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Debutul oficial al noii stagiuni a Teatrului pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri” a fost marcat, vineri
seara, printr-un spectacol de gală plin de culoare şi
sunet, o adevărată sărbătoare a artelor. Căci ală-
turi de păpuşari au venit tineri muzicieni ai Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu”, precum şi un invitat
special: actorul Marcel Iureş, fondatorul şi direc-
torul Teatrului ACT din Bucureşti – cu care, în
perioada următoare, instituţia craioveană va avea
un parteneriat artistic. Bucuros de revenirea aca-

să, Marcel Iureş s-a adresat publicului craiovean,
care l-a primit cu ropote de aplauze. «Eu sunt pro-
dusul acestui oraş. Ce face doamna Adriana Teo-
dorescu (n.r. – managerul Teatrului „Colibri”) cu
dvs. s-a făcut şi cu mine, în urmă cu mai bine de
50 de ani. Şi îţi vine rândul să dai mai departe,
următoarelor generaţii… Cam asta încercăm noi
să facem acum», a spus actorul, după cum se ştie
băileştean de origine şi un apropiat al Craiovei, al
cărei Cetăţean de Onoare a şi devenit de curând.
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Actorul Marcel Iureş, la Craiova: „Vin la întâlnire
cu un oraş căruia îi datorez aproape totul”
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Bãnicioiu:

Sãptãmâna

viitoare aprobãm

în Guvern

strategia naþionalã

de sãnãtate, cu

un capitol special

de boli rare
Ministrul Sãnãtãþii,

Nicolae Bãnicioiu, a declarat

sâmbãtã, la Zalãu, cã

strategia naþionalã de sãnãta-

te va fi aprobatã de Guvern

sãptãmâna viitoare, aceasta

incluzând, în premierã, un

capitol special dedicat bolilor

rare. „Ce vreau sã vã spun

însã, ca element de noutate:

sãptãmâna viitoare practic

intrã în ºedinþa de Guvern ºi

strategia de sãnãtate, care are

chiar un capitol special

pentru bolile rare. Este un

element de noutate, dar în

momentul de faþã atingem

normalitatea practic. M-au

asigurat ºi colegii mei cã este

pregãtit sã intre în urmãtoa-

rea ºedinþã de Guvern”, a

afirmat Bãnicioiu, dupã o

vizitã la Centrul pilot de

referinþã pentru bolile rare

NoRo din Zalãu. El a adãu-

gat cã bolile rare sunt o

prioritate din punctul sãu de

vedere, o parte din medicaþia

necesarã fiind inclusã de la 1

iunie în lista de medicamente

compensate.

„Tronsoanele de autostradã pla-
nificate a fi deschise traficului ru-
tier în anul 2015 sunt: autostrada
Nãdlac - Arad ºi drum de legãturã
lot 2: km 22+218 - km 38+882 -
10,664 km; autostrada Bucureºti -
Ploieºti, tronson Bucureºti - Plo-
ieºti, Secþiunea I, km 0+000 - km
19+500 - 6,5 km”, a comunicat
Compania Naþionalã de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România
pentru Mediafax. CNADNR SA
deruleazã în prezent trei proceduri
de achiziþie publicã pentru atribui-
rea unor contracte de construcþie
autostrãzi, toate fiind în procesul
de evaluare a ofertelor de cãtre
comisia de evaluare. Licitaþiile vi-
zeazã proiectarea ºi execuþia tron-
soanelor Ogra - Câmpia Turzii (lot
1,2,3), Târgu Mureº - Ungheni
(plus drum de legãturã), Ungheni
- Ogra, respectiv Suplacu de Bar-
cãu - Borº din autostrada Braºov -
Târgu Mureº - Cluj - Oradea. „În
cadrul CNADNR SA se aflã în de-
rulare procedura de achiziþie pu-
blicã «Proiectare ºi Execuþie pen-
tru finalizarea Autostrãzii Braºov -
Târgu Mureº - Cluj - Oradea, sec-
þiunea 2B: Câmpia Turzii - Gilãu».
În prezent aceasta se aflã în sta-
diul de elaborare a documentaþiei
de atribuire ºi transmitere a aces-
teia spre validare la ANRMAP”,
potrivit sursei citate.

România are, în prezent,
300 km de autostradã

Cu privire la construcþia auto-
strãzii Comarnic - Braºov,
CNADNR reitereazã cã în prezent
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CNADNR va inaugura pânã la finele aces-
tui an 56 de kilometri de autostradã, mai
puþin de jumãtate faþã de nivelul din 2013,
când au fost finalizaþi 116 kilometri, ºi a
planificat pentru 2015 deschiderea traficu-
lui rutier pentru 17 kilometri noi. Concret,
datele CNADNR aratã cã pânã în decem-
brie vor fi finalizaþi 56,3 kilometri de auto-
stradã, respectiv primul lot (22,2 kilometri)

ºi o porþiune de 6 kilometri din lotul 2 al
autostrãzii Nãdlac - Arad, 6 kilometri din
lotul 2 al autostrãzii Timiºoara - Lugoj ºi
lotul 3 de la Orãºtie - Sibiu (22,1 kilometri).
În anul 2013 au fost deschiºi traficului ru-
tier 116,07 kilometri, respectiv tronsonul
Simeria - Orãºtie, trei loturi pe Orãºtie-
Sibiu ºi primul tronson al Lugoj - Deva.
Totodatã, noul ministru al Transporturilor,

Ioan Rus, a revizuit drastic targetul avan-
sat de predecesorul sãu la conducerea in-
stituþiei, Dan ªova, cu privire la construc-
þia de autostrãzi. Astfel, România ar trebui
sã construiascã 656 kilometri de autostra-
dã ºi 2.226 kilometri de drumuri expres
pânã în anul 2030, în condiþiile în loc de
1.800 kilometri noi de autostradã, cum pro-
mitea ªova în aprilie.

sunt în derulare activitãþile prea-
labile semnãrii contractelor de fi-
nanþare ºi contractului de conce-
siune de lucrãri publice, fãrã alte
informaþii.

În primele nouã luni ale acestui
an, CNADNR a plãtit companiilor
implicate în construcþia de auto-
strãzi suma de 767,1 milioane lei.
Comparativ, în perioada ianuarie -
septembrie 2013 suma achitatã
constructorilor de autostrãzi a fost
de 2,6 ori mai mare, ridicându-se
la 2,03 miliarde lei. În 2013, con-
structorii de autostrãzi au primit în
total 3,08 miliarde lei de la
CNADNR. Sumele nu includ TVA.

Reþeaua de autostrãzi din Româ-
nia cuprinde în prezent 300 de ki-
lometri ai autostrãzii A1 Bucureºti
- Nãdlac (Bucureºti-Piteºti - 109,6
km, centura Sibiu - 17,2 km, lotu-
rile 1,2,4 Sibiu-Orãºtie - 60 km,
Orãºtie-Deva - 32,5 km, lotul 1
Deva-Lugoj - 27 km, lotul 1 Lu-
goj-Timiºoara - 9,5 km, Timiºoa-

ra-Arad - 32,3 km, centura Arad -
12,3 km), circa 200 de kilometri
aferenþi autostrãzii A2 Bucureºti -
Constanþa (Bucureºti-Cernavodã -
152 km, Cernavodã-Medgidia -
20,5 km ºi Medgidia-Constanþa -
30,8 km), peste 100 kilometri ai
autostrãzii A3 Bucureºti - Borº (Bu-
cureºti-Ploieºti - 55,5 km, Câmpia
Turzii-Gilãu - 52 km), centura
Constanþei - 21,8 km ºi tronsonul
Balint- Lugoj (A6) - 11 km.

Rus: În Masterplanul de Transport
modificat toate municipiile

reºedinþã de judeþ au centuri
ocolitoare

Toate municipiile reºedinþã de
judeþ din România vor avea în
Masterplanul de Transport centuri
ocolitoare, aceasta fiind „o corec-
turã mare” apãrutã în urma dezba-
terii publice a documentului, a de-
clarat vineri searã, la B1 TV, mi-
nistrul Transporturilor, Ioan Rus.

„(...) Am discutat chiar azi cu echi-
pa doamnei comisar pentru Politi-
cã Regionalã (Corina Creþu - n.r.),
care a fost în vizitã oficialã la Bu-
cureºti, despre acest lucru. Vor fi
unele noutãþi faþã de ceea ce am
prezentat în prima instanþã. O sã
prefer sã vorbesc despre asta pes-
te vreo douã sãptãmâni, când va
avea aprobarea Guvernului. Pot
spune câteva lucruri extrem de
succint. (...) Toate oraºele sau toate
municipiile reºedinþã de judeþ din
România vor avea în Masterplan
centuri ocolitoare. Toate. Toate
centurile ocolitoare ale tuturor re-
ºedinþelor de judeþ vor fi direct le-
gate de drumuri expres sau de au-
tostrãzi”, a spus Rus. Acesta a ex-
plicat cã vor fi oraºe care vor avea
centura ocolitoare cu patru benzi,
ºi altele cu douã benzi. „În funcþie
de circulaþie, de toate criteriile care
se iau în considerare în decizia fi-
nalã, vor fi oraºe, ca de exemplu
Timiºoara, care în Masterplan are
centura ocolitoare la 4 benzi, faþã
de un oraº mai mic, cum e Târgu
Jiu, care are centura ocolitoare la
douã benzi, pentru cã în acest
moment dezvoltarea economicã,
traficul, etc.. impun doar douã
benzi. Pe lângã toate reºedinþele de
judeþ vor exista ºi multe alte oraºe
care au centuri ocolitoare. Toate lu-
crurile mari se finanþeazã din fon-
duri europene, diverse variante de
dezvoltare regionalã sau coeziune,
altele, la oraºe mai mici, din bugetul
statului. Asta e o noutate: toate mu-
nicipiile au centuri ocolitoare”, a
subliniat ministrul Transporturilor.

Autoritãþile veterinare vor face
demersuri cãtre Organizaþia Mon-
dialã pentru Sãnãtatea Animalã
(OIE) pentru declararea României
ca þarã liberã de „bluetongue”
(boala limbii albastre) pe perioada
sezonului rece, ceea ce ar permi-
te reluarea exporturilor de anima-
le vii cãtre þãrile arabe, a declarat
pentru Agerpres Vladimir Mãnãs-
tireanu, preºedintele Autoritãþii Na-
þionale Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor (AN-
SVSA). „Vom face demersurile
cãtre Organizaþia Mondialã pen-
tru Sãnãtatea Animalã ca sã fim
declaraþi þarã liberã de «blueton-
gue» pe perioada sezonului rece,
pentru cã este o perioadã în care
insectele care transmit virusul nu
mai au activitate ºi nici animalele

ANSVSA: Vom face demersuri ca România sã fie declaratã
liberã de „bluetongue” pe perioada sezonului rece

nu mai sunt purtãtoare de virus.
Din punctul nostru de vedere, în
aceste condiþii, se poate face ex-
port de animale vii cãtre þãrile ara-
be, atât de ovine cât ºi de bovine,
dar trebuie sã vedem în primul
rând cum reacþioneazã OIE la so-
licitarea noastrã”, a spus Mãnãs-
tireanu. În privinþa exporturilor,
ºeful ANSVSA a subliniat cã au
fost mai multe discuþii cu autori-
tãþile din Iordania, „pe mai multe
paliere”, iar interesul lor de a re-
deschide comerþul cu animale vii
„este foarte mare”, mai ales cã
România „era a doua þarã care fur-
niza ovine vii în aceastã þarã, ani-
malele fiind foarte apreciate din
punct de vedere al calitãþi ºi al gus-
tului cãrnii”. Crescãtorii români de
animale afirmã cã pagubele înre-

gistrate pânã în prezent din cauza
suspendãrii exporturilor de bovi-
ne ºi ovine în þãrile arabe, odatã
cu apariþia „bolii limbii albastre”,

se ridicã la aproape 150 de mili-
oane de euro, iar aceste restricþii
de export s-ar putea extinde pe o
perioadã de cel puþin doi ani.
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Mai precis, pachetele cu alimen-
te cumpãrate din bani de la bugetul
local vor începe sã fie înmânate be-
neficiarilor începând cu data de 2
decembrie. Ca ºi pânã acum, muni-
cipalitatea oferã aceste alimente cã-
tre categoriile de persoane aflate în
situaþii de risc social din Craiova.
Pachetele vor conþine câte doi litri
ulei, douã kilograme de zahãr, douã
kilograme de fãinã, un kilo-
gram de orez ºi un kilogram
de mãlai. În luna octombrie,
craiovenii au primit ºi alimen-
te gratuite oferite din fonduri-
le comunitare, care au constat
în 14 kilograme de fãinã, ºapte
kilograme de mãlai, opt pache-
te de paste fãinoase ºi 13 pa-
chete cu biscuiþi.

Categoriile de persoane
care primesc alimente

Produsele municipalitãþii se
vor distribui cãtre beneficiari
care se regãsesc într-una din
cele cinci categorii sociale, con-

Primãria Craiova a anunþat cã va în-
cepe sã distribuie alimentele oferite
din fonduri de la bugetul local la înce-
putul lunii decembrie. Autoritãþile

spun cã s-a ales aceastã lunã pentru a
veni în sprijinul familiilor cu venitu-
rilor modeste care se pregãtesc pentru
sãrbãtorile de iarnã.

siderate defavorizate. ªi anume, per-
soanelor cu handicap, adulþi ºi copii,
neinstituþionalizate; ºomerilor care be-
neficiazã de indemnizaþie de ºomaj sau
care se aflã în cãutarea unui loc de
muncã; pensionarilor cu venituri  cu-
mulate pânã la 500 lei pe lunã; per-
soanelor beneficiare de venit minim
garantat, precum ºi persoanelor fãrã
venituri care au vârsta peste 60 de

ani. Potrivit autoritãþilor locale, distri-
buirea produselor alimentare se va
face în funcþie de listele care au fost
transmise de cãtre Casa Judeþeanã
de Pensii Dolj, D.G.A.S.P.C. Dolj ºi
A.J.O.F.M. Dolj. De asemenea, au
fost luate în evidenþã ºi  listele în-
tocmite pe baza cererilor depuse de
persoanele fãrã venituri cu vârsta
peste 60 de ani ºi lista persoanelor

beneficiare de venit minim
garantat aflate în evidenþa au-
toritãþii locale.

Pachetele se distribuie
în cantina Colegiului
„Carol I”

Distribuirea alimentelor
se face în spaþiul care apar-
þine Colegiului Naþional „Ca-
rol I” - Cantinã, situat pe
strada ”Ion Maiorescu”,
nr.2, de luni pânã sâmbãtã
între orele 8.00 ºi 16. Pa-
chetele vor fi ridicate dupã
o programare în ordine al-

fabeticã: pe 2 decembrie – de la lite-
ra A-C; pe data de 3 decembrie – de
la literea D-G; pe data de 4 decem-
brie – de la litera H-M; pe data de 5
decembrie – de la literea N-P; pe data
de 6 decembrie – de la literea Q-ª; pe
data de 8 decembrie – de la litera T-
Þ; pe data de 9 decembrie – de la
lierea U-Z.

Beneficiarii trebuie sã vinã
cu actele doveditoare

Pentru ridicarea alimentelor, titu-
larul drepturilor prevãzute de legis-
laþia în vigoare trebuie sã se prezinte
cu: buletinul sau cartea de identitate
în original; cu cuponul de pensie din

ultima lunã de platã (pentru pensio-
nari); cu carnetul de evidenþã, vizat
la zi, sau adeverinþã eliberatã de
AJOFM Dolj (pentru ºomeri); cu
certificatul de încadrare în grad de
handicap (în original) pentru persoa-
nele cu handicap. Pentru persoanele
cu vârsta peste 60 de ani ºi fãrã ve-
nituri, pachetul cu alimente se va dis-
tribui în baza unei cereri care va fi
însoþitã de actul de identitate, actele
urmând sã fie depuse la sediul Pri-
mãriei Craiova din bulevardul „Olte-
nia”, bl. 65A1, parter (cartier Craio-
viþa Nouã) sau direct la depozitul de
distribuire.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºti din cadrul Biroului Dru-
muri Naþionale ºi Europene ºi cei
din cadrul Biroului Rutier Craiova
au acþionat pentru prevenirea ac-
cidentelor cauzate de încãlcarea
regimului legal de vitezã ºi de nea-
cordarea de prioritate vehiculelor.
În plus, oamenii legii au avut în
vedere ºi conºtientizarea pietoni-
lor cu privire la riscurile la care se
expun în situaþia în care nu res-
pectã regulile de circulaþie, cu pre-
cãdere cele referitoare la traversa-
rea strãzii. Echipajele de la Rutierã
au fost prezente pe principalele

Reprezentanþii Poliþiei Dolj au anunþat cã,
sâmbãtã searã, poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova aflaþi în serviciul de suprave-

Potrivit reprezentanþilor Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Dolj,
sâmbãtã dupã-amiazã, în jurul orei
17.00, pe D.J. 552 E, în satul Sãr-
bãtoarea, comuna Bucovãþ, Ionicã
Toma, de 40 de ani, din localitate,
în timp ce conducea un autoturism
Matiz, în dreptul unui imobil, nu s-
a asigurat corespunzãtor la schim-
barea direcþiei de mers cãtre stân-
ga ºi a intrat în coliziune cu moto-
cicleta Suzuki condusã regulamen-
tar în aceeaºi direcþie de mers de
Gabriel Potîrnichie, de 26 ani, din

Dacã 3 Aprilie – Ziua Jandarme-
riei Române – reprezintã naºterea
„dupã trup” a instituþiei, la 8 no-
iembrie, sãrbãtoare închinatã Sfin-
þilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil, jan-
darmii aniverseazã „facerea dupã
suflet” a acesteia. Sãrbãtoarea reli-
gioasã are conotaþii deosebite pen-
tru toþi jandarmii români, care, ase-
menea Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi
Gavriil, asigurã respectarea legilor
oamenilor pe pãmânt. De ziua Pa-
tronilor Spirituali ai Jandarmeriei
Române, în cadrul Inspectoratului
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Efectivele Poliþiei Rutiere din judeþul
Dolj au participat la acest sfârºit de sãp-
tãmânã la o razie de amploare pe toate
drumurile din judeþ în vederea preveni-
rii accidentelor de circulaþie, totodatã
urmãrindu-se ºi creºterea gradului de
siguranþã rutierã. În cadrul acestor ac-

tivitãþi, un craiovean de 32 de ani a rã-
mas fãrã permisul de conducere pentru
trei luni ºi a fost amendat cu 810 lei
dupã ce a bãtut recordul, fiind prins pe
Calea Severinului din Craiova circulând
cu 108 km/h. În total, oamenii legii au
aplicat peste 150 de amenzi.

drumuri naþional-europene din ju-
deþul Dolj, dar ºi pe arterele din
municipiul Craiova, în special în
locurile unde au fost înregistrate
frecvent evenimente rutiere. Mai
mult decât atât, acþiunea a vizat ºi
identificarea conducãtorilor auto
care au folosit telefonul mobil fãrã
dispozitiv de tip “ mâini libere” ,
dar ºi identificarea pasagerilor au-
toturismelor care nu poartã cen-
turile de siguranþã. „Ca urmare a
abaterilor de naturã contravenþio-
nalã constatate au fost aplicate 150
sancþiuni în valoare de peste

13.500 lei, dintre care 30 pentru
vitezã neregulamentarã, 7 pentru
neacordare prioritate vehicule, 28
pietoni au fost sacnþionaþi pentru
traversare neregulamentarã, iar alte
9 amenzi au fost aplicate pentru
neportul centurii de siguranþã. Au
fost reþinute în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce autove-
hicule pe drumurile publice 12 per-
mise de conducere ºi retrase 4
certificate de înmatriculare”, a de-
clarat agent principal Amelia Bar-
bu din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.

În cadrul raziei, Mihaela Drago-
tã, de 23 ani, din comuna Podari, a
fost depistatã în timp ce conducea
un autoturism Opel pe strada Calea
Bucureºti ºi la breteaua de legãturã
cu bulevardul Decebal nu a respec-
tat semnificaþia indicatorului “Ce-
deazã Trecerea” ºi nu a acordat
prioritate unui alt autoturism.
Aceasta a fost sancþionatã contra-
venþional cu amendã, iar ca mãsu-
rã complementarã i s-a reþinut per-
misul în vederea suspendãrii.

La capitolul vitezã, recordul l-
a atins Nicolae Creþan, de 32 ani,
din Craiova, depistat de poliþiºti,
pe Calea Severinului, în timp ce
conducea un autoturism Dacia
Logan cu viteza de 108 km/h.
Bãrbatul a fost sancþionat con-
travenþional cu amendã în valoa-
re de 810 lei, iar perimsul de con-
ducere i-a fost suspendat pe o
perioadã de 90 de zile, dupã cum
au mai precizat reprezentanþii IPJ
Dolj.

Jandarmii doljeni ºi-au sãrbãtorit
Patronii Spirituali

de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj s-
au desfãºurat activitãþi de prãznui-
re, precum ºi un ceremonial religios.
Sâmbãtã, 8 noiembrie a.c., începând
cu ora 08.00, la biserica cu hramul
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
a Inspectoratului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, preotul militar al unitã-
þii a oficiat Sfânta Liturghie prilejui-
tã de aceastã mare sãrbãtoare creº-
tinã, la care au participat cadre de
la cele douã unitãþi din Craiova, res-
pectiv IJJ Dolj ºi Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova.

În arest dupã ce a fost prins cu aproape 20.000 pachete de þigãri de contrabandã
Un bãrbat de 46 de ani, din Drobeta Turnu Severin, a fost reþinut pe

24 de ore, în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, dupã ce a fost prins, în
comuna Podari, cu aproape 20.000 de pachete de þigãri de contrabandã
în maºinã. Poliþiºtii de investigarea fraudelor au confiscat atât þigaretele,
în valoare de 240.000 lei, cât ºi autovehiculul folosit la transportul aces-
tora, care au fost predate Direcþiei Regionale pentru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Craiova. Mehedinþeanul urmeazã sã fie prezentat instanþei de
judecatã cu propunere de arestare preventivã.

Marble. Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor ajunºi la faþa locului
au preluat cercetãrile, stabilind faptul cã þi-
gãrile identificate provin din contrabandã, iar
valoarea acestora pe piaþã se ridicã la suma
de 240.000 lei. Astfel, pe numele celui în
cauzã a fost întomcit un dosar penal pentru
comiterea infracþiunii de contrabandã. În

baza probatoriului administrat de poliþiºtii
craioveni, mehedinþeanul a fost reþinut pen-
tru 24 de ore ºi introdus în arestul IPJ Dolj.
De asemenea, autoutilitara folositã la trans-
portul de þigarete a fost indisponibilizatã ºi
predatã Direcþiei Regionale Vamale Craiova,
care urmeazã sã stabileascã ºi prejudiciul
adus bugetului de stat de cãtre suspect.

„Suspectul urmeazã sã fie prezentat Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova cu
propunere de sesizare a judecãtorului de
drepturi ºi libertãþi în vederea emiterii man-
datului de arestare preventivã pentru o du-
ratã de 30 de zile”, ne-a declarat agent prin-
cipal Amelia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

ghere ºi control al circulaþiei, în comuna
Podari, au oprit pentru verificãri o autoutili-
tarã Mercedes Sprinter, la volanul cãreia a
fost identificat Nicuºor Predoaica, de 46 ani,
din Drobeta Turnu Severin, judeþul Mehe-
dinþi. La controlul fãcut în interiorul dubiþei,
oamenii legii au descoperit 19.990 pachete
þigãri netimbrate (399.800 þigarete) marca

Bãut la volan, a accidentat un motociclist ºi a fugit
Un motociclist de 26 de

ani, din comuna doljeanã
Bucovãþ, a fost rãnit,
sâmbãtã dupã-amiazã, de
un ºofer care a fugit de la
locul faptei. Tânãrul a
fost transportat la Spita-
lul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, pentru
îngrijiri medicale, iar când
l-au gãsit pe ºoferul
fugar poliþiºtii au stabilit
cã bãuse, aºa cã i-au
întocmit dosar penal.

aceeaºi localitate. Tânãrul motoci-
clist a fost rãnit, din fericire uºor,
fiind transportat cu o ambulanþã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru îngrijiri medicale,
însã ºoferul n-a stat sã vadã care
este starea victimei sale, fugind de
la locul faptei. Poliþiºtii ajunºi la faþa
locului au demarat cercetãrile, con-
ducãtorul auto care a pãrãsit locul
faptei fiind identificat ºi prins în ju-
rul orei 18.00. Acesta a fost testat
cu aparatul etilotest rezultând o con-
centraþie de 0,63 mg/l alcool pur în

aerul expirat, acum fiind cercetat
penal, în stare de libertate pentru
trei infracþiuni.

„Din accident, a rezultat vãtãma-
rea corporalã uºoarã a conducãto-
rului motocicletei, care a fost trans-
portat la spital, iar poliþiºtii au în-
tocmit pe numele ºoferului dosar
penal pentru vãtãmare corporalã din
culpã, conducere sub influenþa bã-
uturilor alcoolice ºi pãrãsirea locu-
lui accidentului”, ne-a declarat agent
principal Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.
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La Craiova, ieri, în cadrul târ-
gului Cariere în Alb au fost pre-
zente ºapte companii recrutoa-
re ce au prezentat oferta, una
destul de bogatã, cadrelor me-
dicale aflate în cãutarea unui loc
de muncã în þãri precum Belgia,
Franþa, Norvegia, Suedia sau
Germania. De altfel job-urile
puse la dispoziþie în cadrul aces-
tui eveniment au fost adaptate
nevoilor ºi intereselor candida-
þilor din România, adresându-se
tuturor categoriilor de personal
medical: medici, studenþi, den-
tiºti, farmaciºti, asistenþi medi-
cali sau kinetoterapeuþi. „Pleca-
rea medicilor este un fenomen

Medicii craioveni continuã sã fie
atraºi de locurile de muncã din strãi-
nãtate. Drept dovadã, ºi ieri la târ-
gul Cariere în Alb, au fost prezenþi
destul de mulþi absolvenþi de Medici-
nã, Farmacie sau Medicinã Dentarã

care se gândesc serios sã-ºi pãrãseas-
cã þara. Motivaþia este diferitã: unii
nu reuºesc sã-ºi gãseascã un loc de
muncã în spitalele autohtone, alþii
sunt în cãutarea unui salariu mai
mare decât ce primesc în România.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

constant la noi în þarã. Condiþii-
le de muncã din România ºi ni-
velul salarial scãzut îi determinã
pe tot mai mulþi medici sã se ori-
enteze cãtre un job în strãinãta-
te. În plus, acolo au posibilita-
tea sã se dezvolte mult mai bine
pe plan profesional”, a explicat
Cãtãlin Lungu, organizator în
cadrul târgului Cariere în Alb.

Tinerii, atraºi
cu salarii de câteva
ori mai mari
decât în þarã

Salariile oferite sunt incom-
parabile cu cele din România.

În spitalele din strãinãtate, pen-
tru un medic rezident salariul
porneºte de la 2.000 de euro,
iar pentru medici specialiºti de
la 3.500 de euro, în funcþie de
experienþã. În plus, unii dintre
absolvenþii de Medicinã aleg sã
plece peste hotare pentru cã în
þarã nu au reuºit sã-ºi gãseas-
cã un loc de muncã. „Aº vrea
sã plec în Germania pentru cã
aici nu am gãsit un loc de mun-
cã în domeniu. În plus, con-
teazã mult ºi nivelul salarial.
Acolo eºti altfel rãsplãtit pen-
tru munca pe care o depui.
Nici nu se comparã. Sper sã
gãsesc aici o oferã bunã”, a
mãrturisit Elena Florescu, o tâ-
nãrã prezentã ieri la târg.

Cea de-a patra
ediþie la Craiova

Aºa cum s-a întâmplat ºi cu
alte ocazii, în cadrul târgului de
joburi angajatorii au venit ºi cu
oferte speciale: locuinþe de ser-
viciu, suport în gãsirea de lo-
curi de muncã pentru ceilalþi
membri ai familiei, cursuri de

limbã strãinã gratuite sau spri-
jin pentru includerea copiilor în
sistemul de învãþãmânt public
din þara respectivã. Pentru cei
ce nu vor sã se stabileascã într-
o altã þarã existã ºi varianta lo-
curilor de muncã temporare sau
varianta în care sã lucreze douã
sãptãmâni în þara ºi douã în afa-
rã. În aceste situaþii se pot ob-
þine pânã la 3.000 de lire pe
lunã.

Aceasta a fost cea de-a patra
ediþie organizatã la Craiova, ur-
mãtorul oraº în care va poposi
caravana „Careers in White In-
ternational” fiind Oradea – 16
noiembrie , apoi Târgu Mureº –
22 noiembrie ºi Cluj-Napoca –
23 noiembrie. În ultimii ani, ast-
fel de evenimente au fost tot mai
cãutate de medicii ºi asistenþii
care au întâmpinat dificultãþi în
a-ºi gãsi un loc de muncã sau
care, pur ºi simplu, doresc un
job mai bine plãtit.

Campania este structuratã sub
forma unui program de donaþii
individuale, prin intermediul cã-
ruia orice persoanã poate dona
50 lei/lunã, pe parcursul unui an
ºcolar, ajutând astfel un copil sã
aibã asigurat necesarul de rechi-
zite, cãrþi, îmbrãcãminte ºi în-
cãlþãminte, pentru a putea mer-

„Gesturile mici fac oamenii mari!”, aºa se numeºte campania pe care Asociaþia „Vasiliada” a
lansat-o cu scopul de a ajuta cu burse lunare copiii din mediul rural care au rezultate bune la

învãþãturã, dar provin din familii cu posibilitãþi materiale reduse.

ge la ºcoalã. Donaþiile se
pot face la sediul Asocia-
þiei Vasiliada, din Craiova,
str. Fraþii Buzeºti, nr. 20
(vis-a-vis de Hotelul Gre-
en House) sau prin vira-
ment bancar, în Contul
IBAN: RO75 RNCB 0140
0184 5698 0001, deschis
la BCR Jiul Craiova, cu
menþiunea „BURSA”.
Pentru informaþii supli-
mentare poate fi accesa-
tã pagina de internet
www.AsociaþiaVasiliada.-

ro, tel: 0251 521 040.
„În denumirea campaniei am

reuºit sa cuprindem în întregime
spiritul acesteia. Ne propunem sã
ajutãm copiii din mediul rural
care învaþã bine sã creascã mari
ºi odatã cu ei, implicit, datoritã
generozitãþii noastre, vom creº-
te ºi noi. Mulþumim tuturor par-

tenerilor ºi donatorilor noºtri pen-
tru cã susþin acest demers ºi
cred, alãturi de noi, cã gesturile
mici fac oamenii mari”, a decla-
rat preotul Adrian Stanulicã, pre-
ºedintele Asociaþiei Vasiliada.

Campania
îºi propune sã ajute

copiii aflaþi
în dificultate

Campania are un puternic ca-
racter comunitar, datoritã faptu-
lui cã, pe de o parte, îºi propune
sã ajute concret un numãr cât mai
mare de copii aflaþi în dificulta-
te, iar pe de altã parte, contribu-
ie la dezvoltarea sentimentului de
responsabilitate socialã, datoritã
partenerilor sãi: SC Lactag SA,
TVR Craiova ºi Radio România
Oltenia Craiova.

 „TVR Craiova susþine prin in-
termediul Jurnalului Regional

campanii care se adreseazã co-
munitãþii în dorinþa de a ajuta în
diverse cauze, dar ºi de a creºte
spiritul comunitar. Nu este pen-
tru prima datã cand suntem alã-
turi de Asociaþia Vasiliada în me-
diatizarea poveºtilor celor care
au nevoie de ajutorul nostru, al
tuturor, pentru a depãºi momen-
te grele din existenþa lor”, a pre-
cizat Mirela Giodea, producãtor
executiv TVR Craiova.

Campanie
promovatã la radio

ºi TV
Zilnic, cele doua instituþii me-

dia vor difuza spoturi radio/tv
pentru promovarea campaniei,
iar poveºtile de viaþã ale copiilor
incluºi în program vor fi prezen-
tate în Jurnalul Regional al TVR
Craiova ºi în emisiunile realizate
de Radio România Oltenia Craio-

va. „De-a lungul vremii, timp de
optzeci ºi ºase de ani, radioul
public a susþinut ºi susþine per-
formanþa. Pânã la performanþã,
însã, prin chiar legea sa de orga-
nizare ºi funcþionare, radioul pu-
blic se ocupã permanent de in-
formare, formare, educare ºi
culturalizare. Aºadar, cum ar pu-
tea radioul public, care te învaþã
sã scrii fãrã creion, te învaþã sã
citeºti fãrã vreo carte, te învaþã
sã-þi imaginezi numai din farme-
cul celui ce-þi relateazã, cum ar
putea radioul public, repet, sã nu
încurajeze iniþiativele de acest fel,
sã nu susþinã ideea napolenianã a
bastonului de mareºal ascuns în
raniþa cine ºtie cui? Iar pentru cei
care cred cã nu se meritã, gân-
diþi-vã de unde a plecat Marin
Sorescu”, a afirmat Alexandru
Mogoºeanu, manager Radio Ro-
mânia Oltenia Craiova.
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În zonele geografice în care s-
a votat pro-Iohannis s-au organi-
zat în weekend proteste anti Pon-
ta, pe fondul solidarităţii, s-a spus,
cu diaspora, unde au fost dificul-
tăţi la exprimarea votului în turul
I. Mobilizarea s-a făcut prin reţe-
lele de socializare, în intenţia fide-
lizării electoratului, bănuim, dar tot
spectacolul pare grotesc şi lipsit
de orice logică. În fond, după atâ-
tea şi atâtea rânduri de alegeri pre-
zidenţiale, cu deznodământul lor
cunoscut, nu avem nimic neobiş-
nuit de această dată, în afara unei

MIRCEA CANŢĂR

Proteste pentru ce?
finale în care se confruntă un can-
didat social-democrat, care este şi
premierul în exerciţiu, şi unul al
dreptei, de dată recentă, primar al
Sibiului. Ce sens au atunci diver-
siunile bine ticluite, masc ate în
proteste cu violenţă, care frondea-
ză normalitatea? Cum este posibil
aşa ceva într-o ţară membră UE şi
NATO? Cine are interesul să men-
ţină isteria în jurul unei aiuritoare
dictaturi pesediste, dominaţie de
altfel denunţată ca fiind partajată
cu un premier liberal, totul ca Vic-
tor Ponta să dobândească imagi-

nea unui lider c ontroversat? Nu
cumva, în alte linii, mult mai dis-
crete, se încearcă translarea sce-
nariului ucrainean, ca de altfel şi
în 2004, cu „revoluţia portocalie”?
Vasăzică, distinşii intelectuali An-
drei Pleşu, Mircea Cărtăresc u,
Vladimir Tismăneanu şi care mai
sunt, au dreptul să-şi exprime
public opţiunea desc hisă faţă de
Klaus Iohannis , cerând acelaşi
lucru şi s impatizanţilor, în vreme
ce nonagenarul Radu Beligan, un
titan al scenei teatrului,  căreia i s-
a dăruit cu toată fiinţa,  n-are voie

să facă acelaşi gest faţă de Victor
Ponta. Semn că sensul democra-
ţiei nu mai este puterea dobândită
prin votul popular, c i protecţia
elitelor. Şi, în subsidiar, a ONG-
urilor. Cine este Klaus Iohannis
ca să declanşeze asemenea pasi-
uni,  de-a dreptul bolnave? Deo-
camdată observăm, c u stupoare,
că este un c andidat de-a dreptul
confecţionat, care fuge de orice
confruntare deschisă cu contra-
candidatul său,  uimind până şi
simpatizanţii dreptei prin puerili-
tatea justificărilor. Se poate admite

că f iecare candidat are avantajele
şi dezavantajele lui.  Dar deocam-
dată sondajele îl dau pe Victor
Ponta ca favorit în turul II al pre-
zidenţialelor  ce vor avea loc  du-
minic ă, 16 noiembrie a.c. . Re-
luăm ideea cu solidaritatea mani-
festanţilor de care pomeneam cu
diaspora, fiindcă o nedumerire
stăruie: în urmă cu cinci ani, când
la Paris s-a votat cum s-a votat,
o linişte deplină s-a aş ternut pes-
te întregul proces electoral. Ceea
ce atestă că nimic nu este întâm-
plător şi tâlcul este altul.

Finanţările de vehicule au repre-
zentat, pe primele trei trimestre din
acest an, aproape 73% din porto-
foliul de produse al BCR Leasing
IFN. În interiorul acestui segment,
mai mult de jumătate din finanţări
(52%) au fost destinate leasingului
de autoturisme, 38% leasingului de

BCR Leasing IFN a înregistrat, în primele nouă luni ale
acestui an, o creştere a vânzărilor cu aproximativ 95% faţă
de perioada similară a anului trecut, valoarea bunurilor
finanţate fiind de circa 61 milioane euro. Cele mai mari
creşteri au fost înregistrate pe segmentul de leasing pentru
vehicule comerciale grele, unde compania a realizat o tri-
plare a valorii finanţate faţă de trimestrul trei 2013.

vehicule comerciale grele şi 10%
leasingului de vehicule comerciale
uşoare.  „Am încercat să răspun-
dem adecvat cerinţelor pieţei, prac-
ticând niveluri atractive de costuri
la client, concomitent cu o creşte-
re a celorlalte beneficii legate de ni-
velul avansului minim, perioada

maximă de finanţare, cotele de asi-
gurare negociate cu societăţile de
asigurare partenere, astfel încât
pachetul de finanţare-asigurare-ser-
vicii oferit clientului să îşi păstreze
competitivitatea în orice moment”,
a declarat Bogdan Speteanu, Direc-
tor General BCR Leasing IFN.

Condiţii speciale la achiziţia de
camioane noi şi second hand

Pe segmentul de leasing pen-
tru autoturisme noi, compania a
înregistrat c reş teri cu 84% faţă
de aceeaş i perioadă a anului tre-
cut. În acelaşi timp, finanţărea de
vehic ule c omerc iale grele s-a
aflat în centrul preocupărilor BCR
Leasing IFN, mai mult decât în
anii precedenţi, compania adău-
gând noi beneficii pentru c lienţi
prin promovarea în comun cu
dealeri-parteneri,  pe anumite
mărci şi segmente. În acord cu
posibilităţile f inanciare şi cerin-
ţele actuale ale transportatorilor,

compania oferă până la sfârşitul
aces tui an c ondiţii speciale la
ac hiziţia de camioane noi şi se-
cond hand.  Finanţările de echi-
pamente pe primele luni ale aces-
tui an au reprezentat circa 22%
din portofoliu l BCR Leas ing
IFN.  Principalele domenii pen-
tru care s-au finanţat ec hipamen-
te sunt transport, industr ie,  agri-
cultură ş i construcţii Au fost f i-
nanţate de asemenea,  ec hipa-
mente de stocare a datelor, echi-
pamente medicale, utilaje de c u-
răţenie urbană, urmate de echi-
pamente pentru industr ia ali-
mentară şi chimic a.

MARGA BULUGEAN
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EURES România dispune  de 100 de locuri de  muncă  pen-
tru persoane le  care doresc să lucreze în dome niul agricol –
cules  de  mazăre în Dane marca, pe ntru care se  va organiza
selecţie  la Slobozia în a doua de cadă a lunii  de ce mbrie   2014.
Sunt solicitate pe rsoane cu vârsta minimă de 18 ani,  apte
pentru munca la câmp (constituie  avantaj expe rie nţa ante -
rioară în munca agricolă).  Lucrătorii trebuie să fie motivaţi
ş i flexibili în privinţa programului ş i de asemene a să aibă
cunostinţe  de limba e ngle za - nive l mediu. Plata muncii e ste
în functie  de cantitate a recoltată (la k ilogram).  Salariul e ste
în jur de  0.6 euro / kilogram+ 12.5% bani de  conce diu. Impo-
zitul ş i contribuţiile sociale  se  vor de duce  din salariu con-
form le gis laţiei dane ze . „Cazare a es te  oferită de  angajator
contra cost,  taxa de cazare/lucrător/zi fiind  între 5-8 e uro
(se  asigură spaţii pe ntru preparare a mâncării,  duşuri, ma-
ş ini de  spălat, TV, interne t wireless) .  Contractul de muncă
e ste între  20 mai 2014 – 10 se ptembrie 2014,  6 zile /săptămâ-
nă,  în me die  30-40 ore/săptămână.Munca înce pe  de vreme di-
mineaţa ş i se te rmină în jurul prânzului”, se precize ază într-
un comunicat de pre să al AJOFM Dolj.  Te rmenul limita pen-
tru aplicare  e ste 1 decembrie .

MARGA BULUGEAN

Doljenii “invitaţi” să culeagă mazăre în Danemarca
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Simpozionul are ca obiectiv
formarea competenþelor  de
apreciere, pãstrare, transmite-
re, realizare ºi dezvoltare dura-
bilã a elementelor de identitate,
în contextul echilibrului ecolo-
gic. Organizatorii proiectului
susþin cã viitorii specialiºti tre-
buie sã fie bine integraþi în pro-
blemele de protecþie a mediu-
lui. „Gestionarea resurselor de
apã în contextul dezvoltãrii du-
rabile este foarte importantã,
apa fiind unul dintre elementele
esenþiale vieþii. Atunci când ne
referim la calitatea apei nu ne
gândim neapãrat la factorii care

Paginã realizatã de ELIZA BOTNARI

Colegiul Naþional „Carol I” din Cra-
iova a organizat vineri, 7 noiembrie a.c.,
simpozionul judeþean dedicat Zilei Inter-
naþionale a Mãrii Negre cu tema „Ges-
tionarea resurselor de apã în contextul

dezvoltãrii durabile”. În jur de 20 de ºcoli
din judeþul Dolj au luat parte la acest sim-
pozion. Proiectul este dedicat cadrelor
didactice, fiind ºi un bun prilej pentru
promovarea rezultatelor acestora.

Parteneri ai simpozionului „Gestionarea resurselor de apã în
contextul dezvoltãrii durabile” sunt Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, Casa Corpului Didactic ºi Universitatea din Craiova.
Proiectul este coordonat de catedra de istorie ºi geografie din
cadrul Colegiului Naþional „Carol I”.

deterioreazã imediat, ci pe ter-
men lung, aici mã refer la con-
flictele ºi experimentele care se
fac în jurul Mãrii Negre. Cu
aceastã ocazie am dezbãtut în
mare parte rolul pe care îl joacã
România în poziþia strategicã la
Marea Neagrã, pornind cu ceea
ce s-a întâmplat în timpul ma-
relor rãzboaie ºi pânã la conflic-
tul actual al Crimeii. În urma
acestui simpozion dedicat pro-
fesorilor, dascãlii vor duce in-
formaþiile ºi mesajele obþinute
clasei, oragânizând dezbateri ºi
note informative”, susþine Ma-
ria Ciobanu, consilier educativ,

profesor de geografie la Cole-
giul Naþional „Carol I” ºi orga-
nizator al simpozionului dedicat
Zilei Internaþionale a Mãrii Negre.

Probleme ecologice
cu care se

confruntã omenirea
Iniþiatorii simpozionului se

aratã a fi îngrijoraþi de situaþia
ecologicã actualã, deteriorarea
continuã a mediului ºi degrada-
rea apelor, cea din urmã fiind,
dupã pãrerea lor, una dintre cele
mai grave probleme cu care se
confruntã omenirea. Dezvolta-
rea inteligenþei ecologice a ele-
vilor reprezintã un lucru aproa-
pe imposibil fãrã cunoaºterea
riscurilor pe care le constituie
activitãþile umane asupra me-
diului, iar introducerea noilor

educaþii, printre care se numã-
rã ºi educaþia ecologicã consti-
tuie un beneficiu enorm pentru
educarea tinerei generaþii ºi nu
numai. Scopul simpozionului
este creºterea responsabilitãþii

faþã de ocrotirea mediului, prin
educarea spiritului eco-civic ºi
implicarea activã a profesorilor,
precum ºi a întregii comunitãþi,
în vederea formãrii unei atitu-
dini de respect faþã de mediu.

Conþinutul metodologiei se re-
ferã cadrelor didactice din siste-
mul naþional de învãþãmânt preu-
niversitar. Potrivit legii, examenul
de definitivat se va susþine în uni-
tãþile de învãþãmânt care permit
organizarea acestuia atât pentru
cadrele didactice care susþin exa-
menul, cât ºi pentru comisia de
evaluare. Centrele de examen vor
fi stabilite de cãtre administraþia
inspectoratelor ºcolare. Proba con-
stã în susþinerea a cel puþin douã
inspecþii la clasã ºi o probã scrisã,
cu subiecte elaborate de cãtre Cen-
trul Naþional de Evaluare ºi Exa-
minare în conformitate cu progra-
mele specifice pentru examen,

MEN aprobã Metodologia de organizare ºi desfãºurare
a examenului naþional de definitivare în învãþãmânt
Ministerul Educaþiei Naþionale, repre-

zentat prin ministrul educaþiei Remus
Pricopie, a aprobat Metodologia de or-
ganizare ºi desfãºurare a examenului na-

þional de definitivare în învãþãmânt, prin
ordinul 4808/2014, publicat în Monito-
rul Oficial al României, Partea I nr.772
din 23 octombrie 2014.

aprobate de ministrul educaþiei na-
þionale. Examenul se va susþine în
limba românã, iar profesorii care
predau în limbile minoritãþilor na-
þionale, au ocazia sã susþinã proba
în limba de predare la clasã. Ca-
drele didactice se pot înscrie la exa-
menul de definitivat în cadrul uni-
tãþilor de învãþãmânt în care acti-
veazã ºi vor susþine proba la una
din disciplinile pe care o predau
sau pot fi înregistraþi în baza spe-
cializãrilor trecute în diploma pe
care o posedã sau a unui certifi-
cat de absolvire a cursurilor post-
liceale cu durata de minimum 1,5
ani, aprobate de MEN. Persoane-
le care se vor înscrie la examenul

de definitivare în învãþãmânt tre-
buie sã aibã dovada absolvirii pro-
gramului de pregãtire psihopeda-
gogicã (foaie matricolã sau anexã
la diploma de licenþã/master sau
certificat oferit de Departamentul
pentru Pregãtirea Personalului Di-
dactic).

Condiþii de înscriere la examenul
de definitivare în învãþãmânt

Pentru a se putea înscrie la exa-
men, candidaþii trebuie sã împli-
neascã câteva condiþii esenþiale: sã
aibã un stagiul de predare de cel
puþin un an în sistemul naþional de
învãþãmânt preuniversitar, sã obþi-
nã media notelor finale de la inspec-
þiile speciale de cel puþin 8(opt) ºi
sã aibã calificativul parþial „Bine”
sau „Foarte bine” pentru anul ºco-
lar în curs. Înscrierile pentru sus-
þinerea examenului de definitivare
se pot face pânã pe 21 noiembrie
a.c. Dosarele vor fi transmise cã-
tre Inspectoratele ªcolare, care, în
cele din urmã, le vor înregistra în
aplicaþia Ministerului Educaþiei
Naþionale pânã pe 19 decembrie
a.c. În acest an, examenul de sus-
þinere a probei scrise este progra-
mat pe data de 9 iulie. Contestaþiile
se vor depune la centrele de exa-
men, iar lucrãrile contestate vor fi
resigilate, secretându-se ºi nota de
la prima evaluare.

Studenþii înscriºi în ultimul
an la studii universitare de
licenþã sau masterat în cadrul
universitãþilor membre a
Agenþiei Universitare a Franco-
foniei (AUF) din Europa
Centralã ºi de Est, pot aplica
pentru o mobilitate de stagiu
profesional pentru anul 2015.
Acest stadiu se referã la
consolidarea competenþelor
necesare dezvoltãrii profesiona-
le, promovarea integrãrii
profesionale în regiunea de
origine ºi accesul tinerilor ºi
femeilor în funcþii de conduce-

re. AUF acordã burse de stagiu
profesional pentru o perioadã
de 1-3 luni, iar mobilitãþile se
pot efectua în perioada mai-
decembrie 2015. Scopul acestui
stagiu este familiarizarea studen-
þilor cu mediul profesional ce
corespunde cu studiile pe care le
urmeazã, iar competenþele
dobândite le vor ajuta pentru a
se integra în plan profesional la
finalizarea studiilor. Înscrierile
se pot face începând cu data de
3 noiembrie 2014, data limitã de
transmitere a dosarului fiind 2
martie 2015 (ora 17.00).
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Pagină realizată de MAGDA BRATU

Gândită ca o retrospectivă a sta-
giunii precedente – prima petrecută
de Teatrului pentru Copii şi Tine-
ret „Colibri” în noul sediu, din Ca-
lea Bucureşti nr. 56 –, reprezenta-
ţia de vineri seara a reunit secven-
ţe din spectacole de succes ale in-
stituţiei şi a fost prezentată ca o
poveste în poveste, descoperită de
copilul curios ce dă la o parte ca-
pacul cufărului magic.
Povestea poveştilor,
pe acorduri muzicale live

Rând pe rând, din acesta au ieşit
năstruşnicele personaje din „Eu sunt
Shakespeare”, păpuşi, costume, de-
coruri şi fel de fel de elemente de
recuzită din „Inimă de piatră”,
„Sarea în bucate”, „Fata babei şi
fata moşneagului”, „Răţuşca cea
urâtă”, „Ursul păcălit de vulpe”
ş.a. Nu o dată, povestea s-a mutat
din scenă pe ecranul de proiecţie,
unde mai micii şi mai marii specta-
tori au putut (re)vedea fragmente
din „Autobuzul cu păpuşi” ori din
Festivalul „Puppets occupy street”,
care a acut loc în perioada 25 au-
gust – 1 septembrie.

Totul pe ritmurile live ale orches-
trei şi corului elevilor Liceului de
Arte „Marin Sorescu”, care, sub
bagheta dirijorului Florian George
Zamfir, au prezentat un colaj de
piese pe cât de cunoscute, pe atât
de îndrăgite. N-au lipsit „The Se-

- Domnule  Marce l Iureş ,
cum este revenirea acasă?

- Revin mereu acasă, asta în-
semnând cu o frecvenţă de… o
dată pe lună. Trăieşte mama mea,
o am aici pe sora mea, am nepoa-
ta… Aşa că fiecare revenire e o
bucurie.

- Cum v-a plăcut ce aţi văzut
astă-seară pe scena Teatrului
„Colibri”?

- Foarte mult! A fost o bucurie
făcută copiilor, părinţilor… E o sală
primitoare aici şi, în plus, bate o
inimă imensă în clădirea asta –
vorbesc de Adriana Teodorescu.

„Mi-ar plăcea să joc pentru copii, la un moment dat!”

Actorul Marcel Iureş, la Craiova: „Vin la întâlnire cu un oraş
căruia îi datorez aproape totul”

Spectacolul de gală a fost coordonat de Rodica şi Mugur Prisăcaru, actori alături de
care publicul s-a bucurat să îi revadă pe Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu, Iulia Câr-
stea, Oana Stancu, Alis Ianoş, Daniel Mirea, Emanuel Popescu şi Cosmin Dolea.

Debutul oficial al noii stagiuni a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” a fost mar-
cat, vineri seara, printr-un spectacol de gală plin de culoare şi sunet, o adevărată sărbătoa-
re a artelor. Căci alături de păpuşari au venit tineri muzicieni ai Liceului de Arte „Marin
Sorescu”, precum şi un invitat special: actorul Marcel Iureş, fondatorul şi directorul Tea-
trului ACT din Bucureşti – cu care, în perioada următoare, instituţia craioveană va avea un
parteneriat artistic. Bucuros de revenirea acasă, Marcel Iureş s-a adresat publicului craio-
vean, care l-a primit cu ropote de aplauze. «Eu sunt produsul acestui oraş. Ce face doamna
Adriana Teodorescu (n.r. – managerul Teatrului „Colibri”) cu dvs. s-a făcut şi cu mine, în
urmă cu mai bine de 50 de ani. Şi îţi vine rândul să dai mai departe, următoarelor genera-
ţii… Cam asta încercăm noi să facem acum», a spus actorul, după cum se ştie băileştean de
origine şi un apropiat al Craiovei, al cărei Cetăţean de Onoare a şi devenit de curând.

Lumea asta arată bine, ceea ce în-
seamnă că teatrul îşi face treaba.

- Despre actorii acestui tea-
tru ce păre re ave ţi? Cum aţi
relaţionat?

-  Sunt extrem de impres io-
nanţi. Şi ei, şi toţi actorii care joa-
că pentru copii.  Au ceva special
în ei,  ca oameni.  Sunt ca niş te
spir ite… Oric um, au mai mult
decât actorii de dramă sau, c um
să le zic , ac torii pentru oameni
mari. Au c eva în plus. Mie îmi
lipseş te această experienţă. Mi-
ar  plăcea să joc pentru copii, la
un moment dat!

- Dacă tot sunteţi la Teatrul
„Colibri”, poate…

- Da, nu se ştie!
- Ne puteţi dezvălui câte ceva

despre  parte ne riatul ACT –
„Colibri”?

- Teatrul ACT, cu ce are în bu-
zunare şi în cap, va veni la Teatrul
„Colibri”. Vom vedea cu ce frec-
venţă – o dată pe lună, de două
ori, nu ştiu… Se creează, practic,
o legătură între ce jucăm noi la
Bucureşti, într-o pivniţă, şi un alt
spaţiu, un alt teatru,  într-un alt
oraş, cu o altă marcă – pe alocuri
mai mare decât marca Bucureştiu-
lui. Şi din asta trebuie să iasă ceva.
Vom vedea ce, nu se ştie niciodată
la teatru!

- Este o provocare de ambele
părţi…

- Da. Eu zic că o să fie bine.
Înţeleg că una din ţinte este, aici,
tineretul, c are la Bucureş ti vine

masiv la teatru – cel puţin la
mine, la ACT. Dacă îl putem face
mai numeros şi aici, e un luc ru
formidabil. Cred că unul din c u-
vintele importante, cuvintele-che-
ie ale relaţiei noastre es te căldu-
ra, emoţia. Dacă pot adăuga la
căldura ac estui spaţiu o linie, ca
la termometru, e foarte bine! Cu
cât suntem mai mulţi în emoţia
ac easta, cu atât este mai bine şi
oraşului,  şi şcolilor… De la pri-
chindeii de 5 ani până la studenţi,
tuturor le face bine.

- Apropo de oraş… Craiova
se s trăduie şte, prin acest  gen
de manifestări, şi prin altele,
să demonstrează că merită ti-
tlul de capitală culturală e uro-
peană. Cum apreciaţi ace astă
iniţiativă?

- Este perfect valabilă. De ce
nu? De ce să nu sperăm la aşa
ceva? Şi chiar să şi muncim pen-

tru treaba asta… Fiecare oraş, fie-
care regiune are ceva al ei. Dacă
am apucat-o pe c alea asta, baza
este să credem că vom reuşi. Să
înc ercăm să ne c unoaş tem mai
bine, să ne punem în valoare unii
pe ceilalţi şi toţi la un loc, istoria,
lada de zestre a acestei regiuni. E
o formă de a ne strânge la un loc,
de a ne aduce aminte ce ceea ce
uitaserăm că există aici şi, dacă ne
luminăm un pic după un efort de
câţiva ani, va fi o mare victorie.
Să zicem la final: „Mă, muncirăm,
mă, dar ieşi ceva!”.

- Vă face plăcere să vi se aso-
cieze numele cu acest demers?

- Aş zice că e o datorie a mea.
Vin la întâlnire cu un oraş căruia îi
datorez aproape totul – naşterea,
copilăria, şcoala de toate felurile,
biblioteca, apoi marile întâlniri…
Aşa ceva adaugă, nu sc ade din
valoare în viaţa unui om…

Adriana Teodorescu, managerul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”:
«Gala de deschidere a stagiunii 2014-2015 am vrut să

fie un moment foarte important, ca încă o piatră de te-
melie pentru ceea ce înseamnă că trebuie să construim
în continuare. Şi cine îşi aminteşte ce s-a întâmplat la
începutul fostei stagiuni şi parcursul acesteia vede că sun-
tem în crescendo. Şi aşa o vom ţine! De ce acest specta-
col mixt de gală? Pentru că eu cred că scena – ca şi sala –
aparţine în egală măsură copiilor, tinerilor, poveştilor, pă-
puşilor, muzicii, literaturii, cinematografiei, fotografiei…
Toate sunt arte pe care „Colibri” le reuneşte.

În această nouă stagiune vom avea o colaborare cu
Teatrul ACT şi cu Marcel Iureş, directorul şi fondato-

rul acestuia, care în sfârşit se întoarce acasă – nu nu-
mai metaforic, ci… de-adevăratelea! Şi avem planuri
pe termen lung. Teatrul ACT adună în jurul lui foarte
mulţi tineri, foarte mulţi oameni talentaţi, exact ca noi.
Eu cred foarte mult în acest parteneriat public-privat.
Iar în opinia mea ACT este teatrul numărul unu din
România, la ora actuală, vorbind despre teatrele priva-
te. Sunt convinsă că foarte mulţi copii, tineri şi părinţii
lor vor vrea să vină să vadă spectacolele actorilor de la
ACT. Acest parteneriat punctează foarte mult la ceea
ce înseamnă imagine şi calitate. În acelaşi timp, de-
monstrează că se poate, doar să îţi doreşti!».

cond Waltz” de Şostakovici, „In
Noctem” – coloana sonoră din fil-
mul „Harry Potter”, „Lux Aeterna
(Requiem for a dream)” de Clint
Mansell, nici „Derniere Danse”,
melodia Indilei, cântăreaţa din

Franţa cu origini algeriene şi indie-
ne. Totodată, elevii liceului craio-
vean au adus în foaierul Teatrului
„Colibri” o expoziţie de pictură, de-
sene şi schiţe, care poate fi admi-
rată şi zilele acestea.
Parteneriat onorant cu Teatrul ACT

«Ne-am dorit să prezentăm un
spectacol pentru toată lumea – şi
pentru cei mici, care să se bucure
de poveste şi de păpuşi, şi pentru
cei mari, care să capete curaj şi să
păşească pe această scenă. Şi am
oferit un exemplu: Liceul de Arte

„Marin Sorescu” – un
loc în care tinerii talen-
taţi pot să se dezvolte,
pot să crească artistic.
Pe mulţi dintre ei îi veţi
revedea pe marile sce-

ne sau în mari expoziţii ale lumii»,
s-a adresat publicului Adriana Teo-
dorescu, managerul Teatrului pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri”. Toto-
dată, aceasta le-a spus celor pre-
zenţi la spectacolul de gală că „în-
cepând din această stagiune, Tea-
trul ACT din Bucureşti va fi unul

dintre partenerii noştri – ceea ce ne
onorează – şi va gira ceea ce noi
încercăm să facem: să vă aducem
pe cât mai mulţi la teatru pentru a
vedea pe această scenă lucruri care
vă vor marca”.

A salutat publicul însuşi actorul
Marcel Iureş, fondatorul şi actua-

lul director al Teatrului ACT, după
cum se ştie băileştean de origine şi
un apropiat al Craiovei, al c ărui
Cetăţean de Onoare a şi devenit de
curând. «Îl avem pe Marcel Iureş
alături de noi. Într-un fel, se în-
toarce acasă şi era cazul să o facă.
Ne bucurăm că se întâmplă aici,
pe scena Teatrului „Colibri”», a mai
spus Adriana Teodorescu. Bucu-
ros de revenirea la Craiova, Mar-
cel Iureş a declarat în faţa specta-
torilor că se consideră „produsul
acestui oraş” şi că, din tot ceea ce
a învăţat, îşi doreşte să dea mai de-
parte. «Sunt extrem de onorat să
intru în marca acestui oraş, care
c uprinde mulţi oameni foarte
„grei”, care au dat multe lucruri
senzaţionale şi c are l-au pus  pe
harta lumii. După posibilităţi, am
încercat să fac şi eu acelaşi lucru»,
a mărturisit actorul.
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Berlinul a sãrbãtorit ieri 25 de ani de la cãde-
rea Zidului, eveniment care anunþa sfârºitul rãz-
boiului rece ºi reunificarea Germaniei. A fost o
sãrbãtoare popularã, dar ºi un omagiu adus
celor care la 9 noiembrie 1989 au fãcut sã se
prãbuºeascã dictatura est-germanã. „Acest oraº
a scris (o paginã) de istorie. Dorinþa de liberta-
te nu poate fi înãbuºitã la nesfârºit”, a declarat
cancelarul german Angela Merkel, care a trãit
în RDG. La 9 noiembrie 1989, în timp ce Hel-
muth Kohl se afla în Polonia, unde se instalase
deja primul guvern noncomunist, în urma ce-
lebrei mese rotunde, cu participarea liderilor
„Solidaritãþii” ºi a generalului Jaruzelski, ceea
ce trebuia sã se întâmple s-a întâmplat: autori-
tãþile din RDG au deschis frontiera cãtre Berli-
nul de Vest. Dupã 28 de ani ºi dupã ce despãr-
þise dureros familii, prieteni ºi pânã la urmã un
popor, Zidul se prãbuºea. ªase personaje au
jucat un rol major în aceastã piesã, pe care au
trebuit sã o improvizeze: Mihail Gorbaciov,
Helmuth Kohl, Margaret Thatcher, George
Bush, Francois Mitterrand ºi popoarele Euro-
pei de Est. Fiecare în felul sãu, deºi „reunifica-
rea Germaniei” înspãimânta atât pe americani,

COMENTARIU

Acum 25  de  an i ,  Z idu l  Ber l i nu lu i  se  p rãbuºeaAcum 25  de  an i ,  Z idu l  Ber l i nu lu i  se  p rãbuºeaAcum 25  de  an i ,  Z idu l  Ber l i nu lu i  se  p rãbuºeaAcum 25  de  an i ,  Z idu l  Ber l i nu lu i  se  p rãbuºeaAcum 25  de  an i ,  Z idu l  Ber l i nu lu i  se  p rãbuºea
cât ºi pe britanici, Margaret Thatcher rãmâ-
nând convinsã cã Helmuth Kohl „dorea sã bas-
culeze Europa de la înãlþimea unei Germanii
dominatoare”. Pregãtirile au fost febrile. La 1
septembrie 1989, Francois Mitterrand îi expli-
ca lui Margaret Thatcher, care îl acuza pe Hel-
muth Kohl cã îi împingea pe est-germani sã
demonstreze, cã „niciodatã Gorbaciov nu va
accepta o Germanie unitã în NATO, iar ameri-
canii nu vor accepta niciodatã ca RFG sã iasã
din NATO”. De fapt, la 11 septembrie 1989,
dupã ce ezitase timp de douã sãptãmâni, Gor-
baciov i-a lãsat pe unguri sã deschidã frontie-
rele cu Austria ºi din acel moment se putea tre-
ce liber din Est spre Vest. Zidul Berlinului mai
dãinuia, dar îºi pierduse orice raþiune. La 18
octombrie, imediat dupã sãrbãtorirea celei de-a
40-a aniversãri de la întemeierea Republicii
Democrate Germane, manifestanþii din Leipzig
l-au forþat pe liderul est-german Eric Honecker
sã demisioneze. Istoria îºi accelera cursul. Pe
2 decembrie 1989, Bush ºi Gorbaciov s-au în-
tâlnit în Malta, într-o clãdire retrasã, la adãpos-
tul oferit de port ºi nu în plinã mare, aºa cum
se prevãzuse, din cauza unei furtuni puternice.

Cei doi lideri ai lumii erau,
de fapt, spectatorii acþiu-
nii popoarelor. Fireºte, nu
s-au respectat toate înþe-
legerile. Astfel, la 8 de-
cembrie 1989, când cei 12
lideri europeni s-au întâl-
nit la Strasbourg, Marga-
ret Thatcher, se spune
foarte agitatã, a scos din
geantã o hartã a Europei pe
care o imensã Germanie
strivea restul continentu-
lui. „Nu doriþi lucrul aces-
ta, nu-i aºa? (...) Prea
multe lucruri se întâmplã
în acelaºi timp. Dacã Ger-
mania dominã evenimen-
tele, ea va prelua puterea
asupra Europei de Est,
aºa cum a fãcut-o Japo-

nia cu Pacificul, ºi asta ar fi, din punctul nos-
tru de vedere, inacceptabil. (...) Când RDG va
fi o democraþie, peste 15 ani, s-ar putea vorbi
de reunificare”, a spus ea. În permanenþã, Mi-
hail Gorbaciov s-a arãtat îngrijorat de conse-
cinþele militare ale reunificãrii, nu de consecin-
þele ei politice. Menþinerea Pactului de la Varºo-
via era ultima lui apãrare. Mai pragmatic, Hel-
muth Kohl ºi-a mãrturisit intenþia de a cumpãra
aprobarea URSS pentru reunificare în schim-
bul unei ploi de mãrci germane. Când, în aprilie
1990, Kohl a fixat paritatea între marca vest-
germanã ºi cea est-germanã, fãcându-le echi-
valente, preºedintele Bundesbank, Karl Otto Poel,
a demisionat. Kohl nu dorea ca aliaþii sã se
amestece în negocierile din interiorul Germa-
niei, iar Mihail Gorbaciov a ridicat trei ches-
tiuni: lansarea negocierilor privind UE, recunoaº-
terea frontierelor cu Polonia ºi denuclearizarea
Germaniei. În vârstã de 83 de ani acum, credi-
tat ca liderul care a permis reunificarea Ger-
maniei, Mihail Gorbaciov a participat în wee-
kend la diverse manifestãri la Berlin, estimând
cã lumea se aflã în faþa unui nou rãzboi rece,
dacã nu cumva acesta a început. Spre deose-
birea de cea de-a 20-a aniversare, acum nici un
ºef de stat sau de guvern în exerciþiu n-a fost
invitat. S-au depus jerbe de trandafiri în me-
moria celor 130 de persoane ucise între 13 au-
gust 1961 ºi 9 noiembrie 1989 pentru cã au
vrut sã treacã Zidul. Interesantã s-a arãtat de-
claraþia lui Gorbaciov, care, spre deosebire de
alte împrejurãri, a apãrat poziþia preºedintelui
rus, Vladimir Putin. „Nu poate exista securita-
te în Europa fãrã parteneriatul germano-rus”,
a spus el. Când, în 1995, la Broadmoor, la un
hotel din Colorado, George H. W. Bush, Mar-
garet Tacher, Mihail Gorbaciov ºi Francois
Mitterrand s-au întâlnit ºi ºi-au împãrtãºit amin-
tirile pe tema cãderii zidului Berlinului ºi reunifi-
cãrii germane, singurii care au persistat în deza-
mãgire au fost Gorbaciov ºi Margaret Tacher.
La 25 de ani de la cãderea zidului existã alte zi-
duri în lume: unul separã Israelul de teritoriul
palestinian, dar nu este singurul, altul între Pa-
kistan ºi India, altul poate apãrea în Ucraina.

Catalanii au fost chemaþi sã se
exprime, ieri, în legãturã cu inde-
pendenþa, într-o consultare popu-
larã fãrã precedent, dar fãrã va-
loare juridicã, organizatã de exe-
cutivul regiunii, în pofida interdic-
þiei autoritãþilor de la Madrid, re-
lateazã AFP. „Vreþi ca regiunea
Catalonia sã fie un stat?” ºi, dacã
rãspunsul era „Da”, „Vreþi ca el
sã fie independent?” — erau cele
douã întrebãri tipãrite pe milioa-
ne de buletine de vot, dupã ani
de controverse. Consultare pu-
blicã din Catalonia este însã una
simbolicã — fãrã consecinþe cu
caracter obligatoriu, ca ale refe-
rendumului din Scoþia, de la 18
septembrie—, dar extrem de aº-
teptatã. Pentru aceasta, liderul re-
giunii, naþionalistul conservator
Artur Mas, ºi-a asumat riscul de
a fi dat în judecatã pentru „in-
subordonare civilã”, în numele
„libertãþii de exprimare” ºi al „li-
bertãþii ideologice” a poporului
din Catalonia. Tribunalul Consti-
tuþional a suspendat de douã ori,
la sesizarea Madridului, organiza-
rea unei consultãri pe acest sub-

Spania: Consultare popularã fãrã valoare
juridicã privind independenþa în Catalonia

iect. Prin urmare, este vorba de
un vot alternativ organizat de Exe-
cutivul catalan cu voluntari, fãrã
recensãmânt sau comisie electo-
ralã. Circa 5,4 din cei 7,5 mili-
oane de locuitori din regiune,
dintr-o populaþie totalã a Spaniei
de 47 de milioane, îºi puteau ex-
prima opinia, inclusiv tineri de
peste 16 ani ºi strãini. Totuºi, era
de aºteptat ca aceastã cifrã sã nu
fie atinsã, din moment ce susþi-

nãtorii respingerii independenþei
au boicotat consultarea. Potrivit
ultimelor sondaje, jumãtate din-
tre locuitorii acestei bogate re-
giuni muntoase ºi de coastã din
nord-estul Spaniei susþin inde-
pendenþa, 20% se opun ferm, iar
o treime sunt mai puþin deciºi,
fiind mai degrabã favorabili unei
mai mari autonomii. Premierul
spaniol, Mariano Rajoy, a decla-
rat sâmbãtã cã nimeni nu va dis-

truge unitatea Spaniei atât timp
cât el va fi ºeful Guvernului.
„Ceea ce se va întâmpla mâine
(n.r. — duminicã) poate fi numit
oricum, numai nu referendum,
nici consultare, nici altceva care
sã-i semene, ºi nici mãcar nu îl
voi califica (evenimentul). Sigur
este cã el nu va avea nici un
efect”, a spus Rajoy în faþa mili-
tanþilor partidului sãu, reuniþi la
Caceres (vest).

Confruntãri
intense
la Doneþk,
unde rebelii
au primit întãriri

Tiruri de artilerie aveau loc ieri
dimineaþã la Doneþk, unde con-
fruntãri intense au izbucnit în noap-
tea de sâmbãtã spre duminicã,
dupã ce în fieful separatiºtilor pro-
ruºi din estul Ucrainei au sosit în-
tãriri importante, potrivit Organi-
zaþiei pentru Securitate ºi Coope-
rare în Europa (OSCE). ªapte tu-
nuri de asalt au fost vãzute îndrep-
tându-se ieri dimineaþã atât cãtre
zona aeroportului, unul dintre prin-
cipalele puncte fierbinþi, pe care
armata ucraineanã ºi separatiºtii ºi-
l disputã de mai multe luni, cât ºi
cãtre Iasînovata, un nod feroviar
ºi oraº vecin cu Doneþk, a decla-
rat pentru AFP un locuitor care a
vãzut coloana trecând cãtre ora
localã 9.00 (8.00, ora României).
OSCE s-a declarat sâmbãtã seara
„foarte îngrijoratã” din cauza pre-
zenþei unor convoaie militare ºi
tancuri în estul Ucrainei, în zone
aflate sub controlul separatiºtilor
proruºi. „Peste 40 de tancuri ºi ca-
mioane” au fost vãzute circulând
pe un drum de la periferia Makiiv-
ka, au spus observatori OSCE pre-
zenþi în Ucraina pentru a suprave-
ghea aplicarea armistiþiului semnat
la 5 septembrie între Kiev ºi sepa-
ratiºti, la Minsk. Au fost vãzute ºi
19 camioane militare marca ruseas-
cã Kamaz, fãrã numere de înma-
triculare, care transportau tunuri de
calibrul 122 milimetri ºi personal în
uniforme verzi fãrã însemne mili-
tare. Convoiul era însoþit de ºase
camioane cisternã. Observatori
OSCE au vãzut, de asemenea, un
convoi de nouã tancuri - patru T-
72 ºi cinci T-64 - care se deplasau
la sud-vest de Doneþk.

Ultimii doi
prizonieri
americani din
Coreea de Nord,
eliberaþi printr-o
misiune secretã

Ultimii doi prizonieri americani
din Coreea de Nord, eliberaþi sâm-
bãtã datoritã unei misiuni secrete
fãrã precedent la Phenian a ºefu-
lui serviciilor americane de infor-
maþii, au ajuns în SUA, relateazã
AFP. Preºedintele american, Ba-
rack Obama, a salutat imediat eli-
berarea lui Kenneth Bae ºi a lui
Matthew Todd Miller, condamnaþi
la pedepse grele de muncã forþatã
în Coreea de Nord. Directorul Ser-
viciului naþional de informaþii
(DNI), James Clapper, s-a impli-
cat personal în operaþiunea de eli-
berare a celor doi bãrbaþi, a preci-
zat DNI într-un comunicat. Dupã
eliberare, ei au luat imediat drumul
SUA, ajungând în cele din urmã la
baza militarã Lewis-McChord, în
estul statului Washington, unde au
fost întâmpinaþi de rude ºi apro-
piaþi. Potrivit unui înalt responsa-
bil american, Clapper s-a deplasat
în Coreea de Nord ca „trimis per-
sonal” al preºedintelui american.
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Anunþul tãu!
TITULAR: Comuna Coºo-

veni anunþã publicul interesat
asupra elaborarea primei versi-
uni a P.U.G. Comuna Coºoveni
ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate re-
aliza la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, Craiova, judeþul
Dolj, site-ul APM Dolj http://ap-
mdolj.anpm.ro, la sediul titula-
rului: Comuna Coºoveni, str.
Principalã, nr. 5. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj, în ter-
men de 18 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

KML CONSULTANÞÃ SRL
anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþi-
nere a Autorizaþiei de mediu pri-
vind „Exploatare carierã piatrã”
ce se desfãºoarã în comuna Ce-
tate, T 16, P 33, extravilan, jude-
þul Dolj. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediulº
APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1 zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 25.11.2014.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Investiþii ºi achiziþii, Direcþia Investiþii, Achizi-
þii ºi Licitaþii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Investiþii ºi achiziþii, Direcþia Investiþii, Achizi-
þii ºi Licitaþii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Licitaþii, Direcþia Investiþii, Achiziþii ºi Licita-
þii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de
16.12.2014 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G.
nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoa-
rele condiþii specifice de participare:

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor inginereºti;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
- perfecþionãri (specializãri): autorizaþie diriginte de ºantier în domeniile: construcþii civile, indus-

triale, agricole – categoria de importanþã B, domeniul 6.1 lucrãri tehnico-edilitare de alimentãri cu apã ºi
de canalizare;

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul construcþii civile, industriale ºi agricole;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul construcþii civile, industriale ºi agricole;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respec-
tiv 10.11.2014, ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân-
zãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/ã cu
sau fãrã experienþã.
Telefon: 0766/617.521.
Angajez doamnã per-
manent pentru menaj
la þarã. Telefon: 0724/
947.197.

MEDITAÞII
Meditez geografie. Te-
lefon: 0749/043.111.
Meditez limba româ-
nã. Telefon: 0762/
929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27 mp.
Telefon: 0766/227.092;
0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.

Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 0721/995.405.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon: 0752/
641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton- fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/ 692.884.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Financiar-Contabi-
litate, Direcþia Economico-financiarã din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Craiova – un post;

- consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informaticã,
Direcþia Economico-financiarã din cadrul aparatului de specialitate al Prima-
rului Municipiului Craiova – un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str.
A. I. Cuza, nr. 7, în data de 15.12.2014 – proba scrisã, urmând ca proba de
interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-

perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul economic;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani.
Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în

Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoare-
lor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Imagine, Re-
laþii Internaþionale, Redacþie Ziar, Purtãtor de Cuvânt din cadrul apa-
ratului de specialitate al primarului municipiului Craiova – un post;

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Imagi-
ne, Relaþii Internaþionale, Redacþie Ziar, Purtãtor de Cuvânt din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 16.12.2014 – proba scrisã, urmând ca
proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv

studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 1 an;

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie
excelentã, spaþii gene-
roase, detalii zilnice la
telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 -
20.00.
Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, jude-
þul Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Clea-
nov - Dolj. Telefon:
0351/809.972; 0764/
211.651.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, cu-
rent, canalizare, îngrã-
dit, doar sã vã ridicaþi
casa, 35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:0761/
817.214.
Vând teren lângã aba-
torul de animale stra-
dal, 10000 mp, Ghin-
deni, utilitãþi, apã ºi cu-
rent, 8 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând teren 10000
mp,  Malu Mare, lân-
gã moarã, stradal,
având posibilitate
pentru utilitãþi, curent
ºi apã, 15 Km de Cra-
iova, 10 euro / mp,
negociabil. Telefon:
0761/817.214.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Relaþii
la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, de-
pozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon: 0351/
170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã pe
teren, 4000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, des-
chidere 28 m, 15 euro/
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELEFON:
0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã cen-
tralã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon:
0764/806.680.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei
funcþii publice de execuþie vacantã:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Manage-
ment Documente, Informaþii Publice, Direcþia Relaþii Publice ºi Ma-
nagement Documente din cadrul aparatului de specialitate al Prima-
rului Municipiului Craiova – un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 15.12.2014 – proba scrisã, urmând ca
proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documente-
le prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

  Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei
funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul
Lucrãri întreþinere ºi reparaþii drumuri, Serviciul Administrare ºi
Întreþinere Drumuri, Direcþia Servicii Publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 18.12.2014 – proba scrisã, urmând ca
proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul construcþiilor civile, industriale ºi agricole;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 1 an.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Ber-
linã, consum 4%,
90.000 km, culoare alb,
foarte bunã, 1000 euro.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, naviga-
þie, impecabil.  Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând 2 jenþi cu cauciu-
curi de Logan. Telefon:
0766/304.708.
Vând chivetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.

Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoase.
Telefon: 0763/226.996.
Vând copertinã lungime
6 m, lãþime 1.5 m. Tele-
fon: 0744/391.195.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/kg,
covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.

Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie vite-
ze, reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.

DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã. Te-
lefon: 0251/417.493.

Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.
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STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral
la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa
din Brazdã, precum
ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi
smântânã la cele
mai mici preþuri.
Relaþii la telefon:
0251/417.534.

Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
calorifere de tablã
puþin folosit  cu un
calorifer fontã 120/
80 foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handicapat.
Telefon: 0351/
460.132.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament
4 camere, mobilat,
utilat, centralã, tot
confortul, Materna
Craioviþa. Telefon:
0756/379.809.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.

Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþi-
nerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.

Particular închiriez
apartament 2 came-
re decomandate, ul-
traîmbunãtãþit, cen-
tralã, stradal zona
Cinematograf Cra-
iovi þa,  180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Tele-
fon: 0726/212.774.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern ºi
regim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
MATRIMONIALE
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obliga-
þii, doresc doamnã pen-
sionarã fãrã obligaþii.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie.
Telefon: 0785/103.411.
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã serioa-
sã pentru prietenie, con-
vieþuire la þarã, menaj,
curãþenie, întreþinere.
Telefon: 0253/289.198.

DIVERSE
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji
permanent o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
o las moºtenire. Tele-
fon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ACS Podari a învins, sâmbãtã, în pro-
priul fief, cu 1-0 pe Inter Clinceni, bi-
find astfel al doilea succes din acest cam-
pionat. Precedentul fusese consemnat în
runda cu numãrul 7, scor 2-1, de ase-
menea “acasã”, cu Chiajna II.

Elevii lui Dragoº Bon au marcat rapid
(6) prin juniorul Dragomir, care, dupã
ce l-a driblat pe goalkeeper-ul ilfoveni-
lor, a reluat în poarta goalã. Trei puncte
meritate, mãcar urmare celor întâmpla-
te în prima reprizã, când podãrenii au
irosit, neverosmil, în nu mai puþin trei
rânduri ºansa de a-ºi dubla avantajul, prin
Alex Stoica, Cãtãlin Crãciun ºi Dorin
Preda.

Graþie acestei victorii, echipa doljea-
nã a predat lanterna roºie în Seria 3 ce-
lor de la Astra II.

În meciul cu Inter Clinceni, la ACS a
debutat brazilianul De Carvalho Santos
Junior Moises (23 ani), al doilea strani-
er din C3 dupã ivorianul Dodo Digbeu,
de la Chiajna II. Legitimat recent, jucã-
torul “cariocas” a fost în urmã cu ceva
timp în probe ºi la prim-divizionara Gaz
Metan Mediaº

La Podari au jucat: Mecea – Ciocârlã,
Dina, Dreºcã, Ciocioanã (Stoian 73) –
Dragomir, Sãceanu – Al. Stoica (Orban
56), D. Preda (Moises 88), Rãduþ – Crã-
ciun (Niculescu 64).

Etapa viitoare, podãrenii vor juca sâm-
bãtã, de la ora 14:00, la Câmpululung

FOTBAL – LIGA A III-A – ETAPA A 11-A

Seria 3

Vineri: Atletic Bradu – AFC Astra II 6-0,
CS Afumaþi – Sporting Roºiori 1-0, Urban
Titu – CS ªtefãneºti 2-1, Chindia Târgoviº-
te – Dinicu Golescu Câmpulung 1-0.

Sâmbãtã: ACS PODARI – Inter Clinceni
1-0, FCM Târgoviºte – Argeºul Piteºti 0-0,
Viºina Nouã – Concordia Chiajna II 2-1.

1. Afumaþi 21 8. Viºina N. 14
2. Titu 21 9. Roºiori 14
3. Chindia 20 10. FCM Târg. 14
4. Argeºul 19 11. Clinceni 11
5. Chiajna II 18 12. Bradu 10
6. ªtefãneºti 18 13. PODARI 8
7. D. Golescu 17 14. Astra II 6

Seria 4

Vineri: VIITORUL MUNICIPAL CRAIO-
VA – Naþional Sebiº 0-2, Vulturii Lugoj –
Pandurii II Tg. Jiu 1-0, Nuova Mama Mia
Becicherecul Mic – Minerul Mehedinþi 4-0.

Sâmbãtã: FC Hunedoara – Millenium Giar-
mata 0-2, CS Ineu – UTA Bãtrâna Doamnã
0-4, ªtiinþa Turceni – Minerul Motru 1-1.
ACSO FILIAªI a stat, deoarece Muncitorul
Reºiþa s-a retras din campionat

1. Mama M.* 24 8. Hunedoara* 12
2. Sebiº* 24 9. Mehedinþi 8
3. UTA* 23 10. Motru* 7
4. Giarmata 22 11. Turceni* 7
5. Lugoj* 17 12. Ineu* 6
6. Pandurii II* 16 13.V. M. CRAIOVA* 3
7. FILIAªI* 13
* - un joc mai puþin.

Muscel, cu echipa localã CN Dinicu Go-
lescu.

Într-o partidã tratatã în numãrul din
weekend al CvL, în Seria 4, Viitorul Mu-
nicipal Craiova a pierdut, 0-2, vineri, la
Iºalniþa, în compania celor de la Naþio-

nal Sebiº (Sulea 44, Bozian 45). În pro-
xima rundã, Municipal va cãuta prima
victorie stagionalã în derby-ul doljean cu
ACSO Filiaºi, formaþie care a stat în
aceastã rundã. Partida va avea loc la
Braloºtiþa, sâmbãtã, de la ora 14:00.

SCM U Craiova s-a înclinat, vineri sea-
rã, pe terenul celor de la BC Timiºoara,
scor 79-73, într-un meci în care a  avut
o prestaþie, per-ansamblu, modestã, cu
multe, ºi de duratã, cãderi în joc.

Dupã un început greoi (14-6), alb-
albaºtrii au echilibrat disputa din Sala
“Constantin Jude”, adjudecându-ºi pri-
mul sfert la douã puncte, 21-23. În
debutul sfertului secund, ecartul s-a
mãrit chiar la 6 puncte (26-32), aceas-
ta fiind ºi diferenþa maximã cu care a
condus SCM. Însã, de aici încolo, bã-
nãþenii, profitând de o devenivã ad-
versã ca ºi inexistentã, au pus stãpâ-
nire pe joc, reuºind pânã la pauzã 15
puncte, faþã de doar 4 ale echipei lui

Chinul din Banat Rezultatele rundei: BC Timiºoara – SCM
U CRAIOVA 79-73, BC Mureº – U Cluj 105-
86, Timba Timiºoara – CSM U Oradea 78-
86 , BCM U Piteºti – U Banca Transilvania
86-79, Energia Tg. Jiu – CSU Asesoft Plo-
ieºti 76-79. Partida Steaua CSM – Atlassib
Sibiu a avut loc asearã, în timp ce Gaz Me-
dan Mediaº a stat.

1. Asesoft 11 8. Oradea 8
2. Piteºti 11 9. Sibiu** 7
3. BC Timiº.9 10. Mureº* 7
4. CRAIOVA9 11. Mediaº* 7
5. Steaua** 8 12. Timba* 6
6. Tg. Jiu* 8 13. U Cluj 6
7. U-BT Cluj8
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri

mai puþin.

Mandic (20-13, la general 41-36).
În sfertul trei, dupã ce craiovenii se apro-

piaserã la douã puncte, 49-47, formaþia de
pe Bega, pe acelaºi fond al unei apãrãri sub
orice criticã, a evadat din nou (20-18, la to-
tal 61-54).

Pe parcursul ultimelor 10 minute, gaz-
dele s-au distanþat ºi la 13 puncte, dupã
care n-au mai forþat, SCM câºtigând sfer-
tul, 18-19.

Din tabãra “legionarilor”, Zoran Krstano-
vic a reuºit 21 de puncte, 9 recuperãri ºi o
pasã decisivã, iar Milivoje Bozovic a înche-
iat jocul cu un double-double, 11 puncte, 13
recuperãri ºi 3 pase decisive.

Runda viitoare, Craiova stã în Liga Naþi-
onalã, prilej cu care, în aceastã sãptãmânã,

va susþine douã meciuri în Liga Balcanicã,
ambele în deplasare: mâine, cu Mornar Bar
(Muntenegru), ºi joi, cu Vllaznia (Albania).

VOLEI (F): SCM “U” Craiova a fost
învinsã, scor 1-3, sâmbãtã, în deplasare,
de CSM Satu Mare. Scorul pe seturi a fost
18-25, 19-25, 25-22, 18-25. A fost al 5-
lea eºec în tot atâtea partide disputate în
Divizia A1, Craiova aflându-se pe ultimul
loc, cu 1 punct, smuls chiar în prima eta-
pã, 2-3 cu Penicilina, la Iaºi.

BASCHET (F): Lanterna Ligii Naþiona-
le, SCM CSª Craiova a suferit, sâmbãtã,
al 10-lea eºec, în acelaºi numãr de partide
susþinute, 38-87, “afarã”, cu Universita-
tea Goldiº ICIM Arad. Pe sferturi, tabela
a arãtat urmãtoarele scoruri: 9-26, 2-24
(!), 14-22, 13-15.

HANDBAL (M): Singura echipã de salã

DIGI SPORT 2

14:00 – TENIS – Turneul Campionilor, la Londra, în Regatul Unit: – la dublu: H. Tecãu/J.
Rojer – A. Peya/B. Soares,  16:00 – la simplu: S. Wawrinka – T. Berdych, 20:00 – la dublu:
B.Bryan/M. Bryan – L. Kubot/R. Lindstedt, 22:00 – la simplu: N. Djokovic – M. Cilic.

DIGI SPORT 3

19:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Dinamo – Zalãu.
DOLCE SPORT 2

22:00 – FOTBAL – Cupa Angliei: Havant – Preston.
SPORT.RO

20:00 – SKANDENBERG.

EUROSPORT

12:00, 15:00 – HALTERE (F, M) – Campionatul Mondial de
la Almaty, în Kazahstan.

EUROSPORT 2

21:15 – FOTBAL – Germania 2: Munchen 1860 – Dusseldorf.
LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Rapid – Ceahlãul.

Rezultatele celorlalte echipe
craiovene de salã

ce evolueazã în divizia secundã, Universi-
tatea Craiova a obþinut, tot sâmbãtã, toate
punctele la Baia Mare, 37-30 (19-17) cu
Academia de Handbal Minaur. Dupã aceas-
tã victorie, U a urcat pe locul 4 în Seria B,
cu 18 puncte (6 victorii, 2 înfrângeri).
Lider, cu punctaj maxim (24p), e CS HC
Adrian Petrea Reºiþa.

* Ieri, dupã închiderea ediþiei, hand-
balistele de la SCM, pe doi în Liga Naþi-
onalã dupã 11 etape, au dat piept, la Po-
livalentã, cu U Neptun Constanþa, în
timp ce echipa masculinã de volei a clu-
bului (pe locul trei dupã 4 etape), a în-
fruntat, în deplasare, pe ªtiinþa Explo-
rãri Baia Mare.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-A
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 13 10 1 2 30-8 31
CFR Cluj 14 9 2 3 23-10 29
Petrolul 14 8 4 1 25-9 28
ASA 14 7 5 2 19-9 26
Astra 13 7 3 3 22-10 24
Dinamo 14 6 4 4 24-19 22
Craiova 14 6 4 4 18-20 22
Botoşani 14 6 3 5 18-19 21
FC Braşov 14 5 4 5 18-21 19
Viitorul 14 4 5 5 17-18 17
Pandurii 14 3 6 5 17-19 15
Gaz Metan 14 3 6 5 15-19 15
„U” Cluj 14 3 4 7 14-20 13
Ceahlăul 13 3 4 6 13-22 13
Chiajna 13 2 6 5 11-20 12
CSMS Iaşi 14 1 6 7 11-23 9
Rapid 13 2 3 8 6-19 9
Oţelul 13 1 4 8 5-21 7

6

5

4

13

14

În Copou, Craiova
n-a avut nevoie de o
periodă de tatonare
pentru a penaliza o echi-
pă gazdă modestă, cât
şi decimată de acciden-
tări, dar care nu se ve-
dea out-sider, în viziu-
nea lui Nicolo Napoli.
După ce compatriotul
acestuia şi golgheterul
Mondialului din 1990,
Salvatore „Toto” Schi-
lacci, a dat lovitura de
start, Târnăcop şi Nuno
Rocha au exersat pen-
tru faza din care au re-
alizat deschiderea sco-
rului. În minutul 3, ju-
cătorul din Capul Ver-
de a pus  capul în 6
metri la centrarea din stânga, profitând de pasivitatea
stoperilor şi portarului gazdelor. Craiovenii i-au invitat
pe oamenii lui Napoli la joc, iar Dobre a acceptat-o,
însă lovitura sa de cap a nimerit transversala. Pe fon-
dul unei dispute confuze, accentuată şi de terenul prost,
Universitatea a jucat la siguranţă, însă trează la orice
şansă oferită de moldoveni. Şi aceasta a apărut după
prima jumătate de oră, tot pentru Nuno Rocha, care de

CSM Iaşi - Universitatea Craiova 1-3
A marcat: Bole 82 / Nuno Rocha 3, 33, Târnăcop 78.

Stadion: „Emil Alexandrescu”, spectatori: 2.000
CSMS Iaşi: Caparco 5 – Voicu 6, Plămadă 5, Munteanu 5,

Bădic 5 – Ciucur 5, Creţu 6, Bosoi 5 (68 Novac) 6, Olah 6 -  Bole
7, Dobre 6 (79 Crengăniş). Antrenor: Nicolo Napoli.

Universitatea: Bălgrădean 6 – Achim 5, Acka 6, Frăsinescu 7,
Vătăjelu 7 – Mateiu 7 (89 Ferfelea), Madson 7 – Bawab 7 (86
Cârstea), Băluţă 6 (71 Ivan) 6, Târnăcop 8 – Nuno Rocha 8.

Antrenori: Sorin Cârţu, Emil Săndoi

Liga I – etapa a 14-a
ASA – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Bumba 8, Hora 67.
Dinamo – Viitorul 2-3
Au marcat:  Gavrilă 49, P. Petre 88 / Mitrea 5 – pen., 43, Bonilla 83.
FC Braşov – Pandurii 0-3
Au marcat: Buleică 39, 74, M. Roman 88.
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1
A marcat: Jazvic 38.
„U” Cluj – Petrolul 0-3
Au marcat: Tamuz 36, Alcenat 46, Albin 70.
CSMS Iaşi – „U” Craiova 2-0
Oţelul – Astra, duminică, ora 17.30
Chiajna – Steaua, duminică, ora 20
Rapid – Ceahlăul, luni, ora 20.30

Echipa a doua Universităţii a
re mizat pe ntru a doua oară în
acest se zon cu Progresul Segar-
cea. Dacă în tur, în Bănie, a fost
3-3, de această dată, în etapa a 13-
a, nu s-a mai înscris niciun gol.
Din minutul 55, alb-albaştrii au
jucat în infe rioritate numerică,
Dicu fiind eliminat. Marian Bâcu
şi Nicolae Zamfir au folosit echi-
pa: Straton – Marcu,  Hreniuc,
Georgescu, Luică – Gârbiţă, Iuga
– Sin, Manea, Petre – Herghele-
giu. Au mai intrat: Dicu, Burlacu,
Roşu şi Lisandru. Şi la juniori Se-
garcea a fost egala Craiovei, scor
2-2, Ţoiu înscriind o dublă pentru
trupa lui Mugurel Guşatu. În eta-
pa următoare, e chipa secundă a
Craiovei va juca în deplasare cu
Vânătorul Desa.

Clasament
1. Universitatea II 13 10 2 1 50-10 32
2. Dunărea Calafat 13 10 0  3 46-11 30
3. Viitorul Cârcea 13 9 1 3 41-20 28
4. Dunărea Bistreţ 13 9 0 4 41-12 27
5. Progresul Segarcea13 7 3 3 29-13 24
6. Unirea Leamna 13 6 2 5 23-23 20
7. Danubius Bechet 13 6 2 5 30-32 20
8. Ştiinţa M.Mare 13 4 0 9 19-39 12
9. Recolta Ostrov. 13 3 2 8 19-39 11
10. Victoria Celaru 13 3 0 10 22-40 9
11. Ama. Melineşti 12 2 3 7 17-42 9
12. Vânătorul Desa 12 0 1 11 10-66 1

Liga a IV-a – etapa 13 –
rezultate

Ştiinţa Malu Mare – Victoria Celaru 3-0
Progresul Segarcea – Universitatea II  0-0
Viitorul Cârcea – Danubius Bechet 2-2
Dunărea Bistreţ – Recolta Ostroveni  8-1
Unirea Leamna – Amaradia Melineşti 1-1
Dunărea Calafat – Vânătorul Desa 4-0

„Satelitul”
s-a împiedicat iar

de Segarcea

Capverdezul Nuno Rocha a reuşit o dublă decisivă pentru
victoria Craiovei în faţa echipei lui Nicolo Napoli

la 16 metri l-a avut la
cherem pe Caparco şi
l-a învins cu un trasor
expediat la nivelul ga-
zonului.

În partea secundă,
Craiova s-a adăpostit
în propria jumătate,
înţelegând că fără spa-
ţii gazdele nu au posi-
bilităţile de a ajunge la
poarta lui Bălgrădean.
Pe c ontră, Băluţă l-a
servit pe Târnăcop cu
poarta goală, dar aces-
ta n-a alunec at spre
golul al treilea. Avea
să-l înscrie puţin mai
târziu, când a primit o
minge în stânga şi cu
ajutorul unei devieri l-

a învins pe Caparco. Diferenţa a fost redusă de ma-
ghiarul Bole, care a scăpat singur cu Bălgrădean şi l-a
executat, oferind speranţe în tribune pentru o revenire
spectaculoasă. Aceasta nu avea cum să vină, ieşenii
nemaiajungând până la final în careul Craiovei. Trupa
lui Cârţu şi Săndoi ajunge la al zecelea meci fără în-
frângere şi este pe locul 7 ăn campionat înaintea unei
„duble” pe teren propriu, cu Rapid şi Ceahlăul.
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