca de atâtea sute de ani.

Citeam de exemplu, abia reuºind sã-mi suspend
stupoarea, prin nu ºtie ce site-uri internaliste cã abia
am scãpat de ruºi ºi ne lãsãm ocupaþi de chinezii pe
care nu-i voi mai putea scoate de aici nici peste o mie
de ani. Ceea ce te poate tulbura chiar ºi medical în
astfel de inepþii este aura apãsat profeticã a lor: cum
de se întâmplã, te trezeºti întrebându-te, ca un amãrât

de contemporan profund acultural pe deasupra (cum
reiese din agramatismele ce-i însoþesc opinia aberan-
tã) sã fie atât de interesat – ºi grijuliu – cu soarta
noastrã de peste un mileniu. Lãsând la o parte o astfel
de stare aperceptivã, nu-þi poþi refuza mai ales întreba-
rea cu privire la vreo vocaþie imperialã a Chinei. Sigur,
„uriaºul” asiatic retrezit din somnolenþa-i milenarã e o
metaforã în mare parte corectã în semnificaþiile sale nu
neapãrat maligne. ªi este chiar mai mult decât atât: un
adevãr axiomatic, asumat de toatã lumea, de ceilalþi
„uriaºi”, rus ºi american, mai mult ori mai puþin letar-
gici, ultimul reclamând, cu ceva mai multã furie, chiar
ºi un vis de ieºire din somnolenþã, fie ºi cu un chip ºi
o fizionomie schimbatã.

Unicele teme-argumente cu adevãrat de evaluat ºi
re-evaluat ale evenimentului de la Bucureºti de la înce-
putul sãptãmânii sunt, la o privire ceva mai realistã, cu
totul altele: una de sorginte strict economicã – ºi chiar
socialã, cu criza ºi recesiunea încã în casã -. cealaltã,
geopoliticã, în care o poziþionare pe harta lumii într-o
miºcare apãsat brownianã este necesarã ºi chiar acutã.

Cã lumea de azi, globalizatã de-acum, e supusã
ameninþãrii de a-ºi muta continuu ºi imprevizibil cen-
trul (ca instanþã de Putere), orice ezitare în faþa unei
poziþionãri s-ar putea sã aibã un preþ mult mai mare
decât „ambiguitãþile” din trecut, inclusiv cele purtând

marca diplomaþiei ceauºiste de nealiniere, ale cãrei
beneficii nu pot fi negate fãrã sancþiuni. În plus, lumea
de azi, recondiþionatã, graþie unui salt tehnologic aproa-
pe mortal, la dimensiunea-parabolã a unui sat, global,
desigur, îºi schimbã, uneori cameleonic sub aspectul
diplomaþiei, poziþia. Puþini comentatori, analiºti, dar ºi
oameni politici de la noi au sesizat ºi aproape niciunul
n-a semnalat mãcar un eveniment de aceeaºi dimensi-
une cu cel de la Bucureºti care a avut loc în Italia în
totalã concomitenþã. Vizita unei masive delegaþii ru-
seºti în Italia, conduse de un Vladimir Putin cu un
afiºat aer napoleonian, din care au fãcut parte nu mai
puþin de opt miniºtri ºi câteva zeci de oameni de afa-
ceri ºi care s-a încheiat cu 28 de contracte comerciale
de anvergurã, dintre care opt inter-guvernamentale.

ªi, în timp ce la Bucureºti, premierul chinez estima în
miliarde de euro posibilele schimburi comerciale dintre
þara sa ºi þãrile est-europene, Putin „punea pe masã”, la
Trieste (poate cã nu întâmplãtor locul summit-ului ruso-
italian, fix un miliard de euro, cash, ca sã zic aºa, cât se
aflã deja în derulare un proiect energetic comun. Iatã de
ce, în locul clevetirilor, chiar ºi cele îngrijite gramatical
ori cu pretenþii „ideologice” ferme, ar fi mai productiv,
mãcar, dacã ºi mai moral, sã mai lãsãm spaþiu ºi pragma-
tismului pe care-l invocãm doar atunci când rana, infec-
tatã, nu mai rãspunde la nici un tratament.

Un numãr de 1.124 posturi din siste-
mul de sãnãtate, în principal medici pen-
tru toate specializãrile, asistente ºi moa-
ºe, vor fi deblocate prin scoaterea la
concurs a acestora, a anunþat ministrul
Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu. Decizia a
fost luatã în ºedinþa de ieri a Guvernu-
lui. Ministrul a arãtat cã mãsura este
necesarã deoarece numãrul de perso-
nal pe aceste posturi este deficitar. Prin-
tre specialitãþile vizate se numãrã dome-
niul anesteziei ºi terapiei intensive, pre-
cum ºi cel al psihiatriei. Nicolãescu a
afirmat cã, astfel, la spitalul de copii
„Marie Curie” vor putea fi angajaþi me-
dici în chirurgie cardiacã ºi asistenþi care
sã meargã la pregãtire în Italia, iar Insti-
tutul Oncologic din Iaºi va putea avea
personal pentru o serie de servicii medi-
cale. Tot în ºedinþa de ieri, Executivul a
aprobat o notã privind introducerea în
regim de urgenþã, în Parlament, a unui
amendament la legislaþia actualã în do-
meniu, astfel încât orele suplimentare

Turiºtii care merg pe Valea Praho-
vei sunt sfãtuiþi sã nu urce pe trasee-
le montane din Masivul Bucegi, în
zona judeþului Prahova, întrucât aces-
tea au fost închise ca urmare a cãderi-
lor de zãpadã din ultimele ore. Toto-
datã, salvamontiºtii îi sfãtuiesc pe tu-
riºtii care merg pe Valea Prahovei sã

Afirmaþia îi aparþine premierul chinez Li Ke-
qiang ºi a fost fãcutã ieri, în plenul Parlamentului
României. „China este cea mai mare þarã în curs
de dezvoltare din lume, iar România este una din-
tre cele mai mari þãri din Europa Centralã ºi de
Est. România dezvoltã o politicã cãtre est, iar
China o politicã cãtre vest. (...) China a devenit
deja cel mai mare partener economic al României

efectuate de personalul medical în zilele
nelucrãtoare, sâmbãta, duminica ºi de
sãrbãtori legale sã fie plãtite dublu. Tot-
odatã, printr-o hotãrâre, bugetul Minis-
terului Sãnãtãþii a fost suplimentat cu
200 milioane lei din Fondul de rezervã al
Guvernului, sumã care, potrivit lui Ni-
colãescu, va fi transferatã Casei Naþio-
nale de Asigurãri de Sãnãtate pentru
plata arieratelor din sistem, astfel încât
anul 2013 sã se încheie fãrã datorii, cât
ºi pentru cheltuielile de funcþionare ale
unitãþilor medicale. Totodatã, la Minis-
terul Sãnãtãþii a fost semnat Contractul
colectiv de muncã la nivel de sector,
dupã cum a anunþat preºedintele Fede-
raþiei Sanitas, Leonard Bãrãscu. Minis-
trul Sãnãtãþii a arãtat cã este vorba de
angajamente luate de Guvern cu sindi-
catele din domeniu. Drept urmare, gre-
va generalã din sistemul sanitar, care
trebuia sã înceapã astãzi, a fost amâna-
tã, iar conflictul de muncã a fost sus-
pendat.

Peste 1.100 de posturi din sãnãtate
vor fi deblocate ºi scoase la concurs

Turiºtii care merg pe Valea Prahovei,
sfãtuiþi sã nu urce pe trasele montane

nu se depãrteze de ca-
bane ºi sã nu urce pe
munte, întrucât stratul
de zãpadã este insta-
bil, iar în unele locuri,
unde vântul a bãtut cu
putere, acest strat
ajunge pânã la jumã-
tate de metru. Turiºtii
care vor sã urce pe
munte pot alege trase-
le Peºterea - Babele ºi
Piatra Arsã, în zona ju-
deþului Dâmboviþa,
care sunt sigure. ªeful
Salvamont Dâmbovi-

þa a precizat cã traseul rutier care duce
de la Cuibul Dorului la ªaua Dichiului
a fost închis în urma ninsorilor, întru-
cât este periculos fiindcã nu existã pa-
rapete pe marginea drumului, iar ma-
ºinile ar putea derapa. În schimb, este
deschis traseul rutier Sanatoriul Mo-
roieni - Zãnoaga - Bolboci - Peºtera.

China alege România ca un pilon pentru cooperarea
cu Europa Centralã ºi de Est ºi cu UE

din Asia. Poporul chinez acordã importanþã sen-
timentelor de prietenie. Între noi existã nu doar
interese comune, dar ºi o prietenie tradiþionalã.
China alege România ca un pilon important pen-
tru cooperarea cu Europa Centralã ºi de Est ºi
pentru cooperarea cu UE. În anii ’50, România a
avut o contribuþie specialã pentru perioada de
industrializare de început în China. Acest moment
nu va fi uitat niciodatã de poporul chinez”, a mãr-
turisit premierul chinez. La ºedinþa plenului reunit
al celor douã Camere ale Parlamentului de ieri au
participat atât premierul Victor Ponta ºi membrii
Guvernului, reprezentanþi ai corpului diplomatic,
precum ºi reprezentanþii autoritãþilor locale, con-
vocaþi special la Palatul Parlamentului pentru acest
eveniment. Preºedintele Camerei Deputaþilor, Va-

leriu Zgonea, i-a înmânat premierului chinez, îna-
inte de ºedinþã, Colanul Parlamentului, cea mai înal-
tã distincþie acordatã de aceastã instituþie. Premie-
rul Victor Ponta a precizat ieri, în ºedinþa de gu-
vern, cã evoluþia proiectelor semnate cu China va
fi analizatã într-o ºedinþã de guvern, în ianuarie. „E
foarte important ce urmeazã. Am semnat documen-
te, am pornit lucruri importante. Ne dau, dar nu ne
bagã-n traistã, motiv pentru care - acum e decem-
brie - în ianuarie, la un moment dat, în cursul unei
ºedinþe de guvern, vreau sã facem o ºedinþã sepa-
ratã, cum se implementeazã proiectele pe care le-
am semnat, care merg bine, care s-au blocat, ca sã
le deblocãm, ce reuºim sã realizãm din intenþiile
bune ºi din proiectele demarate, acela va fi într-
adevãr lucrul care conteazã”, a spus Ponta.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNŢ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAŢIE publică  CU  OFERTĂ  ÎN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunţă public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaţie a unor noi parcele de teren pentru investiţii green field şi/sau spaţii
pentru activităţi de microproducţie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tăţi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificării unor construcţii, in condiţiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaţiile au acces la toate utilităţile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electrică, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, reţele de telecom-
unicaţii prin fibră optică, infrastructură urbană (parcări auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsă între 3 – 26 ani.
Licitaţia publică se va desfăşura în fiecare săptămână în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

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

INTENŢIONAŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE PROFITABILĂ ?
 ALEGEŢI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaţi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde şi condiţiile
de participare la licitaţie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceşti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preţul Dosarului de Prezentare al fiecărei unităţi este 1.200 Euro, la care se adaugă T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenţialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

şi semnarea Angajamentului de confidenţialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie certificată pe pro-

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

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

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

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

Pentru participarea la licitaţia publică cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Dosarului
de Prezentare şi depunerea de către ofertanţi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secţiunea C, până
la ora 12.00 în ziua licitaţiei, acest termen fiind termen de decădere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaţie, evaluarea ofertelor şi selectarea
ofertantului câştigător se va face de către Comisia de licitaţie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaţiei.

Societatea administrator acordă  facilităţi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadrează într-una din următoarele situaţii:

1. firme care se înfiinţează prin incubare cu sediul s ocial în clădirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaţiei care nu au
desfăşurat activitate şi doresc să îşi stabilească sediul social în clădirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinţează/relocă în/din Incubatorul de Afaceri şi realizează în Parcul
Industrial Craiova o investiţie green field de cel puţin 300 mp construiţi.

Detaliile  privind facilităţile acordate se regăsesc în Dosarul de prezentare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro

Primăria Craiova a precizat în con-
tract că firma privată nu va trebui să
implice financiar autoritatea locală,
urmând să se ocupe singură de orga-
nizarea evenimentelor  care se vor
derula la acest sfârşit de an. Conform
contractului, va contribui cu o sumă
de 15.000 de euro care va fi folosită
pentru tot ceea ce înseamnă sărbăto-
rile de iarnă ale craiovenilor, inclusiv
petrecerea de Revelion. O altă obli-
gaţie care îi revine acestei firme este
şi aceea ca să menţioneze pe toate
pliantele şi banerele de promovare şi
Consiliul Municipal Craiova, în cali-
tate de colaborator.
Orăşelul Copiilor, pe esplanada TNC

În schimb, autorităţile locale pun la dis-
poziţia organizatorilor, cu titlu gratuit, două
amplasamente pentru găzduirea evenimen-
telor. Unul dintre ele este Piaţa „Mihai Vitea-
zul”. O bună parte din aceasta este ocupată
acum de un patinoar artificial, şi el pus la
dispoziţie, tot printr-un contract de asocie-
re, de o firmă privată, de data această din
Italia, urmând ca pe porţiunea rămasă liberă
să se amenajeze mai multe căsuţe care vor
fi decorate şi aprovizionate cu produse în
spiritul sărbătorilor. Al doilea amplasament
este esplanada Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”, unde se va găsi „Orăşelul Copii-

15.000 de euro
pentru sărbătorile craiovenilor

Sărbătorile de iarnă şi petrecerea de Revelion vor fi finanţate, în acest an, de o firmă
privată. Autorităţile locale le propun, în plenul de astăzi, consilierilor municipali să încheie
un contract de colaborare cu SC Mobseb SRL, din Craiova, firmă care se va ocupa de
organizarea tuturor manifestărilor artistice care vor avea loc în perioada sărbătorilor.

lor”, care va fi amenajat de aceeaşi firmă.
Revelionul, sărbătorit în stradă

Nici în acest an nu va lipsi petrecerea de
Revelion care va fi organizată în aer liber, în
centrul oraşului. Deşi în contract nu se pre-
cizează care vor fi artiştii care îi vor binedis-
pune pe craioveni la trecerea dintre ani, auto-
rităţile locale au avansat deja câteva nume de
vedete care vor urca pe scenă. Este vorba de
Corina, Alex Mica şi Guess Who, care vor
susţine recitaluri în noaptea de Revelion. Noul
an va fi întâmpinat cu un foc de artificii. Şi
aceste costuri privind onorariile artiştilor vor
trebui să fie suportate de asociaţii Primăriei.

LAURA MOŢÎRLICHE

Din cantitatea de 600.000 de doze de
vaccin antigripal, pe care Ministerul Să-
nătăţii le-a achiziţionat pentru înc eperea
campaniei de vac cinare antigripală,  prime-
le 200.000 de doze vor intra zilele acestea
în depozitele DSP-urilor.

Restul de 400.000 vor intra în depozi-
tul Unifarm până la s fârş itul ac estei săp-
tămâni, iar în perioada următoare, în func-
ţie de necesităţile de campanie antigripală
şi de recomandărilor venite din partea spe-
cialiş tilor INSP cu privire la ac tivitatea vi-
rozelor respiratorii,  se va planifica distr i-
buţia dozelor  în ter itoriu.  De asemenea,
în prezent, la Institutul „Cantacuzino”
s-au înfiolat deja 212.000 de doze de vaccin
antigripal autohton, urmând ca restul doze-
lor angajate de Institutul „Cantacuzino” să
fie finalizate în cursul lunii decembrie.

Potrivit autorităţilor sanitare, campania
de vac cinare antigripală nu a fost demara-

Primele doze de vaccin antigripal
vor fi distribuite şi în Dolj

Primele 200.000 de doze de vaccin antigripal achi-
ziţionate de Ministerul Sănătăţii pentru campania
de imunizare din această iarnă au început să fie
distribuite, de ieri, direcţiilor de sănătate publică

din ţară, urmând ca acestea să le furnizeze mai de-
parte medicilor de familie. În judeţul Dolj, într-o
primă tranşă, ar urma să ajungă aproximativ 5.000
de doze de vaccin antigripal.

tă până acum deoarece activitatea viro-
zelor respiratorii a fost una de intensitate
joasă,  fără răspândire geografic ă, fără a
se înregistra probe pozitive de virusuri
gripale.

Copiii şi bătrânii,
vaccinaţi cu prioritate

În opinia medicilor,  campania de vac-
cinare a populaţie vizează reducerea la ma-
ximum a îmbolnăvirilor prin gripa de se-
zon. Grupele c ons iderate la risc  şi pentru
care se recomandă imunizarea antigripală
sunt persoanele c u vârsta cuprinsă între 6
luni ş i 64 ani c u afecţiuni medicale croni-
ce pulmonare,  cardiovasc ulare, metaboli-
ce, renale, hepatic e, neurologic e, diabet
zaharat, astm, infecţie HIV,  medicii, c a-
drele sanitare şi personal auxiliar  din spi-
tale, ambulatorii, inclusiv salariaţii din in-
stituţiile de ocrotire a copiilor ş i bătrâni-

lor, din unităţile de
bo lnav i c r onic i,
care vin în c ontact
respirator  c u pa-
cienţii sau asis taţii.
Tot în această cate-
gorie se încadrează
adulţii şi copiii rezi-
denţi în instituţiile de ocrotire socială, pre-
cum şi persoanele care acordă asistenţă
medicală,  soc ială şi îngrijiri la domiciliu
celor cu r isc  înalt, precum şi toate per-
soanele peste 65 de ani.

Cei care nu sunt inc luş i în categoriile
cu prioritate la vac cinare şi intenţionează
totuş i să se imunizeze vor fi nevoiţi să
cumpere dozele necesare. Vaccinul anti-
gripal poate fi achiziţionat şi din farmacii.
Înainte de toate însă trebuie ştiut c ă imu-
nizarea es te c ontraindic ată persoanelor
care au febră ridicată sau sunt diagnosti-
cate în ac el moment c u gripă. Nici copiii
până la şase luni nu pot fi vaccinaţi deoa-
rece nu au sistemul imunitar  dezvoltat şi
pot face bronşite sau chiar  encefalite, c are
pot duce la deces.
Avertisment din partea medicilor

Chiar dacă vaccinul antigripal rămâne
cea mai eficientă modalitate de protecţie îm-
potriva îmbolnăvirilor  de sezon, medicii re-
comandă populaţiei să ţină seama şi de o
serie de măsuri preventive. Este necesar să
fie respectate normele generale de igienă,
prec um spălarea mâinilor  ori de câte ori e

nevoie şi păstrarea unei igiene corporale ri-
guroase. În aceas tă perioadă es te indicat
consumul de fructe şi legume, c are as igu-
ră un aport optim de vitamine, pentru întă-
rirea sistemului imunitar. Este, de aseme-
nea, important să se respecte orele de somn
pentru a evita slăbirea sistemului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice, în special
cele cu afecţiuni cronice cardiac e şi respi-
ratorii, rec omandarea este aceea de a se feri
pe c ât posibil de deplasările c are creează
premisele îmbolnăvirii sau a apariţiei com-
plic aţiilor afecţiunilor existente.  În cazul în
care apar primele semne de boală – febră,
dureri de c ap şi de gât sau tuse – trebuie
anunţat telefonic,  în cel mai scurt timp po-
sibil, medicul de familie.

Totodată, specialiştii atrag atenţia că per-
soanele afectate de viroze respiratorii au ten-
dinţa de a lua medicamente fără a consulta
în prealabil un doctor.  Medicii susţin c ă au-
tomedicaţia devine o mare problemă, în
această perioadă a anului, odată cu creşte-
rea numărului de persoane care au proble-
me din cauza virozelor respiratorii şi a
pneumoniilor.

RADU ILICEANU
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Pentru cã a nins pe tot par-
cursul zilei de ieri, poliþiºtii dol-
jeni de la Rutierã au ieºit în trafic
pentru verificãri ºi pentru con-
ºtientizarea conducãtorilor auto
cu privire la importanþa echipãrii
autovehiculelor cu anvelope des-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Prima ninsoare din acest an a aglo-
merat traficul rutier, iar poliþiºtii au
ieºit în stradã pentru a verifica dacã
ºoferii ºi-au echipat corespunzãtor
autovehiculele. S-a circulat în condi-
þii de iarnã pe toate drumurile din ju-

deþ, iar din cauza neadaptãrii vitezei
la carosabilul ud s-a petrecut ºi un
accident de circulaþie, în comuna
Maglavit, o persoanã fiind rãnitã
uºor în urma ciocnirii dintre un Opel
ºi un TIR.

tinate anotimpului rece, în sco-
pul prevenirii evenimentelor ru-
tiere. Echipajele au fost prezente
pe principalele artere de circula-
þie din Craiova, dar ºi pe Centura
de Nord a oraºului, însã nu au
aplicat sancþiuni, chiar dacã au

dat ºi peste câþiva ºoferi surprinºi
de zãpadã cu anvelope de varã.

„De aceastã datã conducãtorii
auto nu au fost sancþionaþi, mai
ales cã sectoarele de drum pe care
au acþionat echipajele de la Rutierã
nu erau acoperite cu zãpadã. Li s-
a atras atenþia însã conducãtorilor
auto cã, dacã vor fi depistaþi pe
drumuri acoperite cu zãpadã,
gheaþã sau polei având anvelope
necorespunzãtoare, vor fi amen-
daþi, conform legislaþiei în vigoa-
re, cu sume cuprinse între 720 ºi
1.600 de lei ºi reþinerea cãrþii de
identitate a autovehiculului”, ne-a
explicat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

A ajuns cu TIR-ul în gard

Din cauza neadaptãrii vitezei la
condiþiile de drum, s-a petrecut ºi
un accident de circulaþie, pe raza
comunei Maglavit. Din cercetãri-

le poliþiºtilor Serviciului Rutier
Dolj s-a stabilit cã Adrian Roºu,
de 34 de ani, din Calafat, în timp
ce conducea un autoturism Opel
Astra, pe DN 56 A, în Maglavit,
din cauza neadaptãrii vitezei la
condiþiile de drum, carosabilul fi-
ind ud, într-o curbã la dreapta a
pierdut controlul direcþiei de mers,
a pãtruns pe contrasens, unde s-a
ciocnit de un TIR înmatriculat în
Bulgaria. Încercând sã evite impac-
tul, ºoferul TIR-ului a tras de vo-
lan, intrând în gardul unui imobil.
ªi tot într-un gard s-a oprit ºi Ope-

lul, însã pe partea cealaltã a dru-
mului. În urma accidentului, Ionuþ
Pufan, de 23 de ani, din Strehaia,
pasager în autoturism, a fost rã-
nit, fiind transportat la spital pen-
tru îngrijiri medicale. „Pasagerul din
autoturism a fost rãnit uºor, iar
poliþiºtii prezenþi la faþa locului au
întocmit în cauzã dosar penal sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã. Nici
unul dintre conducãtorii auto nu
consumase bãuturi alcoolice”, a
mai precizat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Procurorii DNA – Serviciul Te-
ritorial Craiova au anunþat, ieri, cã
îi cerceteazã ºi cã i-au reþinut pe
Dan Bãlãnescu, avocat în cadrul
Baroului Mehedinþi, ºi pe Valentin
Ionuþ Chiriac, agent de poliþie la
Biroul Poliþiei Rutiere Drobeta-
Turnu Severin din cadrul IPJ Me-
hedinþi, în sarcina cãrora s-a reþi-
nut infracþiunea de trafic de in-
fluenþã. Cei doi au fost denunþaþi
cã au cerut ºpagã
pentru a soluþiona fa-
vorabil sesizarea unei
persoane cercetate ca
urmare a unui eveni-
ment rutier.

Din ordonanþele de
punere în miºcare a
acþiunii penale întoc-
mite de procurori a
rezultat cã „în cursul
lunii octombrie 2013,
inculpatul Bãlãnescu
Dan, avocat în cadrul
Baroului Mehedinþi, a
pretins de la denunþã-
tor suma de 5.000 de
lei, asigurându-l pe
acesta cã sesizarea sa
va fi rezolvatã, întru-
cât va interveni pe lân-
gã un poliþist de la Bi-

Avocat ºi poliþist reþinuþi de DNA Craiova
Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anti-

corupþie (DNA) – Serviciul Teritorial Craiova au
reþinut un avocat ºi un agent al Poliþiei Rutiere
Drobeta-Turnu Severin, pentru comiterea infrac-
þiunii de trafic de influenþã. Potrivit anchetatori-
lor, cei doi au cerut 5.000 de lei unei persoane

cercetate pentru implicarea într-un eveniment
rutier, avocatul fiind prins în flagrant, marþi, în
timp ce încasa a doua tranºã din bani, respectiv
3.500 de lei. Ieri dupã-amiazã, avocatul ºi poliþis-
tul au fost prezentaþi Curþii de Apel Craiova cu
propunere de arestare preventivã.

roul Poliþiei Rutiere din Drobeta-
Turnu Severin, în speþã, inculpa-
tul Chiriac Valentin Ionuþ, care, la
rândul sãu, va interveni pe lângã
poliþistul ce are în instrumentare
cauza ºi îl va determina sã adopte
o soluþie favorabilã denunþãtoru-
lui. Sesizarea denunþãtorului sur-
venise în urma unui eveniment
rutier în care acesta fusese impli-
cat. La data de 14 octombrie

2013, denunþãtorul i-a remis in-
culpatului Bãlãnescu Dan, în pre-
zenþa inculpatului Chiriac Valen-
tin Ionuþ, suma de 1.500 de lei,
din cei 5.000 de lei pretinºi, iar la
data de 26 noiembrie 2013, avo-
catul Bãlãnescu Dan a primit de
la denunþãtor ºi diferenþa de
3.500 de lei, ocazie cu care s-a
procedat la constatarea infracþi-
unii flagrante”, potrivit comuni-

catului dat publicitã-
þii ieri de DNA.

Dupã flagrant, avo-
catul ºi poliþistul au
fost reþinuþi pentru 24
de ore, fiind introduºi
în arestul IPJ Dolj, iar
asearã au fost prezen-
taþi magistraþilor Cur-
þii de Apel Craiova cu
propunere de aresta-
re preventivã pentru
29 de zile. La instru-
mentarea cauzei, pro-
curorii DNA au cola-
borat cu ofiþeri ai Di-
recþiei Generale Anti-
corupþie (DGA) ºi au
beneficiat de sprijinul
de specialitate al Ser-
viciului Român de In-
formaþii.

Potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, luni
dupã-amiaza, în jurul
orei 17.00, Ionel  Zã-
vãlaº, de 40 de ani,
din Craiova în timp
ce conducea un au-
toturism Fiat pe stra-
da „N. Iorga” la
efectuarea virajul la
stânga, pe strada
„Dezrobirii”, nu i-a
acordat prioritate de
trecere lui Constan-
tin Tãnase, de 64 de
ani, din municipiu
care traversa pe mar-
cajul pietonal, la cu-
loarea verde pentru pietoni.

În aceeaºi zi, în jurul orei 18.15,
Magdalena Vîlceanu, de 36 de ani,
din Craiova, în timp ce conducea
un autoturism Dacia, pe strada
„George Enescu”, ajunsã la tre-
cerea de pietoni amplasatã în in-
tersecþia cu strada „Micºunele”,
l-a accidentat uºor pe Dumitra Mi-
tran, de 63 de ani, din Craiova,
care traversa strada pe marcajul
pietonal.

Aproape de ora 22.00, Relu
Trãilã, de 26 de ani, din Craiova,
în timp ce circula, la volanul unui
autoturism BMW, pe Calea Bucu-
reºti, la trecerea de pietoni de la

Pietoni accidentaþi pe trecere
Trei persoane au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã

Craiova, în cursul serii de luni, dupã ce au fost victime ale unor
accidente de circulaþie petrecute în Craiova. În toate cele trei cazuri

a fost vorba despre pietoni care traversau strada regulamentar.

intersecþia cu strada „Nicolae Bãl-
cescu”, în zona Pieþei Centrale, l-
a lovit pe Gheorghe Pîrlea, de 59
de ani, din localitate care traversa
pe marcajul pietonal.

„În toate cele trei situaþii victi-
mele au fost rãnite uºor, fiind
transportate la spital pentru îngri-
jiri medicale, iar poliþiºtii Biroului
Rutier ajunºi la faþa locului au în-
tocmit acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale ºi continuã
cercetãrile pentru comiterea in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã”, ne-a declarat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.
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1.200 metri cubi de pământ,
excavaţi pentru

„încorsetarea” fundaţiei
Iată ce sc riau reporterii coti-

dianului „Înainte”, prezenţi la faţa
locului, în zorii zilei de 27 iunie
1987.  Ora 8.37: ac es ta a fos t
momentul stabilit pentru punerea
în funcţiune a tuturor utilajelor
speciale, instalate în teatrul de ope-
raţiuni.  Butoanele pupitrelor de
comandă au fost apăsate. Doar
clinc hetul clopoţelului unei maca-
rale din vecinătate s-a făcut auzit.
Sarc ina de tracţiune a troliilor a
ajuns repede, potrivit dinamome-
trelor, la trei tone forţă. Cablurile
de oţel vibrau, iar clădirea imen-
să, cu cele 3.000 de tone greuta-
te, se mişcau leneş în contrapan-
tă, cu o viteză de câţiva centime-
tri pe minut, sub privir ile uimite
ale sutelor  de craioveni,  strânş i în
zona adiacentă. La ora 8.45, imo-
bilul se deplasase, potr ivit apara-
telor  speciale, pe distanţa de 24
de c entimetri. Operaţiile pregăti-
toare inc luseseră excavarea a
1.200 de tone de pământ şi încor-
setarea clădir ii într-o centură trai-
nică de beton, sub ea creându-se
spaţii ce au permis fixarea boghiu-
rilor. Întregul proiect se circum-
scria, puţină politică nu putea lipsi,
creaţiei ştiinţific e româneşti.
Clădirea nu trebuia demolată

La ora 9.20, distanţa parc ursă
era deja de un metru, iar viteza de
deplasare era în creş tere. Clădi-
rea era deosebit de trainică, fuse-
se c onstruită în 1933, după pla-
nul unui cunoscut arhitect craio-
vean, Iancu Atanasescu, conchi-
zându-se că nu trebuia demolată.
Între argumente nu f igura valoa-
rea ei istorică, ci doar criteriile eco-
nomice: prin translare s-au eco-
nomisit 126 tone de ciment, 31,4

27 iunie 1987: Cum a fost translată o clădire
din Craiova pe distanţa de 68 de metri!

Ne-a scris la redacţie dr. ing. Eugeniu
I. Iordăchescu, actualmente domici-
liat în Bucureşti, despre o vizită re-

centă a domniei sale în municipiul Craiova.
Tonică, pe ansamblu. Prilej de a-şi revedea
unele însemne durabile ale activităţii profesi-
onale, între care şi o clădire, din Calea Bucu-
reşti, translată în urmă cu 26 de ani, pe distan-
ţa de 68 de metri, sub un unghi de 30 de gra-
de, pe o pantă de 2% a terenului. În acea vre-
me, aici se afla Spitalul Clinic nr. 2 Craiova. A
fost o lucrare unicat, care dăinuie, semn al unei
înalte competenţe profesionale a specialiştilor
coordonaţi de dr. ing. Eugeniu I. Iordăchescu,
atât în elaborarea proiectului, cât şi în execu-
ţia propriu-zisă. Construit în 1933, imobilul din
Calea Bucureşti nr. 26, cu destinaţia de locuinţă
şi cabinet medical, dispunând de două etaje şi
o suprafaţă desfăşurată de 1.400 de metri, avea
o greutate de 3.000 de tone. Soluţia tehnică
aleasă pentru deplasarea imensei clădiri a fost
una îndelung cumpătată şi a presupus o cale
de rulare de 16 linii,  pe lungimea de 90 de
metri, clădirea fiind aşezată pe 48 de boghiuri.
Bineînţeles că existau toate aprobările politi-
ce de rigoare, un eventual eşec fiind de ne-
conceput. Evenimentul a avut loc în ziua de

27 iunie 1987, prin tragerea cu două trolii elec-
trice, cu reductoare de viteză, comandate de
la un pupitru. Viteza realizată a fost de 1,79-
1,92 metri pe oră, durata totală a deplasării în-
tinzându-se pe 34 de ore. Lucrarea propriu-
zisă a fost realizată de fostul Trust de Antre-
priză Generală Construcţii Montaj Dolj, con-
dus de ing. Vasile Trifan, în supravegherea per-
manentă a dr. ing. Eugeniu I. Iordăchescu, cum
spuneam, autorul proiectului, dar şi al primei
lucrări de  specialitate  la noi în ţară privind
translarea clădirilor. Primar al Craiovei era
Marin Lungu, prezent non-stop, pe toată du-
rata acţiunii, la locul faptei.  De fapt, raţiunea
întregii operaţiuni deriva din derularea unui
program de  siste matizare a Craiove i, lărgi-
rea actualei artere de circulaţie Calea B ucu-
re şti,  în vederea introducerii tramvaiului,
pentru a lega ce le două platforme industriale
ale oraşului. Cum imobilul în discuţie ave a şi
valoare is torică, potrivit calculelor economi-
ce, costurile s-au ridicat la 41% din valoarea
unei eventuale demolări şi refacerea unei con-
strucţii asemănătoare. Şi iată filmul unei mari
izbânzi a constructorilor craioveni, realmen-
te destoinici, şi nu e deloc gratuit un elogiu
deplin al măiestriei lor.

tone oţel-beton, 364.000 cărămizi
ş.a.m.d. La toate acestea se adă-
ugau tâmplăria, parchetul, insta-
laţiile termice de apă etc. Spir itul
de economie era obsedant. La ora
14.32 se parcurseseră zece metri
şi c lădirea aluneca încet pe ş ine.
La ora 21.11,  constructorii de la
pupitrele de comandă ale troliilor
au oprit translarea. Se parcurse-
seră deja 22 de metri. Etapa ur-
mătoare presupunea mutarea şine-

lor şi troliilor în vederea continuării
deplasării până la aşezarea aces-
teia pe amplasamentul definitiv. În
fine, întreaga detaşare a primei
clădiri din munic ipiu, c onsiderată
şi o mărturie a ingeniozităţii con-
struc torilor craioveni, a decurs în
cele mai bune condiţii, dovadă că
înc ă dăinuie. Pe lângă inginerul
Vasile Trifan, o echipă întreagă de
spec ialişti virtuoşi – Dan Turc itu,
Florin Mirea, Sile Silis traru,  Ve-
lişcu Constantin ş i mulţi alţii –
şi-a trecut în palmaresul propriu
o operă de pionierat. Fiindcă,  aşa
cum spunea şi dr. ing. Eugeniu I.
Iordăchescu, acest gen de luc rări
s -a extins  ulterior,  îngăduind

păstrarea valorii istorice sau arhi-
tecturale a unor construcţii impor-
tante. Dacă ne gândim însă la ni-
velul de dotare tehnică din acea vre-
me – încă nu apăruse calculatorul
şi literatura de specialitate străină
era cenzurată cu străşnicie –, rea-
lizarea pomenită chiar a avut para-
metrii unei mari izbânzi. Propagan-
distic , nu a fost exploatată prea
mult, fiindcă starea de lehamite a
populaţiei se instalase definitiv, şi

chiar dacă nimeni nu se îndoia de
competenţa specialiştilor noştri,
nici o astfel de împlinire, cu valoa-
re ştiinţifică, nu poate înlocui... să-
răcia şi toate neajunsurile cotidie-
ne. Eram în iunie 1987, nu mai
existau bucurii demne de a înseni-
na frunţile craiovenilor, în schimb
se prefigurau tulburătoare eveni-
mente politice, fiindcă numai pes-
te câteva luni, în noiembrie al ace-
luiaşi an, s-a petrecut „celebra vâ-
nătoare de la Perişor”, soldată cu
înlăturarea din funcţie a primaru-
lui Marin Lungu şi raderea între-
gului activ de partid de la Dolj, de-
venit „ţap ispăşitor” pentru ceea ce
se întâmplase la Braşov.

MIRCEA CANŢĂR
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Cel de-al treilea Summit al Parteneriatului
Estic de la Vilnius, Lituania, care va avea loc azi
ºi mâine, va întruni ºefi de stat sau guvern din
28 de state membre ale UE ºi din cele ºase þãri
ale PaE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Geor-
gia, Moldova ºi Ucraine. Reuniunea va fi condu-
sã de Preºedintele Consiliului Europei, Herman
van Rompuy, care, împreunã cu Preºedintele Co-

«Este un moment extrem de
important. Dupã pãrerea mea, este
un moment istoric. ªi o sã vã sur-
prindã, este un moment istoric în
relaþiile dintre Federaþia Rusã ºi
Uniunea Europeanã. Pentru statele
care sunt acum în discuþie, este
un moment extrem de important.
ªi pentru Republica Moldova ºi
pentru Georgia, pentru toatã lu-
mea, dar peste aceastã importan-
þã o sã se vadã ºi care este adevã-
rata relaþie dintre Rusia ºi UE, niº-
te relaþii extrem de importante din
perspectiva stabilitãþii Uniunii. ªi
pânã acum nu a fost foarte bine
ºi nici semnalele nu au fost foarte
bune. Republica Moldova, cred
eu, cã va face un pas mare înain-
te, parafarea se va realiza, se va
anunþa ºi liberalizarea vizelor ºi eu
sper ca pânã vara viitoarea sã se
ºi semneze, este o problemã de
traducere a documentelor. Sper ca
presiunile fãcute pe Republica
Moldova sã nu dea roade. Ucrai-
na are o mare problemã,  a anun-
þat cã nu mai semneazã, dar Uni-
unea insistã, sper ca astãzi, efor-
turile diplomatice sã ajungã la o

misiei Europene, José Manuel Barroso, vor re-
prezenta Uniunea Europeanã. Evenimentul va fi
gãzduit de Preºedintele Republicii Lituania,
Dalia Grybauskaite. Totodatã, vor participa Pre-
ºedintele Parlamentului European, Martin
Schultz, Înaltul Reprezentant al Uniunii Euro-
pene pentru afaceri externe ºi politica de secu-
ritate, Catherine Aston, Comisarul European
pentru Extindere ºi Politica Europeanã de Veci-
nãtate, Štefan Füle, ºi Comisarul european pen-

tru Comerþ, Karel De Gucht. Timp de o lunã,
cotidianul regional „Cuvântul Libertãþii” a ex-
plicat cititorilor ce înseamnã aderarea Repu-
blicii Moldova la Uniunea Europeanã, care sunt
avantajele integrãrii Moldovei în UE ºi ce efec-
te au documentele care se vor parafa la Vilnius.
Articolele, interviurile ºi materialele speciale
publicate pânã la momentul istoric de astãzi au
arãtat susþinerea noastrã faþã de fraþii noºtri din
Moldova.

«Este nevoie de cât mai mulþi paºi
pentru ancorarea ireversibilã a Re-
publicii Moldova în parcursul eu-
ropean. Summit-ul Parteneriatului
Estic de la Vilnius, va fi un moment
istoric. Aºteptãrile României faþã de
acest summit sunt legate de conti-
nuarea procesului de asociere poli-
ticã ºi de integrare economicã a sta-
telor din Parteneriatul Estic. Dorim
o declaraþie politicã a Summit-ului
care sã confere o viziune, o per-
spectivã clarã a Parteneriatului Es-
tic în continuare. Republica Mol-

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu:

„Republica Moldova,
miza principalã”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Un moment istoric în relaþiile dintre
Federaþia Rusã ºi Uniunea Europeanã”

«Este un moment crucial pentru
cetãþenii Republicii Moldova pentru
cã Uniunea Europeanã înseamnã un
nou început. Eventuala aderare la
Uniunea Europeanã ar consfinþi
apartenenþa Republicii Moldova la
construcþia europeanã, un spaþiu
integraþionist în cadrul cãruia
aderarea nu reprezintã ultima fazã.
Dupã aderare, un stat-membru
continuã sã se integreze în structuri-
le europene, sã adopte legislaþie în
conformitate cu acquis-ul comuni-
tar, sã evolueze alãturi de ceilalþi
membri. Este suficient sã ne uitãm la
o hartã a Europei ºi sã realizãm cã
Republica Moldova aparþine Europei.
În plus, dacã trecem în revistã ºi
istoria regiunii, argumentul pro-
european este cu atât mai forte».

«De la Vilnius aºteptãm veºti bune,
pentru cã este în mersul lucrurilor.
Dupã un efort considerabil rezultatele
pot fi observate ºi recentele
acþiuni care au avut loc, inclu-
siv prin declaraþiile privind
ridicarea vizelor aratã acest
lucru. În acest context nu
trebuie însã neglijate nici
reacþiile Federaþiei Ruse,
reamintind despre recentul
embargou impus produselor
moldoveneºti. Un alt aspect
relevat a fost implicarea Româ-
niei în integrarea europeanã a
Republicii Moldova, amintind cã
din 2007, România a reuºit sã
introducã constant pe agenda
Consiliului European problema
Republicii Moldova. România
are obligaþia de a crea cât mai

Stejãrel Olaru, ministru secretar de stat al Departamentului Românilor de Pretutindeni: Deputatul Eugen Tomac, preºedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni din Camera Deputaþilor:

„De la Vilnius aºteptãm veºti bune”
multe instrumente pentru ca distanþa
dintre românii de o parte ºi de alta a
Prutului sã fie recuperatã».

dova este, pentru România, miza
principalã a Summit-ului de la Vil-
nius ºi dorim parafarea integralã a
acordului de asociere ºi a acordului
de liber schimb al Republicii Mol-
dova cu UE. În 2014, prioritatea
este semnarea cât mai rapidã a acor-
durilor, astfel încât sã fie posibil ca
ºi Parlamentul de la Chiºinãu sã poa-
tã ratifica acordul de asociere ºi cel
de liber schimb. Este nevoie sã fa-
cem cât mai mulþi paºi pentru an-
corarea ireversibilã a Republicii Mol-
dova în parcursul european».

concluzie. Trebuie sã avem grijã
la principii, aºa este, dar dacã sin-
gura condiþie neîndeplinitã va fi

doamna Timoºenko ºi Ucraina nu
va semna contractul de asociere
nu cred cã este foarte bine».
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Cele ºase state ale PaE vor fi reprezentate de
preºedintele armean Serzh Sargsyan, preºedin-
tele Azerbaidjanului Ilham Aliyev, preºedintele
georgian Georgi Margvelashvili, preºedintele
ucrainean Vitctor Ianukovici, prim-ministrul
moldovean Iurie Leancã ºi ministrul Afacerilor
Externe din Belarus, Vladimir Makey. În cadrul
Summit-ului, vor fi revãzute progresele în sta-
bilirea de noi Acorduri de Asociere (AA), inclu-
zând Zona de Comerþ Liber, Aprofundat ºi Cu-

prinzãtor, între UE ºi unele þãri partenere.
Aceste acorduri sunt realizate spre a susþine

reformele cu scopul de accelera asocierea po-
liticã ºi integrarea economicã. Se planificã pa-
rafarea Acordului de Asociere cu Georgia ºi
Republica Moldova. Oferta pentru Ucraina de
a semna Acordul este încã valabilã. Aceasta cere
voinþã politicã din partea liderilor ucraineni,
acþiuni determinante ºi progres în condiþiile
stabilite în decembrie 2012. De asemenea, vor

fi semnate acorduri de liberalizare a vizelor cu
Azerbaidjan, de colaborare în privinþa misiu-
nilor de gestionare a crizelor cu Georgia ºi un
acord în domeniul aviaþiei cu Ucraina. În ace-
laºi timp, participanþii vor discuta ºi despre
alte rezultate ºi progrese în cadrul PaE. Ofi-
cialii vor adopta ºi agenda pentru viitor ºi vor
fi stabilite scopuri care urmeazã a fi atinse pânã
în 2015. La finele evenimentului, va fi adoptatã
o declaraþie comunã.

Senatorul Viorel Badea, vicepreºedintele
Comisiei românilor de pretutindeni din Se-
natul României, a fost prezent, zilele trecu-
te, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, unde a acordat un interviu coti-
dianului nostru despre Summit-ul de Vilnius
ºi integrarea în Uniunea Europeanã a Repu-
blicii Moldova.

- Cât este de important momentul Vilnius
pentru Republica Moldova ?

- Acest Summit de la Vilnius ar trebui sã
aibã loc pentru a anunþa un lucru absolut
firesc ºi anume cã Republica Moldova poa-
te parafa acest acord cu Uniunea Europea-
nã, fiind un acord extrem de important pen-
tru cã din punct de vedere politic cât ºi din
punct de vedere economic el aduce dupã sine
încã un avantaj pentru cetãþenii Republicii
Moldova ºi anume de a cãlãtorii în Uniunea
Europeanã fãrã vize.

- A contat susþinerea României necondi-
þionatã pentru acest pas pe care-l va face
astãzi Moldova?

- România permanent a fost alãturi de Re-
publica Moldova indiferent cã a fost vorba
de sprijinirea unui grup de prieteni, grup con-
stituit de foarte multe state membre a Uniu-
nii Europene, pe de altã parte, prezenþa per-
manent a autoritãþilor române la Chiºinãu ºi
lobby-ul neîntrerupt fãcut atât de cãtre eu-
roparlamentarii români cât ºi membrii Dele-
gaþiei României la Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei  în favoarea Republicii
Moldova. Acest demers reprezintã normali-
tatea unui comportament politic pe care ni-l
dorim cât mai frecvent în viaþa de zi cu zi în
România ºi nu numai la nivelul Parlamentu-

«Momentul Vilnius este cel mai impor-
tant moment pentru Republica Moldova,
dupã Praga ºi Varºovia. Este al treilea
Summit, în cadrul cãruia Republica
Moldova va parafa integrarea în Uni-
unea Europeanã. Ucraina ºi-a ratat
ºansa. Este un eveniment extrem de
aºtept de cetãþenii din Moldova. Se ºtie
cã la începutul lunii noiembrie, la Chi-
ºinãu, în Piaþa Marii Adunãri Naþio-
nale s-a organizat un miting, la care
au participat peste 70.000 de cetãþeni
moldoveni, care au cerut într-o sin-
gurã voce „Vrem integrare”. Republi-
ca Moldova are ºansa sã-ºi rezolve
toate probleme cu care se mai con-
fruntã astãzi. Singura pentru care nu
ºi-a gãsit încã rezolvarea este cea le-
gatã de conflictul transnistrean, con-
flict care indiferent, prin semnarea
acestui acord va trece pe agenda Bru-
xelles-ului ºi UE îºi asumã obligaþia
ca acest conflict sã fie rezolvat þinând
cont cã Transnistria þine de Republi-
ca Moldova ºi toate tratatele dintre UE

„Un avantaj mare, cetãþenii
vor cãlãtorii fãrã vize”

Ion Cobisenco, preºedintele Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova:

„Vrem integrare!”

«Am fost, în urmã cu mai bine de douã
luni, la Vilnius ºi am avut întâlniri cu ofi-
cialii þãrii care deþine preºedinþia Consi-
liului Uniunii Europene. Se vorbeºte de
mai mult timp despre Summit-ul Parte-
neriatului Estic, unde ne dorim din tot
sufletul sã vedem parafat acest docu-
ment, care este aºteptat, cred eu, nu doar

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

„Ne bucurãm sã vedem
cã se întâmplã lucruri pozitive”

lui sau Guvernului.

- Din semnalele pe care le
aveþi, va parafa Republica
Moldova acordul astãzi?

- Dupã informaþiile pe care
le deþin, în mod sigur  Republi-
ca Moldova va parafa integral
acest acord. Ne pare sincer rãu
sã constatãm cã Ucraina a fã-
cut „o figurã de sãriturã mor-
talã la trapez”, dar noi sperãm
pânã în ultimul moment ca au-
toritãþile de la Kiev sã revinã
asupra deciziei lor ºi sã arate
lumii întregi cã înþelege care
este decizia bunã pentru cetã-
þenii Ucrainei. Dupã parafarea
acestui acord, Republica Mol-
dova va intra pe un traseu cu
sens unic, în ceea ce priveºte

viitorul ei european. Faptul cã Republica
Moldova se aflã astãzi în afara spaþiului eu-
ropean – o spun ºi acum, am mai spus-o ºi
cu altã ocazie – nu este vina Republicii Mol-
dova. Sper ca aceastã nedreptate sã se re-
parã ºi noi vom fi din ce în ce mai prezenþi
în acest spaþiu, vom încerca sã convingem
firmele româneºti sã investeascã în Repu-
blica Moldova. O treime din exporturile Re-
publicii Moldova în Uniunea Europeanã au
fost fãcute datoritã României. România fi-
ind þara care a cumpãrat o treime din produ-
sele fabrica în Moldova.

- Mai este pe agenda noastrã unirea cu
Republica Moldova?!

- Intenþia noastrã, a tuturor, este ca inte-
grarea Republicii Moldova în Uniunea Euro-
peanã sã se facã cât mai rapid ca sã putem
vorbi ºi noi liniºtiþi de unire, adicã mai de-
grabã de reunire, pentru cã unirea s-a fãcut
odatã, s-a destrãmat din cauza unui regim
politic de import, sã revenim la normalitate
cât mai repede ºi acest lucru este posibil dacã
noi, oameni politici din România, avem în
permanenþã pe agendã chestiunea basarabea-
nã ºi atâta timp cât dumneavoastrã ca alegã-
tori facem presiuni asupra celor care vã re-
prezintã sã aibã în agenda lor publicã ºi acest
proiect. O spun ºi acum, chestiunea basara-
beanã nu este o problemã de politicã exter-
nã, ci este o problemã de politicã internã.
Acesta este punctul meu de vedere ºi am
sã-l susþin în permanenþã, pentru cã eu vãd
Republica Moldova lângã noi, probabil cât
de curând se va întâmpla sã fie acolo unde
i-a fost mereu locul.

- Vã mulþumim frumos!

ºi Republica Moldova se vor aplica auto-
mat ºi în Transnistria».

de moldoveni ºi de români, ci ºi de toatã
Uniunea Europeanã. Ceea ce s-a întâm-
plat în Republica Moldova în ultimul timp
o apropie, în definitiv, de aceastã zonã a
comunitãþii europene, în care îºi meritã
cu prisosinþã locul. Ne bucurãm sã ve-
dem cã se întâmplã lucruri pozitive, dupã
cum ne-a bucurat sã aflãm cã în ºcoli din

Serbia, la Kladovo, se
învaþã limba românã,
cã sunt amintite tra-
diþiile strãbunilor, cã
alte trei localitãþi s-au
aflat într-un program-
pilot ºi câteva sute de
copii din Serbia au în-
vãþat, de asemenea,
limba românã.  Spe-
rãm sã vinã acel mo-
ment în care, dupã
Republica Moldova, ºi
Serbia sã intre în Uni-
unea Europeanã ºi
astfel sã urmeze toa-
te regulile ºi rigorile
pe care le impune
apartenenþa la UE...».

moment istoric:moment istoric:moment istoric:moment istoric:moment istoric:moment istoric:moment istoric:moment istoric:moment istoric:
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Totodatã, Ion Prioteasa, preºe-
dintele CJ Dolj, a precizat cã, în
calitatea sa de lider al Delegaþiei
României la CoR, a organizat un
prânz de lucru, cu participarea
comisarului european pentru Agri-
culturã ºi Dezvoltare Ruralã, Da-
cian Cioloº, în atenþia cãruia va
aduce mai multe aspecte privind
obiectivele strategice ale sectoru-
lui agricol românesc, aspecte care
impun o rezolvare promptã.
„Avem o ordine de zi plinã, pe care
vreau sã subliniez cã se regãsesc
câteva puncte de importanþã ma-
jorã nu doar pentru România, în
general, ci în mod special pentru
judeþul Dolj. Una dintre temele cen-
trale ale sesiunii plenare atinge sub-
iectul Strategiei pentru regiunea
Dunãrii, al cãrei impact economic
ºi social este dezvoltat pe larg într-
un raport al Comisiei Europene,
trimis spre avizare Comitetului
Regiunilor. Este important de ºtiut

În perioada 27-29 noiembrie, la
Universitatea din Craiova se des-
fãºoarã Colocviul Internaþional
„La traduction a spécialisée: ap-
proaches et modèles.
Contexte(s), discours,
médiation”. Lucrãrile au
loc astãzi, în intervalul
orar 9.00 – 17.00, în Am-
fiteatrul „I.C. Drãgan”.
Programul cuprinde ac-
tivitãþi didactice, ateliere
de lucru, un seminar de
cercetare, un atelier doc-
toral de cercetare ºi for-
mare în cercetare. Invi-
tat de onoare este Liliana
Comãnescu, reprezen-
tantul Direcþiei Generale
de Traduceri a Comisiei
Europene.

Alãturi de Universita-
tea din Craiova, care este

Consilierii municipali voteazã,
astãzi, într-o ºedinþã ordinarã, cuan-
tumul taxelor ºi impozitelor pentru
anul 2014. Valoarea acestora a fost
dezbãtutã într-o întâlnire cu cetãþe-
nii, de sãptãmâna trecutã, atunci
când s-a explicat cã taxele ºi impo-
zitele pe proprietate cresc cu 10%
ca urmare a unei indexãri prevãzu-
te de Codul Fiscal. Reprezentanþii
Primãriei Craiova le-au explicat cra-

Consilierii municipali voteazãConsilierii municipali voteazãConsilierii municipali voteazãConsilierii municipali voteazãConsilierii municipali voteazã
taxele ºi impozitele pe 2014taxele ºi impozitele pe 2014taxele ºi impozitele pe 2014taxele ºi impozitele pe 2014taxele ºi impozitele pe 2014

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj participãPreºedintele Consiliului Judeþean Dolj participãPreºedintele Consiliului Judeþean Dolj participãPreºedintele Consiliului Judeþean Dolj participãPreºedintele Consiliului Judeþean Dolj participã
la cea de-a 104-a sesiune plenarã a CoRla cea de-a 104-a sesiune plenarã a CoRla cea de-a 104-a sesiune plenarã a CoRla cea de-a 104-a sesiune plenarã a CoRla cea de-a 104-a sesiune plenarã a CoR

iovenilor cã sunt afectate doar im-
pozitele pe imobile ºi terenuri, iar
dacã se va reuºi o derogare de la
guvern, se va reveni asupra aces-
tor cifre. ªi anul trecut s-a întâm-
plat la fel, consilierii municipali vo-
tând douã proiecte de hotãrâre pri-
vind taxele ºi impozitele, într-o pri-
mã fazã majorate, apoi revenindu-
se asupra sumelor.

LAURA MOÞÎRLICHE

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, participã în zilele
de 28 ºi 29 noiembrie la cea de-a 104-a
sesiune plenarã a Comitetului Regiuni-
lor (CoR), în dubla sa calitate de preºe-
dinte al Delegaþiei României ºi de mem-
bru al CoR. Întrunirea, care are loc la
Bruxelles, aduce în prim-plan o serie de
teme de interes pentru judeþul Dolj, prin-

tre care se aflã „Orientãrile UE privind
ajutoarele de stat destinate aeroportu-
rilor ºi companiilor aeriene“ ºi „Valoa-
rea adãugatã a strategiilor macroregio-
nale”, cu referire directã la Strategia
Uniunii Europene pentru regiunea Du-
nãrii, ambele proiecte, care aparþin
Comisiei Europene, fiind propuse spre
avizare plenului CoR.

cã planul de acþiune al acestei stra-
tegii, iniþiate de România ºi Aus-
tria, cuprinde peste 400 de proiec-
te de cooperare, în valoare de
aproape 49 de miliarde de euro,
dintre care 150 sunt deja în curs
de desfãºurare. Punctul de vedere
al Comitetului Regiunilor evidenþia-
zã necesitatea unei cooperãri mai
strânse între actorii proiectului
dunãrean, subliniind adoptarea unei
abordãri strategice, care sã se în-
trepãtrundã cu Strategia Europa
2020 ºi cu strategiile ºi programe-
le naþionale ºi regionale”, a spus
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.
„Comitetul Regiunilor eviden-
þiazã importanþa aeroporturilor
regionale în contextul dezvol-
tãrii locale”

 De asemenea, ºeful adminis-
traþiei publice judeþene a spus cã

se vor purta discuþii ºi privind
acordarea ajutoarelor de stat pen-
tru aeroporturi. „O discuþie va fi
purtatã ºi pe subiectul acordãrii
ajutoarelor de stat pentru aeropor-
turi ºi companii aeriene. Mã bu-
curã sã constat cã punctul de ve-
dere al CoR întãreºte rolul deose-
bit pe care aeroporturile regiona-
le, aºa cum este ºi al nostru, de la
Craiova, îl joacã în aviaþia euro-
peanã. De altfel, aeroporturile re-
gionale contribuie la majorarea
produsului intern brut al Uniunii
Europene cu o sumã care depã-
ºeºte 16 miliarde de euro anual,
generând peste 260.000 de locuri
de muncã. Totodatã, Comitetul
Regiunilor evidenþiazã importanþa
aeroporturilor regionale în contex-
tul dezvoltãrii locale, ele contri-
buind la atingerea obiectivelor de
coeziune teritorialã, de creºtere
economicã ºi de ocupare a forþei
de muncã. Ca o concluzie a punc-
tului de vedere pe care CoR îl
transmite Comisiei Europene, ae-
roporturile de dimensiuni mici
sunt indispensabile dezvoltãrii ºi
eficienþei transportului aerian în
interiorul UE”, a mai precizat Ion
Prioteasa.
„Mi-am dorit ºi o întâlnire cu
comisarul european pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã”

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a mai afirmat cã va avea
ºi o întâlnire cu comisarul euro-
pean pentru Agriculturã ºi Dezvol-

tare Ruralã, Dacian Cioloº. “Cu
prilejul acestei deplasãri la Bruxel-
les mi-am dorit ºi o întâlnire cu
comisarul european pentru Agricul-
turã ºi Dezvoltare Ruralã, domnul
Dacian Cioloº, mai ales cã suntem
la o sãptãmânã dupã adoptarea
bugetului european pentru perioa-
da 2014 - 2020. În calitate de pre-
ºedinte al Delegaþiei României la
CoR, am organizat un prânz de lu-
cru la care l-am invitat sã participe
ºi pe domnul Cioloº, scop în care
ne-a fost rezervat cel mai impor-
tant salon din clãdirea Comitetului
Regiunilor. Întâlnirea are o deose-
bitã însemnãtate, pentru cã sunt
foarte multe lucruri de discutat pe
marginea Politicii Agricole Comu-
ne, a fondurilor care se alocã pen-
tru susþinerea acestui domeniu, pe
care-l consider vital dezvoltãrii eco-
nomice a României. Sigur cã nu
va fi o simplã prezentare a liniilor
strategice în sectorul agricol eu-
ropean, pentru cã, la rândul nos-
tru, vom aduce în atenþia oficialu-
lui CE subiecte care, atât în opinia
noastrã, cât ºi a producãtorilor, tre-
buie rezolvate cu celeritate. Spre
exemplu, una dintre temele care
vor fi abordate cu certitudine este

cea a aprobãrii Programului Naþi-
onal de Dezvoltare Ruralã, aflat
încã în stadiul de elaborare. Este,
practic, cadrul strategic de imple-
mentare a mãsurilor care se impu-
ne sã fie luate în România în do-
meniul agricol, prin intermediul
mecanismelor europene ºi al fon-
durilor nerambursabile”, a decla-
rat preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

La întâlnirea cu comisarul eu-
ropean pentru Agriculturã ºi Dez-
voltare Ruralã, Dacian Cioloº, alã-
turi de preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa, urmeazã sã ia parte co-
ordonatorul Delegaþiei României la
CoR, Liliana Mangeac, preºedinþii
CJ Iaºi – Cristian Mihai Adomni-
þei, CJ Bacãu – Dragoº Adrian Be-
nea, CJ Harghita – Csaba Borboly
ºi CJ Prahova – Mircea Cosma,
precum ºi primarii a ºapte locali-
tãþi: Bacãu – Romeo Stavarache,
Chitila – Emilian Oprea, Mizil –
Emil Proºcan, Eforie – Ovidiu Brãi-
loiu, Dudeºtii Noi – Alin Adrian
Nica, Cumpãna – Mariana Gâju ºi
Vulcana-Bãi – Emil Drãghici, acesta
din urmã fiind ºi preºedintele Aso-
ciaþiei Comunelor din România.

ALINA DRÃGHICI

Colocviu Internaþional
la Universitatea din Craiova

promotor de proiect, la eveniment
participã ºi reprezentanþii unor uni-
versitãþi din þarã ºi strãinãtate, pre-
cum: Universitatea din Piteºti, Uni-

versitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea Dunãrea de Jos din
Galaþi, Universitatea de Stat din
Moldova, Chiºinãu, Universitatea

Libanezã din Beyrout-
h, Universitatea din
Bourgogne, Dijon, Uni-
versitatea Babeº Bolyai -
din Cluj-Napoca.

“Lucrãrile se concen-
treazã pe formarea iniþi-
alã a studenþilor (nivel li-
cenþã), pe  formarea spe-
cialiºtilor (nivel master),
precum ºi pe perfecþio-
narea lor (doctorat în do-
meniile traducerii  în/din
limbã de specialitate sau
doctorat)”, precizeazã un
comunicat de presã re-
mis de Universitatea din
Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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Spectacol la Biserica
„Eroii Neamului”, dedicat
împlinirii a 95 de ani de la
înfăptuirea Marii Uniri

As o c ia ţ ia
Naţională Cul-
tul Eroilor „Re-
gina Maria” –
Filiala Dolj
„Fraţii Buzeşti”
ş i Asoc iaţia
Naţională a ca-
drelor militare
în rezervă ş i
retragere Filia-

la Dolj „Mihai Viteazul”, cu sprijinul Mitropoliei Olte-
niei şi al Radio România „Oltenia” Craiova , organi-
zează astăzi, începând cu ora 11.00, la Biserica „Eroii
Neamului” din cartierul Lăpuş, spectacolul „Noi sun-
tem români”, dedicat sărbătoririi a 95 de ani de la
înfăptuirea Marii Uniri. Îşi dau concursul Corul Fa-
cultăţii de Teologie din Craiova (dirijor: părinte profe-
sor Ioan Bârlea), Corul Colegiului Naţional „Carol I”
(dirijor: prof. Mihaela Vasilcoiu) şi copii de la Şcoala
Gimnazială „Mihai Viteazul” din Craiova, cărora li se
alătură actorul Nicolae Poghirc, de la Teatrul Naţio-
nal „Marin Sorescu”. Moderator este conf. univ. dr.
Gabriela Rusu-Păsărin.

Un nou modul în cadrul
atelierelor „Bios-Art”,
la Muzeul Olteniei

La Se c ţia
de Ştiinţ ele
Naturii a Mu-
zeului Olteniei
are loc astăzi,
ora 14.00,  un
nou modul în
cadrul ateliere-
lor de educaţie

animalieră plastică „Bios-Art”, prin care este sărbă-
torit anotimpul toamna. Vor fi prezenţi elevii clasei
a II-a C de la Şc oala Gimnazială „Mircea Eliade”
din Craiova, îndrumaţi de profesor pentru învăţă-
mântul primar Elena Gavrilă. Cei mici s-au pregătit
spec ial pentru această întâlnire cu materiale infor-
maţionale, dar şi cu un moment artistic . Drd. Lila
Gima, specialist al Secţiei, va prezenta materialul
„Hainele toamnei”, din care participanţii vor afla
ce transformări se petrec în mediul înconjurător în
aces t anotimp. În ultima parte a întâlnirii,  copiii vor
realiza diverse obiecte de ornament folosind mate-
riale din natură.

Băileşti:
„Mândru că sunt român!”

Bibliotec a
Mu nic ipa lă
„Petr e An-
ghel” din Băi-
leşti în parte-
neriat c u Li-
ceul Tehnolo-
gic  „Ş tefan
Anghel” or-
ganizează as-
tăzi, de la ora
13.00, o am-

plă activitate dedicată Zilei Naţionale a României. În
program: referate şi prezentări Power Point pregă-
tite de elevi, pe teme prec um „Nicolae Bălcescu –
portret  literar şi politic” (îndrumător: prof.  Da-
niela Bădele şi Cris tian Ţibreanu),  „Sf. Apostol
Andrei – cel  întâi  chemat, ocrotitorul  românilor”
(coord.: prof. Ionela Catană), „Marea Unire de la
1918” (coord.: prof. Cristian Ţibreanu). Totodată,
biblioteca băileşteană organizează o expoziţie de car-
te ş i materiale documentare, intitulată „Mândru că
sunt român!”.

Teatrul Liric ,,Elena Teodorini” prezintă astă-seară, ora 19.00, spectacolul de
operetă „Contesa Mariza”, de Emmerich Kalman, în regia artistică a lui Migry
Avram Nicolau şi sub conducerea muzicală a maestrului Alexandru Iosub.

Publicul o va putea vedea ş i asculta în rolul Contesei Mariza pe soprana
Renata Vari (Braşov), iar Tassilo va fi interpretat de tenorul Florin Budna-
ru (Bucureş ti). Dis tribuţia este întregită de Diana Ţugui, Laurenţiu Nicu,
Eugenia Iosub, Dan Cornescu, Raluca Ciocă (Bucureşti), Gabriel Marciu,
Marinel Ţigănuş, Nicolae Popa, Andreea Gheorghe şi Teodor Ispas, ală-
turi de soliştii de balet Eva Ştefănescu,  Nicolae Popa şi Dragoş Teodores-
cu. Îşi dau concursul Orchestra, Corul şi Ansamblul de balet ale Liric ului
craiovean. Costumele şi decorurile sunt creaţia lui Răsvan Drăgănescu,
iar coregrafia spec tacolului este realizată de Ioan Kelemen şi Mirela Po-
pescu.

 Libretul operetei „Contesa Mariza” este scris de Julius Brammer şi
Alfred Grunwald ş i se bazează pe „Romanul unui tânăr sărac” de Octave
Feuillet. Premiera a avut loc pe 24 februarie 1924, la Theater an der Wien,
sub titlul „Grafin Mariza”. MAGDA BRATU

„Contesa Mariza”,din nou pe scena Liricului craiovean

Craiovenii sunt aşteptaţi astăzi, de la
ora 18.00, la Secţia de Istorie-Arheolo-
gie a Muzeului Olteniei,  la un recital
susţinut de „Duo concertante”: Geo Fa-
bian (vioară) şi Răzvan Nicolae (chita-
ră) – doi tineri muzicieni craioveni.

În program: lucrări de Niccolo Pa-
ganini (Sonata I în La major, op. 2; So-
nata II în Do major, op. 2; Cantabile
în Re major, op. 17), Johann Sebastian
Bach (Aria pe coarda Sol; Preludio şi
Loure din Partita nr. 3 în Mi major pen-
tru vioară solo, BWV 1006), Camille
Saint-Saens („Lebăda” din „Carnava-
lul animalelor”), Ciprian Porumbescu
(Balada), Fritz Kreisler  („Schon Ros-
marin”), Mauro Giuliani, Guy Berge-
ron, Alfred Cottin ş.a.

Ge o Fabian (n. 1988) a studiat la
Departamentul de Muzică al Univer-

Recital de vioară şi chitară susţinut de „Duo concertante”

Peste mulţimea de oameni cerniţi veniţi să-l conducă pe
ultimul drum s-au aşternut, ieri, primii fulgi de zăpadă ai aces-
tei ierni. O ninsoare lină, calmă, parcă aşa, ca felul de a fi al
domniei sale… Ne-am luat rămas bun de la Florin Rogneanu
prietenul, colegul, criticul de artă, directorul de muzeu, dar
înainte de toate de la omul minunat care a fost. Şi a rămas,
dincolo de preschimbările vremurilor, iar cine l-a însoţit prin
viaţă cu prietenia sa poate depune mărturie. Cu tabloul atâtor
chipuri dragi şi cunoscute
sub priviri, încremenite într-
o durere solitară, mi-au stă-
ruit în minte spusele meşte-
rului Gheorghe Mateescu,
de la Curtea de Argeş, pe
care l-am revăzut toamna
ac eas ta la Craiova. „Es te
bine ca în partea a treia a
vieţii omul să aibă cele mai
mari preocupări. Pentru că
se spune că şi moartea îl ţine
la distanţă. Zice: pe ăsta îl
mai las, că are treabă mul-
tă!”. Am zâmbit când l-am
auzit, gândind că o şti ce-o
şti meşterul… Florin Rog-
neanu nu era nicidecum în
partea a treia a vieţii – îm-
plinise 66 de ani pe 18 sep-
tembrie a.c. Dar mai avea
„treabă multă” în Craiova sa
dragă şi în muzeul în care a păşit cu aproape patru decenii în
urmă, călcându-i pe urme mamei domniei sale, Lucreţia Rog-
neanu. Înainte de toate, avea de tăiat panglica inaugurală la
redeschiderea acestuia, după amplele lucrări de consolidare şi
restaurare, al căror greu l-a dus cu dorinţa de a-i revedea stră-
lucirea de altădată. «Pentru foarte mulţi, spaţiul muzeal al Pa-
latului „Jean Mihail” este unul fastuos, care impresionează de
la prima vedere. Numai cei care cunosc îndeaproape viaţa de
muzeograf ştiu că partea mai dificilă şi mai... nespectaculoasă

Rămas bun, domnule Florin Rogneanu!

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

se află în spatele acestei haine de gală», îmi mărturisea într-un
interviu acordat în toamna anului trecut. O spunea din postura
celui ce şi-a dedicat întreaga activitate şi aproape întreaga via-
ţă Muzeului de Artă din Craiova, ca muzeograf (1975-1991),
şef de secţie (1991-2003) şi manager (începând cu 2004).
Avea, apoi, atâtea expoziţii cărora să le dezlege taina artistică,
atâţia prieteni pictori, sculptori, graficieni şi nu numai, în Cra-
iova, în Slatina, în Târgu Jiu, în Bucureşti şi pretutindeni, cu

care să împărtăşească bucu-
rii şi melancolii… Vineri, când
l-am revăzut la desc hiderea
Salonului Internaţional de Ca-
ricatură „Nicolae Petrescu-
Găină” – fără ca nimic să pre-
vestească ultima întâlnire –,
vorbea despre retrospectiva de
caricatură din 2014 a bunului
său prieten grafician Gabriel
Bratu, la împlinirea a 80 de
ani… Mai avea, apoi, atâtea
cronici de semnat, atâtea lu-
cruri, din câte ştia, de împăr-
tăşit – mie, altora, poate ne-
poţilor, ani buni de pensie fără
zbuciumul celor ce l-au găsit
în poziţia managerială. Mai
ales ultimii, în care şi-a atras
nu numai bucurii şi satisfac-
ţii, dar şi griji, spaime, vorbe
grele. Pe care inima domniei

sale nu le-a mai răbdat… Peste mormântul din cimitirul Nisipuri
s-au aşternut, ieri, primii fulgi de zăpadă ai acestei ierni. O nin-
soare lină, calmă, parcă aşa, ca felul de a fi al domniei sale…
Pentru mine, va rămâne mereu omul cu chip luminos, al cărui
zâmbet îi ridica molcom colţul mustăţilor, blând şi primitor cu
întreaga sa fiinţă, o adevărată enciclopedie a artei, pentru care
nu puteai să nu ai respect, un spirit mai mult al Craiovei aristo-
crate de altădată… Rămas bun, domnule Florin Rogneanu!

MAGDA BRATU

sităţii din Craiova (2007-
2011),  are un masterat
în Stilistică interpretati-
vă în cadrul Fac ultăţii de
Muzică a Univers ităţii de
Vest din Timişoara,  iar în
prezent este doctorand
al Universităţii Naţiona-
le de Muzică din Buc u-
reşti.  Din 2011 es te ar-
tist instrumentist (vioa-
ră) în cadrul Orchestrei
Simfonice a Filarmonicii
„Oltenia”. Răzvan Nico-
lae (n. 1990) a absolvit,
recent, cursurile acelu-
iaşi Departament de Muzică al Facul-
tăţii de Litere craiovene, spec ializarea
chitară. Încă din anul 2005 desfăşoa-
ră activităţi culturale, evoluând ca şi

chitarist pe scenele unor instituţii şi ob-
ţinând mai multe premii.

MAGDA BRATU
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COMENTAR IU
Premierul leton
a demisionat în urma
catastrofei de la Riga

Premierul leton, Valdis Dom-
brovskis, a demisionat ieri, în
urma catastrofei soldate cu 54 de
morþi, dupã surparea acoperiºului
unui supermarket la Riga, a
anunþat purtãtorul sãu de cuvânt.
„Guvernul îºi asumã responsabili-
tatea politicã pentru tragedie”, a
declarat pentru AFP Martins
Panke, precizând cã premierul a
anunþat aceastã decizie în urma
unei întâlniri cu preºedintele
Andris Berzins.

Letta: Majoritatea
este mai „sudatã” dupã
trecerea în opoziþie
a partidului lui Berlusconi

ªeful guvernului italian,
Enrico Letta, a declarat, ieri, cã
majoritatea parlamentarã care
susþine executivul de la Roma este
„mai sudatã ºi mai unitã”, în
pofida retragerii fostului premier
Silvio Berlusconi ºi a partizanilor
sãi din coaliþia guvernamentalã,
transmite AFP. „Avem o majorita-
te care este astãzi mai puternicã,
pentru cã este mai unitã ºi mai
sudatã”, a declarat Letta în faþa
presei, dupã votul de încredere
obþinut în cursul nopþii de marþi
spre miercuri de cãtre guvernul
sãu asupra legii bugetului pe
2014. Senatul a adoptat cu 171
de voturi „pentru” ºi 131 „împo-
trivã” legea bugetului, în pofida
trecerii în opoziþie a partidului
Forza Italia (FI), a lui Berlus-
coni, care a dorit sã protesteze
astfel împotriva votului ce urma
sã fie exprimat, tot ieri, în Senat,
pentru excluderea ºefului lor din
acest for legislativ, în urma
condamnãrii sale definitive la 4
ani de închisoare cu executare
pentru fraudã fiscalã. O bunã
parte dintre foºtii susþinãtori ai
lui Berlusconi, reuniþi în partidul
Noul Centru-Dreapta (NCD), s-
au disociat de alegerea fãcutã de
FI, votând în favoarea bugetului.

Iranul repetã
cã este pregãtit
sã participe la conferinþa
privind conflictul
din Siria

Iranul, principalul aliat
regional al regimului sirian, a
repetat cã este pregãtit sã
participe „fãrã precondiþii” la
conferinþa de pace internaþionalã
despre Siria, care ar trebui sã
aibã loc la 22 ianuarie la
Geneva. „Prezenþa Iranului la
conferinþa de pace Geneva 2 va fi
importantã pentru rezolvarea
crizei siriene ºi suntem pregãtiþi
sã participãm la negocieri fãrã
precondiþii”, a declarat ministrul
iranian al Afacerilor Externe,
Mohammad Zarif, în cadrul unei
conferinþe de presã la Teheran.
Conferinþa Geneva 2 a fost
iniþiatã de Rusia ºi Statele Unite
pentru a aduce regimul ºi rebelii
la masa negocierilor, însã lista
participanþilor nu a fost încã
definitã. Coaliþia opoziþiei
siriene s-a declarat pregãtitã sã
meargã la Geneva cu condiþia ca
preºedintele Bashar al-Assad sã
nu joace nici un rol în faza de
tranziþie. Regimul ºi aliatul sãu
iranian exclud însã plecarea lui
Assad înainte de alegerile
prezidenþiale prevãzute pentru
2014.

Cancelarul german conservator Angela Merkel
a ajuns la un acord, ieri, pentru formarea unei „mari
coaliþii” cu Partidul Social Democrat (SPD), la douã
luni dupã alegerile legislative, în care CDU/CSU
nu a realizat majoritatea absolutã. Acest acord în-
tre conservatori (CDU/CSU) ºi SPD urmeazã însã
a fi supus unui referendum, la începutul lunii de-
cembrie, în faþa militanþilor social-democraþi. Dacã
aceºtia dau undã verde, Angela Merkel va apãrea,
la 17 decembrie, în faþa Bundestagului, în fruntea
unui guvern de „mare coaliþie”, pentru un al trei-
lea mandat de patru ani. „Acest pachet (de mã-
suri) pe care-l vom prezenta militanþilor noºtri ºi la
care noi ne aºteptãm sã spunã da  a fost îndelung
elaborat”, a declarat secretarul general al SPD,
Andrea Nahles, în faþa jurnaliºtilor, la încheierea
negocierilor. Angela Merkel a fãcut mai multe con-
cesii pentru a învinge reticenþele militanþilor SPD
în a se alia cu un partid de dreapta. Andrea Nahles
a informat cã s-a obþinut un salariu minim în Ger-
mania de 8,50 euro pe orã începând din 2015. Po-
trivit unor surse, acesta nu se va aplica în toate
ramurile pânã în 2017, fiindcã au mai rãmas nume-
roase detalii de clarificat. Salariul minim va fi o
premierã în Germania. ªi acesta ar trebui sã îmbu-
nãtãþeascã puterea de cumpãrare a milioane de
angajaþi. Potrivit Institutului economic DIW, 5,6
milioane de persoane, din care 17% salariaþi ger-
mani, câºtigã actualmente mai puþin de 8,50 euro
pe orã. Aceste creºteri salariale sunt în conformi-
tate cu solicitãrile OCDE, FMI ºi Comisiei Europe-

Germania: Angela Merkel a convenitGermania: Angela Merkel a convenitGermania: Angela Merkel a convenitGermania: Angela Merkel a convenitGermania: Angela Merkel a convenit
un acord cu SPDun acord cu SPDun acord cu SPDun acord cu SPDun acord cu SPD

ne de a stimula consumul ºi inves-
tiþiile în Germania. Dupã mai bine
de o lunã de negocieri ºi o ºedinþã
de 17 ore, finalizatã ieri de diminea-
þã, social-democraþii se pot lãuda
cã au obþinut îmbunãtãþirea sala-
riilor mici ºi posibilitatea pensio-
nãrii la 63 de ani în loc de 67 pentru
angajaþii care au cotizat 45 de ani.
Setul de mãsuri sociale ºi investiþii
prevãzut în proiectul „marii coali-
þii” se ridicã la 23 de miliarde de
euro, finanþare fãrã creºterea fis-
calitãþii. „Rezultatul obþinut este
bun pentru þara noastrã ºi poartã
amprenta creºtin-democraþilor”, a
declarat Hermann Grohe, secretar
general al CDU, care a salutat fap-
tul cã s-a respins creºterea taxelor
doritã de SPD. La rândul sãu, Par-
tidul Social Democrat a reuºit validarea uneia din
solicitãrile sale majore: posibilitatea acordãrii unei
duble naþionalitãþi copiilor strãini nãscuþi în Ger-
mania. SPD ºi CDU/CSU s-au pus, de asemenea,
de acord asupra unei taxe de drum pentru finan-
þarea autostrãzilor. Angela Merkel a mai condus
un guvern de „mare coaliþie” în timpul primului
sãu mandat (2005-2009). Liderii conservatori ºi
social-democraþi au renunþat la anunþarea com-
ponenþei viitorului guvern, în aºteptarea dezno-
dãmântului referendumului intern al SPD. Parti-

dul urmeazã sã-i consulte pe cei 470.000 de
membri între 6 ºi 12 decembrie ºi sã facã public
rezultatul pânã pe 15 decembrie, respectiv cu douã
zile înainte de data anunþatã pentru realegerea
lui Merkel în postul de cancelar. Este adevãrat cã
prima experienþã de guvernare a social-democra-
þilor alãturi de conservatori nu le-a fost favorabi-
lã la alegerile care au urmat. S-a vorbit chiar de
un traumatism în amintirea reformelor statului pro-
videnþial lansate de Gerhard Schroder, care iniþia-
se destule mãsuri sociale.

Premierul britanic, David Cameron, a anunþat,
marþi searã, mãsuri dure împotriva aºa-numitului
„turism pentru beneficii sociale”, afirmând cã imi-
granþii din cadrul UE nu vor putea sã pretindã
sprijin din partea contribuabililor pe termen neli-
mitat. Normele de eligibilitate pentru ajutoarele
de ºomaj vor fi înãsprite, iar accesul la
locuinþe sociale va fi limitat, relatea-
zã BBC News Online. Premierul a de-
clarat, de asemenea, cã cetãþenii brita-
nici sunt „profund îngrijoraþi” de nive-
lul imigraþiei provenind din România ºi
Bulgaria. El a pus sub semnul întrebã-
rii ºi principiul libertãþii de circulaþie în
cadrul UE, precizând cã acest drept nu
poate fi „necondiþionat”, sugerând cã
un viitor guvern conservator dupã
2015 ar putea exercita presiuni pentru
schimbãri majore, în sensul limitãrii nu-
mãrului de imigranþi din þãrile membre
sau viitoare membre ale UE. Lucrãtorii
români ºi bulgari au fost supuºi unor
restricþii pe piaþa muncii din Marea Bri-
tanie de la aderarea þãrilor lor la UE, în
2007, iar aceste mãsuri cu caracter de
tranziþie vor expira la sfârºitul anului

Comisia Europeanã a adoptat o propunere care prevede
eliminarea vizelor UE pentru cetãþenii moldoveni

Comisia Europeanã a adoptat, ieri, o pro-
punere care prevede eliminarea vizelor de ac-
ces în spaþiul comunitar pentru cetãþenii mol-
doveni care deþin paºaport biometric, infor-
meazã un comunicat al Executivului UE. „Sunt
foarte bucuroasã sã propun eliminarea vize-
lor pentru cetãþenii moldoveni care deþin pa-
ºaport biometric. Vreau sã felicit autoritãþile
moldovene pentru eforturile de implementare
a unor reforme-cheie ºi pentru progresele
semnificative înregistrate. Posibilitatea de a
cãlãtori în spaþiul UE fãrã vizã faciliteazã con-
tactele între popoare ºi stimuleazã afacerile,
consolidând legãturile culturale ºi sociale în-
tre UE ºi Republica Moldova. Sper cu since-
ritate cã ºi alte state membre ale Parteneriatu-

lui Estic care încearcã sã obþinã eliminarea
vizelor vor continua acþiunile în acest sens”,
a declarat Cecilia Malmström, comisarul UE
pentru Afaceri Interne. La rândul sãu, comi-
sarul UE pentru Extindere ºi Politicã de Veci-
nãtate, ªtefan Füle, a lãudat reformele adop-
tate de Republica Moldova. „Sunt încântat
cã putem face aceastã propunere cu o zi îna-
inte de summitul Parteneriatului Estic de la
Vilnius, unde intenþionãm sã lansãm Acordul
de asociere, inclusiv crearea unei Zone Libe-
re Complete cu Republica Moldova”, a expli-
cat Fule. Propunerea de eliminare a vizelor de
cãlãtorie în UE pentru cetãþenii moldoveni
urmeazã sã fie discutatã în Parlamentul Euro-
pean ºi în Consiliul UE.

Noi mãsuri dure în Marea Britanie
pentru reducerea numãrului de imigranþi

2013. Întrebatã despre aceste afirmaþii ale premie-
rului David Cameron, comisarul european pentru
Justiþie, Drepturi fundamentale ºi Cetãþenie, Vi-
viane Reding, a afirmat ieri, într-o conferinþã de
presã, cã în piaþa unicã existã patru libertãþi de
circulaþie - a capitalurilor, a bunurilor, a serviciilor

ºi a persoanelor - ºi cã Marea Britanie ar trebui sã
se decidã dacã le vrea pe toate sau nici una. „De
când existã Uniunea Europeanã, libera circulaþie
este unul dintre pilonii fundamentali ai celor pa-
tru libertãþi. Existã multe afaceri, persoane, sec-
toare economice din Marea Britanie care profitã

de acest lucru. Bãncile ºi companiile
de telecomunicaþii profitã de libera
circulaþie pentru a se stabili inclusiv
în România ºi Bulgaria. Turiºtii brita-
nici profitã de libera circulaþie. ªtiþi cã
în Bulgaria sunt sate de turiºti brita-
nici care ºi-au cumpãrat case acolo.
Apoi, Marea Britanie este cel de-al
patrulea stat din punct de vedere al
cetãþenilor care pleacã din þara lor în
alte state, numãrul lor este de 1,4 mili-
oane. Deci libera circulaþie nu este ne-
gociabilã atât timp cât eºti membru al
UE, cât timp eºti membru al pieþei uni-
ce”, a spus Reding. Totodatã, comisa-
rul european a spus cã nu vede nici un
motiv pentru modificarea directivei UE
din 2005 privind libertatea de circula-
þie ºi cã în aceastã privinþã existã una-
nimitate în Colegiul comisarilor.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la licitaþie publi-
cã cu strigare în vederea închirierii spaþiului
comercial situat în Craiova, cartier Lãpuº, bl.
T 7 parter, judeþul Dolj, profil textile încãlþã-
minte. Licitaþia va avea loc la sediul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, str. Brestei nr. 129, la data
de 12.12.2013 ora 14.00. Relaþii suplimentare
la telefon: 0251/411.214 int. 17.
ANUNT privind concesionarea prin licitatie pu-
blica a suprafetei de 787 mp teren intravilan,
proprietate publica a Consiliului Local Calopar,
judetul Dolj 1. Consiliul Local Calopar, cod fis-
cal 4554181, strada Principala, nr. 572, tel/fax
0251350558, 0251350734, e-mail: primaria_ca-
lopar08@yahoo.com – Persoana Contact: Pro-
dileanu Dumitru Adrian; 2. Obiectul concesiu-
nii: concesionarea suprafetei de 787 mp teren
intravilan, proprietate publica a Consiliului Lo-
cal Calopar; 3. Documentatia a fost intocmita
in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/
2006 privind regimul contractelor de concesi-
une de bunuri proprietate publica cu modifi-
carile si completarile ulterioare; 3.1. Persoane-
le interesate pot intra in posesia unui exem-
plar al documentatiei de atribuire de la sediul
Primariei comunei Calopar, judetul Dolj; 3.2.
Documentatia de atribuire se poate obtine de
la serviciul secretariat din cadrul Primariei co-
munei Calopar, judetul Dolj; 3.3. Costul si con-
ditiile de plata pentru obtinerea unui exemplar
al documentatiei de atribuire este de 50 lei si
se achita la casieria organizatorului; 3.4. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor - 9.12.2013,
ora 10.00; 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data
limita de depunere a ofertelor  - 17.12.2013, ora
9.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse oferte-
le: Consiliul Local Calopar, judetul Dolj, strada
Principala, nr. 572; 4.3. Oferta va fi depusa in
doua exemplare: original si copie; 5. Sedinta
publica de deschidere a ofertelor se va desfa-
sura la sediul Primariei comunei Calopar, ju-
detul Dolj la data de 17.12.2013, ora 10.00; 6.
Instanta competenta in solutionarea litigiilor
aparute cu privire la concesionare este Tribu-
nalul Dolj, strada Brestei, nr. 12, Municipiul Cra-
iova, judetul Dolj, telefon: 0251 418612, Fax:
0251 419851; 7. Anuntul de licitatie va fi trans-
mis catre institutiile abilitate in vederea publi-
carii, la data de 27.11.2013.
Anunt public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru S.C. VAMA-
GRO S.R.L. S.C. VAMAGRO S.R.L. anunta publi-
cul interest asupra depunerii solicitarii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul SPA-
TII STOCARE CEREALE,  IMPREJMUIRE, UTILI-
TATI, propus a fi amplasat in COMUNA CARCEA,
SAT CARCEA – JUDETUL DOLJ, Aleea Noua, nr.
8A. Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul ARPM Craiova, strada Pe-
tru Rares, nr. 1, si la sediul S.C. VAMAGRO S.R.L.
-  COMUNA CARCEA, SAT CARCEA – JUDETUL
DOLJ , in zilele de L-V, intre orele 9-14. Observa-
tille publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rares, nr. 1.

Fac menaj sau bonã. Te-
lefon: 0762/047.095.
Reparaþii termopane. Te-
lefon: 0761/136.407.
Finisaje interioare ºi exte-
rioare. Telefon: 0736/
003.526.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
VÂND apartament, Aleea
Constantin Brâncuºi, 2
camere, etaj 1/4, 39.000
Euro. Telefon: 0765/
790.954.
VÂND apartament 2 ca-
mere, decomandat, 1
Mai, etaj superior. Telefon:
0747/ 602.355.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.

Particular vând (închi-
riez) locuinþã bloc nefa-
miliºti (2 camere) par-
chet, izolaþie, geam ter-
mopan, zona Liceul de
Chimie. Telefon: 0743/
120.446.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere 6/10 Brazdã, lân-
gã Big Family. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0752/
963.770.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3, ul-
tramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spa-
te la Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon:
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã recent reno-
vatã cu apã curentã, liva-
dã, vie, în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz
cu teren 320 m. Telefon:
0351/178.898.

Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate preluare
credit Prima Casã. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon:
0767/153.551.
Vând casã 5 camere, co-
muna Caraula. Telefon:
0746/260.588.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, aragaz.
Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Urzi-
cuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Telefon:
0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi 38
ari curte 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.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã
de locuit + 2400 mp teren
intravilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

MEDITAÞII
Profesoarã meditez en-
glezã. Telefon: 0768/
162.032.
Studentã Facultatea de Li-
tere, meditez elevi de gim-
naziu (cls. I-VIII) 15 Ron/orã.
Telefon: 0737/283.028.
Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV. Tele-
fon: 0720/536.468.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Profesoarã meditez mate-
maticã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0758/063.773; 0744/
390.775.
GRESIE, faianþã, rigips,
tencuieli, ºape. Telefon:
0736/003.526.
Execut lucrãri gresie ºi fa-
ianþã, tencuieli, zugrãveli,
finisaje. Telefon: 0736/
003.526.

Anunþul tãu!
SC OMV PETROM SA anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea
siturilor contaminate istoric de industria petro-
liera in Romania – Faza I - Abandonare sonde
perimetrul Bradesti, jud Dolj” propus a fi ampla-
sat în extravilanul localitatilor Bradesti, Cotofe-
nii din Fata, Goiesti, jud. Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.
Dolj, str Petru Rares, nr.1, Craiova,, în zilele de
luni – vineri între orele 9.00-14.00 ºi la sediul SC
OMV PETROM SA cu sediul în Bucureºti, str.
Coralilor, nr. 22, sector 1. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj.
SC Golden Livstyle SRL anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu privind activitatea:
Hotel - Restaurant ce se desfãºoarã în Craio-
va, bdul Carol I, nr. 104, jud. Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj, mun.Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, jud.Dolj zilnic între
orele 9.00-14.00. Observaþiile ºi sugestiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 13.12.2013.
Prin sentinþa civilã nr. 5989/ 11.04.2013 pro-
nunþatã de Judecãtoria Craiova în dosarul nr.
22514/215/2011, instanþa a obligat pe pârâtul
ALIMAH CÃTÃLIN MIHÃIÞÃ, cu domiciliu în
Craiova, b-dul Oltenia, bl. 3, sc. 5, ap. 14, ju-
deþul Dolj la plata sumei de 1.394,52 lei, debit
reprezentând cheltuieli de spitalizare efectua-
te pentru numitul MARIN ION.

Colectivul Serviciului Investiþii din
cadrul Sucursalei Electrocentrale Iºalniþa
transmite un sincer gând de mângâiere
ºi compasiune d-lui. Sorin Alecu la tre-
cerea în nefiinþã a mamei sale.

Sincere condoleanþe.



12 / cuvântul libertãþii joi, 28 noiembrie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

TERENURI
Vând teren 2700 mp Ba-
riera Vâlcii deschidere
16 m. Telefon: 0742/
127.837.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus
la 600 m de lacul Tanchiº-
tilor (între vile). Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdu-
re situatã în Ocnele Mari,
zona ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând teren extravilan ºi
pãdure. Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2 ha teren arabil, fa-
cilitãþi ºosea asfaltatã, apã,
posibilitate energie + alte
avantaje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând 4000 m teren intra-
vilan, Predeºti, ideal pen-
tru casã, zonã pitoreascã,
10.000 E, negociabil. Te-
lefon: 0762/109.595.

Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Corne-
ºului. Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu
o casã bãtrâneascã,
pomi, vie la 11 km de
Craiova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.

Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus. Tere-
nurile fiind la stradã beto-
natã având toate facilitãþi-
le preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0744/
220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament sau
garsonierã direct de la
proprietar. Telefon: 0745/
589.825.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Cala-
fat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/231.143.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna 2,
an 2003, culoare gri me-
talic, 6 trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000 Km,
consum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând OPEL CALIBRA, an
1996, motor 1998, 116
CP, full, 1600 euro. Tele-
fon: 0766/859.357.
Vând  Peugeot 806, benzi-
nã, an 1995 neînmatricula-
tã. Bariera Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, de
calitate. Telefon: 0767/
453.030; 0764/779.702.

Vând 2 cauciucuri de
varã ºi 2 de iarnã R 15-
195-50, toate 150 lei. Te-
lefon: 0762/672.086.
PERII colectoare, pentru
scule electrice. Telefon:
0748/412.761.
Vând maºinã de nervurat
tablã. Telefon: 0351/
800.654.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 cm 100
lei, fotoliu pat 80 lei, dor-
mezã Dormeo o persoa-
nã 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând puieþi salcâm, fra-
sini ºi 10 plopi pentru
scândurã. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând arzãtor gaze sobã
Ø 600, cârlige jgheaburi
acoperiº, bocanci piele
43 noi, piatrã polizor 250/
20/25mm, ansamblu ax
volan ºi contact cu cheie
Dacia 1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând televizor Royal-170
lei ºi video player-100 lei.
Telefon:0769/016.889,
0723/984.309

Vând loc de veci cimitirul
Sineasca, lângã poartã.
Telefon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând ladã frigorificã, 7
sertare, stare bunã de
funcþionare. Telefon:
0765/393.045.
Vând plug ºi grapã pen-
tru boi. Telefon: 0251/
421.727.
LG OPTIMUS L5 II E 460,
550 RON (Nou), Nokia
113, 100 RON, garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând cazan þuicã, inox
alimentar, de 100 litri. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
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Primãria comunei Perisor, cu sediul în comuna Perisor, str. Constantin Brâncuºi,nr.10

jud. Dolj, tel/fax: 0251/459707, în temeiul art. 90 alin (5) ºi (7) din Legea nr. 188/
1999 (r2), privind statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ulterioare ºi art. 149
din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea
carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, anunþã ocupa-
rea prin transfer la cerere a unei funcþii publice vacante de Secretar.

I Condiþii de ocupare a postului: transfer la cerere de la o altã autoritate sau
instituþie publicã din administraþia publicã localã.

II Condiþii pe care trebuie sã le îndeplineascã solicitantul:
1. Condiþii generale:
- sã fie funcþionar public de conducere.
2.  Condiþii specifice:
- studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã
- cunoºtinþe operare calculator nivel mediu.

Ocuparea funcþiei publice prin transfer la cerere va avea loc în data de 27 decem-
brie 2013, ora 10, la sediul Primãriei comunei Perisor, str. Constantin Brâncuºi, nr. 10,
jud. Dolj.

Funcþionarii publici interesaþi vor depune cererile de transfer, însoþite de un curricu-
lum vitae în format european, în termen de 20 de zile de la afiºarea la vizierul Primariei
comunei Perisor ºi publicarea la un ziar cotidian de circulatie nationala si regionala.

Prezentul anunþ privind ocuparea unei funcþii publice vacante din cadrul Primãriei co-
munei Perisor prin transfer la cerere  a fost fãcut astãzi, 25.11.2013 la vizierul  Primãriei
comunei Perisor ºi publicarea la un ziar cotidian de circulatie nationala si regionala.

Vând Ceragem 2000 lei
sau 450 euro. Telefon:
0351/409.381.
Cedez la cimitirul Sineas-
ca loc de veci 9 m.p. (2
locuri). Telefon: 0745/
094.137.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, bitum, abric, þeavã nea-
grã, schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vãnd 80 baniþe de grâu
vechi. Telefon: 0765/
291.628.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan 220/
180, 70 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Telefon:
0727/804.400.
Convenabil, canapea, fo-
tolii, bibliotecã. Telefon:
0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã fa-
bricã, preþ 5000 RON. Te-
lefon: 0764/834.799.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, maºini
de spãlat rufe, pompã
defectã. Telefon: 0770/
303.445.

Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fierãrie ma-
ºini de cusut nemþeºti, ro-
mâneºti, cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând þuicã de prune. Te-
lefon: 0723/ 653.261;
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcu-
tã. Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi
diverse mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, aspi-
rator, balanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de cusut
Singer. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.

Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de mar-
cat Activa Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:  0766/
355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la tele-
fon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, ma-
ºinã de cusut, plãci muzi-
cã popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã auto-
mobil. Telefon: 0720/
929.024.

Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condi-
þionat, mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante, co-
voare. Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie, bi-
bliotecã Dana, maºinã de
cusut, lustrã, canapea,
covor. Telefon: 0720/
929.024.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.

VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.

Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure situa-
tã în Ocnele Mari pe garso-
nierã în Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr moarã fãrã Elec-
tromotor de porumb ºtiu-
leþi (uroaie ºi mãlai). Tele-
fon: 0766/304.708.
Cumpãr miniremorcã au-
toturism. Telefon: 0721/
995.405.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de trico-
tat fineþea 6-7 ºi ace fine-
þea 8. Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc un bãiat în gaz-
dã bloc Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/047.095.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 28 noiembrie 2013

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

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

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.

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.

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”!

Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Închiriez teren Calea Bu-
cureºti km 11, ideal pen-
tru parc auto, la DE 2000
sau 1000 m, deschidere
35 m sau vând. Telefon:
0762/109.595.
S.C. închiriazã spaþii de
producþie, birouri ºi depo-
zitare. Telefon: 0770/
887.454.
Închiriez spatiu comercial
în municipiul Craiova, str.
Lipscani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Telefon:
0745/130.705.
Închiriez pe termen scurt
apartament 2 camere, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0351/
401.251, dupã ora 17.00.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, zona hotel Jiu. Preþ
fix 200 euro. Telefon:
0742/159.941.
Închiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona Lãpuº,
ºcoala M. Eminescu. Te-
lefon: 0762/ 299.913.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3
camere mobilat parter
Dezrobirii, 300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nede-
terminatã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.

Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
TÂNÃR 40 ani , doresc
relaþie cãsãtorie. Telefon:
0760/ 500.647.
Caut o doamnã  50 ani,
pentru ordine în casã.
Telefon: 0762/278.639.
Alex - vãduv pensionar
cu handicap locomotor,
71 ani, din Poiana Mare
caut doamnã vãduvã,
pensionarã, vârstã
apropiatã, fãrã vicii, tu-
tun, alcool, sã locuiasã
la mine la curte. Telefon:
0764/091.126.
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã vâr-
stã apropiatã. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Doresc sã cunosc cra-
iovean vãduv nefumãtor
pentru alungarea singu-
rãtãþii, vârsta 56-70 ani.
Telefon: 0735/325.233.

DIVERSE
SOCIETATE Financiarã,
acordã credite de nevoi
persoanle, salariaþilor ºi
pensionarilor cu vârste
18-75 ani. Telefon: 0725/
401.057.
Caut partenerã pentru
afaceri, vârsta maxim 50
ani din oraº. Telefon:
0351/430.880; 0762/
278.639.
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

BRD-Groupe Societe Generale SA CraiovaBRD-Groupe Societe Generale SA CraiovaBRD-Groupe Societe Generale SA CraiovaBRD-Groupe Societe Generale SA CraiovaBRD-Groupe Societe Generale SA Craiova
ofera spre vanzare prin licitaþie publicãofera spre vanzare prin licitaþie publicãofera spre vanzare prin licitaþie publicãofera spre vanzare prin licitaþie publicãofera spre vanzare prin licitaþie publicã

Super Ocazie

Apartament 3 camere cu supra-
fata utila 68 mp situat in Craiova,
Cartier 1 Mai, Bl. I28, Sc. 1, Et. 1,
Ap. 6, Zona Pelendava, finsaje de-
osebite. Ofertele se pot depune la
orice Agentie BRD GSG.

Informatii la tel. 0729.844.399 si
0731.791.057

Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru repara-
þii casã + anexe sau ce-
dez 4000 m.p. teren in-
travilan pentru un apar-
tament cu 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

DECESE
Soþul, copiii si nepo-
þii anunþã trecerea în
nefiinþã a celei care a
fost NATALIA ALECU,
soþie, mamã ºi buni-
cã iubitoare. Cei care
doresc sã îi aducã un
ultim omagiu, o pot
face la Capela Biseri-
cii „Sf. Nicolae”, din
Cimitirul Ungureni.
Înmormântarea va
avea loc azi, 28 no-
iembrie, ora 12.00, la
Cimitirul Ungureni
din Craiova.
CONDOLEANÞE
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate pen-
tru plecarea în altã
viaþã a celui ce a fost
FLORIN ROGNEANU,
om de culturã, direc-
tor al Muzeului de Artã
– Craiova, stimat de
toþi cei care l-au cu-
noscut. A fost o per-
sonalitate de o noble-
þe rar întîlnitã. Con-
stantin David, Mem-
bru al Fotoclubului „
Mircea Faria” Craiova.

Decanul ºi Consiliul
Baroului Dolj îºi expri-
mã profundul regret la
încetarea din viaþã a dis-
tinsului om de culturã
FLORIN ROGNEANU,
directorul Muzeului de
Artã Craiova ºi trans-
mit sincere condo-
leanþe familiei îndure-
rate în aceste momen-
te de grea încercare.
Dumnezeu sã îl odih-
neascã în pace!
COMEMORÃRI

Familia, aminteºte priete-
nilor, cã pe data de 30 no-
iembrie 2013 se împli-
nesc 40 de zile de la de-
cesul mult iubitului nos-
tru ILARIE HINOVEANU.
Slujba de pomenire va
avea loc la cimitirul Si-
neasca la ora 9.30.
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Steaua ºi-a luat orice gând,
care mai era, de la calificarea
în primãvara europeanã, dupã
ce nu a izbutit decât o remizã
contra lui Schalke 04, scor 0-
0, marþi searã, pe Arena Naþi-
onalã. Adicã acelaºi rezultat
cu care se încheiase ºi pre-
cedentul ºi, totodatã, singu-
rul duel dintre cele douã pe pã-
mânt românesc, într-un meci
ce a avut loc în 2011, la Cluj,
în grupele Europa League.

Germanii au fost echipa mai
bunã în prima reprizã, ratând
bune oportunitãþi prin Aogo
(18),  Fuchs (22) ºi  Farfan
(29). Cât o priveºte pe Stea-
ua, doar Piovaccari (30) a
ameninþat butul advers, cu o
semi-foarfecã, dupã o centra-
re cu capul a lui Szukala.

În partea secundã rolurile
s-au inversat, trupa lui Re-

Albaºtrii lui Mourinho au
pierdut pentru a doua oarã în
grupã împotriva celor de la FC
Basel  (0-1,  dupã 1-2) ,  iar
portughezul a luat foc la fina-
lul partidei.

“Singurul lucru pozitiv este
cã ne-am calificat, dar aceastã
calificare vine în urma rezulta-
tului din meciul Steaua – Schal-
ke. Nu vreau sã iau din merite-

LIGA CAMPIONILOR – GRUPA E – RUNDA A V-A

Steaua, afarã din Europa ºi matematicSteaua, afarã din Europa ºi matematicSteaua, afarã din Europa ºi matematicSteaua, afarã din Europa ºi matematicSteaua, afarã din Europa ºi matematic
ghecampf având ocaziile im-
portante. Rând pe rând însã
Chipciu (58), Szukala (60),
Tãnase (76), Stanciu (84) ºi
Piovaccari (90) fie au ratat in-
credibil þinta, fie au fost in-
tuiþi de portarul advers.

Steaua a avut în minutul 69
º i  un  pena l ty  neacorda t ,
atunci când Fahrmann, în în-
cercarea disperatã de a res-
pinge un balon, l-a lovit cu
pumnul în faþã pe Piovaccari.
ªi Schalke a fost privatã de o
loviturã de la punctul cu var
(87), dupã ce Gardoº l-a faul-
tat clar pe maghiarul Szalai.

A fost al treilea rezultatat
de egalitate consecutiv pen-
tru Steaua, ulterior celor ob-
þinute cu Basel (ambele 1-1),
care astfel a egalat un record
de 22 de meciuri fãrã victo-
rie în Liga Campionilor, deþi-

nut de echipa rusã Spartak
Moscova.

Ultimul succes al steliºtilor
în UCL s-a înregistrat la 13
septembrie 2006, atunci când
s-au impus, în deplasare, cu
scorul de 4-1, în faþa lui Di-
namo Kiev.

Echipe
Steaua: Tãtãruºanu – Pre-

peliþã (Stanciu 82), Szukala,
Gardoº, Latovlevici – Bour-
ceanu, Neagu (Varela 46) –
Adi Popa, Chipciu (Iancu 77),
Tãnase – Piovaccari. Antre-
nor: Laurenþi Reghecampf.

Schalke:  Fahrmann –
Uchida, Howedes, Santana,
Aogo – Jones, Neustadter –
Farfan, Meyer (Draxler 74),
Fuchs (Obasi 88) – Szalai.
Antrenor: Jens Keller.

A arbi t ra t :  Bas  Nijhuis
(Olanda).

Chelsea a „bisat” cu Basel,
supãrându-l tare pe Mourinho

le adversarilor noºtri, care au
fost mai buni, dar încã din pri-
mele minute am vãzut semne de
obosealã la echipa mea. Golul
primit a fost ridicol”, a spus
Mourinho.

În partida de la Basel, Chelsea
nu a avut nici un ºut pe spaþiul
porþii ºi doar unul spre poartã. El-
veþienii au avut în schimb 16
ºuturi, dintre care 10 cadrate.

Astãzi
Dnepr – Pandurii 22:05 (Digi 1, Dolce 1, PRO TV)
Paços – Fiorentina 22:05 (Dolce 2)
Clasament
1. Fiorentina 4 4 0 0 10-2 12
2. Dnepr 4 3 0 1 6-2 9
3. Pandurii 4 0 1 3 2-7 1
4. Paços 4 0 1 3 1-8 1

Digi Sport 1
17:00, 19:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: ªahtior Karagandy –
PAOK Salonic, Anji – Sheriff, Dnepr
– Pandurii.

Digi Sport 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Tromso – Tottenham, Swan-
sea – Valencia.

Digi Sport 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Sevilla – Estoril, Ludogoreþ
– Eindhoven.

Dolce Sport 1
17:00, 19:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: ªahtior Karagandy –
PAOK Salonic, Kuban – St. Gallen,
Dnepr – Pandurii.

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

Europa: Legia – Lazio, Paços – Fio-
rentina.

PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

Programul complet al celorlalte meciuri
ale zilei

Grupa A: Kuban (2p) – St. Gallen (3p), Swansea (8p) – Valencia
(9p), ora 19:00, respectiv 22:05.

Grupa B: Cernomoreþ Odesa (4p) – Dinamo Zagreb (1p), Ludogoreþ (10p) – Eindhoven (7p), ambele ora
22:05.

Grupa C: Elfsborg (1p) – Salzburg (12p), Esbjerg (9p) – Standard Liege (1p), ambele 22:05.

Grupa D: Rubin Kazan (10p) – Maribor (3p), Wigan (5p) – Waragem (4p), ora 19:00, respectiv 22:05.

Grupa F: Bordeaux (3p) – Frankfurt (9p), APOEL Nicosia (4p) – Maccabi Tel Aviv (7p), ambele 22:05.

Grupa G: Genk (8p) – Dinamo Kiev (7p), Rapid Viena (3p) – Thun (3p), ambele 20:00.

Grupa H: Liberec (6p) – Freiburg (3p), Sevilla (8p) – Estoril Praia (2p), ambele 20:00.

Grupa I: Lyon (6p) – Betis (8p), Rijeka (2p) – Guimaraes (4p), ambele 20:00.

Grupa J: Trabzonspor (10p) – Apollon Limassol (4p), Legia Varºovia (0p) – Lazio (8p), ambele 20:00.

Grupa K: Anji (7p) – Sheriff (2p), Tromso (1p) – Tottenham (12p), ora 19:00, respectiv 20:00.

Grupa L: Karagandy (2p) – PAOK Salonic (8p), Alkmaar (8p) – Maccabi Haifa (2p), ora 17:00, respectiv
20:00.

În faza urmãtoare acced  primele douã clasate. Echipe subliniate au obþinut deja calificarea.

LIGA EUROPA – GRUPA E – ETAPA A V-A

Dnepr – Pandurii.
GSP TV
1:50 – FOTBAL – Finala Cupei

Braziliei, finala, manºa retur: Flamen-
fo – Atl. Paranaense.

Eurosport
10:00 – CURLING (M) – Cam-

pionatul European (Stavanger/Nor-
vegia), faza grupelor: Suedia – Ger-
mania / 18:00 – BIATLON (F) –
Cupa Mondialã (Ostersund/Suedia)
/ 20:00 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – Cupa Mondialã (Kuusamo/Fin-
landa).

Eurosport 2
11:00 – CRIKET – Calificãri World

Twenty (Abu Dhabi/Emiratele A.U.)
/ 17:00 – FOTBAL – Campionatul
Poloniei: Jagiellonia Bialystok – Le-
gia Gdansk.

TVR 3
17:30 – BASCHET (M) – Liga

Europeanã: Balkan Botevgrad – SCM
„U” Craiova.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Steaua – Schalke 0-0
Basel – Chelsea 1-0
(Salah 87)
Clasament
1. Chelsea 5 3 0 2 11-3 9
2. Basel 5 2 2 1 5-4 8
3. Schalke 5 2 1 2 4-6 7
4. Steaua 5 0 3 2 2-9 3
Ultima rundã (11 decembrie):

Chelsea – Steaua, Schalke – Basel.

Celelalte rezultate consemnate marþi

Grupa F: Arsenal – Marseille 2-0 (Wilshere 1, 65), Dortmund – Napoli
3-1 (Reus 11 pen., Blaszczykowski 60, Aubameyang 78 / Insigne 71).

Clasament: 1. Arsenal 12p (+5), 2. Dortmund 9p (+4), 3. Napoli 9p
(-1), 4. Marseille 0p (-8).

Ultima rundã (11 decembrie): Napoli – Arsenal, Marseille – Dort-
mund.

Grupa G: Zenit – Atl. Madrid 1-1 (Alderweireld 74 aut. / Adrian 53),
Porto – Austria V. 1-1 (J. Martinez 48 / Kienast 11).

Clasament: 1. Atl. Madrid 13p (+10), 2. Zenit 6p (-1), 3. Porto 5p
(-1), 4. Austria V. 2p (-8).

Ultima rundã (11 decembrie): Atl. Madrid – Porto, Austria V. – Zenit.
Grupa H: Ajax – Barcelona 2-1 (Serero 19, Hoesen 42 / Xavi 49

pen.), Celtic – Milan 0-3 (Kaka 13, Zapata 49, Balotelli 60).
Clasament: 1. Barcelona 10p (+6), 2. Milan 8p (+3), 3. Ajax 7p (-3),

4. Celtic 3p (-6).
Ultima rundã (11 decembrie): Barcelona – Celtic, Milan – Ajax.

Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa A: Leverkusen (7p) – Man. United (8p), ªahtior (5p) – Socie-

dad (1p).
Grupa B: Real M. (10p) – Galatasaray (4p), Juventus (3p) – Copen-

haga (4p).
Grupa C: Paris SG (10p) – Olympiakos (7p), Anderlecht (1p) – Ben-

fica (4p).
Grupa D: ÞSKA Moscova (3p) – Bayern (12p), Man. City (9p) –

Plzen (0p).

În faza urmãtoare, cea a optimilor de finalã, se calificã primele
douã clasate (echipe subliniate au obþinut deja calificarea), iar locul
trei va continua în Europa League.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 14 10 2 2 38-14 32
Steaua 12 9 3 0 28-8 30
Petrolul 15 8 6 1 22-10 30
Pandurii 15 8 3 4 32-18 27
Ceahlăul 15 7 5 3 19-12 26
Dinamo 15 6 4 5 21-15 22
FC Vaslui 15 6 4 5 16-13 22
CFR Cluj 15 5 7 3 17-16 22
Gaz Metan 15 6 4 5 18-17 22
Concordia 14 5 4 5 16-15 19
ACS Poli 15 5 4 6 14-16 19
Botoşani 15 5 4 6 14-23 19
Săgeata 15 4 3 8 15-30 15
Braşov 15 3 5 7 15-19 14
Oţelul 15 4 2 9 15-28 14
„U” Cluj 14 2 4 8 13-27 10
Viitorul 14 2 4 8 6-24 10
Corona 15 1 3 11 11-25 6

6

5

4

LIGA I

restanţă din prima etapă, ieri
FC Vaslui – Concordia Chiajna 0-0

Fostul căpitan de la CS Universi-
tatea, până la venirea lui Ovidiu Stân-
gă, Adrian Ionescu a vorbit despre
perioada petrecută până acum la
Craiova, cât şi despre postura de
căpitan de echipă, pe care a avut-o
la început. „Am venit la Craiova la
propunerea lui Lincar, pe care l-am
avut antrenor la Tulcea. Mi-a spus
că vrea să-l ajut în proiectul de la
Craiova. Chiar dacă aveam şi ofertă
din prima ligă, mi s-a părut mai atrac-
tivă această provocare.

Am avut onoarea să fiu căpitan,
alegerea au făcut-o cei din vestiar,
colegii mei. M-a bucurat că mi-au
arătat că au încredere în mine. Eu
unul îl alesesem căpitan pe Stancu.
Oricum, acum mi-e mai uşor fără
banderolă. La început am fost un
liant între băieţi, cu Pătraşcu am fost
coleg, când eram mici, la Şcoala
Dobrin, cu Cârjă la Oţelul şi la Tul-
cea, cu Câju, Dragu, Sin, Vişan şi
Scarlat tot la Tulcea. La Craiova până
acum totul e perfect: avem rezulta-
te, ne înţelegem între noi, ca într-o
familie, e proiect foarte serios şi avem
linişte”, a povestit Ionescu pentru
maximasport, citată de site-ul oficial
al clubului. Ionescu s-a referit şi la
meciul cu FCU, pe care a mai întâl-
nit-o în cariera sa.  „Când am fost la
U. Cluj, am jucat aici şi erau 20.000

Liga a II-a, seria a 2-a
Clasament

1. CS Universitatea 13 7 4 2 14-8 25
2. CSM Rm. Vâlcea 13 7 3 3 19-13 24
3. Gloria Bistriţa 13 7 2 4 15-11 23
4. Metalul Reşiţa 13 6 2 5 17-14 20
5. ASA Tg. Mureş 13 4 7 2 10-7 19
6. FC U Craiova 13 4 7 2 10-7 19
7. Olimpia Satu Mare 13 4 6 3 12-12 18
8. FC Olt Slatina 13 4 5 4 11-10 17
9. CS Mioveni 13 3 5 5 13-16 14
10. FC Bihor Oradea 13 3 4 6 11-15 13
11. FC UTA Arad 13 2 4 7 8-17 10
12. Minerul Motru 13 2 1 10 9-19 7

Clasament play-off
1. ASA Tg. Mureş 6 3 3 0 7-3 12
2. FC U Craiova 6 2 3 1 2-1 9
3. Gloria Bistriţa 6 2 2 2 6-6 8
4. CS Universitatea 7 1 4 2 6-7 7
5. Metalul Reşiţa 6 2 1 3 5-6 7
6. CSM Rm. Vâlcea 5 1 1 3 8-11 4

Restanţă din etapa a 12-a, ieri
Metalul Reşiţa – ASA Tg. Mureş 0-0

Etapa a 14-a, sâmbătă, ora 11,
ultima din 2013
Metalul Reşiţa – CS Universitatea
FC Universitatea – Minerul Motru
UTA Arad – CSM Rm. Vâlcea
CS Mioveni – FC Bihor
Gloria Bistriţa – FC Olt
ASA Tg. Mureş – Olimpia Satu
Mare

Adrian Mititelu a anunţat deja că meciul echipei
sale cu Minerul Motru, din etapa a 14-a, va avea loc
sâmbătă, de la ora 17, pe arena „Ion Oblemenco”.
Mititelu a rezolvat problema suspendării de patru etape,
întrucât a acţionat în civil decizia FRF, aşa că până
la soluţionarea acesteia poate evolua pe teren pro-
priu. Ieri, FRF a anunţat datele de disputare şi loca-
ţiile, iar meciul FC U Craiova SA – Minerul Motru
este programat sâmbătă, de la ora 11, însă oraşul şi
stadionul nu au fost precizate. Echipa lui Adrian Mi-
titelu s-a reintegrat în complexul „Ion Oblemenco”,
acolo unde Mititelu a schimbat deja încuietorile de la
vestiare, însă nu are contract pentru acest stadion,
aşa cum prevede regulamentul. Rămâne de văzut cum
va organiza jocul în Bănie, cel mai probabil acesta
urmând a se desfăşura tot la Severin.

Mititelu, programat sau nu pe „Ion Oblemenco”?

Fostul jucător de la FC Argeş, Oţelul, U Cluj
şi Tulcea speră la o promovare la CSU

Adi Ionescu: „Vom atrage publicul prin joc şi rezultate”
de oameni în tribună, am luat bătaie
cu 3-0. Toată lumea striga Ştiinţa,
Ştiinţa! Era antrenor nea Piţi atunci.
Aşa ar trebui să se joace orice joc de
fotbal, pe orice teren. Cum e în Ger-
mania în primele două ligi e stadio-
nul plin. Te simţi fotbalist. Când am
văzut sâmbătă câtă lume!... A fost
puţin dezamăgitor că lumea a fost
împărţită, dar, în timp, sper ca prin
joc şi rezultate să atragem cât mai
multă lume de partea noastră. E im-
portant că timpul lor liber ni-l dedică
nouă, şi noi trebuie să facem tot ce
ţine de noi să-i bucurăm“.

„Craiova – FC Argeş era
Dinamo – Steaua al provinciei”

Adrian Ionescu s-a născ ut,
acum 28 de ani, la Slatina, acolo
unde a fost descoperit de profeso-
rul Ion Pârvulescu, cel care i-a dat
fotbalului românesc şi pe Luţu,
Dănciulescu şi Niculescu. A ajuns
la Şcoala Nicolae Dobrin, pe mâna
profesorului Georgescu, cel care
i-a şlefuit pe Raţ, Maftei ori Bilaş-
co.  „De la Nicolae Dobrin m-a
cumpărat FC Argeş. Antrenorului
Ion Moldovan i-a plăcut foarte mult
de mine, şi, după două luni de pre-
gătire, m-a debutat în prima ligă,
într-un meci cu Dinamo. Apoi, la

al doilea joc am şi marcat, cu Bi-
horul. Am jucat şi contra Craiovei
de câteva ori, era un fel de Steaua
– Dinamo al provinciei. Nu pot să
uit duelurile dintre Marius Radu şi
Njock, tot timpul săreau scântei
când îşi disputau mingea“. După
trei ani şi jumătate în Trivale, Adi
Ionescu a trecut la Oţelul. „Înain-
te să ajung la Galaţi am fost în
probe la Lucerna, în Elveţia, apoi
la Debrecen. Când am plecat de la
Galaţi, Bogdan Mara m-a dus în
China, la FC Quin Dao. Am avut
ghinionul ca meciul la care a venit
preşedintele să mă vadă să fie la
2.000 de metri altitudine. Eram

acolo cu Sabin Ilie. Şi eu, şi el ne-
am sufocat, nu aveam aer, dar chi-
nezii alergau de mâncau pământul.
Aşa că mutarea a picat“. A ajuns
în cele din urmă la U Cluj, cu care
a promovat în Liga I. „La Cluj, în
primul sezon am evitat retrogra-
darea în C în ultima etapă, apoi, în

anul următor, după ce a venit Flo-
rian Walter, am promovat. S-au
făcut apoi transferuri masive, iar
cei care au dus greul în liga se-
cundă au fost daţi la o parte. Aşa
am ajuns la Tulcea, unde trei ani la
rând am terminat pe locul trei”, a
declarat Adrian Ionescu.


