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Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că luna viitoare
vor începe demolările la stadionul „Ion Oblemenco”. Edilul munici-
piului a precizat că proiectul stadionului nu va fi împiedicat de nimic
şi că arena va fi reconstruită, conform înţelegerii, de CNI.
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Ministerul Justiþiei

a lansat Portalul

legislativ,

o aplicaþie

electronicã

ce permite accesul

la legislaþia

actualizatã
Ministerul Justiþiei (MJ) a

anunþat, ieri, într-un comuni-
cat, lansarea oficialã a
Portalului legislativ, o aplica-
þie electronicã de legislaþie
naþionalã care va permite
accesul gratuit al cetãþenilor ºi
al instituþiilor publice ºi
private la o bazã de date
legislativã naþionalã, gestio-
natã chiar de minister. Potrivit
MJ, Portalul legislativ a fost
dezvoltat în cadrul proiectului
„Implementarea portalului N-
Lex”, cofinanþat din Fondul
Social European, prin Progra-
mul Operational „Dezvoltarea
Capacitãþii Administrative
2007-2013”, în valoare de
16.486.850 lei. Portalul
legislativ poate fi accesat la
adresa http://legislatie.just.ro
ºi, prin intermediul criteriilor
de cãutare disponibile în
pagina principalã, care
genereazã liste de rezultate
ordonate în funcþie de relevan-
þã, permite o consultare cât
mai facilã de cãtre utilizatori.
„(...) prin conectarea Portalu-
lui legislativ al Ministerului
Justiþiei la portalul european
de legislaþie N-Lex, conform
obligaþiilor asumate de Româ-
nia, în calitate de stat membru
al Uniunii Europene, acest
proiect rãspunde ºi cerinþelor
existente la nivel european în
ceea ce priveºte accesul la
legislatie”, afirma MJ într-un
comunicat.

Ponta, peste IohannisPonta, peste IohannisPonta, peste IohannisPonta, peste IohannisPonta, peste Iohannis
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MIRCEA CANÞÃR
Pânã la urmã, finaliºtii competiþiei preziden-

þiale – Victor Ponta ºi Klaus Iohannis – s-au
întâlnit, marþi searã, la Realitatea TV, un me-
diu prietenos în general ACL ºi ostil PSD. Mo-
derator Rareº Bogdan, declarat susþinãtor al
lui Klaus Iohannis. Temele supuse dezbaterii,
întinsã pe durata a 100 de minute, au fost
votul diasporei, economia, nivelul taxelor ºi
impozitelor, corupþia, pensiile ºi politica ex-
ternã. Staff-ul lui Klaus Iohannis nãdãjduia,
triumfalist, la o loviturã mediaticã, menitã a
reduce ecartul care îi separã pe cei doi con-
tracandidaþi. S-a lãlãit, printr-o vehemenþã
gratuitã a lui Klaus Iohannis, pe votul diaspo-
rei, tot repetându-se obsesiv cã n-a fost or-
ganizat corespunzãtor. Argumentele aduse de
Victor Ponta, unele de luat în seamã, se lo-
veau ca de un zid, încât totul pãrea cã nu ur-
mãreºte altceva decât enervarea acestuia pânã
la aburirea ochelarilor. Ceea ce nu s-a pro-
dus, actualul premier dovedindu-se calm, stã-
pân pe sine, pândind rãbdãtor momentul psi-
hologic în care trebuie sã atace. La primul
schimb de replici rapide, Klaus Iohannis a
pierdut cadenþa ºi inspiraþia, iar tactul era în
insolvenþã de la început. Expert în abordãri
factuale, Victor Ponta s-a dovedit repede prim-

ministru în funcþie ºi valid candidat la cea mai
înaltã demnitate în stat. Simþind cã adversa-
rul sãu bâjbâie, construind anevoios orice ra-
þionament solid, lipsit de subtilitãþi retorice, l-
a executat rapid, prin afirmaþii tranºante. „Nu
ºtie”, „nu a aflat încã”, „vã spun eu”. Asocie-
rea negativã Iohannis-Bãsescu, introdusã în
discuþie prin formula „lozinci pe care le folo-
sea ºi Traian Bãsescu”, a avut efectul scon-
tat, al unei inhibãri. Klaus Iohannis a încercat
sã mai prindã încã un suflu, sã redevinã ofen-
siv, dar impresia lãsatã era cã „una gândeºte
ºi alta afirmã”. L-a atacat inabil pe Victor Pon-
ta cu corupþii din PSD, dar s-a vãzut obligat
sã dea explicaþii despre corupþii din PNL. Pe
toate temele acroºate, Victor Ponta a avut un
plus de concreteþe ºi argumentare, dovedin-
du-i contracandidatului sãu cã nu ºtie ce în-
seamnã „lucrul bine fãcut”. Când a venit vor-
ba de pensii ºi numãrul de pensionari, Klaus
Iohannis a scãldat-o, iar în referirile la politi-
ca externã mai avea puþin ºi fãcea mãtãnii,
preamãrind parteneriatul strategic – UE, SUA
- ºi atât a putut spune el. A mai rostogolit o
prostie despre China, chiar într-un moment
în care, cu ocazia Forumului de cooperare
economicã Asia-Pacific (APEC), Barack Oba-

ma ºi Xi Jinping se întreþin cordial, dar în acest
teritoriu nici nu era bãnuit de vreo competen-
þã. Declaraþia cu impact negativ a lui Iohannis
s-a dovedit cea legatã de Cernãuþi ºi Chiºi-
nãu, care „nu sunt pe teritoriul României”.
Ponta a dominat clar dezbaterea, întãrind per-
cepþia de favorit la câºtigarea alegerilor. Re-
plica prin care Klaus Iohannis a vrut sã ter-
mine dezbaterea, într-o notã tonicã pentru sine,
a fost urmãtoarea: „Pot sã contez pe votul
dumneavoastrã?”. La care Ponta a punctat:
„Nu, domnule Iohannis, pentru cã sunteþi doar
o poleialã a lui Ion Raþiu ºi a lui Crin Antones-
cu. În interior sunteþi Traian Bãsescu, ºi nu l-
am votat niciodatã pe Traian Bãsescu”. Fãrã
a se autodepãºi, Victor Ponta a punctat deci-
siv în faþa unui Klaus Iohannis care n-a putut
mai mult, arãtându-se „neîncãlzit”, cum a
acceptat staff-ul ACL. Replica serii a venit
dupã încheierea dezbaterii, în studioul Reali-
tatea TV, când moderatorul Rareº Bogdan se
cãina: „Am ridicat de trei ori mingea la fileu
pentru Klaus Iohannis, îmi venea mie sã sar, el
se uita la ceas, fir-ar al dracului de ceas”. Dez-
echilibratã, dezbaterea, per ansamblu, a dove-
dit doar ceea ce trebuia sã dovedeascã. Asearã
era programatã o nouã rundã, la B1 TV.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face
apel, ieri, la membrii birourilor electorale ale
secþiilor de votare din diaspora sã se prezinte
în ziua votului, întrucât propunerea MAE de a
fi înlocuiþi cei care nu vin cu persoane din lis-
ta întocmitã de minister a fost respinsã, marþi,
de BEC. „Luând notã de comunicatul Biroului
Electoral Central nr.32/CP din data de 11 no-
iembrie 2014, prin care BEC respinge solicita-
rea MAE referitoare la «posibilitatea ca mem-
brii birourilor electorale ale secþiilor de votare
care nu se prezintã în ziua votului sã poatã fi
înlocuiþi cu persoanele propuse de MAE»,
Ministerul Afacerilor Externe lanseazã un apel
cãtre toþi membrii desemnaþi în birourile sec-
þiilor de votare din strãinãtate de a se prezenta
în ziua votãrii la secþiile de votare ºi a-ºi înde-

Cazanciuc: Încercãm sã convingem CE sã accesãm
fonduri europene pentru construcþia de penitenciare

Ministrul Justiþiei, Ro-
bert Cazanciuc, vrea acce-
sarea de fonduri europene
pentru construcþia de pe-
nitenciare, iar România ºi
Italia, aflate pe primele
douã locuri la condamnãri
CEDO pentru condiþii de
detenþie, vor încerca sã
convingã Comisia Euro-
peanã cã e nevoie de „in-
vestiþii masive” pentru asta.
Aflat ieri la Sighiºoara -
unde a participat la inaugu-
rarea sediului Judecãtoriei,
dupã finalizarea unor lu-
crãri de reparaþii capitale ºi moder-
nizare -, ministrul a precizat cã 27
de instanþe aflate în oraºe reºedinþã
de judeþ au nevoie de astfel de in-
vestiþii, potrivit corespondentului

Mediafax. „Cele 27 de sedii le vom
face împreunã cu Ministerul Dez-
voltãrii, care are o companie care
face doar acest lucru. Peste douã
sãptãmâni vor veni în România ex-

perþi de la Ministerul Justiþiei fran-
cez, care are o întreprindere care
asta face: construieºte penitenciare
ºi sedii de instanþe. Noi nu sun-
tem atât de ambiþioºi sã ne gân-
dim cã putem construi un peni-
tenciar în România, deºi suntem
la un deficit de cel puþin 10.000
de locuri, suntem în continuare pe
locul întâi la condamnãri CEDO
pentru lipsa condiþiilor de deten-
þie. Suma se ridicã, de penitenciar,
la 80-100 de milioame de euro, cu
aceºti bani facem cel puþin cinci-
ºase sedii de instanþã”, a afirmat
Cazanciuc. Potrivit acestuia, este

nevoie mare de investiþii pentru con-
strucþia de penitenciare. „Sper ca
ºi pentru penitenciare sã putem ac-
cesa fonduri europene ºi am fãcut
un apel la omologul meu italian -

Italia se aflã pe locul al doilea al con-
damnãrilor CEDO - ºi am convenit
sã facem un demers comun la Co-
misia Europeanã, pentru a atrage
atenþia cã, dacã vrem sã discutãm
serios de drepturile omului, dacã
vrem sã respectãm cu adevãrat niº-
te standarde, e nevoie de investiþii
masive”, a spus Cazanciuc, expli-
când cã nici statul român, nici cel
italian nu au capacitatea de a face
astfel de investiþii în momentul de
faþã. „Încercãm sã ne unim nevoile
ºi sã creãm, cum sã spunem, sen-
sibilitate la nivelul Comisiei. Chiar
dacã la prima vedere aceastã inves-
tiþie nu aduce plusvaloare, ea aduce
siguranþã cetãþeanului ºi aduce res-
pectarea unor valori în jurul cãrora
s-a construit, pânã la urmã, UE”,
crede ministrul Justiþiei.

MAE face apel la membrii secþiilor din diaspora sã se prezinte
duminicã, deoarece BEC a respins înlocuirea lor

plini, fãrã excepþie, atribuþiile care le revin în
desfãºurarea celui de al doilea tur de scrutin al
alegerilor prezidenþiale”, se aratã într-un co-
municat remis Mediafax. Totodatã, MAE atra-
ge atenþia cã Legea 370/2004 prevede, la ar-
ticolul 55 litera u ºi articolul 56, alin. (1) ºi
alin. (2), cã încãlcarea de cãtre membrii bi-
rourilor electorale a obligaþiei de a participa
la activitatea acestor birouri constituie con-
travenþie. „În contextul eforturilor depuse
pentru identificarea de mãsuri suplimentare,
în baza legii, care sã permitã o fluidizare spo-
ritã a votului în strãinãtate la turul doi al ac-
tualului scrutin, Ministerul Afacerilor Exter-
ne subliniazã cã prezenþa ºi activitatea tutu-
ror membrilor desemnaþi în birourile secþiilor
de votare în strãinãtate este absolut necesarã

pentru asigurarea derulãrii în condiþii optime a
votului în strãinãtate în data de 16 noiembrie
2014”, se mai aratã în comunicat.



  cuvântul libertăţii / 3joi, 13 noiembrie 2014 actualitate

Demolarea stadionului „Ion
Oblemenco” nu va avea loc nici
în această lună, autorităţile lo-
cale dând un nou termen pentru
degajarea terenului. Într-o con-
ferinţă la sediul PSD,  primarul
Lia Olguţa Vas ilesc u a spus că
proiec tul c onstruc ţiei nu poate
fi împiedic at de nimic . „Exis tă
un s ingur risc  să nu se mai fac ă:

Demolarea stadionului „Oblemenco”
va începe pe 4 decembrie

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Va-
silescu, a anunţat că luna viitoare
vor începe demolările la stadionul
„Ion Oblemenco”. Edilul municipiu-

lui a precizat că proiectul stadionu-
lui nu va fi împiedicat de nimic şi că
arena va fi reconstruită, conform
înţelegerii, de CNI.

să nu mai exis te guvernul PSD.
Din cauza asta, eu vreau să îl
avem demolat şi ca toate proc e-
durile să fie în grafic,  dar ori-
cum nu exis tă ac es t risc pentru
că Victor  Ponta va fi votat de
craioveni. Deci, practic nimic nu
mai poate să împiedic e aceas tă
investiţie”,  a af irmat preşedinte-
le PSD Craiova.

Demolarea a fost amânată
la solicitarea clubului

Olguţa Vasilescu a menţionat că
Primăria Craiova urmează să lan-
seze, în aceste zile, licitaţia privind
lucrările de demolare a stadionu-
lui. Edilul a explicat că această in-
tervenţie a fost amânată de muni-
cipalitate deoarece oficialii clubu-
lui au cerut arena pentru încă o
perioadă de timp. „Cei doi antre-
nori, împreună cu preşedintele clu-
bului mi-au făcut o vizită la Primă-
rie şi m-au rugat ca stadionul să
rămână exact în starea în care se
află până pe data de 4 decembrie.
De atunci, noi vom intra în forţă
cu demolarea stadionului”, a spus
Olguţa Vasilescu.
Turnicheţii şi scaunele,
mutate pe „Extensiv”

Pe de altă parte, primarul Cra-
iovei a recunoscut că municipali-
tatea a rămas  mult în urmă cu de-
molarea, în c ondiţiile în care con-
structorul CNI (Compania Naţio-
nală de Investiţii) se aş tepta să îi
fie predat amplasamentul încă din

luna septembrie.  „Părerea mea
este că am întârziat oricum foar-
te mult faţă de cerinţele CNI, care
şi-a dorit ca stadionul să fie de-
molat din luna septembrie”.  Po-
trivit edilului, o parte din lucrările
de demolare se va face de f irma
spec ializată care va câştiga lic ita-
ţia, iar o altă parte, de RAADPFL
Craiova. «O parte din demolare se
face cu RAADPFL, care ia turni-
cheţii, scaunele ş i tot mobilierul,
mutându-le pe stadionul „Exten-
siv”, lucruri care nu trebuiau scoa-
se la licitaţie».
Primăria Craiova scoate
la licitaţie demolarea

La începutul lunii octombrie,
reprezentanţii CNI au prezentat
mac heta rezultată în urma unui

conc urs de soluţii ş i au anunţat
că va fi lansată imediat ş i licitaţia
pentru proiectare şi execuţie.  Re-
cent a fost adoptată şi Hotărârea
de Guvern nr. 900/2014, prin care
s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici ai Complexului Spor-
tiv Craiova – Stadion de fotbal,
care va fi realizat prin Compania
Naţională de Investiţii. În acest act
se precizează că investiţia „se face
de la bugetul de s tat, prin bugetul
Minis terului Dezvoltării Regiona-
le ş i Administraţiei Publice, în li-
mita sumelor aprobate anual cu
această des tinaţie şi de la bugetul
local”. Valoarea investiţiei aprobate
pentru Craiova se ridică la suma
de 241.635.000 de lei, eşalonată
pe doi ani.

LAURA MOŢÎRLICHE
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La Judecãtoria Craiova s-a în-
registrat, marþi, dosarul în care
Ionel Goagã, fostul director al
ªcolii Profesionale Daneþi, Gheor-
ghe Tãnãsescu, contabil la ace-
eaºi unitate ºcolarã, primarul co-
munei Daneþi, Constantin Spiridon
ºi Marius Vasile Savu, administra-
tor al firmei Sabalux Mob din Cra-
iova (cel din urmã în stare de li-
bertate) au fost trimiºi în judeca-
tã pentru delapidare ºi abuz în
serviciu contra intereselor publi-
ce. Odatã cu înregistrarea dosa-
rului, primii trei, care au primit
mandate de arestare preventivã în
aceastã cauzã, au cerut înlocui-
rea arestãrii preventive cu mãsu-
ra controlului judiciar. Magistraþii
Judecãtoriei Craiova le-au respins
inculpaþilor cererile, menþinând
faþã de ei arestul preventiv, mã-
surã dispusã de aceeaºi instanþã
pe 17 octombrie a.c.

Reamintim cã, în urma cer-
cetãrilor efectuate de poliþiºti ºi
procurorii Parchetului de pe lân-

Rãmâne în spatele gratiilor:

Primarul comunei Daneþi, Con-
stantin Spiridon, a fost trimis în ju-
decatã, marþi, în al doilea dosar în
care este arestat, împreunã cu con-
tabilul ºi fostul director al ªcolii
Profesionale din Daneþi, tot pentru
abuz în serviciu contra intereselor
publice. Odatã cu înregistrarea do-
sarului, judecãtorii le-au respins

celor trei cererile de înlocuire a
arestãrii preventive cu mãsura con-
trolului judiciar, menþinându-le
arestarea preventivã. În primul do-
sar deschis pe numele sãu, aflat tot
pe rolul Judecãtoriei Craiova, pri-
marul este judecat împreunã cu con-
tabila Primãriei pentru prejudicie-
rea bugetului local.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

gã Judecãtoria Craiova s-a stabi-
lit cã Ionel Goagã, de 47 de ani,
din comuna Daneþi, Dolj, fost di-
rector al ªcolii Profesionale Da-
neþi, ºi Gheorghe Tãnãsescu, de
62 ani, tot din comuna Daneþi,
contabil la aceeaºi unitate ºcola-
rã, în perioada decembrie 2009 –
aprilie 2011, prin intermediul lui
Constantin Spiridon, primarul co-
munei, prin procedura de achizi-
þie directã de bunuri ºi servicii, au
achiziþionat, pentru unitatea de
învãþãmânt, de la firma Sabalux
Mob din Craiova, bunuri la pre-
þuri supraevaluate ºi care nu au
fost recepþionate în totalitate ºi au
acceptat la platã facturi emise fic-
tiv pentru lucrãri de reparaþii sau
amenajãri interioare care nu s-au
efectuat în realitate. Societatea,
Sabalux Mob, reprezentatã de
Marius Vasile Savu, care este ju-
decat în stare de libertate dupã ce
instanþa a respins arestarea sa, a
emis facturi în valoare totalã de
173.399 lei, din care ªcoala Pro-

fesionalã Daneþi a achitat suma de
153.849 lei, iar expertiza conta-
bilã efectuatã în cauzã a stabilit
un prejudiciu creat unitãþii de în-
vãþãmânt în valoare de 120.637
lei. În plus, în perioada iunie 2009
– iunie 2012, ªcoala Profesionalã
Daneþi, reprezentatã de Ionel Goa-
gã, în calitate de director, ºi de
Gheorghe Tãnãsescu, în calitate
de contabil, a achiziþionat de la
nouã agenþi economici mai multe
bunuri ºi produse în valoare tota-
lã 122.970,30 lei, piese de mobi-
lier laptopuri, aparaturã electro-
casnicã ºi alte dispozitive electri-
ce precum ºi unelte grãdinãrit,
care au fost însuºite în interes
personal de cei doi.

Acesta este al doilea dosar pe-
nal în care primarul comunei Da-
neþi, Constantin Spiridon, este ju-
decat pentru abuz în serviciu con-
tra intereselor publice, tot la Ju-
decãtoria Craiova. „Parteneri” în
aceastã cauzã îi sunt contabila pri-
mãriei Daneþi, Elena Biþu, fratele

lui Bercea Mondial, Vasile Anghel
ºi acelaºi administrator al firmei
Sabalux Mob, Marius Vasile Savu.
Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au reþinut
cã, „în perioada aprilie 2007 – sep-
tembrie 2011, primarul comunei
Daneþi, inculpatul SPIRIDON
CONSTANTIN, prin procedura
de achiziþii directe de produse ºi
servicii, a acceptat la platã fac-
turi pentru produse ºi servicii care
nu au fost recepþionate în totali-
tate ºi a cãror valoare a fost su-

praevaluatã, preþurile acestora
depãºind cu mult preþurile exis-
tente pe piaþã la momentul efec-
tuãrii achiziþiilor, plãtind din bu-
getul local suma totalã de 452.959
lei, din care suma totalã de 361.627
lei a fost achitatã în mod nejusti-
ficat pentru operaþiuni nelegale,
ineficiente ºi neeconomicoase”.
ªi în aceastã cauzã, luni, 10 oc-
tombrie, instanþa a menþinut ares-
tarea preventivã a inculpaþilor ºi a
stabilit un nou termen de judeca-
tã pentru 21 noiembrie a.c.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
marþi seara, în jurul orei 19.30, un ofiþer
de poliþie din cadrul Secþiei 13 Poliþie Ru-
ralã Segarcea, aflat în timpul liber, a ob-
servat un tânãr care încerca sã demonte-
ze piese de la un ATM bancar din oraºul
Segarcea pentru a le sustrage. Poliþistul
s-a apropiat, l-a somat sã se opreascã,

Un tânãr de 25 de ani, din Craiova, a fost prins, marþi seara, în timp
ce demonta piese de la un bancomat din Segarcea. Tânãrul a încercat sã

fugã, însã a fost prins de un poliþist aflat în timpul liber, dus la sediul
Poliþiei, unde i s-a întocmit dosar penal.

însã tânãrul a rupt-o la fugã. Omul legii a
pornit dupã el, l-a prins ºi imobilizat pe
fugar, l-a dus la sediul Poliþiei Oraºului
Segarcea, unde a fost identificat, stabi-
lindu-se cã este vorba despre George
Leontinescu, de 25 de ani, din municipiul
Craiova. Acesta nu ºi-a putut justifica în
nici un fel prezenþa în Segarcea.

Din primele cercetãri s-a
stabilit cã tânãrul a demon-
tat ºi sustras suportul de
protecþie al dispozitivului de
iluminat, aflat în partea su-
perioarã a ATM-ului, care a
fost gãsit abandonat la cir-
ca 15 m în spaþiul verde.
„Poliþiºtii doljeni au întoc-
mit dosar penal sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de
furt, cercetãrile urmând a fi
continuate pentru a se sta-
bili cu exactitate activitatea
infracþionalã a celui în cau-
zã”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj.

Reprezentanþii Inspectoratului de Po-
liþie al Judeþului Dolj au anunþat cã, pe
6 noiembrie a.c., la ora 18.30, poliþiºtii
craioveni sesizaþi de un educator al Cen-
trului de Plasament “Casa Cãlimãneºti”
din Craiova cu privire la faptul cã, în
cursul aceleiaºi zile, în jurul orei 7.30,
minora Cristina Bîldan, de 15 ani, a ple-
cat voluntar din centru, la cursuri, la
Liceul “Matei Basarab” din Craiova,
unde este elevã în clasa a IX-a, ºi nu a
mai revenit.

Semnalmentele fetei sunt: înãlþime
1,50-1,55 m, greutate 50 kg, constitu-
þie atleticã, faþã ovalã, ochi verzi, pãr
castaniu, ten mãsliniu ºi nu a mai ple-
cat niciodatã. În ziua respectivã era îm-
brãcatã în geacã din fâº de culoare al-
bastrã, bluzã de culoare neagrã, colanþi
de culoare albastrã ºi cizme negre.

Poliþiºtii doljeni sunt în cãutarea
unei minore, în vârstã de 15 ani, care
a dispãrut în împrejurãri suspecte, în
data de 6 noiembrie. Fata, internatã

într-un centru de plasament din
Craiova, a plecat la ºcoalã ºi nu a

mai revenit.

Poliþiºtii doljeni au demarat cercetã-
rile ºi investigaþiile, au solicitat urmã-
rirea la nivel naþional a minorei, ºi au
dat-o în consemn la frontiera de stat,
însã pânã acum n-au dat de urma ei. În
aceste condiþii, oamenii legii fac apel
la cei care au vãzut-o sau pot oferi in-
formaþii despre ea, sã se adreseze celei
mai apropiate unitãþi de Poliþie. „Facem
un apel la persoanele care pot oferi ori-
ce fel de informaþii cu privire la mino-
rã, ce ne pot ajuta în cadrul cercetãri-
lor, sã se adreseze celei mai apropiate
unitãþi de Poliþie sau sã apeleze numã-
rul de urgenþã 112”, a declarat purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector
principal Alin Apostol.

Elevã de 15 ani dispãrutã

din Craiova
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- Ce garanþii oferiþi români-
lor cã majorãrile de salarii, pensii
ºi alte ajutoare se vor aplica aºa
cum aþi promis?

- Câtã vreme stã în puterea
mea, nu se vor mai tãia niciodatã
salarii ºi pensii în România, ci vom
aplica toate mãririle pe care le-am
anunþat ºi vom cãuta fonduri ºi pen-
tru altele! Ceea ce am încercat în
aceºti doi ani ºi jumãtate e sã fa-
cem dreptate pentru cei loviþi de
tãierile din 2010, dar ºi pentru ca-
tegorii uitate de guvern cu niºte
venituri foarte mici – precum me-
dicii ºi profesorii tineri. Am încer-
cat sã sprijinim cât mai multe cate-
gorii cu mãsurile luate, dar sunt
foarte conºtient cã mai sunt multe
de fãcut. O bunã parte a românilor
deja simt în propriile buzunare fap-
tul cã bugetul a avut mai mulþi bani,
pentru cã economia  a crescut ºi
am redus risipa. O simt pensionarii
a cãror pensie s-a mãrit de la an la
an, o simt cei care beneficiazã de
salariul minim pe economie care a
crescut la 900 de lei ºi o simt toþi
cei care beneficiazã de ajutoare so-
ciale mãrite.

Iar în proiectul de buget pentru
2015 sunt cuprinse deja mãsuri pre-
cum majorarea tuturor pensiilor cu
5% ºi creºterea pensiei minime de

la 350 la 400 de lei, dublarea aloca-
þiei pentru 500.000 de copii din fa-
miliile sãrace, creºterea salariului
minim, majorarea cu 16% a indem-
nizaþiei persoanelor cu dizabilitãþi,
mãrirea salariilor profesorilor. ªtim
cã mai avem multe de fãcut, dar
lucrurile sunt pe drumul cel bun ºi
îi indemn pe oameni sã aibã încre-
dere.

- L-aþi acuzat pe dl Iohan-
nis cã va tãia pensiile dacã va ajun-
ge preºedinte. Care e argumentul
dvs.?

- Programul domnului Iohan-
nis ar costa bugetul de stat peste 6
miliarde de euro doar în 2015!
Aceºti bani nu pot veni decât din
noi datorii ºi din tãieri de salarii si
pensii. Sã nu uitãm cã premierul
propus de Klaus Iohannis este Cã-
tãlin Predoiu, a cãrui semnãturã se
aflã pe toate deciziile de tãieri de
salarii ºi pensii din 2010.

Chiar recent, la o emisiune TV,
când a fost întrebat dacã va menþi-
ne indexarea pensiilor, a refuzat sã
spunã DA! Prin urmare, chiar cred
ca dl Iohannis are în plan tãierea
pensiilor ºi argumentele sunt chiar
declaraþiile ºi proiectele domniei
sale.

- Cum va evolua economia

României în 2014?

- În cei doi ani ºi jumãtate de
când suntem la guvernare, Româ-
nia a avut creºtere economicã, iar
în 2013 chiar am uimit toata Euro-
pa ºi am depãºit ºi cele mai opti-
miste prognoze. Anul acesta, pânã
acum, toate semnalele sunt bune:
ultimele date ne aratã cã producþia
industrialã a crescut, a crescut con-
sumul, exporturile au ajuns la un
maxim istoric, ceea ce este foarte
bine.

O altã veste excelentã este fap-
tul cã avem excedent bugetar, ceea
ce înseamnã cã guvernul a cheltuit
mai puþini bani decât a încasat. De
aceea ne gândim acum sã plãtim în
avans banii câºtigaþi în instanþã de
profesori, magistraþi ºi alþi funcþio-
nari care au dat guvernul Boc în
judecatã. Am ajuta astfel bugetele
pe 2015 ºi 2016 ºi am încuraja con-
sumul, pentru cã oamenii ar primi
banii în luna decembrie, luna sãr-
bãtorilor.

Vreau ca toþi românii sã înceapã
sã simtã în propriile buzunare cã
economia începe sã meargã bine!

- În statistici, lucrurile ara-
tã bine, dar care este efectul re-
zultatelor economice asupra ro-
mânilor?

- Tocmai asta îmi doresc: sã
ajungã fiecare familie din România
sã simtã aceste rezultate bune în
propriul nivel de trai. De aceea mã-
rim pensiile ºi salariile, de aceea
creºtem diverse ajutoare ºi indem-
nizaþii, de aceea am redus TVA la
pâine ºi vom reduce ºi la fructe,
legume ºi carne, de aceea am re-
deschis spitale. În acelaºi timp, am
redus CAS ºi am eliminat peste 90
de taxe ºi tarife, ca sã ajutam în
paralel ºi mediul de afaceri ºi sã cre-
ãm locuri de muncã. Dacã econo-
mia produce mai mult, putem da
mai mulþi bani la educaþie, la sãnã-
tate, la infrastructurã, putem sã
aplicãm mai multe mãsuri sociale
atât de necesare pentru cei cu ve-
nituri mici.

Contracandidatul meu, domnul
Iohannis, este susþinut de oameni
care nu sunt de acord cu aceste
politici. Ei îºi doresc sã revinã la
austeritatea din 2010-2011 ºi sã re-
nunþe la mãsurile pe care noi le-
am luat. Dl Iohannis numeºte “po-
meni electorale” pensiile mãrite,
alocaþiile dublate pentru copiii sã-
raci, salariile mãrite ale profesori-
lor, subvenþiile crescute ale agri-
cultorilor, creºterea indemnizaþiilor
persoanelor cu handicap. Sunt
mãsuri absolut necesare pentru
aceºti oameni. Dacã le numeºte

“pomeni electorale”, în mod cert
dacã va ajunge preºedinte le va
tãia!

Aº vrea sã-l vad pe dl Iohannis
spunându-i în faþã unui medic de-
butant cã banii în plus pe care îi
primeºte la salariul ºi aºa mic sunt
„pomana electoralã”. Sau sã-i spu-
nã unui pensionar care primeºte
pensia minimã, pe care ne-am an-
gajat cã o creºtem, cã nu meritã
acei bani în plus fiindcã ar fi “po-
manã electoralã”…

- Ce le transmiteþi români-
lor înainte de votul de duminicã?

- Tuturor românilor le trans-
mit sã vinã pe 16 noiembrie la vot
ºi sã-ºi exercite acest drept fun-
damental cu gândul la România ºi
la viitorul pe care îl putem con-
strui împreunã. Este un moment
foarte important pentru soarta
României ºi dorinþa mea cea mai
mare este sã fim un popor unit ºi
sã depãºim starea de discordie ºi
conflict pe care Traian Bãsescu ºi
oamenii sãi au promovat-o în ulti-
mii 10 ani. Putem avea ca naþiune
un proiect comun ºi un preºedinte
de care sã fim mândri, care îºi iu-
beºte þara ºi promoveazã valorile
sale autenti-ce, fie cã vorbim de
tradiþie, credinþã, istorie sau spe-
ranþele noii generaþii.
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Proiectul este cofinanþat din
Fondul Social European prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane 2007-
2013, iar în cadrul sãu, timp de
douã zile, 19 ºi 20 noiembrie 2014,
se va organiza la Centrul Multi-
funcþional Craiova, între orele
10.00-15.00, un târg de locuri de
muncã care va fi dedicat angaja-
torilor interesaþi sã recruteze per-
soane aflate în cãutarea unui loc
de muncã. „Suplimentar, aceste
târguri de locuri de muncã oferã
în premierã un model nou de re-
laþionare între firme ºi persoanele
aflate în cãutarea unui loc de mun-
cã prin intermediul unui portal ce
va permite tuturor persoanelor in-
teresate nu numai din localitatea
în care are loc târgul, ci ºi din ju-
deþ/regiune sau chiar la nivel na-

Blocul Naþional Sindical, în calita-
te de partener al Ministerului Mun-
cii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Per-
soanelor Vârstnice, ca lider de pro-
iect, alãturi de ceilalþi parteneri din
consorþiu – Consiliul Naþional al În-
treprinderilor Private Mici ºi Mijlocii

din România ºi Asociaþia Patronatul
Tinerilor Întreprinzãtori din Româ-
nia – implementeazã proiectul „Ga-
ranþii pentru TINEri!”, unul dintre
cele mai ample programe care s-au
aplicat în þarã în ultimii 20 de ani pe
segmentul de tineret.

þional sã intre în legãturã cu an-
gajatorii participanþi”, a subliniat
Dumitru Costin, preºedintele
BNS, într-un comunicat de presã
remis redacþiei.

Noi tipuri
de instrumente

de finanþare
Liderul BNS a mai spus cã se

vine cu acest tip de demers pentru
o mai bunã promovare a compa-
niilor, cât ºi a nevoilor pe care aces-
tea o au în materie de resurse uma-
ne. „Suplimentar, ne propunem ca
prin aceastã abordare extinsã sã vã
familiarizãm atât pe dumneavoas-
trã, cât ºi pe cei tineri cu noile in-
strumente de tip subvenþii: prima
de încadrare ºi prima de instalare
(prime de mobilitate) puse la dis-

poziþie de Ministerul Muncii pen-
tru stimularea mobilitãþii în piaþa
muncii naþionalã”, se mai spune în
comunicatul respectiv. Acest târg
de locuri de muncã va crea ºi un
cadru de dezbateri între reprezen-
tanþii firmelor ºi reprezentanþi ai
Comisiei Europene, MMFPSPV ºi
partenerilor sociali implicaþi în
proiect în vederea îmbunãtãþirii
cadrului legislativ, instituþional ºi
financiar dedicat tranziþiei tineri-
lor de la ºcoalã la piaþa muncii.
Se are în vedere îmbunãtãþirea le-
gislaþiei naþionale referitoare la
ucenicie, internship, precum ºi
identificarea de soluþii pentru sub-
venþionarea unor locuri de muncã
dedicate tinerilor. „Ne propunem,
de asemenea, ca prin analize co-
mune sã gãsim noi tipuri de instru-
mente de finanþare ºi creare de lo-
curi de muncã, dar ºi pentru iden-
tificarea unor soluþii pentru sim-
plificarea elementelor de naturã bi-
rocraticã existente astãzi între
ANOFM/AJOFM, firme ºi tineri
aflaþi în cãutarea unui loc de mun-
cã”, susþine Dumitru Costin.

Avantaje multiple
în materie
de politici

de resurse umane
Liderul Blocului Naþional Sin-

dical a mai spus cã se va folosi
acest târg de locuri de muncã ºi
ca pe o oportunitate în consoli-
darea unor relaþii de parteneriat
între organizaþia noastrã ºi com-

pania dumneavoastrã pentru a
putea sã identificãm pe viitor ºi
alte oportunitãþi interesante pen-
tru ambele pãrþi, cât ºi pentru a
vã include în reþeaua naþionalã pe
care o dezvoltãm în cadrul aces-
tui proiect prin intermediul plat-
formei www.garantiitineri.ro.

„Participarea în aceastã reþea va
oferi avantaje multiple în materie
de politici de resurse umane atât
în ceea ce priveºte reducerea cos-

turilor firmei cu selecþia ºi recru-
tarea personalului dar ºi în vede-
rea identificãrii de oportunitãþi pen-
tru finanþarea din fonduri neram-
bursabile a unor procese de cali-
ficare/recalificare a întregului per-
sonal, cât ºi pentru finanþarea unor
programe de creºtere a calitãþii
profesionale a tinerilor pe care i-
aþi dori recrutaþi ºi angajaþi în com-
pania dumneavoastrã”, susþine
Dumitru Costin.

Cuantumul pentru plata
SAPS – Campania 2014 este
de 156,89 euro/ha potrivit
Hotãrârii de Guvern nr. 863/
2014, privind stabilirea
pentru anul 2014 a cuantu-
mului plãþilor directe unice pe
suprafaþã, plãþilor separate
pentru zahãr ºi plãþilor
specifice pentru orez, care se
acordã în agriculturã în
sectorul vegetal, la care se va

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã (APIA) Dolj autorizeazã la platã avan-
sul cãtre fermierii care au depus cereri de platã
în cadrul Schemei de Platã Unicã pe Suprafa-

þã (SAPS) – Campania 2014. Plata în avans
poate fi acordatã în procent de pânã la 50%
din valoarea totalã a plãþilor directe, Româ-
nia acordã un avans de 69,00 euro/ha.

aplica un coeficient de
reducere liniarã care va
asigura încadrarea în plafonul
alocat de Comisia Europeanã.

Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã
(APIA) Dolj autorizeazã la
platã ºi avansul, în cuantum
de pânã la 74% din suma
cuvenitã, fermierilor care au
depus cereri de platã pe
suprafaþã, în cadrul mãsurilor

de dezvoltare ruralã – Cam-
pania 2014: 211„Plãþi pentru
zona montanã defavorizatã”,
212 „Plãþi pentru zone defa-
vorizate – altele decât cele
montane” ºi 214 „Plãþi pentru
agromediu”.

„Pânã ieri pentru un numãr
de 45.886 de fermieri eligibili
la platã, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) Dolj a plãtit suma de
32.505.703,82 RON din care
27.500.464,74 RON reprezin-
tã plata SAPS ºi 5.005.239,08
RON reprezintã plata aferentã
axei 2, situaþie care ne clasea-

zã printre judeþele cu cea mai
mare sumã plãtitã în aceastã
campanie, a declarat Dr. Ing.

Cãtãlin Aurelian Roºculete –
directorul executiv APIA
Centrul Judeþean Dolj.

Doljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieriDoljul, fruntaº la plata avansului cãtre fermieri
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GEORGE POPESCU Ce-ar mai fi de spus…Nicio surpriză n-a adus prima confrunta-
re şi, mai mult ca sigur, unica dintre cei doi
candidaţi la Preşedinţie. Spun unica fiindcă,
dacă informaia că Johannis s-ar aventura la
o revanşă, aşa cum se aude la ora la care
redactez articolul meu, nu cred că mai pot
interveni surprize, iar un al doilea episod ar
explica disperarea echipei lui Johannis.

Şi dacă am face abstracţie de zarva otră-
vită a unei campanii atipice cu o încărc ătu-
ră de artif icialitate decontabilă în respon-
sabilitatea propriului său staff, lucrurile apar
încă şi mai limpezi: inapetenţa ş i inadecva-
rea candidatului pentru o demnitate în stat
atât de importantă. Nu ş tiu cât de perfor-
mant primar a fos t Klaus  Johannis, probe-
le evocate şi invocate îi sunt favorabile.
Exis tă însă diferenţe uriaşe între cele două
demnităţi. Căci nici în cele mai grosolane
simplificări la care s-au dedat companionii
lui Johannis,  Preşedinţia unei ţări mas iv
compromise chiar în fibra sa constituţio-
nală de Traian Băsescu are urgentă nevoie
de o structurală ş i severă resetare.

Astfel, însuşi „mitul” personajului c alm,
răbdător, aşezat ardeleneş te într-un fotoliu
somnolent, ispititor  doar la prima vedere şi
de o manieră cu totul falsă, îşi pierde orice
temei în raport cu urgenţa reabilitării rolu-
lui de prim om în stat. Căci, dincolo de ac-
centele segregaţioniste pe care partizanii ne-
domoliţi ai actualului primar sibian le-au ac-
tivat pe un păcătos model de extracţie „folc-
lorică” – regăţeni vs ardeleni –, întâia şi
cea mai dif icilă probă pe care succesorul
lui Băsescu va trebui s-o dea va fi aceea a
pacificării Ţării prin revalidarea, pe cât po-
sibil, a ideii de unitate; sau, mai simplu spus,
a promovării ideii de apartenenţă la o isto-
rie comună,  la aceleaşi valori patrimoniale
şi, prin aceasta, la reactivarea spiritului na-
ţional în grea suferinţă.

Aşa cum s-a putut constata, Klaus Jo-
hannis  s-a dovedit până la urmă o victimă
a ambiţiilor ex- şi, probabil, actualilor bă-
sişti,  disimulaţi pe un front pretins „inde-

pendent”. S-a mizat pe el ca pe un jolly-
joker scos  miraculos din cutia cu surpri-
ze, iar rezultatul se dovedeşte o cacealma
pe care confruntarea de marţi seara a de-
montat-o fără cine ştie c e efort. Ca şi în
cazul lui Traian Băsescu, în succesiunea
căruia se află, oric ât de mult neagă c irac ii
săi, ş i în cazul lui Johannis s-a dovedit c ât
de gol  era ş i este „regele”. Spre deosebi-
re de Băsescu, posesor al unui ins tinct
„draculian”, setos de „sânge”, neamţul s-
a prezentat în anonimatul său până ac um
doar bănuit:  fără idei, fără proiecte, lips it
de voc aţie oratorică, anti-colocvial,  inc o-
erent disc urs iv, nereactiv ş i fără aplomb
persuasiv.

Simplul fapt că s-a lăsat fără nicio re-
zervă pradă impulsurilor  lui Victor Ponta,
el s -a trezit în distribuţia unui spectacol în
premieră ac ceptând substituirea rolurilor:
din acuzator, aşa cum era de aşteptat – dacă
se acceptă în acest caz că ar reprezenta

opoziţia, ceea ce rămâne discutabil –,  a
acoperit, zdrobit de atacurile prompte şi
punctuale ale adversarului său,  partitura
acuzatului. Până şi „temele de acasă” cu
care în mod sigur fusese echipat înaintea
dezbaterii – votul din diaspora, problema
„pomenilor” elec torale, corupţia, argumen-
tul unităţii românilor – s-au întors, c a un
bumerang împotrivă-i.

Ce-ar mai fi de spus  în urma unei as tfel
de reprezentanţii – de meci considerat de-
cisiv – pe c are Vic tor Ponta l-a c âştigat net
în… deplasare? Fiindcă a nu se uita că,  ori-
cât de mult îşi strigă „independenţa” Cos-
min Guşă şi echipa sa, Realitatea TV a or-
ganizat o partidă acasă pentru Klaus  Jo-
hannis.

Asta nu înseamnă că s-a obţinut „califi-
carea”: ea se va juca duminică la urne,  iar
aces t lucru ar trebui să f ie unic a preoc upa-
re pentru alianţa susţinătoare a lui Victor
Ponta.

A avea diabet este dificil. O re-
cunosc chiar medicii care au grijă
de aceşti pacienţi. Pentru tratamen-
tul şi managementul bolii, bolnavii
trebuie să ia decizii importante toa-
tă viaţa: să îşi măsoare zilnic nive-
lul glicemiei, să ia medicamente,
să facă exerciţii fizice cu regulari-
tate, să îşi ajusteze dieta şi să îşi
sc himbe obic eiurile alimentare.
Mai mult, bolnavii diabetici trebu-
ie să facă faţă tuturor complicaţi-
lor bolii, prin importante ajustări în
plan psihologic. Rezultatele se ba-
zează în mare parte pe deciziile lua-
te, de aceea este foarte important
ca aceşti bolnavi să fie bine instruiţi
în legătură cu boala lor, iar nevoile
fiecăruia să poată fi ajustate de
personal medical specializat.

Fără o educaţie specială despre
diabet, aceşti bolnavi nu sunt pre-
gătiţi să ia decizii, să îşi schimbe
comportamentul şi să înfrunte toa-
te problemele ridicate de această
boală. Un management  deficitar
al bolii duce la rezultate medicale
slabe şi la creşterea riscului pen-
tru complicaţii.

Educaţia bolnavilor diabetici se
realizează având la dispoziţie o

Număr-record de bolnavi cu diabet în Dolj
Aproape 37.000 de doljeni figurează în eviden-

ţele medicilor cu diabet şi se presupune că alte
câteva mii de persoane suferă de aceeaşi boală
fără măcar să ştie. Nu-i de mirare că diabetul ocu-

pă locul al doilea într-o ierarhie a celor mai grave
boli înregistrate în Dolj, după cele cardiovascula-
re. În acest context, DSP Dolj va derula campania
naţională „Şi tu poţi controla diabetul”.

echipă multidisciplinară. În unele
ţări există astfel de echipe, dar în
multe altele, nu numai că nu exis-
tă, dar nici nu îi este recunoscută
importanţa din punct de vedere
medical.

Campanie DSP Dolj
pentru promovarea unei
alimentaţii sănătoase

Mâine în întreaga lume va fi
marcată „Ziua Mondială a Diabe-
tului”. Pentru anul 2014 activităţi-
le de celebrare pe plan mondial se
vor desfăşura sub sloganul „Ali-
mentaţia sănătoasă şi Diabetul”.

La nivel local, partenerii  în re-
alizarea c ampaniei susţinute de
DSP Dolj sunt  autorităţile publi-
ce locale care au în subordine
cabinetele şcolare, asis tenţii co-
munitari, mediatorii sanitari,  ca-
binetele de medicină de familie,
Asociaţia pentru Sănătate, Educa-
ţie şi Familie – f iliala Craiova,
Societatea Studenţilor Medicinişti
din Craiova,  Organizaţia Studen-
ţilor Farmac işti Craiova, Crucea
Roşie Dolj ş i Asociaţia Europro-
tector. Scopul campaniei este de
conş tientizarea populaţiei cu pri-
vire la însuşirea unui comporta-

ment alimentar sănătos în profi-
laxia şi controlul diabetului.

Obiectivele campaniei sunt in-
formarea populaţiei asupra efectu-
lui benefic al alimentaţiei sănătoa-
se, conştientizarea populaţiei cu
privire la rolul pe care fiecare îl are
în gestionarea propriei sănătăţi,
conturarea importanţei mic ului
dejun în contextul unui comporta-

ment alimentar sănătos.
Peste 12.000 de
bolnavi mor în fiecare
an din cauza diabetului

Diabetul este provoca-
rea majoră de sănătate a
secolului 21. Actualmen-
te există 382 milioane de
persoane c u diabet ş i
aproximativ 280 milioa-
ne c u risc major de a
dezvolta această afecţiu-
ne. Pentru anul 2035 se
prognozează în jur de o
jumătate de miliard de
persoane cu diabet. În
ac est sens  fiecare es te
implicat ş i fiec are are un
rol de juc at în a ajuta la
reducerea afluxului per-
soanelor cu diabet ş i a
proteja viitorul. Campa-
nia din 2014 îşi doreşte
să inspire şi să angajeze

comunităţile locale în promovarea
unei alimentaţii sănătoase, înce-
pând cu cea mai importantă masă
a zilei: micul dejun.

În Europa, în anul 2013, au fost
înregistraţi 56 de milioane de pa-
cienţi cu diabet cu vârste cuprinse
între 20 si 79 ani, dintr-o popula-
ţie generală de 659 milioane per-
soane de aceeaşi vârstă. Prevalen-
ţa regională a bolii este de 8,5%.
Numărul de copii cu vârste între 0
şi 14 ani cu DZ de tip 1 este de
129.400, iar cazurile noi diagnos-
ticate pe an sunt de 20.000.  De-
cesele cauzate de diabet în Europa
, în anul 2013 au fost în număr de
618.600 dintre care 329.500 la fe-
mei şi 289.100 la bărbaţi.

Ţările  europene cu cei mai mulţi
pacienţi diabetici ( 20-79 ani), în
anul 2013 au fost: Federaţia Rusă
cu 10,9 milioane, Germania cu 7,6
milioane, Turcia cu 7 milioane,
Spania cu 3,8 milioane şi Italia cu
3,6 milioane. În România, în anul
2013, din cele 16.554.620 persoa-
ne cu vârsta cuprinsă între 20 şi
79 de ani, 851.070 erau pacienţi
cu diabet (20 - 79 ani). Prevalenţa
naţională a DZ este de 5,14%, iar
numărul de decese cauzate de dia-
bet la grupa de vârstă 20-79 de ani
este de 12.179.

RADU ILICEANU
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Cu această ocazie, Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj, a
evidenţiat bunele relaţii dintre cele două state, apreciind că
la consolidarea acestora contribuie în mod semnificativ şi
legătura specială stabilită pe plan local, îndeosebi în dome-

Ambasadorul Republicii Poloneze, prezent
la vernisajul expoziţiei „Zbor deasupra Poloniei”

Preşedintele Consiliului Judeţe an (CJ) Dolj, Ion Priote asa,  a participat,  ieri, la vernisajul
expoziţiei „Zbor deasupra Poloniei”, organizat în foaierul Sălii Albastre a Unive rsităţii din Cra-
iova, în prezenţa ambasadorului Re publicii Polone la Bucure şti, Excele nţa Sa Marek Szczygie l.

niile culturii şi educaţiei.
„Suntem onoraţi să fim alături de Excelenţa Sa, domnul

ambasador Marek Szczygiel, de reprezentanţi ai mediului
universitar din cele două ţări, precum şi de exponenţi ai ad-
minis traţiei publice la un eveniment important, menit să
marcheze bunele relaţii româno-poloneze. De-a lungul tim-
pului, Craiova a fost unul dintre municipiile strâns legate de
această comunitate, un oraş care, în 1939, a oferit găzduire
refugiaţilor polonezi care se retrăgeau din calea unui război
ce nu le aparţinea. Cred că pot spune, fără să gre-
şesc, că relaţiile solide pe care le avem astăzi se
datorează personal Excelenţei Sale, care a ştiut să
găsească, alături de noi, acel filon sufletesc ce ne
apropie”, a subliniat Ion Prioteasa.
Pentru noi, Polonia este un exemplu în dome-
niul absorbţiei fondurilor nerambursabile

De altfel, la Craiova vedem frecvent organizate
evenimente care privesc în mod direct comunita-
tea poloneză, ceea ce face ca relaţiile dintre cele
două ţări, ambele membre ale marii familii europe-
ne, să fie consolidate în sens ascendent, de jos în
sus. „Pentru noi, Polonia este un exemplu mai ales
în domeniul absorbţiei fondurilor nerambursabile şi
sunt convins că oficialii celor două state îşi vor da
mâna, ori de câte ori va fi nevoie, pentru a rezolva

marile probleme ale comunităţii europene”, a declarat preşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa. La vernisajul
organizat în deschiderea conferinţei „Polonezi în România –
doar un trecut de seamă sau şi un viitor promiţător?” au mai
luat parte rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dănişor, viceprimarul municipiului Craiova, Cris-
tina Calangiu, precum şi exponenţi ai sistemului de învăţă-
mânt superior din România şi Republica Polonă.

MARGA BILUGEAN

În fiecare an, consiliile de ad-
ministraţie ale unităţilor de învăţă-
mânt s tabilesc criterii specifice
pentru alocarea burselor şcolare,
în cazul în care numărul de burse
aprobate de Consiliul Local Craio-
va este mai mic decât numărul ele-
vilor c are respectă normele de
acordare a acestora. Membrii con-
siliului de administraţie nu ţin cont

Primăria Craiova a aprobat numărul de burse acordate elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat

Consiliul Local Municipal Craiova a aprobat
cuantumul pentru cele patru categorii de burse
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar
de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2014-

2015, dar şi numărul elevilor care vor beneficia de
aceste burse. Astfel, a fost suplimentat numărul
de beneficiari ai burselor cu aproximativ 50 la sută
faţă de nivelul anului anterior de studii.

de apartenenţa politică a elevilor
sau a familiilor din care fac parte,
de religia lor, rasă, sex etc. Pentru
anul şcolar 2014-2015, Consiliul
Municipal, întrunit în şedinţa or-
dinară din data de 30 octombrie, a
stabilit că benefic iari ai aces tor
sume vor fi patru categorii de bur-
sieri.

Prima categorie are în vedere

bursele de performanţă, în sumă
de 100 de lei lunar, în număr de
1.048 şi reprezentând trei la sută
din numărul elevilor înscrişi în în-
văţământul preuniversitar de stat,
la cursurile cu frecvenţă. Şase la
sută din numărul elevilor înscrişi
la cursurile din învăţământul gim-
nazial, liceal sau profesional, vor
primi bursa de merit, în sumă de
75 lei, reprezentând un număr de
1.425 de burse, iar nouă la sută
din aceştia vor primi burse de stu-
diu, în valoare de 55 lei/lună. Bur-
sele sociale din acest an reprezintă
12 la sută din numărul elevilor în-
scrişi la cursurile din învăţămân-
tul preuniversitar de stat, în sumă
de 40 şi 50 lei/lună, pentru elevii
din învăţământul primar şi gimna-
zial şi, respectiv, pentru cei din

învăţământul liceal (dintre care se
vor acorda burse medicale pentru
elevii justificaţi, dar şi burse pen-
tru persoane defavorizate).

Bursele de performanţă sunt
acordate elevilor  care au obţinut
locurile I, II, sau III la etapele na-
ţionale ale olimpiadelor şi concur-
surilor şcolare naţionale organiza-
te de Ministerul Educaţiei, Cerce-
tării, Tineretului şi Sportului sau au
obţinut locurile I, II sau III la ni-
vel naţional în cadrul concursuri-
lor cultural-artistice, sportive sau
tehnico-ştiinţifice.

Bursele de merit, conform le-
gii, sunt alocate pentru elevii care
au obţinut rezultate deosebite la
învăţătură (care au media genera-
lă de cel puţin 8,50 şi nota 10 la
purtare în anul şcolar anterior),

care au obţinut locurile I, II sau
III la etapele judeţene ale olimpia-
delor şi concursurilor şcolare na-
ţionale, la competiţiile/concursurile
cultural-artistice, sportive sau cele
care au caracter tehnico-ştiinţific
de nivel naţional. Bursele de stu-
diu se acordă elevilor care provin
din familii cu un venit lunar mediu
pe membru de familie, pe ultimele
trei luni, cel mult egal cu salariul
minim pe economie şi care au de-
păşit media generală de 7 şi nota
10 la purtare pe semestrul anterior.

În categoria burselor de ajutor
social se includ elevii, la cererea
acestora, care au situaţia materia-
lă a familiei sau susţinătorilor le-
gali scăzută, copiii orfani sau bol-
navi (la justificare) etc.

ELIZA BOTNARI

Facultatea de Agricultură şi Horticultură a Universităţii din
Craiova, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Mi-
nisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe
Agricole şi Silvice – Filiala Craiova, Technological Educational
Institute of Thessaly (Grecia), Catedra UNESCO „Culture et
Traditions du Vin”, Societatea Română a Horticultorilor – Fi-
liala Craiova şi Asociaţia Hortus Oltenia 1962, organizează, pe
parcursul zilelor de astăzi şi mâine, cea de a II-a ediţie a simpo-
zionului ştiinţific cu participare internaţională „Sustainable
Development in Agriculture and Horticulture”.

Scopul simpozionului este de a reuni cadre universitare, cer-
cetători, doctoranzi, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi pro-
ducători pentru a-si împărtăşi experienţele, ideile inovative şi
rezultatele cercetărilor în domeniile: agricultură, horticultură,
ingineria produselor alimentare, biologie, silvicultură, zooteh-
nie, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă.

Cu această ocazie, astăzi, ora 11.00 la Sala Albastră a Univer-

Prof. emerit dr. Jocelyne Perard, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova
sităţii din Craiova, are loc ceremonia de decernare a titlului de
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova prof. emerit
dr. Jocelyne Perard, responsabil al Catedrei UNESCO „Culture
et Traditions du Vin” – Universitatea Bourgogne, Dijon, Franţa,
membru al Consiliului Superior al Meteorologiei Naţionale din
Franţa – Comisia „Educaţie şi formare”, membru al Consiliului
ştiinţific al Institutului de ştiinţe ale Viei şi Vinului – Universitatea
Bordeaux, membru asociat al UMR CNRS nr. 5210 – Centrul de
Cercetări de Climatologie al Universităţii din Bourgogne.

La ora 12.00, tot în organizarea Facultăţii de Agricultură şi
Horticultură a Universităţii din Craiova,  în holul central al institu-
ţiei, din strada „A. I. Cuza” nr. 13, are loc deschiderea unei expo-
ziţii de vinuri. Potrivit organizatorilor, îşi vor prezenta produsele
zece crame din Dolj, Olt, Vâlcea şi Mehedinţi. În cadrul expoziţiei
vor fi prezentate vinuri de colecţie, dar şi vinuri obţinute din soiuri
tinere, precum şi soiuri autentice olteneşti. Vinurile vor putea fi
degustate şi cumpărate şi pe parcursul zilei de mâine.
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NATO a observat în ultimele
douã zile intrarea unor convoaie cu
echipamente militare ruse în Ucrai-
na, inclusiv tancuri, artilerie ºi tru-
pe combatante, a anunþat ieri co-
mandantul suprem al forþelor Alian-
þei din Europa, Philip Breedlove, în
cursul unei vizite la Sofia. „În ulti-
mele douã zile, am observat ace-
leaºi lucruri ca OSCE (Organiza-
þia pentru Securitate ºi Cooperare
în Europa). Am vãzut convoaie cu
echipamente ruseºti, tancuri ru-
seºti, sisteme de apãrare antiaeria-
nã ruseºti, artilerie rusã ºi trupe de
luptã ruse intrând în Ucraina”, a
explicat generalul Breedlove. Ad-
ministraþia prooccidentalã de la
Kiev a acuzat Rusia zilele trecute

Alte „ziduri”, dupã cãderea celuiAlte „ziduri”, dupã cãderea celuiAlte „ziduri”, dupã cãderea celuiAlte „ziduri”, dupã cãderea celuiAlte „ziduri”, dupã cãderea celui
al Berlinului, rãmân în picioareal Berlinului, rãmân în picioareal Berlinului, rãmân în picioareal Berlinului, rãmân în picioareal Berlinului, rãmân în picioare

La 25 de ani dupã cãderea Zidului Berlinului,
care despãrþea oraºul în douã ºi comunismul
de Occident, alte bariere separã, în lume, co-
munitãþi, þãri ºi continente întregi. La 23 oc-
tombrie anul trecut, o barierã de 12 km, în ora-
ºul Melilla, a fost ridicatã pentru a separa Spa-
nia de Maroc, Europa de Africa, prosperitatea
de sãrãcie. Ceuta, o enclavã spaniolã în Ma-
greb, are propria sa barierã. Guvernul spaniol a
cheltuit 72 milioane euro dupã 2005 pentru a
consolida cele douã ziduri, impermeabile la drep-
turile omului, potrivit plângerilor organizaþiilor
umanitare trimise Consiliului European ºi Co-
misiei Europene. Canada, cunoscutã ca o naþi-
une multiculturalã, a fost multã vreme divizatã
între partea anglofonã ºi cea francofonã, cu-
noscutã fiind lupta pentru independenþã a se-

paratiºtilor din Quebec. Chestiunea independen-
þei Quebecului a fost pusã pe tapet în 1995,
când provincia a participat la cel de-al doilea
referendum privind secesiunea. Scrutinul a fost
pierdut de separatiºti ºi în prezent mai puþin de
40% din locuitorii Quebecului mai susþin ideea
de secesiune. Partidul Quebecului pro-indepen-
denþã a fost înlãturat de la putere în aprilie a.c..
Despre conflictul dintre China ºi Japonia pe
seama insulelor Senkaku-Diaoyu, din Marea
Chinei Orientale, s-a vorbit mult în ultima vre-
me ºi chiar în aceste zile, cu prilejul întâlnirii
premierului japonez, Shinzo Abe, cu preºedin-
tele chinez, Xi Jinping, în marja summitului
APEC. Bariera dintre Coreea de Nord ºi Coreea
de Sud este mai înaltã ca niciodatã. Oficial, în
perioade de armistiþiu cele douã puteri sunt se-

parate printr-o linie de demarcaþie militarã de 650
km. Timp de 61 de ani, 24 ore/24 ºi 365 de zile,
forþele armate stau faþã în faþã. Bariera nu sepa-
rã doar Coreea de Nord de Coreea de Sud, ci
douã moduri de viaþã. De pildã, site-urile nord-
coreene nu sunt accesibile în Coreea de Sud.
Numeroase familii au fost separate în timpul rãz-
boiului ºi nu se pot reuni. În Irlanda de Nord,
unde rãzboiul civil a avut amplitudine, cartierele
catolice sunt despãrþite de cele protestante în
capitala þãrii. Prin ziduri, veritabile atracþii turis-
tice. Departamentul Justiþiei din Irlanda de Nord
menþioneazã 53 de ziduri, dar un studiu a conta-
bilizat 99, din care majoritatea în Belfast. Nu este
exclus ca ºi în Ucraina sã se procedeze identic,
dar deja separarea Israelului de teritoriile palesti-
niene nu reprezintã cea mai viabilã soluþie.

Votul simbolic privind inde-
pendenþa, organizat duminicã în
Catalonia, dezvãluie „eºecul to-
tal al proiectului separatist”, în
condiþiile în care doi din trei ca-
talani nu au votat, a declarat, ieri,
ºeful Executivului spaniol, Ma-

NATO confirmã intrarea

unor convoaie militare ruse în Ucraina
cã a trimis un nou convoi militar
în estul Ucrainei, în contextul con-
flictului armat soldat cu peste
4.000 de morþi. În aceste condi-
þii, Ucraina se pregãteºte de lup-
tã, a declarat, ieri, ministrul ucrai-
nean al Apãrãrii, Stepan Poltorak,
în cadrul Consiliului de miniºtri,
la Kiev. „Observãm o consolidare
a grupãrilor teroriste (termenul
folosit de Kiev pentru insurgenþii
proruºi - n.r.), precum ºi din par-
tea Rusiei. Le observãm miºcãri-
le, ºtim unde se aflã ºi ne aºtep-
tãm la acþiuni imprevizibile din
partea lor”, a afirmat Stepan Pol-
torak. „Sarcina noastrã principa-
lã este sã ne pregãtim de luptã”, a
adãugat el.

Premierul spaniol: Votul din Catalonia,
„un eºec profund al proiectului separatist”

riano Rajoy, care s-a exprimat
în premierã pe marginea acestui
vot, subliniind cã douã treimi
dintre catalani nu au participat
la acesta, informeazã AFP. Po-
trivit rezultatelor provizorii dez-
vãluite luni de Executivul cata-
lan, 2,3 milioane dintre cei 7,5
milioane de catalani au participat
la votul simbolic privind indepen-
denþa. Circa 80% dintre votanþi,
adicã 1,8 milioane, au spus „da”
independenþei. Rajoy a subliniat,
într-o conferinþã de presã la Ma-
drid, cã Parlamentul catalan ar
putea propune o reformã a Con-
stituþiei care sã permitã un refe-
rendum, singura cale pentru a
valorifica ideile de independenþã.
„Parlamentul catalan are posibi-
litatea de a iniþia un proces de re-
formare a Constituþiei”, a spus
premierul spaniol, subliniind cã
ºeful Executivului catalan, lide-
rul naþionalist Artur Mas, avea
„o cale pentru a obþine ceea ce
cautã, o cale legalã”, pe care a

discutat-o cu el în numeroase
rânduri. ªeful guvernului spaniol
a respins în mod ferm orice ne-
gociere în vederea organizãrii
unui referendum privind autode-
terminarea, dupã cum solicita
Mas, un asemenea referendum
nefiind prevãzut de Constituþie.
„Dialogul va interveni în limitele

Constituþiei”, a spus el, înainte de
a adãuga cã se va opune, le fel
ca partidul sãu, „oricãrei refor-
me constituþionale ce lichefiazã
suveranitatea” poporului spaniol.
Rajoy a confirmat cã „discuþii
secrete au avut loc” cu un re-
prezentant catalan, înainte de
votul din 9 noiembrie.

Acord istoric: China ºi SUA
ºi-au stabilit noi obiective
în privinþa emisiilor de gaze
cu efect de serã

China ºi Statele Unite,
primii doi emiþãtori de gaze cu
efect de serã la nivel mondial,
au stabilit, ieri, la Beijing, noi
obiective în acest domeniu, sub
presiunea urgenþei unui acord
mondial la Conferinþa de la
Paris privind încãlzirea globa-
lã, prevãzutã în 2015, relateazã
AFP. China, primul poluator
mondial cu gaze cu efect de
serã, a adoptat obiectivul unui
„vârf la orizontul lui 2030”,
dar intenþioneazã sã „încerce
sã-l atingã mai devreme”, a
anunþat Casa Albã. La rândul
lor, Statele Unite s-au angajat
în vederea unei reduceri, pânã
în 2025, a emisiilor cu 26-28%
faþã de nivelul din 2005. Este
pentru prima datã când China
se angajeazã cu privire la un
vârf al emisiilor, adicã a
anului începând din care
acestea vor înceta sã mai
creascã ºi din care curba se va
inversa. Aceste anunþuri au fost
fãcute în timp ce preºedintele
american, Barack Obama, era
primit la Beijing de cãtre
omologul sãu chinez, Xi Jin-
ping, dupã ce ambii lideri au
particiat cu o zi înainte la
Summitul Cooperãrii Economi-
ce Asia-Pacific (APEC). Statele
Unite ºi China reprezintã
împreunã peste 40% din totalul
emisiilor de dioxid de carbon
(CO2) de pe planetã. Europa,
la rândul sãu, s-a angajat la o
reducere cu cel puþin 40% a
emisiilor pânã în 2030, raportat
la nivelul din 1990.

Loviturile aeriene ale coaliþiei
conduse de SUA în Siria
au ucis 850 de persoane

Loviturile aeriene lansate de
coaliþia condusã de SUA în
Siria au ucis 865 de persoane,
între care ºi 50 de civili, de la
începerea campaniei, la sfârºi-
tul lunii septembrie, împotriva
grupãrii jihadiste Statul Islamic
(SI), a anunþat ieri Observato-
rul Sirian pentru Drepturile
Omului (OSDO), informeazã
Reuters. OSDO a afirmat cã
majoritatea persoanelor ucise,
746, au fost luptãtori ai SI ºi a
precizat cã cifra realã a victi-
melor ar putea fi mult mai
mare. Tot potrivit OSDO, 68 de
membri ai grupãrii Frontul Al-
Nosra, afiliatã Al-Qaeda, au
fost uciºi în loviturile aeriene
lansate pe 23 septembrie în
Siria. Totodatã, Înaltul Comisa-
riat al ONU pentru Refugiaþi
(UNHCR) a anunþat cã 7,2
milioane de sirieni sunt strãmu-
taþi în interiorul graniþelor lor
din cauza conflictului din þarã,
la care se adaugã alte 3,3
milioane de sirieni care s-au
refugiat în strãinãtate. Marea
majoritate a refugiaþilor sirieni
sunt gãzduiþi în þãrile vecine, în
Liban, Iordania, Irak ºi Turcia.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a  Finanþe-

lor  Publice  Craiova - Administraþia  Judeteana a Finanþe-
lor Publice Dolj organizeazã licitaþii publice în condiþiile
precizate de O.G.nr.92/2003 rep. privind Codul de proce-
durã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, la
sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206  pentru debitorii: 1. SC  CICO TEX SRL, Craiova, str
Gogu Constantinescu, nr.9, bl F22, sc.1, ap.2, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 17221316 în data de 24.11.2014,
ora 10,00 pentru vânzarea bunurilor: maºinã de croit ver-
ticalã Yamata, preþ pornire licitaþie 770 lei; maºinã de cu-
sut Jack 5550 – 2buc, preþ pornire licitaþie 810 lei/buc.Am-
plasare: Craiova, str. Toamnei, nr. 84. 2. SC VAFLOMA
IMPEX SRL, Craiova, Aleea Ghetisoarei, nr. 24, bl. 159K,
sc.1, ap.14, jud Dolj, cod identificare fiscalã 7338816 în
data de 24.11.2014, ora 13,00 pentru vânzarea bunurilor:
cântar electronic Partner AMP-15, preþ pornire licitaþie 400
lei; casã de marcat Partner 500, preþ pornire licitaþie 280
lei.Amplasare: sediul societãþii. 3 SC PEIVAND  IMPEX
SRL, Craiova, cart  Craiovica Nou, bl.63, parter 2, jud Dolj,
cod identificare fiscal 15995868  în data de 24.11.2014, ora
15,00  pentru vânzarea bunurilor: autoutilitar marca Vol-
vo, tip FH 12-460, an fabricacie 2005, nr. înmatriculare  B-
08-TGY, prec pornire licitacie  90.375 lei; semiremorc KO-
GEL, tip SNC024, an fabricacie 2004, nr înmatriculare DJ-
68-DNI, prec pornire licitatie 21.300 lei; autotractor marca
MAN, tip TGA18.480, an fabricacie 2004, nr înmatriculare
DJ-67-DNI, prec pornire licitacie 46.650 lei. Amplasare:
sediul societãþii. 4. SC  SMD  AUTOTRANS SRL, Podari,
str. Belcineanca, nr. 26, jud Dolj, cod identificare fiscalã
4179163 în data de 25.11.2014, ora 10,00  pentru vânzarea
bunului: autoutilitar Renault  tip Premium 410.18D, an
fabricacie 2007, nr înmatriculare DJ-25-SMD, prec pornire
licitacie 61.673 lei .Amplasare: sediul societcii. 5. PREST-
COMPROD  SCA  Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.1A,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 3440570 în data de
25.11.2014, ora 13,00 pentru vânzarea bunului: - clãdire-
C2 secþia 2 producþie în suprafaþã de  Sc 594,33 mp, situa-
tã în Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.1A,nr.cadastral
provizoriu 17268,CF 35883,preþ pornire licitaþie 487.000 lei.
Menþionãm faptul cã terenul de 528,61 mp este proprieta-
tea Primãriei Craiova. 6. SC UBF  COMPANY  SRL, Craio-
va, str Brestei, nr.204bis,jud Dolj, cod identificare fiscal
15523709  în data de 25.11.2014, ora 15,00  pentru vânza-
rea terenului intravilan 252 mp, nr. cad 23504, CF 210731,si-
tuat în Craiova,str Brestei, nr. 202 (fost nr. 206), prec por-
nire licitacie 124.425 lei , proprietatea dlui Mitrache Ma-
rius ipotecat în favoarea AJFP Dolj. Mencionm c terenul
este ocupat  de o cas  de locuit în stadiu avansat de de-
gradare. 7. ASOCIAÞIA  CRESCÃTORILOR DE TAURINE
FILIALA  DOLJ, Craiova, str Dunãrii, nr. 35, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 11791911 în data de 26.11.2014, ora
10,00 pentru vânzarea bunului: automobil mixt Dacia 1307,
an fabricaþie 2001, nr înmatriculare DJ-06-ACT, preþ porni-
re licitaþie 728 lei. Amplasare: Craiova, str Popoveni, nr.
1. 8. SC  NEW  WEEK  IMPEX SRL, Craiova, str. Ion Tucu-
lescu, nr.10, bl A17, sc.2, ap.4, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 16443152 în data de 26.11.2014, ora 13,00 pentru
vânzarea bunului: autoutilitarã Dacia tip Logan Pick-Up,
an fabricaþie 2008, nr înmatriculare B-15-WEK, preþ porni-
re licitaþie 11.625 lei.  Amplasare: sediul societãþii. 9. SO-
CIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM BUCOVAT, loc Bu-
covat, jud Dolj, cod identificare fiscalã 2281786 în data de
26.11.2014, ora 15,00 pentru vânzarea bunurilor: clãdire
fãrã  teren - magazin universal, Su=198 mp, situatã în
zona centralã a localitãþii Vela, jud Dolj, preþ pornire lici-
taþie 17.300 lei; clãdire fãrã teren – magazin general ºi
bufet, Su= 129 mp, situatã în localitatea Vela, sat Bucovi-
cior, preþ pornire licitaþie 25.425  lei. 10.SC ALDO TRICOT
SRL, Craiova, str Gheorghe Doja, nr.66, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 32053585 în data de 27.11.2014, ora 10,00
pentru vânzarea bunurilor: maºinã de cusut Durkopp, preþ
pornire licitaþie 450 lei, maºinã surfilat Union Special, preþ
pornire licitaþie 803 lei, maºinã surfilat Rimoldi M327, preþ
pornire licitaþie 533 lei; maºinã tricot Fin7, Coppo, preþ
pornire licitaþie 225 lei; maºinã tricot Fin5, Coppo- 2buc,
preþ pornire licitaþie 150 lei/buc; maºinã tricot Fin 12, Cop-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
po, preþ pornire licitaþie 150 lei.  Amplasare: sediul socie-
tãþii. 11. I.I. POPA R. DANIELA, loc. Izvoare, nr. 451, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 28085511 în data de 27.11.2014,
ora 13,00 pentru vânzarea bunurilor: automat cafea Necta
Brio3 – seriile 24010211 si 23510292, preþ pornire licitaþie
3.675 lei/buc; automat cafea Necta Brio3 – seria 24010243,
preþ pornire licitaþie 3.900 lei; automat cafea Necta Brio3 –
seria 24610162, preþ pornire licitaþie 3.750 lei;  automat
cafea Necta Brio3 – seria 24610167, preþ pornire licitaþie
3.863 lei;  automat cafea Necta Brio3 seria 24610205, preþ
pornire licitaþie 4.275 lei. 12. SC MADOX TRICOT SRL,
Craiova, str. Gheorghe Doja, nr. 66, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 30973170 în data de 27.11.2014, ora 15,00 pen-
tru vânzarea bunurilor: maºinã de încheiat ochi la ochi
Rimoldi, preþ pornire licitaþie 405 lei; maºinã de încheiat
ochi la ochi Rimoldi (defecta) – 2buc, preþ pornire licitaþie
270 lei/buc; maºinã de încheiat ochi la ochi Complett66
(defecta), preþ pornire licitaþie 570 lei; maºinã tricot Fin5,
Coppo (defectã), preþ pornire licitaþie 150 lei; maºinã tri-
cot Fin 12, Coppo (defectã) – 4buc, preþ pornire licitaþie
150 lei/buc. Amplasare: sediul societãþii. 13. SC FEGRI
SRL, Coºoveni, str. Morii, nr.66, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 30259881 în data de 28.11.2014, ora 10,00 pentru
vânzarea bunului: stoc deºeuri fier vechi 7.560 kg, preþ
pornire licitaþie 6.426 lei. Amplasare: Craiova, str. Bariera
Vâlcii, nr.195C, sediul SC ADIDRAD  COM   SRL. 14.SC
IVALMI SRL Cernele, sat Rovine, nr. 53, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 15205292 în data de  28.11.2014, ora 13,00
pentru vanzarea bunurilor: compresor aer tip YN-500KTT,
preþ pornire licitaþie 1.640 lei, maºinã de frezat teu cu un
circuit, preþ pornire licitaþie 920 lei; maºinã de lipit la un
cap, preþ pornire licitaþie 1.745 lei;maºinã de debitat ba-
ghetã, preþ pornire licitaþie 1.205 lei, maºinã de debitat,
preþ pornire licitaþie 1.470 lei, maºinã de debavurat, preþ
pornire licitaþie 2.265 lei; cazan VIADRUS U22C10, preþ
pornire licitaþie 1.630 lei; maºinã pentru extrudat Holmelt
BMT1000, preþ pornire licitaþie 5.360 lei; presa BMT, preþ
pornire licitaþie 5.090 lei; ciocan hidraulic, preþ pornire
licitaþie 8.920 lei. Amplasare sediul societãþii. 15. SC
KRONER  LAGUNA TOUR  SRL  Craiova, str. Prl. Bechetu-
lui, nr.13, jud Dolj, cod  identificare fiscalã 26305513 în
data de 02.12.2014, ora 13,00 pentru vânzarea bunului:
teren arabil situat în extravilanul loc. Isalniþa, T18, P13 ºi
P14, jud Dolj  în supf. 6800 mp,  nr cad provizoriu 30245,
preþ pornire licitaþie 30.150 lei. 16. SC BIA E COM  SRL,
Craiova, b-dul Oltenia, nr.7, bl. 170F, sc.1, ap.3, jud Dolj,
cod identificare fiscalã16809580 n data de 02.12.2014, ora
15,00 pentru vânzarea bunurilor: autoutilitarã Ford Trans-
it, an  fabricaþie 2008, nr. inmatriculare DJ-11-BIE, preþ
pornire licitaþie 11.410 lei; autoutilitarã Ford Transit, an
fabricaþie 2008, nr. înmatriculare DJ-12-BIE, preþ pornire
licitaþie 13.350 lei;rezervor modelif, 9000L, preþ pornire
licitaþie 5.205 lei, amplasate în Craiova, str Popoveni, nr.
7A;  modelator  lung, preþ pornire licitaþie 3.590 lei; cuptor
electric (Miwe), preþ pornire licitaþie 3.405 lei; dospitor elec-
tric, preþ pornire licitaþie 870 lei; cuptor MATADOR, preþ
pornire licitaþie 2.000 lei; maºinã de feliat pâine, preþ por-
nire licitaþie 1.660 lei; con rotund aluat, preþ pornire licita-
þie 2.675 lei; cuptor electric UNOX XF135, preþ pornire lici-
taþie 2.200 lei; cuptor electric 8 tavi, preþ pornire licitaþie
1.605 lei; malaxor, preþ pornire licitaþie 595 lei; malaxor 40
litri, preþ pornire licitaþie 2.365 lei; malaxor KEMPER, preþ
pornire licitaþie 5.480 lei; maºinã de infoliat PVC, preþ
pornire licitaþie 1.200 lei; maºinã pesmet, preþ pornire li-
citaþie 935 lei; maºinã proporþionat, preþ pornire licitaþie
1.190 lei; prãjitor gogoºi, preþ pornire licitaþie 565 lei; apa-
rat climatizare NEO, preþ pornire licitaþie 245 lei; stabiliza-
tor tensiune, preþ pornire licitaþie 1.515 lei; ATV 250CMC,
preþ pornire licitaþie 595 lei; instalaþie GPL, preþ pornire
licitaþie 2.675 lei; motor ºi radiatoare de tractor U650, preþ
pornire licitaþie 800  lei;  tractor U650 cu cabinã, preþ por-
nire licitaþie 5.085 lei; autoutilitarã  DACIA 1305, an fabri-
caþie 2000, nr. înmatriculare DJ-59-BYA, preþ pornire lici-
taþie 780  lei; autoutilitarã DACIA 1304, an fabricaþie 1999,
nr înmatriculare DJ-07-JXD, preþ pornire licitaþie 490 lei,
amplasate în loc. Motãþei sat, jud Dolj. 17.SC KIMELA
IMPORT  EXPORT SRL, Craiova, str Fagaras, nr.7, jud

Dolj, cod identificare fiscalã 11392457 în data de 04.12.2014,
ora 10,00  pentru vânzarea bunului: autoturism Hyundai
Coupe, an fabricaþie 1996, nr înmatriculare DJ-77-ELA, preþ
pornire licitaþie 3.660 lei. Amplasare: sediul societcii. 18.
SC TOPGES  PROIECT  SRL, Craiova,  str Calea Bucu-
reºti, nr.10, bl. M7, et.3, jud Dolj, cod identificare fiscalã
27940262 în data de 04.12.2014, ora 15,00 pentru vânzarea
bunurilor: autoturism Opel, tip Corsa, an fabricatie 2002,
nr inmatriculare DJ-16-GES, prêt pornire licitaþie 7.650 lei;
autoturism Opel, tip Zafira, an fabricaþie 2001, nr înmatri-
culare DJ-14-GES, preþ pornire licitaþie 9.975 lei; autoutili-
tarã Volkswagen, tip Transporter, an fabricaþie 2004, nr.
înmatriculare DJ-33-VIS, preþ pornire licitaþie 24.825 lei.
Amplasare: sediul societcii. 19.A&M   COMP  SRL, Craio-
va, str. Calea Bucureºti, bl. 21E, sc.1, ap.2, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 14569511 în data de 05.12.2014, ora
11,00 pentru vânzarea bunului: teren intravilan în supf de
7000 mp situat în loc. Podari, str. Principalã, nr.1 cu nr
cadastral 155/3/2/2, CF 30464 Podari, preþ pornire licitaþie
92.250 lei. Preþurile  nu includ TVA. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri  sã înºtiinþeze
despre aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de datele stabilite
pentru vânzare, menþionate mai sus. Cei interesaþi în cum-
pãrarea  bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte, pînã  la ter-
menele de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie,
pana în ziua precedentã termenelor de vânzare:oferte de
cumpãrare; in cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii ta-
xei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã reprezentând 10% din pre-
þul de pornire a licitaþiei care se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062, cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; împuternicirea per-
soanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru persoanele ju-
ridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de ORC; pentru persoanele juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;
pentru persoanele fizice române,copie de pe actul de iden-
titate; dovadã emisã de creditorii fiscali cã nu au obligaþii
fiscale restante  (Consiliul Local ºi Administraþia Finan-
ciarã în raza cãrora se afla domiciliul sau sediul ofertan-
tului – valabile la data licitatiei), urmând sã se prezinte la
datele stabilite pentru vânzare ºi la locurile fixate în acest
scop. Impotriva prezentului înscris,cel interesat poate
introduce contestaþie la instanþa judecatoreasca compe-
tentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoºtiinþã , în conformitate cu prevederile art.172 ºi art
173 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fisca-
lã, republicatã, cu modificarile ºi completãrile ulterioare.
Licitaþia începe de la cel mai mare preþ din ofertele de
cumpãrare scrise , dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar va începe de la acest
din urma preþ. Adjudecarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decît preþul de pornire. Taxa de participare nu se restituie
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui care a
refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecãtarului care nu a plãtit preþul. Potrivit dis-
pozitiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã , republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri
de executare silitã, nu este obligatorie audierea contri-
buabilului. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam. 206
sau la tel: 0251/ 402.207. ATCOM SCM CRAIOVA convoa-
cã în data de 27 noiembrie 2014, ora 10.00 Adunarea Ge-
neralã Extraordinarã cu urmãtoarea ordine de zi : coop-
tarea de noi membrii cooperatori. Diverse. SC FLORIS
GEL SRL , anunþã publicul interesat asupra depunerii
olicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind acti-
vitatea  statie distributie carburant ce se desfãºoarã în
Cãlãraºi, satul Cãlãraºi, str.Stadionului, nr.27, judeþul Dolj.
Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediulAPM Dolj, Craiova, str. PetruRa-
reº, nr. 1,  zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediulAPM Dolj pânã la data de
28.11.2014…..( 15 zile calendaristice de la data apariþiei
anunþului în presã).
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CERERI SERVICIU

Caut loc de mun-
cã – femeie de
serviciu, îngrijire
bãtrâni. Rog serio-
zitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc bãtrâni
sau copii cu pro-
gram de 4 ore/zi.
Telefon: 0764/
389.256.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pa-
tiserie, vânzãtoa-
re orice magazin,
îngrijire copii ºi bã-
trâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/
ã cu sau fãrã expe-
rienþã. Telefon:
0766/617.521.
Angajez doamnã
permanent pen-
tru menaj la þarã.
Telefon: 0724/
947.197.

MEDITAÞII
Meditez geografie.
Telefon: 0749/
043.111.
Meditez limba ro-
mânã. Telefon:
0762/929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0723/
466.154.

Finisaje interioare,
exterioare, repara-
þii, renovãri. Tele-
fon: 0736/003.526.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Tele-
fon: 0767/174.979.
Repar frigidere la
domiciliul clientului.
Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.

Apartament 2 ca-
mere ultracentral,
ultralux, A.C. inter-
net, toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Proprietar vând
apartament 3 ca-
mere decoman-
dat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

Anunþul tãu!
TITULAR: Comuna Coºoveni anunþã

publicul interesat asupra elaborarea primei
versiuni a P.U.G. Comuna Coºoveni ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, Cra-
iova, judeþul Dolj, site-ul APM Dolj http:// ap-
mdolj.anpm.ro, la sediul titularului: Comu-
na Coºoveni, str. Principalã, nr.5. Comenta-
riile ºi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Dolj, în termen de 18 zile calen-
daristice de la data prezentului anunþ.
 PENITENCIARUL CRAIOVA din strada
Vasile Alecsandri, nr.89, judeþul Dolj, orga-
nizeazã în data de 27.11.2014, ora 10.00, li-
citaþie publicã cu strigare pentru închirie-
rea unui spaþiu de 37,35 mp, în incinta uni-
tãþii ºi a unui spaþiu de 6,05 mp în incinta
Secþiei exterioare Iºalniþa, tarlaua 21, par-
cela 758/ 1- spaþii cu destinaþia punct co-
mercial. Obiectul de activitate este vânza-
rea de bunuri cãtre persoanele private de
libertate. Preþul de pornire a licitaþiei este
de 60 lei/ mp/lunã, valoarea salturilor este
de 10 lei, iar garanþia de participare la licita-
þie este de 624 lei. Adjudecarea se va face
unui singur operator economic pentru am-
bele spaþii. Informaþii suplimentare la sediul
unitãþii sau la telefon nr. 0251/ 561.777.

S.C. IRCROS PRODUCTION anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „ FABRICÃ DE HÂRTIE IGIENICÃ”
propus a fi amplasat în comuna Malu Mare,
sat Preajba, Aleea Bechetului, nr.3, Dolj. In-
formaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Craiova, strada
Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul Comuna Iºal-
niþa, str. Decebal, nr.22, în zilele de luni-
vineri, între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1.

Consiliul local Filiaºi anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul ”PUNEREA ÎN VALOARE A POTENÞI-
ALULUI TURISTIC LOCAL AL ORAªULUI
FILIAªI PRIN AMENAJAREA UNEI ZONE DE
AGREMENT TURISTIC„ propus a fi ampla-
sat în oraºul Filiaºi, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus ºi observaþii-
le publicului pot fi consultate ºi se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr.1. Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1.
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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.

Vând apartament
92 mp în Bucureºti,
în faþa Facultãþii de
Drept. Telefon:
0721/995.405.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton- fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/ 692.884.
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, po-
ziþie excelentã, spa-
þii generoase, deta-
lii zilnice la telefon:
0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã locui-
bilã în comuna
Bistreþ, judeþul
Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.

Vând casã 2 ca-
mere, salã, tindã,
curte 600 mp, fân-
tânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov -
Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-Râu-
lui), toate utilitãþile,
345 mp teren + ca-
banã din lemn cu
etaj. 75.000 euro.
Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând teren 3000
mp, Ghindeni, cen-
tru, stradal, utilitãþi,
apã, curent, canali-
zare, îngrãdit, doar
sã vã ridicaþi casa,
35 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:0761/
817.214.
Vând teren lângã
abatorul de anima-
le stradal, 10000
mp, Ghindeni, utili-
tãþi, apã ºi curent,
8 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren 10000
mp,  Malu Mare,
lângã moarã, stra-
dal, având posibili-
tate pentru utilitãþi,
curent ºi apã, 15
Km de Craiova, 10
euro / mp, negocia-
bil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.

Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, 1000-2000 m
deschidere 36 m,
ideal pentru Show-
room, depozit,
halã, parc auto,
benzinãrie. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.

Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschi-
dere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.

Primãria comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie
vacante de consilier clasa I grad superior, comparti-
mentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei.

Concursul se va desfãºura în data de 16 decembrie
2014- proba scrisã ºi

18 decembrie 2014- proba de interviu.
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 zile

de la data publicarii anunþului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primãriei Cãlãraºi,
judeþul Dolj.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia, se
gãsesc afiºate la sediul Primãriei Comunei Cãlãraºi.

Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de tele-
fon: 0251 379.052 sau la secretariatul instituþiei.
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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”!

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.

Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, navi-
gaþie, impecabil.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând antenã  sate-
lit marca Kambrid-
ge. Telefon: 0351/
444.088.
Vând copertinã
lungime 6 m, lãþime
1.5 m. Telefon:
0744/391.195.

Vând aspirator, fo-
tolii, scoarþã ºi co-
voare olteneºti,
saltea copil, lam-
padar. Telefon:
0770/298.240.
Vând 2 jenþi cu cau-
ciucuri de Logan.
Telefon: 0766/
304.708.
Vând chivetã, 55/
40 cm, 30 Ron, ta-
blouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse,
2 Ron. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de
veci cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0744/
997.373.
Vând 50 oi – 400
lei / bucatã nego-
ciabil, 40 de capre-
200 lei / bucatã, ti-
nere, sãnãtoase.
Telefon: 0763/
226.996.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.

Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, co-
vor persan 2200/
1800 mm - 80 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, butoi varzã,
preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Un-
gureni, 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 + an-
velope CIELO 185/
60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo - 2007. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã floa-
rea–soarelui pentru
combinã C 12M,
cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte pie-
se. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã- 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor copii.
Telefon: 0745/
602.001.
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Maºinã de cusut
Ileana, maºinã
de cusut de cis-
mãrie veche, ma-
ºinã de scris de-
fectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu 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.

Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
SCHIMBURI

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

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

Închiriez aparta-
ment 4 camere,
mobilat, utilat, cen-
tralã, tot confortul,
Materna Craioviþa.
Telefon: 0756/
379.809.
ÎNCHIRIEZ casã,
strada Dorna 46,
cartier Fãcãi, fãrã
obligaþii de platã,
pentru familie fãrã
copii. Telefon:
0768/893.953.
ÎNCHIRIEZ casã
Gîngiova, fãrã obli-
gaþii de platã, pen-
tru familie fãrã co-
pii. Telefon: 0768/
065.498.
Închiriez aparta-
ment douã came-
re, parter, ultracen-
tral. Telefon: 0722/
654.845.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier
ultramodern ºi re-
gim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.

Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon: 0771/
780.325.
Închiriez una ca-
merã mobilatã la
o tânãrã necã-
sãtoritã cu posi-
bilitãþi de platã a
întreþinerii ºi chi-
riei în zona Ma-
terna Craioviþa.
Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez cabinet
medical dotat co-
respunzãtor. Re-
laþii la telefon:
0251/412.966;
0741/072.812.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închi-
riez apartament
2 camere deco-
mandate, ultra-
îmbunãtãþit, cen-
tralã, stradal
zona Cinemato-
graf Craioviþa,
180 euro/lunã.
Telefon: 0728/
012.055.
Apartament 2 ca-
mere decomanda-
te lux, A.C. micro-
centralã, balcon în-
chis, complet mo-
bilat. Telefon: 0722/
956.600; 0756/
028.300.
Închiriez magazin
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906;
0755/032.920.

Închiriez 3 camere,
ultracentral, centra-
lã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/
212.774.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani,
serios, cu servi-
ciu caut doamnã
pentru prietenie.
Telefon: 0785/
103.411.
Pensionar, 65/
1,60/65 caut pen-
sionarã serioasã
pentru prietenie,
convieþuire la
þarã, menaj, curã-
þenie, întreþinere.
Telefon: 0253/
289.198.
65/170/80, pensi-
onar nefumãtor,
fãrã obligaþii, do-
resc doamnã
pensionarã fãrã
obligaþii. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut o familie nevo-
iasã care poate în-
griji permanent o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las moº-
tenire. Telefon: 0351/
809.908, dupã ora
18.00.

PIERDERI
ALMEJICA SRL
anunþã pierderea
certificatului consta-
tator de autorizare.
Se declarã nul.
BÃLÃCESCU IM-
PEX SNC anunþã
pierderea certificatu-
lui constatator de
autorizare sediu so-
cial. Se declarã nul.

DECESE
Cu regret ºi du-
rere în suflet Flo-
rica ºi Marcela
anunþã decesul
tatãlui VÃDUVA
NICOLAE. În-
mormântarea
are loc joi 13 no-
iembrie 2014,
ora 12.00, cu ple-
carea din strada
Bâlteni, nr. 29.
Dumnezeu sã-i
odihneascã în
pace sufletul
sãu bun!
Familia anunþã
cu regret trece-
rea în nefiinþã a
celui care a fost
VIOREL DAN
ªTEFAN CÃPRÃ-
RIN. Înmormânta-
rea va avea loc vi-
neri 14 noiembrie
2014 în comuna
Moþãþei - Dolj. Re-
grete eterne.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a pierdut ºi jocul al trei-
lea susþinut în aceastã ediþie a Ligii Balcani-
ce, bãieþii lui Andjelko Mandic înclinându-se
marþi searã, scor 85-81, în deplasare, con-
tra formaþiei muntenegrene KK Mornar Bar.

Gazdele au început mai bine ºi au câºti-
gat primul sfert la o diferenþã de 7 puncte,
23-16. Craiova a revenit ulterior, chiar dis-
tanþându-se la 5 “lungimi” (31-36), însã  fi-
nalul manºei secunde le-a aparþinut celor de
la Mornar, la odihnã intrându-se la egalitate
36-36.

Sfertul al treilea, unul mult mai echilibrat,
a fost adjudecat din nou de gazde, înaintea
ultimelor 10 minute tabela arãtând scorul de
59-57. Mornar a evadat apoi ºi la 8 puncte,
67-59, dar alb-albaºtrii nu s-au pierdut cu
firea, reuºind o altã remontare spectaculoa-
sã, 69-72.

Cu ceva mai mult de un minut pânã la
final, ex-iugoslavii reveniserã în avantaj (4
puncte). Krstanovic a mai datã o datã spe-
ranþe, 81-81, însã dupã aceea, în secundele
rãmase, doar gazdele au mai punctat, rãpind
Craiovei ºansa de a obþine prima victorie.

SCM, meciul ºi înfrângerea în Liga BalcanicãSCM, meciul ºi înfrângerea în Liga BalcanicãSCM, meciul ºi înfrângerea în Liga BalcanicãSCM, meciul ºi înfrângerea în Liga BalcanicãSCM, meciul ºi înfrângerea în Liga Balcanicã
Azi, în cadrul aceleiaºi competiþii, o nouã încercare pentru alb-albaºtrii

Cel mai bun realizator din tabãra SCM-
ului a fost Zoran Krstanovic, sârbul trecân-
du-ºi în cont 17 puncte. L-a secondat Cãtã-
lin Petriºor, cu 15, acesta bifind, uluitor, un
procentaj de 100% la aruncãrile de la dis-
tanþã, 4 din 4. La polul opus a fost Nicola
Vucurovic (9 puncte), care a prins coºul o
singurã datã de la 3 puncte, din nu mai puþin
de 12 încercãri.

Mandic: “Am decis sã luãm
mãsuri la nivelul echipei”

La conferinþa de presã de dupã meci, teh-
nicianul Andjelko Mandic s-a arãtat extrem
de supãrat pe echipa sa: “Dupã un aseme-
nea meci prea multe nu sunt de spus, atâta
timp cât nimic din ce am discutat în vestiar
nu a fost pus în aplicare pe teren. Nu sunt
genul de om care sã fugã de responsabilita-
te, dar dupã abordarea ultimelor 4 partide
(n.r. douã în Liga Balcanicã ºi 2 în campio-
nat) am decis sã luãm mãsuri la nivelul echi-
pei, astfel încãt sã ne trezim la realitate ºi sã
reaprindem dorinþa de victorie avutã în în-

ceputul sezonului”.
Profitând de etapa liberã în Liga Naþionalã,

Craiova va mai juca azi (19:00) un meci în
Liga Balcanicã, tot în deplasare, cu albanezii
de la Vllaznia, ºi ei fãrã victorie pânã acum.

Asearã, în aceeaºi grupã (B), KK Kozuv

(Macedonia) a primit pe teren propriu repli-
ca lui Sigal Priºtina (Kosovo).

Clasament: 1. Priºtina 6p (3j), 2. Mor-
nar 6p (4j), 3. Kozuv 4p (2j), 4. Craiova 3p
(3j), 5. Vllaznia 2p (2j). În faza urmãtoare
se calificã primele patru clasate.

Reprezentativa Under 16 a
României a trecut cu 3-2, marþi
searã, de selecþionata similarã
a Ungariei, într-un meci de pre-
gãtire ce a avut loc în þara ve-
cinã, la Gyula.

La pauzã, “tricolorii” au con-
dus cu 2-0 graþie unei “duble”

FOTBAL U16: România a învins Ungaria,
într-un amical disputat la Gyula

În lotul tricolor s-au aflat ºi trei juniori ai Universitãþii, doar doi dintre ei bifând
selecþia, dupã ce au fost aruncaþi în luptã în repriza secundã

semnate de Vlad Dragomir (30,
36), echipierul lui ACS Poli Ti-
miºoara. La prima reuºitã, ju-
cãtorul ce evolueazã pe postul
de mijlocaº a punctat din careu,
dupã ce o minge ºutatã în barã
de atacantul Andrei Mezin (la
rându-i componenent al celor

de la Poli) a ricoºat la el. La
golul secund, Dragomir a în-
cheiat o acþiune personalã cu un
ºut în vinclu.

În repriza a doua, gazdele au
reuºit sã egaleze punctând la
foc automat (69, 70) ºi se pã-
rea cã acesta va fi rezultatul fi-
nal. S-a opus dinamovistul Ro-
bert Moldoveanu, atacant care
în primãvarã marca o “dublã”
contra Italiei, cu un gol cãzut
în prelungiri, în minutul 80+1.

În lotul tricolor s-au aflat ºi
trei juniori ai CS Universitatea
Craiova. Dacã goalkeeper-ul

Andrei Vlad n-a prin nici un
minut, mijlocaºul Bogdan Þoiu
a fost a fost trimis în teren în
minutul 69, iar fundaºul Robert
Bogdan în prelungirile meciului,
80+1.

Selecþionerul Adrian Boin-
giu a început în formula: Ade-
lin Iliescu (Drobeta Turnu Se-
verin) – Radu Boboc (Acade-
mia Hagi), Raul Cochinþu (ACS
Poli Timiºoara), Constantin
Dima (Dinamo), Cristian Podi-
nã (ACS Poli  Timiºoara) –
Rareº Lazãr (SC Vaslui), Ale-
xandru Petruº (CFR Cluj) –

Mihai Ene (Academia Hagi),
Vlad Dragomir (ACS Poli Timi-
ºoara), Claudiu Micovschi (Lu-
ceafãrul Oradea) – Andrei Me-
zin (ACS Poli Timiºoara).

Au mai intrat, în ordine, Nar-
cis Popan (ACS Poli Timiºoa-
ra), Robert Moldoveanu (Dina-
mo), Bogdan Þoiu (CS U Cra-
iova), Dan Berci (U Cluj), Ro-
bert Bogdan (CS U Craiova).

România ºi Ungaria se vor
mai întâlni o datã, astãzi, parti-
da revanºã fiind programatã la
Pâncota, cu începere de la ora
12:00.

Echipa sub 21 de ani a României susþine, astãzi
(13:00), la Belgrad, un meci amical cu Serbia, meci la
care pe banca tricolorilor va sta în premierã fostul teh-
nician al Universitãþii Cluj, Mihai Teja, adus sã-l înlo-
cuiascã pe Viorel Moldovan, plecat la prima reprezen-
tativã ca ºi colaborator al lui Anghel Iordãnescu.

Pentru aceastã confruntare, Mihai Teja a convocat
urmãtorii jucãtori:

Portari: Valentin Cojocaru (Steaua), Roland Niczu-
ly (Unirea Tãrlungeni).

Fundaºi: Cristian Manea, Bogdan Þîru (ambii FC
Viitorul), Deian Boldor (Pescara), Ionuþ Nedelcearu
(Dinamo), Bogdan Mitache (FC Voluntari).

Mijlocaºi: Doru Popadiuc, Cãtãlin ªtefãnescu (ambii
Ceahlãul Piatra Neamþ), Dragoº Nedelcu (FC Viito-
rul), Iulian Cristea (Gaz Metan), Ionuþ ªerban (Dina-
mo), Claudiu Bumba (ASA Tg. Mureº), Cristian Bãr-
buþ (ACS Poli Timiºoara), Rareº Enceanu (FC Bra-
ºov), Iulian Roºu (Rapid), Alexandru Pãun (CFR Cluj)

Atacanþi: Valentin Balint (Rapid), Cãtãlin Þîrã

DIGI SPORT 2

14:00, 16:00 – TENIS – Turneul Campionilor, la Londra, în Regatul
Unit: meciuri la dublu ºi la simplu / 18:00 – VOLEI (F) – Liga Campioni-
lor: ªtiinþa Bacãu – Fenerbahce Istanbul / 20:00, 22:00 – TENIS – Tur-
neul Campionilor: meciuri la dublu ºi la simplu.

DIGI SPORT 3

18:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Unics Kazan – Nizhny Novgorod
/ 20:00 – POLO – Superliga Naþionalã: CSM Digi Oradea – Dinamo /
21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Emporio Armani Milan – Turow
Zgorzelec.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL U21 – Meci amical: Anglia – Portugalia.
SPORT.RO

21:45 – FOTBAL U21 – Meci amical: Anglia – Portugalia.
EUROSPORT

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

EUROSPORT 2

15:30 – FOTBAL – India: Delhi Dynamos FC – FC Goa.

Mihai Teja debuteazã pe banca naþionalei de tineret

(FC Braºov).
Din lot au fãcut parte iniþial ºi Florin Tãnase, res-

pectiv Alexandru Mitriþã (ambii Viitorul), însã cei doi
s-au accidentat în ultima rundã a Ligii I ºi au fost
înlocuiþi cu Iulian Roºu (Rapid), Alexandru Pãun
(CFR Cluj)

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 14 11 1 2 31-8 34
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 14 7 4 3 23-11 25
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 14 2 6 6 11-21 12
CSMS Iaşi 14 1 6 7 11-23 9
Rapid 13 2 3 8 6-19 9
Oţelul 14 1 5 8 6-22 8

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 14-a
Viitorul – Chiajna, vineri, 21 noiembrie, ora 18
Gaz Metan – Dinamo, vineri, 21 noiembrie, ora 20.30
Astra – „U” Cluj, sâmbătă, 22 noiembrie, ora 15.30
Ceahlăul – Oţelul, sâmbătă, 22 noiembrie, ora 18
Steaua – FC Braşov, sâmbătă, 22 noiembrie, ora 20.30
Pandurii – FC Botoşani, duminică, 23 noiembrie, ora 15.30
CFR Cluj – CSMS Iaşi, duminică, 23 noiembrie, ora 18
Petrolul – ASA, duminică, 23 noiembrie, ora 20.30
„U” Craiova – Rapid, luni, 24 noiembrie, ora 20.30

Antrenorul naţionalei feminine de handbal a Ro-
mâniei, Gheorghe Tadici,  a definitivat lotul pentru
turneul final al Campionatului European, progra-
mat în perioada 7-21 decembrie, în Ungaria şi Croa-
ţia. Antrenorul Zalăului a convocat 17 handbaliste,
printre care şi două jucătoare de la SCM Craiova,
oc upanta locului sec und în Liga Naţională. Astfel,
portarul Ionica Munteanu şi interul-extremă Aneta
Pârvuţ vor participa la turneul f inal de luna viitoa-
re. Din lotul lărgit făc ea parte şi alc elălalt portar al
Craiovei,  Mirela Paşca,  la care Tadic i a renunţat.
Lotul României pentru Euro: portari: Ungureanu,
Munteanu,  Dedu, extreme stânga: Ardean, Hotea,

Chiar în ziua în care directorul
sportiv al Universităţii Craiova, So-
rin Cârţu, a împlinit 59 de ani, clu-
bul din Bănie a fost în vizită, cu
prilejul campaniei de promovare
„Vino şi tu la fotbal”, la şcoala unde
directoare este Silvia Cârţu, soţia
antrenorului craiovean.  Distinsa
doamnă a primit delegaţia Ştiinţei,
în fruntea căreia s-a aflat mijloca-
şul brazilian Madson, cel care a
împărţit elevilor de la Şcoala Gim-
nazială „Mihai Eminescu“ materia-
le promoţionale cu însemnele Uni-
versităţii. „Copiii Craiovei au fost
chemaţi să îmbrace tricoul alb-al-
bastru, cel care arde pe orice ol-
tean” notează site-ul oficial al gru-
pării din Bănie. Doamna Silvia Cârţu
s-a bucurat de vizita alb-albaştrilor
şi a ţinut să precizeze că marele

Campania „Vino şi tu la fotbal!” a
continuat în şcolile din Bănie şi din judeţ

Silvia Cârţu, soţia directorul tehnic al Ştiinţei, spune că
indiferent cine antrenează echipa din Bănie, marele câştig

îl reprezintă revenirea acesteia în patrimoniul oraşului

Stoican s-a despărţit de Dinamo
Tehnicianul Flavius Stoican şi-a reziliat, ieri, pe cale amiabilă, contractul cu

FC Dinamo. Decizia a fost luată în urma unei şedinţe ce a avut loc la Rin Grand
Hotel, şi la care au participat Flavius Stoican, finanţatorul Ionuţ Negoiţă şi
conducerea clubului. „În urma discuţiilor purtate, Dinamo Bucureşti şi antre-
norul Flavius Stoican au decis rezilierea pe cale amiabilă a contractului de
muncă al tehnicianului” a precizat gruparea din Ştefan cel Mare. Stoican a
preluat Dinamo în septembrie 2013, iar în acest sezon ocupă locul şase cu 22
de puncte, la 12 puncte de liderul Steaua. În ultimele trei partide disputate,
Dinamo a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei României de către
divizionara secundă CS Mioveni şi a pierdut partidele de campionat cu Stea-
ua, scor 0-3, şi FC Viitorul, scor 2-3.

câştig al Universităţii Craiova nu
este neapărat alăturarea soţului său
în staff-ul echipei, ci faptul că Ştiin-
ţa a redevenit de doi ani echipa
comunităţii, a oraşului Craiova.
„Şcoala noastră a dat şi va da ju-
cători pentru Universitatea Craio-
va. Ec hipa are un loc spec ial în
această şcoală. Indiferent de cine
o antrenează, important es te să
aparţină comunităţii, să fie a ora-
şului“ a spus Silvia Cârţu, decenii
întregi cadru didactic, dar ş i un
adevărat manager al instituţiilor de

învăţământ din Bănie.
Înainte de a merge la şcoala so-

ţiei lui Sorin Cârţu, caravana Uni-
versităţii Craiova a fost la Şcoala
Gimnazială Bucovăţ. „După ce a
primit fanionul din partea profesou-
lui Mitică Barbu, directorul Dorin
Pascu l-a aşezat la loc de cinste,
lângă icoana din biroul său” se spe-
cifică pe pagina oficială a Univer-
sităţii Craiova. Apoi, în prima pau-
ză, elevii au primit în curtea şcolii
orare cu echipa Universităţii şi au
cântat împreună imnul Ştiinţei.

Stoperul naţionalei României şi
al formaţiei Southampton, Florin
Gardoş, admite că partida cu nord-
irlandezii nu va fi deloc una simplă
pentru tricolori, despre care spu-
ne totuşi că sunt favoriţi pe hârtie.
„Teoretic, pe hârtie, România este

Gardoş: „Suntem favoriţi
cu Irlanda de Nord”

mai valoroasă, dar am văzut până
acum că oaspeţii au avut o cam-
panie excelentă. Irlanda de Nord
este o reprezentativă foarte deter-
minată şi nu va fi uşor. Normal, la
înc eput toată lumea o vedea pe
Grecia favorită şi trei echipe se lup-
tau pentru locul doi, printre care şi
noi. Dar, fotbalul este imprevizibil.
Am văzut şi când noi am jucat cu
Ungaria şi am făcut egal, dar şi
când Spania a pierdut, Germania a
pierdut”, a spus Gardoş, care a
menţionat că Raţ a efectuat un an-
trenament alături de restul tricolo-
rilor şi are şanse totuşi să joace în
meciul de mâine.

Iorgulescu are coşmaruri
cu britanicii

Preşedintele LPF, Gino Iorgules-
cu, a declarat că îşi doreşte ca echi-
pa naţională să nu mai aibă ghinio-
nul din 1985, când a fost învinsă
de Irlanda de Nord, scor 0-1, în
preliminariile CM-1986, precizând
că important pentru tr icolori în

meciul de vineri este să nu primeas-
că gol. „Pentru vineri seară, îmi
doresc ca România să nu primeas-
că gol. Dacă va reuşi să marcheze
în aceste condiţii, va fi perfect în
perspectiva calificării la Euro. Îmi
doresc, de asemenea, ca România
de astăzi să fie ocolită de ghinionul
pe care l-am avut noi în urmă cu
29 de ani, tot împotriva Irlandei de
Nord. Norocul se poate şi întoar-
ce”, a declarat, miercuri, Gino Ior-
gulescu. Şeful LPF atrage atenţia
asupra faptului că echipele româ-
neşti au avut întotdeaua întâlniri di-
ficile cu cele britanice, din cauza
diferenţei de forţă. „E foarte impor-
tant ca România să obţină un rezul-
tat bun din întâlnirea cu cel mai
puternic adversar din grupa de ca-
lificare. Pentru echipele româneşti
au fost întotdeauna dificile întâlni-
rile cu cele provenind din fotbalul
anglo-saxon, din cauza diferenţei de
forţă. Nouă ne-au convenit mai mult
meciurile cu echipele care practică
un stil latin, apropiat de al nostru”,
a adăugat Iorgulescu.

Două handbaliste ale Craiovei merg la Euro 2014
extreme dreapta: Nechita,  Pârvuţ, Chiper, pivoţi:
Chintoan,  Pintea, linia de 9 metri: Neagu, Zamfir,
Brădeanu, Perianu, Ţăc ălie, Bondar, Băbeanu. După
ultima etapă din turul Ligii Naţionale, Gheorghe
Tadici va dec ide pe c ine va selecţiona ca al treilea
pivot,  disputa f iind între Ciuciulete şi Agrigoroaie.
Naţionala se va reuni pe 24 noiembrie,  la Cluj, iar
la sfârşitul lunii va susţine două joc uri de pregătire
cu Germania, în deplasare. La turneul final,  Româ-
nia se va deplasa cu 17-18 juc ătoare.  În mod cert,
o rezervă va fi al treilea portar. România face parte
din Grupa B,  la Debrec en, alături de Norvegia,
Danemarca şi Ucraina.
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