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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

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

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- După privatizarea Oltchim-ului
ar fi bine, Popescule, să fie privati-
zat şi Cotroceniul.

Există
speranţe reale
că vom putea
evita
suspendarea
POSDRU

eveniment / 4

Pensionarii
social-democraţi

din Dolj se
pregătesc de

sărbătoare

Prostia ca vulnerabilitate
la securitatea naţională

De spre  Liceul Teoretic „Dimitrie Filişanu” din Filiaş i se  vorbeşte rar
sau de loc.  Dincolo de lipsa de mediatizare , lucrurile  stau cu totul şi cu

totul altfel. Sunt foarte mulţi
elevi merituoşi care , pe tim-
pul anului, se calif ică şi ob-
ţin rezultate admirabile la fa-
ze le naţionale ale olimpiade-
lor. Deschiderea anului şco-
lar a adus  în ate nţie  şi o altă
re alitate cu care  dascălii li-
ce ului din Filiaş i se  mân-
dresc:  62%  din absolve nţi au
promovat sesiunea de vară a
Bacalaure atului, proce ntul
final fiind sensibil mărit şi de
se siunea din toamnă. Dire c-
torul Ilie Pârvu, care are de
coordonat o structură şcola-
ră cu pe ste 1.700 de  e le vi,

rămâne  încredinţat că aceste pe rformanţe se datorează şi dascălilor care
îş i fac datoria cu prisosinţă,  deş i nu puţini dintre ei sunt nave tişt i.

Educaţie
pag. 6 şi 7

Liceul Teoretic „Dimitrie Filişanu”,
o bilă albă pentru învăţământul doljean
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A murit
după ce a fost
lovită pe trecerea
de pietoni

O craioveancă de 58 de
ani şi-a pierdut viaţa în
urma unui accident de
circulaţie petrecut luni
seara, în municipiu. Fe meia
a fost izbită de un autotu-
rism Dacia Break, al cărei
şofe r nu s -a sinchisit să
opre ască, deşi ace asta
traversa re gulame ntar
strada, victima decedând la
scurt timp, în s pital,  din
cauza leziunilor grave  pe
care le suferise.

Turneul naţional „Vă place Bach?”
al violoncelistului Răzvan Suma
include şi Craiova

Concertul va avea loc
pe 24 octombrie, în sala Filarmonicii „Oltenia”
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Existã speranþe absolut reale cã vom putea evita
pânã la finalul acestui an suspendarea Programului
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne (POSDRU) ºi vom finaliza, în decembrie, toate acele
soluþii necesare a fi implementate, astfel încât sã pu-
tem relua transmiterea cererilor de rambursare cãtre
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Comisia Europeanã în aceeaºi lunã, a declarat luni, la
Bruxelles, ministrul român al Afacerilor Europene,
Leonard Orban (foto), dupã reuniunea Consiliului
Afaceri Generale al UE. „S-a gãsit o soluþie pentru o
anumitã sumã de bani în ceea ce priveºte POSDRU.
Este un prim pas absolut salutar, pentru cã într-ade-
vãr situaþia este foarte complicatã. Din ce în ce mai
mulþi beneficiari nu mai au bani sã-ºi continue pro-
iectele, unii sunt în pragul falimentului ºi e un pas
important’”, a þinut sã remarce Leonard Orban, cu
referire la faptul cã Ministerul de Finanþe a acceptat
sã aloce cãtre Ministerul Muncii 475 milioane lei pen-
tru plãþi cãtre beneficiarii POSDRU.

Totodatã, ministrul a adãugat cã sperã cã vor fi
gãsite cât mai repede soluþii ºi pentru celelalte patru
programe operaþionale cu deficienþe, care în momen-
tul de faþã sunt întrerupte din punctul de vedere al
transmiterii cererilor de rambursare cãtre Comisie.
„Este foarte important ca, mai devreme sau mai târziu,
sã vedem care vor fi deciziile Comisiei Europene pri-
vind continuarea acestor programe sau intrarea în
faze de suspendare sau presuspendare”, a precizat
Orban. Ministrul român a menþionat cã negocierea
corecþiilor pentru celelalte programe operaþionale -

Regional (POR), Mediu (POSM), Transporturi
(POST) ºi Competitivitate Economicã (POSCCE) - va
începe când la Bucureºti va ajunge scrisoarea în lim-
ba românã a Comisiei, moment din care vor exista
douã luni pentru desfãºurarea concilierii. „Am anali-
zat, am fãcut calculele necesare, avem argumentele
necesare ºi rãmâne de vãzut care va fi corecþia finalã.
Este important cã, în mãsura în care corecþia va fi
acceptatã de autoritãþile române, banii nu vor fi pier-
duþi din punctul de vedere al fondurilor europene, ci
vor putea fi alocaþi pentru alte proiecte, din momen-
tul în care vor fi stabilite corecþiile. Deci banii nu se
pierd, dar e adevãrat cã acele proiecte la care s-au
aplicat corecþiile vor beneficia de sume mai mici de
bani”, a explicat Orban. Sãptãmâna trecutã, ministrul
Afacerilor Europene a declarat cã respectivele co-
recþii financiare - aplicate României pentru deficien-
þele constatate pe POR, POSM, POST, POSCCE ºi
POSDRU - s-ar putea ridica la câteva sute de milioa-
ne de euro, dintre care cele pentru Programul Opera-
þional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sunt
estimate la 75 de milioane de euro. În prezent, POS-
DRU, gestionat de Ministerul Muncii, se aflã în pro-
cedurã de pre-suspendare.

Circulaþia pe DN 39, închisã
câte 15 minute pe orã

Potrivit unui comunicat al Compa-
niei Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România (CNADNR),
remis ieri Agerpres, în perioada 25 sep-
tembrie - 3 octombrie, între orele 8.00 -
20.00, excluzând zilele de weekend
(sâmbãtã ºi duminicã), se închide cir-
culaþia pe DN 39, la poziþia kilometri-
cã 8 + 988 – „Pod Agigea”, pe perioa-
de de maximum 15 minute la un inter-
val de 60 minute, pentru execuþia unor
lucrãri de mentenanþã. În plus,
CNADNR menþine restricþiile de vitezã
de 30 kilometri/orã ºi restricþiile de to-
naj pentru autovehiculele cu masa teh-
nicã autorizatã mai mare de 5 tone.
Dirijarea ºi informarea participanþilor
la trafic vor fi realizate prin piloþi de
circulaþie, care vor fi în permanenþã la
capetele sectorului de drum în lucru.
Conducãtorii auto sunt rugaþi sã res-
pecte semnalizarea temporarã aferen-
tã închiderii circulaþiei, se mai preci-
zeazã în comunicatul CNADNR.
Judecãtorii CCR au,
în continuare, voie sã fi
fãcut politicã

Senatul a respins propunerea le-
gislativã iniþiatã de senatorii PDL Ga-
briel Mutu ºi Iulian Urban prin care se
cerea ca judecãtorii numiþi la CCR sã
nu fi fãcut parte din vreun partid poli-
tic ºi care îi obliga pe aceºtia sã dea o
declaraþie pe propria rãspundere prin
care sã susþinã acest lucru. Propune-
rea legislativã are ca obiect modifica-
rea art.5, alin. 5 din Legea nr.47/1992
privind organizarea ºi funcþionarea
Curþii Constituþionale. „Credibilita-
tea de care trebuie sã se bucure acest
for nu poate fi una îndoielnicã, iar, atât
timp cât vor exista temeri cu privire la
gradul de independenþã cu care decid
cei care sunt chemaþi sã delibereze asu-
pra constituþionalitãþii legilor, va exis-
ta un conflict între ceea ce se doreºte a
reprezenta Curtea Constituþionalã
într-un stat de drept ºi modul în care
este perceputã România”, aratã ini-
þiatorii în expunerea de motive. Iniþia-
tiva legislativã face parte din catego-
ria legilor organice, iar Senatul a fost
Camerã decizionalã.

Agenþia Naþionalã de Integritate
(ANI) a sesizat Direcþia Naþionalã Anti-
corupþie (DNA) în vederea cercetãrii mi-
nistrului Sãnãtãþii, Vasile Cepoi, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de conflict de
interese, infracþiuni împotriva intereselor
financiare ale Comunitãþii Europene, pre-
cum ºi a celor asimilate infracþiunilor de
corupþie, în legãturã cu derularea unui
proiect finanþat prin POSDRU, pe vre-
mea când acesta era director al Direcþiei
de Sãnãtate Publicã (DSP) Iaºi. Potrivit
ANI, în perioada martie 2009 – septem-
brie 2010, Cepoi a deþinut, simultan, func-
þia de director al DSP Iaºi, manager al
unui proiect cu fonduri europene („Cali-
tate ºi performanþã în sistemul sãnãtãþii
publice din România”) ºi membru al Co-
misiei Naþionale de Acreditare a Spitale-
lor. În calitate de manager de proiect, ac-
tualul ministru a semnat un parteneriat
cu DSP Iaºi, unde deþinea funcþia de di-
rector, dar ºi cu Universitatea de Medici-
nã ºi Farmacie din Iaºi, unde era angajatã
soþia lui. În acest fel, Cepoi ºi soþia sa au
obþinut peste 40.000 de euro. „Prin sem-
narea Acordului de parteneriat ºi angaja-
rea DSP Iaºi ca partener în proiect, dl.
Cepoi Vasile a intrat în posesia unor in-
formaþii din interiorul instituþiei publice,
pe care le-a utilizat ulterior pentru obþine-

ANI cere cercetarea ministrului
Sãnãtãþii în legãturã

cu un proiect POSDRU
Camera Deputaþilor a adop-

tat, ieri, pe articole, proiectul de
lege pentru aprobarea OUG 124/
2011, care prevede majorarea
indemnizaþiei de creºtere a
copilului de la 75% la 85% din
venitul net, începând cu 1
octombrie 2012, Camera fiind
for decizional. Toate grupurile
parlamentare ºi-au manifestat
acordul pentru aceste prevederi
ale proiectului de lege, inclusiv
grupul PDL, anunþând cã vor
vota „pentru” la sesiunea de
vot final. Ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, a declarat
în prezentarea proiectului în
plen cã prin amendamentele
aduse de deputaþi la proiectul
de lege s-a prevãzut „stabilirea
cuantumului indemnizaþiei
pentru creºterea copiilor la 85%
din media veniturilor nete ale
persoanei, cu menþinerea limitei
minime ºi maxime, respectiv
1.200 ºi 3.400 de lei, ºi cu
dreptul de acordare a stimulen-
tului de inserþie ºi pentru
persoanele care au optat pentru
concediu pânã la împlinirea
vârstei de doi ani a copilului,

Indemnizaþia pentru creºterea
copilului, majoratã la 85%

din venitul net de la 1 octombrie
eliminarea limitãrii la trei naºteri
a situaþiilor pentru care se
acordã concediu ºi indemnizaþia
pentru creºterea copiilor,
acordarea sumei suplimentare
de 600 de lei pe perioada
suprapunerii cazurilor în care
persoana se aflã cu un copil în
perioada de concediu ºi indem-
nizaþie ºi naºte, adoptã sau ia în
custodie un alt copil”. Totoda-
tã, Câmpeanu a precizat cã o altã
modificare adusã prin legea de
aprobare a OUG 124/2011
prevede „flexibilizarea condiþiei
de achitare a impozitelor ºi
taxelor locale” pentru beneficiarii
de drepturi sociale. „Verificarea
se va face doar în cazul familiilor
ºi persoanelor singure care au
drepturi stabilite de cel puþin
ºase luni ºi vor fi excluse de la
verificare familiile monoparenta-
le. De asemenea, se reglementea-
zã o perioadã de graþie de 60 de
zile în care se pot plãti datoriile
cãtre bugetele locale”, a explicat
ministrul Muncii. Proiectul de
lege reprezintã o prioritate
legislativã, fiind dezbãtut în
procedurã de urgenþã.

rea unor avantaje patrimoniale sub for-
mã de remuneraþie, fiind angajaþi în pro-
iect atât dumnealui, cât ºi soþia”, se aratã
în comunicatul ANI. Cepoi a fost pe 9
august la sediul ANI, unde a luat cunoº-
tinþã de actele din dosar.

Ministrul Sãnãtãþii a declarat ieri, pen-
tru Agerpres, cã nu a avut o poziþie de
decizie în proiectul despre care vorbeºte
ANI, ci a predat doar cursuri. „Înainte de a
intra în acest proiect, am consultat legea ºi
juriºtii, care mi-au spus cã participarea mea
nu încalcã prevederile legale. Nu ºtiu pe
cine serveºte ANI cu acest comunicat de
presã, care încalcã principiul confidenþia-
litãþii, pe care îl invocã în finalul comunica-
tului. Consider cã am fost pedepsit deja
prin ºtirbirea imaginii publice, înainte ca
instanþele sã se fi pronunþat cu privire la
suspiciunile ridicate de cei care m-au învi-
nuit. Îmi rezerv dreptul sã acþionez în justi-
þie ANI pentru ºtirbirea imaginii publice”,
a afirmat ministrul.

Premierul Victor Ponta a declarat, tot
ieri, rãspunzând unei întrebãri pe aceastã
temã, ca i-a cerut ministrului Cepoi sã lã-
mureascã „imediat”, la Parchet, acuzaþiile.
„Se confirmã, îºi pierde funcþia. Eu i-am
cerut domnului Cepoi sã se ducã imediat
la Parchet sã lãmureascã lucrurile, sã mear-
gã sã dea toate detaliile”.

Preºedintelui Consiliului Jude-
þean (CJ) Argeº, Constantin Nico-
lescu (foto), s-a prezentat, ieri, la
sediul Serviciului Teritorial Piteºti al
DNA, pentru a-i fi adus la cunoºtin-
þã materialul de urmãrire penalã în
noul dosar de corupþie în care este
învinuit. „Am luat cunoºtinþã de
acuzaþiile din noul dosar, am sem-
nat ºi aºteptãm mai departe sã ur-
meze, aºa cum s-a fãcut de fiecare
datã, pocedurile de rigoare”, a de-
clarat Nicolescu la ieºirea din sediul
DNA Piteºti, unde a stat mai puþin
de o jumãtate de orã. El a afirmat cã
se considerã nevinovat ºi cã se va

dovedi, în final, cã nu a încãlcat legea.
„Este vorba de un obiectiv pe care îl
ºtiþi bine, podul de la Cãteasca. (...)
Eu ºtiu un singur lucru: cã am lucrat
corect, cã am respectat procedurile ºi
am respectat legea. ªi faptul cã am fã-
cut ceea ce trebuia sã fac acolo. Sper
sã se vadã în final cã tot ce s-a fãcut
este în interes public ºi s-a respectat
procedura, din punct de vedere legal
ºi tehnic”, a spus preºedintele CJ
Argeº. Serviciul Teritorial Piteºti al
DNA a început urmãrirea penalã îm-
potriva a 12 persoane, printre care ºi
preºedintele CJ Argeº, dar ºi ºapte
angajaþi ai instituþiei, pentru frauda-

rea de fonduri europene ºi alte infrac-
þiuni, într-un dosar privind reabilita-

rea unui pod din localitatea Cãteasca,
afectat de inundaþii.

Preºedintele CJ Argeº a aflat ce acuzaþii i se aduc în noul dosar de corupþie



Preşedintele
Consiliului
Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa:
«Sunt gata să
pun umărul la
ceea ce înseamnă
dezvoltarea
turismului în
Oltenia, pentru
că avem multe
de făcut. Mi-a
făcut plăcere să
vin în Gorj şi să vă salut. Vreau să felicit autorităţile din Gorj pentru
faptul că au reuşit să reunească în jurul aceleiaşi mese atâtea personali-
tăţi marcante care au dorit să salute acest eveniment important pentru
regiunea Olteniei. Doresc să vă transmit şi din partea cetăţenilor din
Dolj, a primarului Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, şi a prefectului Elena
Costea salutul de prietenie şi de preţuire», a declarat preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
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Cine a c rezut vreodată c ă
prostia românească stă pe loc, în-
cremenită, şi nu proliferează şi în
democraţie s-a înşelat amarnic. Nu
se mai urcă nucile în pod cu fur-
ca, nici nu se mai aduce soarele
cu târna în locuinţă şi nici nu se
mai urcă vaca pe stogul de fân.
Adaptându-se atât de bine noului
context istoric, liberalismului, pie-
ţei libere, prostia a ajuns să fie
confundată cu inteligenţa. Ceea ce
ţine de noul ambalaj al prostiei este
că proştii de astăzi, scump înveş-
mântaţi, gândesc mai mult, duc
mâna la tâmplă, se concentrează
până la extenuare, cum ar fi zis
regretatul Teodor Mazilu, în com-
paraţie cu proştii de odinioară, şi
apoi îi dau drumul. Nu-i de glumă
cu prostia dacă priveşti gestaţia
ideii de salvare a Oltchimului de

MIRCEA CANŢĂR
către popor. Prostia s-a rostogolit
până când n-a mai putut fi oprită.
Încât primul aliat de nădejde al lui
Dan Diaconescu a devenit prostia
rafinată a celor din spaţiul public.
Când patronul de la OTV bătea
câmpii pe postul său de televiziu-
ne,  cu concepţia lui economică
ultrapopulistă de pricopsire a nea-
mului românesc, după ce-l îndem-
nase să depună bani în sistemul de
loterie Ogică-Diaconescu, privea
cine dorea. Până adormea cu ochii
pe ecran. Când însă a devenit in-
vitat aproape sistematic la un alt
post de televiziune publică, RTV,
cu prezenţe realmente onorabile,
ceva a părut suspect, că nu mu-
rea de curiozitate lumea să afle
cugetările „domnului Dan” privind
salvarea petrochimiei româneşti.
Circul sordid la care s-a ajuns nu

mai poate continua. Dacă în spa-
tele lui ar fi fost un consorţiu in-
ternaţional cu cifră uimitoare de
afaceri (8,5 miliarde de euro), de
ce l-ar fi ales pe Dan Diaconescu
ca interfaţă? De ce în caietul de
sarcini n-au fost introduse exigen-
ţe r iguroase privind prezentarea
unei scrisori de garanţie bancară
pentru sumele incluse în ofertă şi
experienţă în domeniu a investito-
rului? Să ne înţelegem: dincolo de
valoarea de piaţă a Oltchim, dis-
cutabilă, ceea ce conta şi contea-
ză este problema socială, a anga-
jaţilor, devenită fitilul unei bombe
care poate oricând sfârâi. Toţi an-
gajaţii Oltchim, dar şi cei ai furni-
zorilor şi beneficiarilor din amon-
te şi aval, au devenit o masă de
mormăitori. Poate fi acceptată ide-
ea că actualul guvern a preluat în

braţe de la precedentul guvern, aşa
cum se spune, un cartof fierbinte,
ţinut ascuns. Dar asta este o altă
discuţie, deşi tocmai acum l-a gă-
sit pofta de taifas pe Adriean Vi-
deanu, fost ministru al Economiei
în Guvernul Emil Boc, când solu-
ţiile salvatoare sunt aşteptate de la
actualii locatari ai Palatului Victo-
ria. Ceea ce a apărut nou, aşadar,
în istoria prostiei este prostul tra-
gic. Până acum incompatibile, tra-
gedia şi prostia au pus capăt unei
iluzii. Proştii se zbuciumă acum,
zadarnic, îşi pun probleme, se în-
doiesc. Dan Diaconescu se vede
somat de Guvern să semneze şi
să plătească până luni, după ce,
prin avocaţii săi, a introdus o acţi-
une la Tribunalul Vâlcea prin care
urmăreşte eliminarea din creanţa
AVAS, în cazul Oltchim, a sumei

de aproximativ 130 de milioane de
euro, dobânzi la datoria combina-
tului. Potrivit datelor prezentate de
OPSPI, AVAS are asupra Oltchim
o creanţă de aproximativ 165 de
milioane de dolari (obligaţie prin-
cipală) şi 554 de milioane de lei
(dobândă finală). Tot avocaţii lui
Dan Diaconescu au mai declarat
că oferta pentru Oltchim rămâne
în picioare. La rândul său, premie-
rul Victor Ponta, profitând de o
aniversare rotundă (30 de ani) la
fabrica de ţevi TMK – Artrom Sla-
tina, care are patronat rusesc, a
spus : „Mi-aş  fi dorit, domnule
ambasador, ca şi la Oltchim să fi
avut un mare investitor  rus”. O
declaraţie la care postul de radio
„Vocea Rusiei”, extrem de atent la
derularea privatizării Oltchim, n-a
rămas indiferent.

Prostia ca vulnerabilitate
la securitatea naţională

Preş edintele Consiliului Judeţe an Dolj, Ion Prio-
teasa, a luat parte luni, 24 s eptembrie , la Simpo-
zionul “Oltenia Turistică”, des făşurat în Sala Mau-
ră a Palatului Administrativ din Târgu Jiu. Şe ful
administraţie i publice  jude ţene a declarat că e ste

În cadrul întâlnirii, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa, a realizat şi o scurtă prezen-
tare a Doljului, scoţând în eviden-
ţă investiţiile derulate de Consiliul
Judeţean din bugetul propriu la Ae-
roportul Internaţional din Craiova,
un obiectiv care se află în plin pro-
ces de dezvoltare. «Ne face o de-
osebită plăcere să vă
spunem că în cadrul
acestei regiuni Olte-
nia cei cinci preşedinţi
de c onsilii judeţene
am ştiut să ne dăm
mâna şi să lăsăm unul
de la altul în aşa fel
încât din banii care au
venit pe Programul
Operaţional Regional
să aibă fiecare judeţ
partea lui. O regiune
săracă, aşa cum este
Oltenia, a ştiut să atra-
gă cei mai mulţi bani
europeni cu sprijinul
Agenţiei de Dezvolta-
re Regională Sud-
Ves t Oltenia ş i al
doamnei Marilena
Bogheanu.

În următorii patru
ani sper că vom reuşi
să atragem o sumă şi
mai mare de bani. Oltenia este una
dintre cele mai interesante regiuni
din România din punct de vedere
turistic şi cred că, din păcate, atu-
urile pe care le avem aici – şi mă
refer la locurile încărcate de isto-
rie, diversitatea de obiceiuri şi tra-

neces ar să se  continue buna colaborare  între  cele
cinci jude ţe ale Olteniei –  Dolj, Gorj, Olt, Me he -
dinţi şi Vîlcea –, întrucât numai printr-un e fort co-
mun inte res e le  de  de zvoltare  ale regiunii pot fi
promovate la ce l mai înalt nivel.

Simpozionul „Oltenia Turistică – necesităţi, premize, opor-
tunităţi” a fost organizat în cadrul manifestărilor prile-
juite de Săptămâna Turismului Gorjean şi s-a bucurat de
prezenţa prefecţilor şi a preşedinţilor de consilii judeţe-
ne din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

diţii pe care le regăsim în ruralul
oltenesc – nu sunt suficient exploa-
tate. Vă aduc aminte că avem o zonă
de pre-Deltă, o zonă care ne face
cinste. În ceea ce înseamnă turis-
mul cultural,  Craiova înseamnă
foarte multe.

Es te „oraşul c elor  1.000 de
boieri”,  oameni îns tăriţi care

aveau obiceiul să-şi administreze
o moşie în Câmpia Băileştiului,  să
realizeze o casă impunătoare şi
să-ş i trimită copiii în studiu la Pa-
ris. Visez la o zi în care toate aces-
te case să le vedem reabilitate aşa
cum sunt c ele de la Bruges. În

acest c ontext aş aminti şi de Par-
cul „Nicolae Romanescu”, unul
dintre cele mari trei parcuri na-
turale ale Europei la vremea la
care s -a realizat, de o Univers i-
tate mare, care ne face cins te. Mă
gândesc  la un traseu turistic c are
obligatoriu să cuprindă Craiova şi
care se duce undeva spre vestita

capitală Malva a Da-
ciei Malvensis, la Po-
dul de la Calafat, care
se realizează în c o-
mun cu o ţară prie-
te nă,  să a jung em
spre c omuna Cetate
şi Mănăstirea Magla-
vit», a afirmat preşe-
dinte le Cons iliului
Judeţean Dolj.
“Peste 12 milioane
de euro din banii
noştri i-am investit
în Aeroport”

Ion Prioteasa a pre-
cizat, de asemenea, că
dezvoltarea Aeropor-
tului Internaţional Cra-
iova reprezintă în con-
tinuare o prioritate
pentru administraţia
public ă doljeană:

«Principalul obiectiv pe care l-am
avut în mandatul trecut a fost de a
dezvolta Aeroportul Internaţional
Craiova. Nimeni nu ne-a băgat în
seamă. În aceste condiţii, am ape-
lat la strategia pânzei de păianjen,
prin care am început să ţesem noi

şi să-i atragem pe alţii. Am renun-
ţat la alte investiţii şi peste 12 mili-
oane de euro din banii noştri i-am
investit în Aeroport. În perioada ur-
mătoare vom inaugura şi cel de-al
doilea terminal al acestui Aeroport.
Cred că va fi unul dintre cele mai
moderne din România şi, de ase-
menea, ne-am propus să achiziţio-
năm de 5 milioane euro toate utila-
jele de care acest Aeroport are ne-
voie pentru a răspunde tuturor ce-
rinţelor europene.

În plus, avem un proiect pentru
care am primit şi sprijinul premie-
rului Victor Ponta de dezvoltare a
Aeroportului din Craiova. Mai pre-
cis, un proiect care vizează zona
pistei şi a balizajului, în valoare de
20 de milioane de euro. Apoi, ceea

ce se desfăşoară la Deveselu şi
ceea ce se petrece la Ford, pentru
că în fiecare zi de luni două avioa-
ne vin la Craiova, unul de la Koln
şi altul de la Londra, iar apoi plea-
că înapoi spre aceleaşi destinaţii
vinerea, ne demonstrează încă o
dată în plus că eforturile noastre
de a dezvolta acest obiectiv sunt
răsplătite. Tot la Aeroportul Inter-
naţional din Craiova am oferit Mi-
nisterului Administraţiei şi Interne-
lor patru hectare de teren pentru
realizarea unei unităţi de aviaţie spe-
cială pentru intervenţii ale SMURD
şi pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă şi salvamont, aşa că s-ar
putea ca primul elicopter să-l avem
din această toamnă».

ALINA DRĂGHICI

Ion Prioteasa a reprezentat Doljul
la Simpozionul „Oltenia Turistică”
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Tragedia s-a petrecut luni seara, în jurul orei 20.30, în Craiova. Conform poliþiºtilor de la Biroul
Rutier Craiova, care au efectuat cercetãrile în cauzã, Ion Micu, de 51 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Dacia Break cu numãrul DJ-27-MLV pe strada „George Enescu”, din loca-
litate, la trecerea pentru pietoni de la intersecþia cu strada „Opanez” nu i-a acordat prioritate de trecere
Mariei Cocârlã, în vârstã de 58 de ani, din Craiova, care traversa regulamentar, pe „zebrã” ºi a izbit-o
violent, cu partea dreaptã a autovehiculului, aruncând-o câþiva metri.

Ambulanþa sositã la faþa locului a transportat-o pe femeie la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, însã medicii de aici
n-au putut face nimic pentru
aceasta, întrucât din pricina le-
ziunilor grave pe care le sufe-
rise a decedat la scurt timp.
Poliþiºtii l-au audiat pe ºofer,
care n-a fost în stare sã expli-
ce de ce nu a vãzut-o pe fe-
meie ºi nu a oprit la trecere,
cum ar fi fost normal, astfel
cã i-au întocmit dosar penal,
cercetãrile fiind continuate
sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de ucidere din culpã.

O craioveancã de 58 de ani ºi-a pierdut viaþa în urma unui accident de
circulaþie petrecut luni seara, în municipiu. Femeia a fost izbitã de un auto-
turism Dacia Break, al cãrei ºofer nu s-a sinchisit sã opreascã, deºi aceas-
ta traversa regulamentar strada, victima decedând la scurt timp, în spital,
din cauza leziunilor grave pe care le suferise.

A murit dupã ce a fost lovitã
pe trecerea de pietoni

Incendiile de vegetaþie uscatã continuã sã le dea
bãtãi de cap pompierilor doljeni. În plus, acolo unde
nu pot ajunge cadrele ISU Dolj, intervin Serviciile
Voluntare pentru Situaþii de Urgenþã. Astfel, pe
parcursul zilei de luni, echipajele de intervenþie din
cadrul ISU Dolj au fost solicitate sã intervinã pen-
tru stingerea a patru incendii, din care douã de
vegetaþie uscatã, unul la o locuinþã ºi altul la o rulo-
tã auto, în timp ce pompierii voluntari din localita-
þãle Galiciuica, Pleniþa, Cerãt, Valea Stanciului ºi
Daneþi au participat la localizarea ºi lichidarea altor
cinci incendii de vegetaþie uscatã în raioanele de
intervenþie. Pompierii militari s-au luptat cu flãcã-
rile pe raza localitãþilor Segarcea ºi Sãlcuþa, unde,
din cauza focului aprins în spaþii deschise ºi a unui
rest de þigarã aprins aruncat la întâmplare au ars
aproximativ 32 de hectare de vegetaþie uscatã, dupã
cum au precizat reprezentanþii ISU Dolj.

În plus, tot luni, pompierii au intervenit pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinþã de
pe strada „Amilcar Sãndulescu”, din Craiova,
aparþinând Claudiei R., unde flãcãrile au pornit

Lupta cu incendiile continuã în judeþ
Potrivit reprezentanþilor Parchetului

de pe lângã Tribunalul Dolj, care coor-
doneazã cercetãrile în cauzã, în noaptea
de vineri spre sâmbãtã, într-un bar din
comuna Poiana Mare a izbucnit un
scandal între doi tineri. Cei doi bãuserã
împreunã, apoi se apucaserã la ceartã,
iar unul dintre ei, Gabriel Mãrculescu, de
21 de ani, din Drobeta-Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi, l-a lovit cu pumnul pe
celãlalt. Cel din urmã, localnic fiind, a
plecat supãrat acasã, sã ia o bâtã ºi sã se
rãzbune. Numai cã membrii familiei l-au
vãzut ºi, aflând cã a luat bãtaie, au
plecat toþi cu el sã-l susþinã.

Ajunºi în faþa barului unde avusese
loc cearta, l-au vãzut pe Mãrculescu, iar
tatãl tãnãrului agresat, Viorel Sîrbu, de
52 de ani, a scos un cuþit ºi i l-a înfipt în
abdomen lui Gabriel Mãrculescu, care s-
a prãbuºit într-o baltã de sânge. Având
în vedere cã barul respectiv era destul
de aproape de Postul de Poliþie din
localitate, oamenii legii ºi-au fãcut
repede apariþia, a fost solicitatã o

ambulanþã pentru ca tânãrul rãnit sã fie
transportat la spital, iar tatãl „rãzbunã-
tor” a fost dus la sediul Poliþiei.

A fost anunþatã echipa operativã de
cercetare condusã de un procuror
criminalist din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, anchetatorii au
ajuns la faþa locului, iar dupã efectuarea
cercetãrilor l-au adus pe Viorel Sîrbu la
Craiova, procurorul de caz dispunând
reþinerea sa pe 24 de ore. Medicii legiºti
au stabilit cã viaþa victimei a fost pusã în
primejdie de leziunea provocatã de cuþit
ºi are nevoie de 30-35 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare, astfel cã
procurorii l-au prezentat pe Viorel Sîrbu
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru comiterea
infracþiunii de tentativã de omor, dupã
cum a precizat purtãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
procuror Magda Bãdescu. În cursul zilei
de duminicã, instanþa a admis propune-
rea ºi a dispus arestarea preventivã a lui
Sîrbu pentru o perioadã de 29 de zile.

Un bãrbat de 52 de ani, din comuna doljeanã Poiana Mare, a fost
arestat preventiv, în cursul zilei de duminicã, pentru tentativã
de omor. Acesta a ajuns dupã gratii pentru cã a vrut sã-ºi rãzbune
fiul ºi l-a înjunghiat pe cel care îl pocnise.

A rãzbunat „onoarea” fiului
cu cuþitul ºi a ajuns dupã gratii

Pe 27 iulie a.c., judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat sentinþa în cazul agentului
poliþiei rutiere Florin Calotescu, arestat în luna
martie a.c., pentru luare de mitã. Poliþistul a fost
gãsit vinovat ºi a fost condamnat la o pedeap-
sã de 2 ani închisoare cu executare. În aceeaºi
încheiere, instanþa a menþinut starea de arest a
inculpatului, din pedeapsa la care a fost con-
damnat urmând sã se scadã durata reþinerii ºi
arestãrii preventive din data de 13 martie pânã
la zi ºi l-a condamnat la plata sumei de 1.000 lei
cu titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat. Florin
Calotescu a formulat apel împotriva hotãrârii
Tribunalului Dolj, apel înregistrat pe rolul Cur-
þii de Apel Craiova pe 23 august, iar la primul
termen, pe 12 septembrie a.c., instanþa a dis-
pus revocarea mãsurii arestãrii preventive a
inculpatului. Procurorii au fãcut recurs împo-
triva acestei decizii, însã sãptãmâna trecutã, pe

19 septembrie, Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie a respins, ca nefondat, recursul declarat de
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Craiova
împotriva încheierii din 12.09.2012 a Curþii de
Apel Craiova pronunþatã în dosarul nr. 3817/
63/2012, privind pe inculpatul Calotescu Flo-
rin. În aceste condiþii, bãrbatul a fost eliberat
din penitenciar, procesul continuând cu el în
libertate. Reprezentanþii IPJ Dolj au declarat cã
poliþistul este pus la dispoziþie, a revenit la ser-
viciu, dar ocupã o funcþie neoperativã, la gara-
jul unitãþii, unde va rãmâne pânã la pronunþa-
rea unei hotãrâri definitive în instanþã.

Reamintim cã ofiþerii Serviciul Judeþean An-
ticorupþie Dolj din cadrul Direcþiei Generale
Anticorupþie (DGA) împreunã cu procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au în-
ceput cercetãrile în acest caz în luna ianuarie
a.c., dupã ce au fost sesizaþi de un craiovean

cã, în timp ce conducea un autoturism înmatri-
culat în Ucraina pe o stradã din Craiova, a fost
oprit de agentul de poliþie Florin Calotescu.
Denunþãtorul a povestit în plângerea depusã
cã poliþistul i-a cerut documentele ºi, pentru cã
nu le avea la el, l-a sancþionat contravenþional
cu 140 de lei ºi douã puncte de penalizare, pen-
tru lipsa documentelor ºi neportul centurii de
siguranþã, fapte consemnate ºi în procesul-ver-
bal întocmit. În plus, poliþistul i-a reproºat ºofe-
rului cã are folie protectoare ce nu corespunde
normelor legale, i-a reþinut cartea de identitate
a autoturismului ºi i-a cerut ca, la sfârºitul ore-
lor de program (pe 10 ianuarie a.c., dupã ora
14.00), sã vinã la sediul Biroului Poliþiei Rutiere
ºi sã-i aducã 600 de lei dacã vrea sã-i restituie

documentul. Denunþãtorul s-a dus pe 10 ianua-
rie, seara, la Biroul Rutier, a întrebat la ofiþerul
de serviciu de Calotescu ºi când i s-a spus cã
acesta nu mai e la muncã a început sã facã scan-
dal, strigând în gura mare cã va sesiza Direcþia
Generalã Anticorupþie pentru faptul cã poliþis-
tul îi oprise cartea de identitate ºi îi ceruse bani
ca sã i-o înapoieze, astfel cã, dupã vreo douã
zile Calotescu i-a returnat bãrbatului documen-
tele, fãrã sã mai cearã ceva în schimb, dupã
cum au consemnat procurorii în rechizitoriu.
Au fost introduºi în cauzã investigatori sub
acoperire, iar pe 13 martie a.c. Florin Calotescu
a fost prins în flagrant dupã ce primise 100 de
lei de la unul dintre ei. De atunci ºi pânã sãptã-
mâna trecutã bãrbatul a fost dupã gratii.

Agentul Florin Calotescu de la Poliþia Rutierã Dolj, condamnat de judecãto-
rii de la Tribunalul Dolj la 2 ani de închisoare cu executare pentru luare de
mitã, a ieºit din penitenciar, dupã ºapte luni de stat „la rãcoare”. Magistraþii
Curþii de Apel Craiova, care judecã apelul bãrbatului, i-au revocat arestarea
preventivã, iar sãptãmâna trecutã judecãtorii de la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie au respins recursul procurorilor, astfel cã agentul a fost eliberat. Po-
trivit reprezentanþilor IPJ Dolj, acesta a ajuns la garajul unitãþii, unde îºi va
desfãºura activitatea pânã când se va pronunþa o hotãrâre definitivã în dosar.

Agentul Calotescu, din penitenciar la... garajAgentul Calotescu, din penitenciar la... garajAgentul Calotescu, din penitenciar la... garajAgentul Calotescu, din penitenciar la... garajAgentul Calotescu, din penitenciar la... garaj
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

de la o lampã de iluminat uitatã aprinsã ºi care s-
a rãsturnat, cel mai probabil, dar ºi pe bulevardul
„Carol I” la locuinþa lui Titus M., cãruia îi luase
foc o rulotã pe care o avea în curte, exitând pe-
ricolul propagãrii incendiului la casa de locuit ºi la
douã magazine din apropiere. „Din cauza unui
scurtcircuit a ars rulota în totalitate, însã incen-
diul a fost lichidat înainte de a afecta imobilele
învecinate”, a precizat mr. Florin Cocoºilã, pur-
tãtorul de cuvânt al ISU Dolj.
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Organizaþia Naþiunilor Unite a
apreciat în anul 1990 cã este ne-
cesar ca statele lumii, guvernele
lor sã omagieze generaþiile vârst-
nice, pentru contribuþia lor la dez-
voltarea societãþii. Unul din aceste
documente este Rezoluþia nr. 45/
106 din 14 decembrie 1990, prin
care ONU a stabilit ca ziua de 1
octombrie sã fie înscrisã în ca-
lendarul lumii ca Zi Internaþiona-
lã a Persoanelor Vârstnice. De
atunci, în toate þãrile membre ale
ONU, printre care ºi România, la
1 octombrie au loc manifestãri
variate, ce au ca scop aprecierea
persoanelor vârstnice, precum ºi
aducerea în prim-planul preocu-
pãrilor autoritãþilor statului ºi al
opiniei publice a problemelor

Uniunea Europeanã considerã cã soluþia la problema îm-
 bãtrânirii demografice este menþinerea persoanelor

vârstnice în activitate, acestea venind cu un plus de experien-
þã ºi competenþe care pot fi utile pentru cei tineri. UE a luat
deja mãsuri de promovare a îmbãtrânirii active în domenii pre-
cum strategia de ocupare a forþei de muncã, educaþia adulþi-
lor, sãnãtatea publicã ºi societatea informaþionalã. 2012 a fost
declarat de Consiliul Uniunii Europene ºi de Parlamentul Eu-
ropean drept „Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solida-
ritãþii între generaþii”, propunându-ºi consolidarea unei menta-
litãþi sãnãtoase de implicare activã a vârstnicilor în viaþa ºi dez-
voltarea socialã ºi economicã a unei naþiuni, fãrã a fi discrimi-
naþi în nici un fel. Sub aceste auspicii se va desfãºura ºi Ziua
Persoanelor Vârstnice din acest an, la data de 1 octombrie.

vârstnicilor – deloc uºoare ºi de-
loc puþine – care le fac viaþa grea.
„Au fost luate mãsuri
care se vor resimþi
ºi în buzunarele pensionarilor”

Ziua de 1 octombrie reprezin-
tã pentru Organizaþia Judeþeanã
a Pensionarilor Social-Democraþi
Dolj prilej de bilanþ. «Pentru gu-
vernanþii României, dupã prelua-
rea puterii USL a devenit o dato-
rie sã se gândeascã la pensionari,
sã le ofere condiþii mai bune de
viaþã. Astfel, s-a trecut imediat
la mãsura de restituire cãtre ace’-
tia,în 16 tranºe, a banilor reþinuþi
ilegal la plata CAS de guvernarea
Boc-Bãsescu. Au fost luate ºi alte
mãsuri cu impact la nivel econo-

mic care se vor resimþi ºi în bu-
zunarele pensionarilor: analiza fie-
cãrui proiect de investiþii publice
de la bugetul de stat; renegocie-
rea contractelor cu „bãieþii deº-
tepti” din energie etc.», a decla-
rat Nicolae Vrapcea, preºedinte-
le Organizaþiei de Pensionari a
PSD Dolj.
Foarte mulþi consilieri locali
din rândul pensionarilor

Nicolae Vrapcea spune cã re-
zultatul din aceastã varã obþinut
de PSD Dolj la alegerile locale se

datoreazã în mare parte ºi orga-
nizaþiilor de pensionari din cele 111
localitãþi: „Nu este lipsit de impor-
tanþã aportul celor 111 organizaþii
ale pensionarilor social-democraþi
la rezultatul de la alegerile din
aceastã varã. În judeþul Dolj, din
partea USL au candidat la funcþia
de consilieri locali 311 pensionari:
309 comunali ºi orãºeneºti ºi 2
judeþeni. Au mai candidat ºi 8
pensionari la funcþia de primar.
Au fost aleºi 5 primari, doi consi-
lieri judeþeni ºi 87 comunali ºi lo-
cali. Nu lipsit de semnificaþie este

faptul cã avem localitãþi ca Sopot
cu 5 consilieri locali pensionari,
Terpeziþia, Þuglui, Cârna cu câte
patru ºi alte zeci de localitãþi cu
doi sau trei. Acest lucru aratã
prestigiu de care se bucurã
vârstnicii în rândul cetãþenilor.
Aceste rezultate plaseazã Orga-
nizaþia de Pensionari a PSD Dolj
în primele trei din þarã”. În aceas-
tã perioadã, Organizaþia de Pen-
sionari a PSD Dolj va organiza
mai multe venimente, la care sunt
invitaþi toþi membrii.

MARIN TURCITU

Programul de Dezvoltare Per-
sonalã „Profesioniºti romi în do-
meniul medical” a lansat în urmã
cu o sãptãmânã înscrierile în ca-
drul componentei mentorat ºi bur-
se, adresatã tinerilor romi care stu-
diazã în domeniul medicinei uma-
ne. Aceastã componentã oferã în
cursul anului academic 2012-2013
sesiuni de pregãtire teoreticã ºi
practicã pentru 160 de tineri romi,
studenþi, masteranzi sau doctoranzi
ai universitãþilor de medicinã ºi far-
macie, colegiilor medicale acredi-
tate în România ºi elevi ai ºcolilor
postliceale sanitare acreditate în
România. 30 de mentori, medici cu
diferite specializãri, îi vor îndru-
ma pe tinerii romi în procesul de
studiu, oferindu-le consultãri gra-

Cursuri de formare ºi burse
pentru tinerii romi pasionaþi de medicinã

tuite pe teme academice de interes
medical. În plus, tinerii selectaþi
participã la tabãra naþionalã de ad-
vocacy ºi primesc burse de pânã
la 15.500 de lei pe an, care încura-
jeazã obþinerea de rezultate acade-
mice excelente.

Tabãra de advocacy are ca scop
dezvoltarea cunoºtinþelor partici-
panþilor în domenii precum comu-
nicare ºi leadership, elemente de
identitate culturalã romã, sistemul

de sãnãtate publicã din România,
elaborarea unei campanii de advo-
cacy ºi multe altele. Burse de pânã
la 15.500 de lei pe an se acordã can-
didaþilor admiºi în funcþie de per-
formanþele academice ale fiecãruia
pe parcursul anului academic.

Tinerii romi cu vârsta maximã
de 35 de ani care în anul universi-
tar 2012-2013 vor fi studenþi, mas-
teranzi sau doctoranzi în cadrul
unitãþilor de învãþãmânt universi-
tar sau postuniversitar cu profil
medical acreditate în România sau
care vor fi elevi în cadrul ºcolilor
postliceale sanitare acreditate în
România li se oferã ºansa sã aplice
la mentorat ºi burse, pe site-ul
www.profesionistiromi.ro – sec-
þiunea BURSE ROMI, pânã la data
de 30 octombrie 2012.

ALINA DRÃGHICI

Înscrieri ºi detalii despre pro-
gram: pe www.profesionistiromi.-
ro, secþiunea BURSE ROMI. BI-
ROU INFO, sau la 021.2000.624
ºi 021.2000.621.

Programul de Dezvoltare Personalã Profesioniºti romi în domeniul
medical este implementat de ActiveWatch – Agenþia de Monitorizare a
Presei, în parteneriat cu Roma Education Fund Romania, Asociaþia Me-
dicilor Rezidenþi, Centrul Romilor pentru Politici de Sãnãtate – SASTI-
PEN ºi Open Society Institute. Proiectul este cofinanþat din Fondul So-
cial European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane 2007-2013 „Investeºte în oameni!”.

Lucrãrile de reabilitare a Biseri-
cii „Sfântul Nicolae” – Amaradia,
începute în urmã cu doi ani printr-
un proiect european, au ajuns la
final. Ieri a avut loc recepþia, în
prezenþa reprezentanþilor Primãriei
Craiova, ai firmelor de construcþii
ºi de management, dirigintelui de
ºantier ºi ai Arhiepiscopiei Craio-
vei, beneficiarul proiectului.

Printre lucrãrile executate la
acest sfânt lãcaº se numãrã cele
de consolidare, de schimbare a in-
stalaþiilor electrice, termice ºi sa-
nitare, restaurarea componentelor
artistice (picturã, basorelief), ame-
najarea peisagisticã, ridicarea din
zid, în stil mãnãstiresc, a garduri-
lor de incintã. Dupã
cum a precizat pã-
rintele protopop
Florin Bonea, paroh
al Bisericii „Sfântul
Nicolae” – Amara-
dia, prin acest pro-
iect european de
reabilitare se urmã-
reºte integrarea bi-
sericii în circuitul
turistic.

«Este o bucurie
deosebitã cã am
reuºit sã ducem la
bun sfârºit aceste lu-
crãri, spre folosul
Bisericii ºi al enoria-

ºilor. Este o realizare foarte impor-
tantã, dacã avem în vedere faptul
cã Biserica „Sfântul Nicolae” –
Amaradia este una dintre cele mai
vechi din Craiova, aici gãsindu-se
cea mai veche frescã pãstratã in-
tegral într-o bisericã din Cetatea
Bãniei», a precizat pãrintele proto-
pop Florin Bonea.

Proiectul este finanþat prin Pro-
gramul Operaþional Regional 2007
– 2013, Axa Prioritarã 5, „Dez-
voltarea durabilã ºi promovarea
turismului”. Valoarea acestuia se
ridicã la aproximativ 5.600.000 de
lei, din care în jur de 4.600.000
de lei reprezintã asistenþã finan-
ciarã nerambursabilã.
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La Liceul Teoretic „Dimitrie
Filiºanu” din Filiaºi învaþã
1.770 de elevi, de la clasele
primare ºi pânã la seral. Spre
deosebire de alte licee din
Craiova, aici numãrul celor
înscriºi la cursuri creºte în
fiecare an. Ba chiar conduce-
rea ºcolii a fost nevoitã sã mai
refuze unele cereri cu care au
venit pãrinþii pe timpul vacanþei
de varã. În toamnã, în preajma
începerii anului ºcolar, pentru
cã tot existau
solicitãri de
înmatriculãri
noi, s-a luat
decizia supli-
mentãrii
claselor. „Ca sã
vã faceþi o
idee, pot sã vã
spun cã în
acest an avem
numai pentru a
IX-a un numãr
de 13 clase.
Cred cã e un
record în tot
judeþul. Noi ne-
am asumat
efortul coordo-
nãrii, pentru cã
nu am dorit sã lãsãm pe nimeni
pe dinafarã”, spune directorul
Ilie Pârvu. Elevii liceului vin
din trei judeþe – Dolj, Gorj ºi
Mehedinþi. Fiind considerat un
liceu cu profesori buni, dovadã
ºi procentul de promovabilitate
mare obþinut la Bacalaureatul
de anul acesta – 62%, pãrinþii
îºi orienteazã copiii cãtre
aceastã unitate de învãþãmânt,
în ciuda distanþelor mari pe

Despre Liceul Teoretic „Dimi-
trie Filiºanu” din Filiaºi se vor-
beºte rar sau deloc. Dincolo de
lipsa de mediatizare, lucrurile
stau cu totul ºi cu totul altfel.
Sunt foarte mulþi elevi merituoºi

care, pe timpul anului, se califi-
cã ºi obþin rezultate admirabile
la fazele naþionale ale olimpiade-
lor. Deschiderea anului ºcolar a
adus în atenþie ºi o altã realitate
cu care dascãlii liceului din Fi-

care aceºtia trebuie sã le
parcurgã. Se întâmplã ca
ºcolarii sã vinã din Târgu Jiu,
Târgu Cãrbuneºti ºi chiar
Craiova, deºi ar avea de optat
pentru mai multe oferte
educaþionale.

Specializãrile
tehnice, la mare
cãutare

Liceul din Filiaºi este cãutat,
în mod deosebit, pentru

specializãrile cu profil tehnic.
Pe lângã cele trei clase de la
profilul teoretic (Matematicã-
Informaticã, Filologie ºi ªtiinþe
reale), unitatea de învãþãmânt
dispune de o paletã vastã de
specializãri: Mecanicã, Electro-
nicã ºi Automaticã, Resurse
naturale ºi Protecþia mediului,
Construcþii ºi lucrãri publice,
Comerþ, Turism ºi Alimentaþie.
La acestea se adaugã trei clase

de Seral ºi o clasã – an de
completare. „Avem ºi  clase de
învãþãmânt la a doua ºansã.
Este vorba de cei care au
abandonat, la un moment dat,
ºcoala ºi vor sã-ºi asigure
minimum de zece clase.
Bineînþeles, dacã doresc, pot
sã continue la Seral, cu
susþinerea examenului de
Bacalaureat, la final”. Liceul
dispune ºi de clase mai mici –
patru clase pentru învãþãmân-
tul primar ºi patru pentru
învãþãmântul gimnazial. ”Este
foarte greu sã coordonezi
atâtea clase, cu profiluri atât
de diverse. Dar reuºim sã o
scoatem la capãt ºi datoritã
profesorilor pe care îi avem.
Deºi mulþi sunt navetiºti, peste
65% din cele 116 cadre
didactice, au rãmas la noi.

S-au obiºnuit cu
ºcoala, au vechime
ºi chiar este o
atmosferã bunã de
lucru la noi în
liceu”, mai spune
directorul.

Facilitãþi
pentru
navetiºti

Conducerea
ºcolii considerã cã
reuºeºte sã atragã
în fiecare an tot
mai mulþi elevi
pentru cã acordã
atenþie problemelor

întâmpinate de aceºtia. Una
dintre ele este legatã de trans-
port. „Am vorbit cu mai multe
firme de transport care trec
prin comunele de domiciliu ale
elevilor ºi le-am rugat sã îi ia ºi
pe copiii noºtri pe baza unui
abonament lunar, urmând ca
noi sã le decontãm cheltuielile.
Sunt 70-80 de elevi care vin
din Gorj ºi Mehedinþi ’i care au
nevoie de transport. Ne-a
ajutat ºi Primãria, care a fost
întotdeauna receptivã la
solicitãrile noastre,
reuºind sã ne asigure
o subvenþie de
aproape 70-80% din
preþul transportului.
La fel am procedat ºi
pentru profesori,
care niciodatã nu au
avut probleme cu
decontãrile, cei mai
mulþi dintre ei fiind
din Craiova”. Direc-
torul spune cã ºcoala
a arãtat înþelegere
pentru profesorii
navetiºti ºi în privinþa
orarului, orele de
curs fiind aºezate

astfel încât cadrele didactice
sã poatã ajunge acasã fãrã
probleme. Acest lucru se
întâmplã mai ales iarna, când
ultima serie de elevi terminã
cursurile la ora 19.30, afarã
fiind deja întuneric.

Fizica, o materie
care adunã
diplome

Unul dintre cele mai bine
echipate laboratoare este cel de
Fizicã. Într-o pauzã, l-am gãsit
pe profesorul Ion Bebu aplecat
asupra unui dispozitiv la masa
sa de lucru. Fãcea ultimele
pregãtiri pentru cursul pe care
urma sã-l înceapã. „Am aici
cel mai important instrument
din laborator. Este o interfaþã
care ne ajutã sã studiem legile
miºcãrii”, începe profesorul,
explicând, în termeni ºtiinþifici,
tot parcursul fenomenului
fizic. Miºcându-se printre
aparatele experiementale, cu
diferite forme, cifre ºi cabluri,
dascãlul îºi gãseºte cu greu
cuvintele pentru a explica de
ce anume îi place Fizica. „Pur
ºi simplu îmi place. E un
domeniu în care tot timpul ai
ceva de învãþat”. Pe pereþii
laboratorului sunt tot felul de
grafice care, pentru profesor,

înseamnã tot atâtea participãri
la concursuri naþionale ºi
internaþionale. Unul dintre ele
este macheta unui „tub
sonor”. „Am participat cu
acest experiment la o confe-
rinþã internaþionalã, ce a avut
loc în Iaºi. Am fost apreciat
ºi am luat diplomã”, spune
profesorul, prezentând
montajul de metal care stã
expus pe o etajerã la intrarea
în laborator.

Un fost elev
al liceului
a ajuns
doctorand
în Olanda

Cea mai mare satisfacþie
pentru profesorul Ion Bebu
sunt câþiva dintre elevii care
au reuºit sã pãtrundã tainele
acestei discipline. „Fizica este
o materie grea, dar, dacã ºtii
sã le-o prezinþi copiilor într-
un mod aplicat, se ºi pot
îndrãgosti de ea. Este cazul
unui fost elev al meu care a
ajuns sã studieze în Olanda
aceastã disciplinã. Acum
lucreazã la un laborator de
cercetare din Groningen”. De
sub un teanc de reviste de
specialitate, profesorul scoate

o carte. Este
lucrarea de
doctorat a
fostului sãu
elev, Dan
Crânguº, care a
þinut sã aºeze
pe prima paginã
ºi câteva
cuvinte, dedica-
te dascãlului
sãu: „Cu multe
mulþumiri
dascãlului care
mi-a ghidat
primii paºi pe
acest drum”. ªi
acum Ion Bebu
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liaºi se mândresc: 62% din ab-
solvenþi au promovat sesiunea de
varã a Bacalaureatului, procen-
tul final fiind sensibil mãrit ºi de
sesiunea din toamnã. Directorul
Ilie Pârvu, care are de coordonat

o structurã ºcolarã cu peste 1.700
de elevi, rãmâne încredinþat cã
aceste performanþe se datoreazã
ºi dascãlilor care îºi fac datoria
cu prisosinþã, deºi nu puþini din-
tre ei sunt navetiºti.

merge cu echipajele de elevi la
concursurile de Fizicã aplica-
tã, reuºind sã se întoarcã, de
fiecare datã, cu câte o diplo-
mã. Ultima datã au reuºit sã
obþinã Premiul I la Concursul
de Fizicã aplicatã ”Radu
Viºan”,  grupul fiind format
din elevii Gofiþã Delia ªtefa-
nia, Dumitraºcu Natalia ºi
Alexandru Bobîlcã.

Laboratoare
ºi ateliere
pentru
mai multe
discipline
tehnice

Laboratoarele liceului din
Filiaºi se remarcã, în primul

rând, prin curãþenia ºi ordinea
pe care profesorii le menþin
aici. La cabinetul de Biologie,
microscoapele sunt aproape
noi ºi aºteptau sã fie puse pe
pupitrele elevilor pentru
studiu. Alãturi, în laboratorul
de Chimie, se pregãtise
sticlãria pentru a fi prezentatã
ºcolarilor. „Avem
destul de mulþi
elevi care se
pregãtesc pentru
Medicinã, dupã
cum am avut ºi
foarte mulþi care
au reuºit sã intre
în anii precedenþi.
ªi chiar unii
dintre ei au
obþinut nota 10 la
admitere”, spune,
cu mândrie,
laborantul Viorica
Pãtraºcu.

Cei care vin la
Liceul „Dimitrie
Filiºanu” pentru a

învãþa o meserie au la dispo-
ziþie ateliere dotate cu apara-
turã specificã. „Ultima datã,
am reuºit sã achiziþionãm un
fierãstrãu electric ºi o maºinã
de filetat cu fonduri Phare”,
spune directorul, conducân-
du-ne într-unul dintre aceste
ateliere. La bancurile de
lucru, elevi au, printre altele,
menghine ºi truse cu scule.
Aici se pregãtesc viitori
instalatori ai reþelelor de gaze,
instalatorii tehnico-sanitari,
lucrãtorii în construcþii,
lãcãtuºii ºi mecanicii. „Mese-
riile acestea încep sã fie
cãutate pentru cã, pe piaþa
muncii, sunt tot felul de
oferte. Mai ales în strãinãtate
se cautã profesioniºti ºi
aceºtia se pregãtesc la noi”.

O bibliotecã
cu 23.000
de volume

Într-o pauzã dintre seriile de
cursuri, în sala de lecturã a
bibliotecii studiazã trei eleve.
Simona Cãlin ºi surorile Ramo-

na ºi Mihaela Gherghinoiu
citesc din opera lui I.L Caragia-
le, lecturã obligatorie pentru ora
de Românã. „E plãcut la sala de
lecturã. Aº vrea sã am ºi eu o
bibliotecã acasã, dar nu-mi
permit. Aici sunt foarte multe
cãrþi ºi mi-am propus sã citesc
cât mai multe, în special
literaturã românã”, spune
Mihaela, cu glas timid. Bibliote-
ca liceului numãrã 23.000 de
volume din mai multe domenii.
„Avem cãrþi foarte valoroase,
îndeosebi din domeniile tehnice.
Sunt cãrþi pe care alte biblioteci
mai mari nu le au. Ele au fost
cumpãrate la vremea respecti-
vã, iar noi le-am întreþinut ºi le
avem ºi astãzi”, spune bibliote-
cara Eugenia Bãrbuleanu. Unele
dintre cele mai consultate
volume sunt dicþionarele, pe
care, potrivit regulamentului,
elevii nu le pot împrumuta.
„Dar ei vin ºi îºi cautã cuvintele
pe care nu le înþeleg ºi îºi trec
în caiete semnificaþia lor. La fel
de mult se studiazã enciclope-
diile ºi cãrþile care ajutã la
aprofundarea limbilor strãine”.
Biblioteca liceului are o colabo-
rare bunã cu Biblioteca Orãºe-
neascã din Filiaºi, cu care
organizeazã diverse evenimente
ce au ca scop promovarea
lecturii.

Liceul
are performanþe
în mai multe
ramuri sportive

Dacã în alte ºcoli disciplina
Educaþie fizicã este trecutã în
orar fãrã ca sã se respecte, la
liceul din Filiaºi sportul se face
la nivel de performanþã. Unita-
tea ºcolarã are o salã de sport
acoperitã ºi douã terenuri în aer
liber, dintre care unul sintetic ºi
altul cu zgurã, pe care elevii se
antreneazã. Sportul de top din
ultimii doi ani este fotbalul pe

teren redus. Echipa de
bãieþi a ºcolii, antre-
natã de profesorul
Daniel Dãnãnãu, a
ajuns sã obþinã mai
multe premii, ultima
datã clasându-se pe
podium la faza
judeþeanã a Olimpiadei
Naþionale a Sportului
ªcolar. «Ca perfor-
manþã ºi ca talente
descoperite, suntem
pe locul al III-a dupã
ªcoala de Fotbal
„Gicã Popescu” ºi
Liceul Energetic»,
spune profesorul de
Educaie fizicã ºi
sport. Liceul se

mândreºte însã cu performanþe
obþinute ºi în alte discipline
sportive, de-a lungul timpului.
Eleva Maria Hantea s-a impus
în concursurile de ºah, aducând
premii liceului în 2011. Elevul
Cãtãlin Tãnãsie a fãcut perfor-
manþã la tenis de
masã, aceastã discipli-
nã fiind, pânã nu
demult, punctul forte
al liceului.

Luiza Rãdoi
ºi Camelia
Tereghe,
douã eleve
model

Luiza Rãdoi este
elevã în clasa a XII-a
A ºi se pregãteºte
pentru admiterea la
Medicinã. Pentru ea,
care are note bune la
mai toate disciplinele,
nici nu se pune
problema promovãrii
Bacalaureatului, þinta
fiind încã de pe acum
facultatea. „M-am
orientat spre Medicinã pentru
cã ºi mama mea lucreazã într-
un spital. Contrar a ceea ce se
spune, mi se pare o profesie
frumoasã, mai ales cã eu
doresc sã mã specializez în
Chirurgie cardiologicã”, spune
Luiza. Deºi gândurile se
îndreaptã spre ceea ce o
aºteaptã în varã, nu poate sã
nu-ºi mãrturiseascã nostalgia
cã se desparte de anii frumoºi
de liceu. „Mi-a plãcut ºi liceul,

ºi colegii, ºi domnii profesori.
La început am considerat cã
sunt un pic prea exigenþi cu
noi, cã participãm la multe
olimpiade în cursul anului, dar
acum mi-am dat seama cât de
mult mã ajutã acest ritm de

studiu”. ªi colega sa de bancã,
Camelia Tereghe, este o elevã
cu rezultate bune la învãþãturã
care se îndreaptã tot spre
Universitatea de Medicinã din
Craiova, dar la specializarea
Tehnicã dentarã. Acestea sunt
doar douã exemple de elevi care
au reuºit sã obþinã performanþã
ºi care se pregãtesc sã pãrã-
seascã liceul pentru facultãþi
bune, la care, cu siguranþã, au
„paºaportul” de intrare asigurat.
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Acþionând în baza analizei
de risc, lucrãtorii vamali de la
Biroul Vamal Calafat, unitate
din subordinea Direcþiei Regio-
nale pentru Accize ºi Operaþi-
uni Vamale Craiova, aflaþi în
exercitarea atribuþiilor prevã-
zute de lege, au descoperit 82
de articole de îmbrãcãminte
sport, inscripþionate Adidas,
Nike ºi Lacoste, mãrfuri sus-
ceptibile a aduce atingere asu-
pra drepturilor de proprietate intelectualã  ale mãrcilor res-
pective. Bunurile – fãrã documente de provenienþã, în valoare
totalã de aproximativ 3.400 de lei – au fost descoperite în
bagajele a doi cetãþeni români care cãlãtoreau pe ruta Bulga-
ria-România. „Conform prevederilor legale, autoritatea vama-
lã a reþinut mãrfurilor susceptibile a fi contrafãcute în vede-
rea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a
fi dispuse mãsurile legale ce se impun”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al DRAOV Craiova.

Calafat: Îmbrãcãminte sport
confiscatã de inspectorii vamali

Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj ºi Habitat for Huma-
nity România au semnat un
parteneriat pentru susþinerea
celui mai spectaculos eveni-
ment de construcþie accelera-
tã al anului,  Big Build 2012.
“Suntem bucuroºi sã susþinem
Big Build în rândul mediului de
afaceri ºi al membrilor CCI
Dolj. Aceastã iniþiativã a Habi-
tat for Humanity va permite
mai multor familii din Dolj care au nevoie de locuinþe sã aibã
parte de un nou început”, a precizat ªtefanVoinea, director
general al Camerei de Comerþ ºi Industrie Dolj. În perioada 1-
5 octombrie 2012 va avea loc a IV-a ediþie a evenimentului de
construcþie acceleratã Big Build, care celebreazã, totodatã,
Ziua Mondialã a Locuirii. În cadrul acestuia se vor construi
cinci case noi ºi se vor finaliza alte trei locuinþe începute la
Craiova, iar la Oradea se vor construi, simultan, douã triple-
xuri, cu participarea apeste 200 de voluntari, angajaþi ai mai
multor companii din România ºi voluntari din Irlanda de Nord.

Parteneriat pentru evenimentul
de construcþie Big Build 2012

O echipã mobilã a Direcþiei
Judeþene pentru Accize ºi Ope-
raþiuni Vamale Dolj a întreprins
un control la o societate co-
mercialã, unde a constatat cã
aceasta comercializeazã în sis-
tem en gros bãuturi alcoolice
fãrã a fi înregistratã la autori-
tatea vamalã teritorialã. In-
spectorii vamali doljeni au re-
þinut în vederea confiscãrii
suma de 1.692 lei, provenitã din
vânzarea neautorizatã de bãuturi alcoolice, ºi au sancþionat
societatea în cauzã cu amendã contravenþionalã în cuantum
de 20.000 lei. „Extinzându-ºi acþiunile de control, aceeaºi echi-
pã mobilã a Direcþiei Judeþene pentru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Dolj a descoperit 240 de litri de bere fãrã documente
însoþitoare ºi de provenienþã, în compartimentul de marfã al
unei autoutilitare înmatriculate în judeþul Olt, opritã pentru
control pe raza localitãþii Craiova”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al DRAOV Craiova. Inspectorii vamali dol-
jeni au sancþionat persoana în cauzã cu amendã în cuantum
de 1.500 de lei, iar berea fãrã documente a fost reþinutã în
vederea confiscãrii.

Vânzare neautorizatã
de bãuturi alcoolice Centrul de Resurse pentru Organizaþiile non-

profit din Oltenia – CRONO în parteneriat cu
United Way România ºi cu Asociaþia Românã a
Tinerilor cu Iniþiativã (ARTI) vor organiza vi-
neri, 28 septembrie, ora 11.00, la Prefectura Dolj,
o masã rotundã în cadrul proiectului “Sprijinirea
filantropiei în România prin donaþie individua-
lã”. Coordonatã de United Way România, cu fi-
nanþare CEE Trust ºi derulatã în parteneriat cu
Coaliþia pentru Sprijinirea Filantropiei, aceastã ini-
þiativã publicã susþine completarea cadrului legal
actual care prevede
direcþionarea a 2%
din impozitul datorat
ºi deducerea a 5%
din baza impozabilã
a veniturilor obþinu-
te din activitãþi in-
dependente pentru
persoanele fizice ºi
deducerea sponsori-
zãrilor în limita a
0,3% din cifra de
afaceri pentru per-
soanele juridice.

În cadrul proiec-
tului, CRONO îm-
preunã cu partenerii

„Sprijinirea filantropiei în România
prin donaþie individualã”

Un  obiectiv instituþional major
al Fondului Naþional de Garantare
a Creditelor pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii (FNGCIMM) îl re-
prezintã creºterea ponderii garan-
þiilor ce urmeazã a fi acordate de
Fond beneficiarilor privaþi / publici
din mediul rural, în corelaþie direc-
tã cu susþinerea la finanþare a be-

neficiarilor schemelor de plãþi di-
recte ºi plãþilor naþionale directe
complementare care se acordã în
agriculturã fermierilor prin Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã / Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit.

“În baza OUG nr. 79/2009 privind
reglementarea unor mãsuri pentru
stimularea absorbþiei fondurilor
alocate prin Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã pentru renova-
rea ºi dezvoltarea spaþiului rural
prin creºterea calitãþii vieþii ºi di-
versificãrii economiei în zonele ru-
rale, FNGCIMM ºi-a asumat anga-
jamente prin acordarea de scrisori
de garanþie în favoarea Agenþiei de
Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP)”, a menþionat
Gheorghe Lãpãdat (foto), directo-
rul general al Fondului Local de
Garantare Craiova. Este vorba de
beneficiarii mãsurilor 125, 313 ºi 322
din cadrul Programul Naþional de

Dezvoltare Ruralã finanþate prin
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã pe cele douã
componente financiare, respectiv
garantarea avansului menþionat în
contractele de finanþare nerambur-
sabilã ºi garantarea creditului ban-
car în procent de 100% în baza Le-
gii nr. 218/2005 privind stimularea

absorbþiei fondurilor
SAPARD.

“Prin Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr.
79/2009 actualizatã în
data de 21.06.2012 ºi Ho-
tãrârea Guvernului nr.
898/1.09.2012 pentru mo-
dificarea ºi completarea
unor acte normative pri-
vind garantarea în dome-
niul agriculturii ºi dezvol-
tãrii rurale, sfera de ga-
rantare a FNGCIMM a
fost extinsã ºi pentru
Grupurile de Acþiune Lo-
calã (GAL) ºi Organiza-

þiile Utilizatorilor de Apã Pentru Iri-
gaþii (OUAI)”, a mai precizat
Gheorghe Lãpãdat.

OUAI:  zece proiecte selectate
Din totalul fondurilor acordate

GAL-urilor, 80% au ca destinaþie fi-
nanþarea proiectelor prioritare cu-
prinse în planul de dezvoltare, di-
ferenþa de 20% fiind
destinatã cheltuielilor
de funcþionare a aces-
tora. FNGCIMM acor-
dã pentru aceºti bene-
ficiari scrisori de ga-
rantie pentru restitui-
rea avansului în fa-
voarea APDRP în pro-
cent de 110%, iar pen-
tru componenta de
credit bancar a fost
creat un produs spe-
cific în baza cãruia ga-
ranteazã în procent de
maximum 80% din va-

laorea creditelor contractate de la
finanþatorii parteneri.

În Regiunea 4 Sud Vest Oltenia,
în cursul anului 2011 au semnat con-
tracte de finanþare cu Agenþia de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
trei GAL-uri, respectiv câte unul în
judeþele Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea, iar
în cursul anului 2012 au fost selecta-
te în vederea semnãrii contractelor
de finanþare 12 GAL-uri (patru în Dolj,
ºase în Olt, unul în Gorj ºi unul în
Vâlcea). În ceea ce priveºte OUAI-
urile au fost selectate pentru finan-
þare zece proiecte, dintre care opt în
judeþul Dolj ºi douã în judeþul Olt.
Pentru aceste produse de garantare
pot apela la serviciile Fondului Lo-
cal de Garantare Craiova aplicanþii
din judeþele Regiunii de Dezvoltare
4 Sud Vest Oltenia ºi 5 Vest.

Garanþii acordate pentru susþinereaGaranþii acordate pentru susþinereaGaranþii acordate pentru susþinereaGaranþii acordate pentru susþinereaGaranþii acordate pentru susþinerea
Grupurilor de Acþiune Localã ºi a OrganizaþiilorGrupurilor de Acþiune Localã ºi a OrganizaþiilorGrupurilor de Acþiune Localã ºi a OrganizaþiilorGrupurilor de Acþiune Localã ºi a OrganizaþiilorGrupurilor de Acþiune Localã ºi a Organizaþiilor

Utilizatorilor de Apã Pentru IrigaþiiUtilizatorilor de Apã Pentru IrigaþiiUtilizatorilor de Apã Pentru IrigaþiiUtilizatorilor de Apã Pentru IrigaþiiUtilizatorilor de Apã Pentru Irigaþii

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Grupurile de Acþiune Localã
sunt entitãþi înfiinþate în baza Or-
donanþei Guvernului nr. 26/2000
ce reprezintã  parteneriate public-
private, constituite din reprezen-
tanþi ai sectorului public, privat ºi
civil, desemnaþi dintr-un teritoriu
rural omogen, care vor trebui sã
îndeplineascã o serie de cerinþe
privind componenþa, teritoriul
acoperit ºi care vor implementa o
strategie integratã pentru dezvol-
tarea teritoriului.

organizeazã ºapte mese rotunde în oraºele Craio-
va, Slatina, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Balº,
Tismana ºi Horezu, unde sunt invitaþi sã participe
reprezentanþi ai partidelor politice, ai birourilor par-
lamentare, ai ONG-urilor, ai presei locale ºi regio-
nale, ai sindicatelor, ai asociaþiilor profesionale ºi
patronale, ai instituþiilor publice interesate din re-
giunea Oltenia. Majoritatea þãrilor europene încu-
rajeazã sprijinirea cauzelor sociale ºi civice ale
cetãþenilor prin oferirea de facilitãþi fiscale pentru
donatori. Comportamentul filantropic, ca acþiune

personalã pentru bi-
nele public, este un
act benevol care are
ca scop cresterea
calitãþii vieþii. „Dez-
voltarea acestui com-
portament poate fi
încurajatã prin oferi-
rea de facilitãþi fisca-
le, prezenþa sau ab-
senþa acestora având
un efect direct asu-
pra organizaþiilor ne-
guvernamentale”, se
precizeazã într-un
comunicat de presã
remis de CRONO.
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În luna martie a acestui an,
violoncelistul Răzvan Suma –
unul dintre cei mai activi
muzicieni români – a susţinut
primul său turneu naţional solo,
îndeplinindu-şi astfel un vis avut
încă din timpul anilor de studiu.
Sub genericul „Vă place
Bach?”, turneul a prezentat unui
număr de peste 5.000 de
spectatori din opt oraşe din
România (Braşov, Arcuş,
Bistriţa, Baia Mare, Piteşti,
Bacău, Dumbrăveni şi Bucureşti
– Sala Radio) o premieră în
domeniul muzicii clasice: prima
interpretare a unui artist român,
într-un singur concert, a
integralei de suite pentru violon-
cel semnate de Bach.

Dat fiind succesul de care s-a
bucurat, organizatorii – Asociaţia
Culturală  „Analia Selis” – îşi
propun să prezinte cea de-a II-a
ediţie a turneului „Vă place
Bach?”. Concertele vor fi
susţinute de Răzvan Suma între 2
octombrie şi 7 noiembrie, în Iaşi,
Botoşani, Hunedoara, Satu Mare,
Cluj-Napoca, Timişoara, Râmni-
cu Vâlcea, Craiova, Sibiu şi

Turneul naţional „Vă place Bach?”
al violoncelistului Răzvan Suma include şi Craiova
Concertul
va avea loc pe
24 octombrie,
în sala
Filarmonicii
„Oltenia”

Unul dintre marii compozitorii ai lumii: Bach.
Un instrument de colecţie cu valoare de patri-
moniu: violoncelul Maucotel – Fournier, reali-
zat la Paris în 1849. Două partituri care impun
o virtuozitate artistică deosebită: Integrala sui-
telor pentru violoncel solo şi Variaţiunile
Goldberg. Un spectacol inedit de proiecţii mul-
timedia asociat compoziţiilor semnate de Bach.
Toate aceste elemente reunite  de tânărul

violoncelist Răzvan Suma, care lansează din nou
o provocare iubitorilor de muzică din zece ora-
şe ale României: „Vă place Bach?” este între-
barea la care artistul  invită publicul  să găsească
răspunsul la finalul concertelor susţinute în ca-
drul turneului său naţional. La Craiova, muzi-
cianul va ajunge pe data de 24 octombrie, con-
certul urmând să aibă loc, cu începere de la ora
19.00, în sala Filarmonicii „Oltenia”.

Răzvan Suma este unul
dintre cei mai activi şi mai
importanţi tineri instrumen-
tişti români, cu un reperto-
riu cuprinzător, realizat în
cele peste cinci sute de re-
citaluri şi concerte susţinu-

te în întreaga lume. Pe lângă activitatea concertistică din România,
susţine frecvent concerte alături de pianistul spaniol Josu Okinena,
alături de care a concertat în săli ca „Auditorio Nacional de Madrid”,
„Teatro Colon” din Buenos Aires, „Kursall” din San Sebastian.

Din 2006 până în prezent, a realizat şase turnee în formulă de trio –
„Romanian Piano Trio” sau „Trio Strad” – alături de Alexandru
Tomescu, Horia Mihail, respectiv Toma Popovici. Împreună cu Marin
Cazacu, Alexandra Guţu şi Octavian Lup, în componenţa cvartetului
de violoncele „Cellissimo”, Răzvan Suma este prezent pe scene din 
Italia, Portugalia, Macao sau Maroc.

În 2009 a devenit solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio. În cali-
tate de profesor asociat la Universitatea de Muzică Bucureşti dezvoltă
o intensă activitate pedagogică şi este invitat să predea la cursuri de
măiestrie organizate în ţări ca Spania, Argentina, Coreea şi în Româ-
nia, în cadrul atelierelor organizate de Asociaţia SONORO.

Programul turneului naţional „Vă place Bach?”
2 octombrie – Iaşi, Filarmonica „Moldova”;  4 octombrie – Botoşa-

ni, Teatrul „Mihai Eminescu”; 12 octombrie – Hunedoara, Castelul Cor-
vinilor; 14 octombrie – Satu Mare, Filarmonica Satu Mare; 16 octom-
brie – Cluj-Napoca, Casa Universitarilor; 18 octombrie – Timişoara,-
 Sala Capitol; 20 octombrie – Râmnicu Vâlcea, Salina Ocnele Mari; 24
octombrie – Craiova, Filarmonica „Oltenia”; 30 octombrie – Sibiu, Sa-
la „Thalia ”; 7 noiembrie – Bucureşti, Sala Radio.

Bucureşti. Proiectul este finanţat
de Administraţia Fondului

Cultural Naţional, coproducător
fiind Radio România Muzical.

În c adrul concertelor din ţară,
publicul va asculta integrala
suitelor pentru violoncel solo,
partitura lui Bach fiind transpu-
să  într-o „poveste” vizuală prin

proiecţiile multimedia realizate
de Vadim Staver. Portofoliul
artistului multimedia include o
bogată activitate de montaj,
editare şi mixaj sunet, producţie
pentru filme artistice, documen-
tare, emis iuni şi  seriale TV ş.a.
A lucrat la un număr important
de pelicule pentru realizarea mai
multor etape din zona de post-
producţie, alături de regizori
români sau străini ca Francis
Ford Coppola, Paul Schrader,
Paul Negoescu, Malvina Urşia-
nu, Xavier Palad şi David
Moreau. Turneul „Vă place
Bach?” se va încheia la Bucu-
reşti, printr-un conc ert extraor-
dinar cu Variaţiunile Goldberg
semnate de Bach, interpretate la
trei instrumente cu coarde:
violoncel – Răzvan Suma, vioară
– Corinne Chapelle şi violă –
Răzvan Popovici, doi invitaţi de
talie internaţională.

Biletele pot fi achiziţionate de
la sălile de concerte din ţară, iar
în Bucureşti – de la casa de bilete
a Sălii Radio, din oficiile Poştei
Române semnalizate Bilete.ro sau
on-line pe www.bilete.ro.

Ziua europeană
a limbilor, sărbătorită
la Biblioteca Judeţeană

Începând cu
2001, declarat
de Consiliul Eu-
ropei Anul euro-
pean al limbilor
v orbite,  la 26
septembrie, în
fiec are dintre
statele membre

ale Consiliului Europei se sărbătoreşte Ziua europeană a
limbilor.

La Craiova, aceasta este marcată astăzi de Biblioteca
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, printr-un program
de activităţi care se desfăşoară începând cu ora 13.00, în
Sala „Nicolae Romanescu”. «Vor avea loc discuţii inter-
active pe baza unui film, jocuri şi teste educative, o expo-
ziţie de carte, toate concentrate pe diversitatea lingvistică
şi culturală a Europei. Diversitatea lingvistică are un rol
esenţial în consolidarea unei identităţi europene, dar, în
acelaşi timp, ajută şi la dezvoltarea celeilalte faţete ale iden-
tităţii noastre – locală, regională şi naţională», au precizat
reprezentanţii Biroului de presă al Bibliotecii Judeţene.

Activităţile vor fi susţinute de profesori şi studenţi de la
Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, care vor
interacţiona prin joc şi discuţii cu elevi ai mai multor licee
şi colegii. Invitaţi sunt prof. univ. dr. Elena Pîrvu, lectorii
Guillaume Dujardin, Andreea Bratu şi Lavinia Similaru,
studenţii Roxana Ilie, Camelia Ivaşcu şi Lia Ionică, iar
între participanţi se numără prof. Ina Stîncă şi elevii clasei a
XI-a de la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, prof. Izabela
Vintilă şi elevii clasei a XI-a de la Colegiul Naţional „Elena
Cuza”, prof. Ingrid Răducanu şi elevii clasei a XII-a de la
Colegiul Naţional „Carol I”.

Craiovenii sunt invitaţi, din nou, să-şi
demonstreze priceperea şi creativitatea în
cadrul atelierelor de creaţie handmade
„Tainele bijuteriilor” şi „Handmade”,
care se vor desfăşura în cadrul proiec-
tului „Bizarre Bazaar”. Implementat de
Grupul Informal „Carousel Project”, prin
programul „Tineret în Acţiune”, proiec-
tul este realizat în parteneriat cu Primă-
ria municipiului Craiova, Direcţia Jude-
ţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Mu-
zeul Olteniei şi Asociaţia Tinerilor cu Ini-
ţiativă din România.

Astfel, după ce săptămâna trecută
şi-au dat întâlnire pe terasa Irish Way
Pub, sâmbătă, 29 septembrie, doritorii
sunt aşteptaţi, între orele 11.30 şi 17.30,
pe esplanada Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”. «Pentru că participanţii la
atelierul „Tainele bijuteriilor” au insistat
să se reîntâlnească cu trainerii şi să con-
tinue activităţile, organizatorii au hotă-
rât ca sâmbătă să aibă loc ambele ate-
liere. Fiecare va dura minimum trei ore,
în timpul cărora vor fi parcurse toate
etapele procesului de creaţie. La final,
cursanţii vor şti să creeze singuri biju-
terii, pentru ei, pentru cei dragi şi, de

ce nu, pentru târgurile viitoare
„Bizarre Bazaar”. În plus, ei îşi
vor putea lua acasă bijuteriile
şi obiectele decorative realiza-
te în timpul atelierului», a de-
clarat Roxana Preoteasa, li-
der al Grupului Informal „Ca-

rousel Project”.
În cadrul atelierului „Tainele biju-

teriilor” participanţii vor învăţa să cre-
eze bijuterii cu pietre semipreţioase (trai-
ner Roxana Preoteasa), sârmă de mo-
delaj argintată (Luminiţa Vîrtineanu –
„Delilah Ro”), sârmă de cupru (Onuţ

Anghelina), croşetate (Mădălina Stoi-
ca), lut polimeric (Alexandra Stelea –
„Happyart” şi Denisa Coteanu).  La
„Handmade” vor deprinde tehnica
decoupage/şerveţelului (trainer Alina
Crina Mureşan), tehnica mozaicului
(Miruna Căminescu), quilling (Monica
Sorescu), origami (Sebastian Viscol),
pictură pe sticlă şi ceramică (Roza
Martin), cusături populare româneşti
(Iuliana Mihai). Pentru înscrieri cei in-
teresaţi pot suna la numărul de telefon
0736.388.722 sau sc rie pe e-mail
le_bazar_bizarre@yahoo.com.
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ªase nave taiwaneze ale pazei
de coastã, transportând trupe de
elitã, însoþind zeci de nave de pes-
cuit, au intrat marþi, 25 septem-
brie a.c., în apele teritoriale japo-
neze, în apropierea insulelor re-
vendicate de Taiwan, dar ºi de
China, a anunþat paza de coastã
niponã. Potrivit unui oficial al pa-
zei de coastã japoneze, citat de
agenþia Jiji, vasele de pescuit au
arborat steaguri ºi bannere pe
care se putea citi: „Jurãm sã apã-
rãm Diaoyutai”, numele taiwanez
al insulelor Senkaku. „Ei nu par
sã pescuiascã” a menþionat un
oficial nipon. Aceste nave fac par-
te dintr-o flotilã de 50 de vase de

pescuit, escortate de o duzinã de
vase de coastã, echipate militar,
care au pãrãsit luni Taiwanul, pen-
tru a sugera suveranitatea Tai Pei-
ului asupra arhipelagului Senka-
ku. Când au ajuns în apropierea
apelor teritoriale japoneze garda de
coastã niponã a avertizat vasele
taiwaneze cã nu ar trebui sã mear-
gã mai departe. La rândul lor, tai-
wanezii au rãspuns prin radio:
„Acestea sunt apele Republicii
Populare China (numele oficial al
Taiwanului) ºi noi suntem aici în-
dreptãþit”. În zorii zilei de ieri,
navele de coastã japoneze au în-
cercat sã împingã înapoi flotila de
nave de pescuit ale Taiwanului cu

tunuri de apã. Ambarcaþiunile tai-
waneze au rãspuns ºi ele cu tu-
nuri de apã, astfel cã s-a pornit
un adevãrat duel. Confruntarea a
fost transmisã în direct de prin-
cipalele televiziuni japoneze, care
au trimis elicoptere cu echipe de
filmare în zona de conflict, dupã
cum relateazã postul tv NHK,
Reuters ºi Jiji Press. Limita ape-
lor teritoriale se întinde pânã la 22
de km în largul insulelor. Acest
grup de insule nelocuite, situate la
200 km nord-est de Taiwan ºi 400
km vest de Okinawa, sudul Japo-
niei, se aflã la originea unor tensi-
uni între Japonia, care le deþine,
China ºi Taiwan, care le revendi-
cã. În zonã navigheazã ºi vase de
supraveghere chineze, care, potri-
vit autoritãþilor nipone, ar fi intrat
în apele teritoriale ale acestei þãri,
apropiindu-se de Uotsusrijima,
foarte aproape de cele cinci insule
ale arhipelagului. Care este miza
întregului conflict? Pe lângã valoa-
rea lor strategicã, aceste insule ar
putea conþine zãcãminte de hidro-
carburi. Motiv pentru care tensiu-
nea a crescut la începutul lunii sep-
tembrie. Beijingul a trimis imediat
nave în micul arhipelag, în timp ce
pe întregul teritoriu al Chinei au
demarat demonstraþii anti-japone-

ze. China a decis, duminicã, sã „îm-
pingã” o ceremonie menitã a mar-
ca aniversarea a 40 de ani de la
normalizarea relaþiilor sale cu Ja-
ponia, programatã iniþial pentru 27
septembrie. Iar într-o încercare de
a reduce tensiunile, Japonia a tri-
mis la Beijing viceministrul Aface-
rilor Externe, Chikao Kawai. Marþi,
China a avertizat Japonia cã nu va
tolera nici un act unilateral care i-
ar submina suveranitatea. Iar vi-
ceministrul sãu de Externe, Zhang
Zhijun, a postat pe site-ul ministe-
rului un comunicat potrivit cãruia
„Japonia trebuie sã renunþe la ilu-
ziile sale, sã ia mãsuri concrete
pentru repararea erorilor, revenind
la consens ºi acordurile convenite
între conducãtorii celor douã þãri”.
Pentru diplomaþia chinezã preten-
þiile Japoniei asupra arhipelagului
din Marea Chinei orientale repre-
zintã o gravã încãlcare a jurispru-
denþei internaþionale. Mai mult,
marþi, 25 septembrie, portavionul
chinez Liaoning a fost oficial ad-
mis în serviciul activ, dupã cum
se indicã într-un comunicat al Mi-
nisterului chinez al Apãrãrii. Acest
portavion va permite Chinei sã-ºi
consolideze capacitãþile de luptã ale
marinei sale ºi sã-ºi amelioreze ca-
pacitatea defensivã.
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Un candidat al extremei drepte
la alegerile municipale din Finlan-
da a sugerat, luni, pe reþeaua so-
cialã Facebook, ca premierul ºi
ministrul de Finanþe sã fie uciºi,
potrivit presei finlandeze. „Lune-
tist, binoclu ºi douã gloanþe. Un
prieten patriot ar putea comite un
act patriotic ºi sã se debaraseze
de” Jyrki Katainen ºi Jutta Urpi-
lainen scria, la 2 iulie, Amon Rau-
tiainen, candidat al Partidului Ade-
vãraþii Finlandezi la Kotka (sud-
est). Ulterior, el a declarat pentru
televiziunea publicã Yle cã regre-
tã comentariile, care nu erau des-
tinate publicului, afirmând cã le-a

Un extremist de dreapta
din Finlanda sugereazã
asasinarea premierului

Liderii din zona euro pregãtesc
un plan de salvare multinaþional,
incluzând un program modificat
pentru Grecia, un al doilea pro-
gram pentru Spania ºi unul pen-
tru Cipru, potrivit unor surse ci-
tate de „Financial Times Deutsch-
land”. Noile mãsuri de susþinere
destinate celor trei þãri ar putea fi
negociate ºi prezentate parlamen-
telor naþionale, la pachet, pânã cel
târziu în noiembrie, informeazã
publicaþia. Programul comun ar
avea rolul sã spargã rezistenþa la
acordarea unor noi concesii Gre-
ciei, în special în rândul parlamen-
tarilor germani, prin prezentarea

Liderii din zona euro
pregãtesc un plan de salvare
a Greciei, Spaniei ºi Ciprului

unei soluþii cuprinzãtoare, care sã
reprezinte un progres în rezolva-
rea crizei. Iniþial, deciziile ar fi
urmat sã fie luate în octombrie, la
summit-ul viitor al UE, dar auto-
ritãþile de la Berlin nu vor acest
lucru. Inspectorii FMI, Bãncii
Centrale Europene (BCE) ºi ai
Comisiei Europene, aºa-numita
troicã, nu vor termina raportul re-
feritor la Grecia înainte de 8 oc-
tombrie. Potrivit „Der Spiegel”,
concluziile preliminare ale troicii
aratã cã deficitul de fonduri al sta-
tului elen se ridicã la circa 20 de
miliarde de euro, aproape dublu
faþã de estimãrile iniþiale.

scris „cu umor ºi sub influenþa
momentului”. Presa finlandezã
raporta, de asemenea, numeroase
mesaje islamofobe publicate în
ultimele luni de Rautiainen pe Fa-
cebook, dar care au fost ºterse
luni de autor. Potrivit sondajelor
de opinie, Partidul Adevãraþii Fin-
landezi ar urma sã înregistreze un
succes la alegerile municipale din
28 octombrie. Un sondaj publicat
vineri de Yle îl situa la 17,2% din
intenþiile de vot, respectiv triplu
faþã de cât a obþinut la alegerile
municipale din 2008 ºi aproape
dublul scorului de la alegerile pre-
zidenþiale din ianuarie.

Miniºtrii europeni reuniþi luni la Bruxelles, în
cadrul Consiliului Afaceri Generale, nu au reuºit
sã ajungã la un acord asupra capitolelor propune-
rii preºedinþiei cipriote privind bugetul UE pentru
2014-2020, în valoare de 1.033 miliarde de euro,
relateazã EUObserver. Preºedinþia cipriotã a actua-
lizat aºa-numitul ‘pachet de negociere’, care stabi-
leºte elementele ºi opþiunile principale pentru dis-
cuþiile asupra viitorului cadru financiar multianual.
„Nu toate elementele pachetului de negociere au
fost acceptate de majoritatea sau de toate statele
membre, dar toate statele membre au acceptat pa-
chetul de negociere ca bazã pentru discuþii viitoa-
re”, a spus Andreas Mavroyiannis, ministru ad-
junct pentru afaceri europene din partea Ciprului,
care a prezidat reuniunea. Potrivit acestuia, va fi
nevoie de o reducere a cheltuielilor în toate capi-
tolele cadrului financiar multianual, care acoperã
toate aspectele finanþãrii în UE, de la crearea de
locuri de muncã la subvenþiile pentru agricultori.
Preºedinþia UE încã nu a avansat cifrele privind
reducerile necesare în fiecare domeniu, însã a spus
cã nivelul general al cheltuielilor va trebui „revi-

zuit în scãdere”. Marea Britanie vrea o reducere a
bugetului cu 100 de miliarde de euro. Ministrul
britanic pentru Afaceri Europene, David Liddin-
gton, a declarat pentru BBC cã Executivul UE ar
trebui sã deprindã obiceiul de a cheltui mai efi-
cient ºi sã nu urmãreascã întotdeauna sã cheltu-
iascã mai mult. Însã alte state membre s-au opus
planurilor preºedinþiei de reducere a bugetului,
„susþinând cã acest cadrul financiar multianual este
instrumentul major de investiþii pentru promova-
rea creºterii ºi creãrii de locuri de muncã”. Unele
state s-au opus, de asemenea, intenþiei de reduce-
re a bugetului pentru Politica Agricolã Comunã
(PAC), care consumã anual 55 de miliarde euro din
bugetul UE. Delegaþiile s-au exprimat împotriva ori-
cãrei reduceri a ajutorului mediu direct al UE pe
hectar. PAC ar urma sã consume din bugetul UE
380 de miliarde de euro în perioada 2014-2020. Mi-
niºtrii europeni vor continua negocierile pe 16 ºi
20 noiembrie, urmând ca liderii din UE sã dezbatã
subiectul la summitul special din 22 ºi 23 noiem-
brie. Ciprul sperã sã se ajungã la un acord general
pânã la sfârºitul anului.

Statele membre UE nu au reuºit sã ajungã la un acord privind viitorul buget

FMI va revizui în scãdere
estimãrile de creºtere
economicã

Fondul Monetar Internaþional
va revizui în scãdere estimãrile
referitoare la creºterea economiei
mondiale, care vor fi anunþate
oficial pe 9 octombrie, la Tokyo, la
reuniunea anualã a FMI ºi a
Bãncii Mondiale, a precizat, luni,
directorul general al instituþiei,
Christine Lagarde. „Continuãm sã
anticipãm o redresare treptatã,
dar creºterea economicã va fi sub
ritmul estimat în iulie, la publica-
rea previziunilor precedente ale
Fondului”, a spus Lagarde într-un
discurs la Washington. În prezent,
FMI anticipeazã un avans de 3,5%
al economiei mondiale în acest an
ºi de 3,9% în 2013.

Au încasat ajutoare
de 800.000 de lire, dar trebuie
sã restituie doar 136.000

Un grup de romi români,
cunoscut sub numele „Con Air”,
au fost acuzaþi, luni, cã ºi-au
bãtut joc de justiþia britanicã,
dupã ce au fost condamnaþi sã
plãteascã doar o micã parte din
ajutoarele în valoare de 800.000
de lire sterline încasate fraudu-
los. Membri ai acestui grup de
„escroci”, cum îi numeºte presa
britanicã, au aflat cã sunt
obligaþi de justiþia britanicã sã
restituie aproximativ 136.000 de
lire sterline (aproximativ
171.000 de euro) din suma
obþinutã prin fraudã, rãmânând
cu aproximativ 664.000 de lire
sterline (aproximativ 835.000 de
euro) „din banii contribuabili-
lor”, subliniazã Express. Autori-
tãþile britanice au descoperit cã
membrii grupãrii, provenind în
majoritate din Þãndãrei, dar
care aveau adrese la Londra,
Nottingham ºi Birmingham,
utilizau documente ºi recoman-
dãri de la locuri de muncã false
pentru a primi numere de
asigurare, pe care le-au utilizat
pentru a solicita, fraudulos,
ajutoare sociale. Ei au solicitat
ajutoare sub nume false, dar ºi
pentru copii minori fictivi, unii
fãrã sã locuiascã în Marea
Britanie, unde veneau cu avionul
pentru a încasa banii.

Incendii devastatoare
în Spania, 2.000
de persoane evacuate

Incendiile de vegetaþie fac
ravagii în Spania. Potrivit
autoritãþilor locale, flãcãrile
care au izbucnit în estul þãrii au
distrus aproximativ 5.500 de
hectare de vegetaþie pânã în
prezent. În ultimele douã zile,
Valencia a pãrut sã fie iadul pe
pãmânt. Mii de oameni au privit
cum flãcãrile s-au apropiat
periculos de mult de locuinþele
lor. Aproximativ 800 de pompieri,
ajutaþi de 33 de avioane ºi
elicoptere, s-au luptat fãrã oprire
cu focul. Aproximativ 2.000 de
oameni din ºase localitãþi aflate
la 50 de kilometri de Valencia au
fost nevoiþi sã îºi abandoneze
locuinþele ºi sã fugã. În Spania au
avut loc în aceastã varã incendii
devastatoare, dupã cea mai
secetoasã iarnã din ultimii 70 de
ani. De la începutul anului ºi
pânã acum, flãcãrile au mistuit
aproape 185 de mii de hectare,
cea mai mare suprafaþã de teren
distrusã în ultimii zece ani.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Dolj
- Administraþia Finanþelor Publice a Municipiului Cra-
iova organizeazã licitaþii publice în condiþiile preci-
zate de O.G. nr. 92/ 2003 rep. privind Codul de pro-
cedurã fiscalã cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, la sediul A.F.P.M. - Craiova, str. “Mitropolit
Firmilian, nr.2, cam. 206  pentru:  1. SC  FC U CRAIO-
VA SA Craiova, str. “Sfantul Dumitru” nr. 1, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 18868699 in data de
10.10.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bunului: sis-
tem de supraveghere video (soft inregistrare 12 ca-
mere; camera IP fixa tip LC7224, camera IP tip SE-
KA060M3; PC calculator pentru inregistrare si co-
manda camere video IP; materiale montaj; stalp;
protectie cale; cablu transmisie date), prêt pornire
licitatie 17.805 lei. Amplasare: stadion «Ion Oblemen-
co» Craiova. 2. SC WEST CONSTRUCT SRL Craiova,
str. “1 Mai” nr. 80, bl. A7a, sc. 1, ap. 22, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 17244158 in data de 10.10.2012,
ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor: ciocan demo-
lator Hitachi H65SB2, pret pornire licitatie 2.830 lei;
masina de gaurit/insurubat cu acumulator Hitachi
DS12DVF3, pret pornire licitatie 420 lei; masina de
indoit si debitat fier-beton Hitachi VB16Y, pret por-
nire licitatie 5.400 lei; schela metalica de fatada, pret
pornire licitatie 15.615 lei; betoniera Altrad Liv 190
litri, pret pornire licitatie 383 lei; ciocan rotopercu-
tor Hitachi DH 24PB3, pret pornire licitatie 323 lei.
Amplasare: loc Ghercesti, jud Dolj. 3. SC ROXI BEAU-
TY SRL  Craiova, aleea Magnoliei, nr. 10, bl. 155F, sc.
1, ap. 3, jud Dolj, cod identificare fiscala 15716076 in
data de 10.10.2012, ora 15.00, pentru vanzarea bu-
nurilor: canapea, pret pornire licitatie 623 lei; scaun
ergonomic, pret pornire licitatie 60 lei; scaun rosu+-
negru, pret pornire licitatie 255 lei; dulap 3 buc, pret
pornire licitatie 83 lei/buc; centrala termica murala
Romstal Habitat, pret pornire licitatie 300 lei. Ampla-
sare: sediul societatii. 4. SOCIETATEA CIVILA PRO-
FESIONALA DE AVOCATI  M. GORNOVICEANU Cra-
iova, str. “A. I. Cuza” nr. 9, bl. 156, sc. 4, ap. 3, jud
Dolj, cod inregistrare fiscala 8092395 in data de
11.10.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bunului: lap-
top DELL VOSTRO 1015 in stare de functionare, pret
pornire licitatie 1.013 lei. Amplasare: sediul societa-
tii. 5. SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM  Pre-
desti, jud. Dolj, cod identificare fiscala 2283035 in
data de 11.10.2012, ora 13.00, pentru vanzarea spa-
tiului comercial magazin universal cu bufet, supf
construita 353 mp, situat in loc Botosesti Paia, jud
Dolj, pret pornire licitatie 46.215 lei. 6. SC MIVACEM
CONSTRUCT SRL Craiova, cart Craiovita Noua, bl.
201J, sc. 1, ap. 4, jud Dolj, cod identificare fiscala
7263950 in data de  11.10.2012, ora 15.00, pentru van-
zarea bunurilor: masina de sigilat geam marca Szi-
lank, tip HM-45, pret pornire licitatie 3350 lei, masi-
na de sigilat geam marca Szilank, tip Sealstar 2000,
pret pornire licitatie 1200 lei amplasate in Craiova,
str. “Buzaului” nr. 3 si a terenului intravilan situat
pe str “Fagaras” in supf. de 225 mp, nr cad 9988-
21747, CF 29576 Craiova, pret pornire licitatie 47.800
lei. 7. SC SUD IMSAT SRL Craiova, str. “Pelendava”
nr. 27, jud Dolj, cod identificare fiscala 13198164 in
data de 12.10.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bu-
nurilor: autoturism Daewoo Leganza, nr inmatricu-
lare DJ-48-YHX, an fabricatie 1999, pret pornire lici-
tatie 5930 lei; autoturism Daewoo-TF19Y CIELO, nr
inmatriculare DJ-09-JBS, an fabricatie 2004, pret
pornire licitatie 4.670 lei; micro-ohmetru digital
MKP253, pret pornire licitatie 2.355 lei; dispozitiv de
ridicare strangere, pret pornire licitatie 450 lei; trans-
formator 40kva,20/0,40kv, pret pornire licitatie 1.890
lei; scurcircuitor DPS L3, pret pornire licitatie 615

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
lei. Amplasare: sediul societatii. 8. SC CVR TRANS
SRL Craiova, str. “Maramures” nr. 14, bl. J47, sc. 1,
ap. 5, jud Dolj, cod identificare fiscala 18961215 in
data de 12.10.2012, ora 13.00, pentru vanzarea au-
toutilitarei marca Fiat, tip Doblo, nr inmatriculare DJ-
10-CVR, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
10.000 lei. Amplasare: sediul societatii.  9. SC SYM-
METRIA CRV SRL Craiova, str. “N. Titulescu” nr. 28,
jud Dolj, cod identificare fiscala 21083017 in data de
15.10.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bunurilor: au-
toutilitara Citroen, tip Berlingo, nr inmatriculare DJ-
09-ZXO, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
16.000 lei; autoutilitara Citroen, tip Jumper DJ-09-
ZXL, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 25.000
lei. Amplasare: sediul societatii. 10. SC PATISERIA
KOSOVARI SRL Craiova, str. “Unirii” nr. 91, parter,
jud Dolj, cod identificare fiscala 27049600 in data de
15.10.2012, 13.00, pentru vanzarea bunurilor: mala-
xor cu cuva fixa si capac rabatabil, pret pornire lici-
tatie 2.200 lei; cuptor patiserie cu 4 vetre, pret por-
nire licitatie 14.250 lei; arzator MP25, pret pornire
licitatie 1.880 lei. Amplasare: sediul societatii. 11. SC
YVES NEVEU COM SRL Plesoi, str “Hanului” nr. 2A,
jud Dolj, cod identificare fiscala 6780711 in data de
15.10.2012, ora 15.00, pentru vanzarea bunurilor:
casa marcat DATECS MP55 pret pornire licitatie 420
lei; cantar electronic FEA BE36, pret pornire licitatie
250 lei, cos autoservire 20 buc, pret pornire licitatie
14 lei/buc, raft metalic 2 buc. pret pornire licitatie 78
lei/buc. Amplasare: sediul societatii. Preþurile nu in-
clud TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceas-
ta A.F.P.M-Craiova înainte de datele stabilite pentru
vânzare, mentionate mai sus.  Invitãm pe cei intere-
saþi in cumpãrarea bunurilor sã se prezinte la ter-
menele de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi sã
depunã cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei ur-
mãtoarele documente: oferta  de  cumpãrare; dova-
da plaþii taxei de participare sau a constituirii ga-
ranþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã. Taxa
de participare  reprezintã 10% din preþul de pornire
a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO3-
2TREZ 291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952 des-
chis la Trezoreria A.F.P.M.-Craiova; împuternicirea
persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru per-
soane juridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC; pen-
tru persoanele juridice strãine, actul de înmatricu-
lare tradus in limba românã; pentru persoane fizice
strãine, copie de pe paºaport; pentru persoane fizi-
ce  române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Admi-
nistraþia Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul
sau sediul); urmând sã se prezinte la datele stabili-
te pentru  vânzare si la locul fixat in acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate in-
troduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã com-
petentã în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu mo-
dificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia începe
de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare
scrise, dacã acesta este superior preþului de porni-
re la licitaþie, iar in caz contrar va începe de la acest
din urmã preþ.  Adjudecarea se face în favoarea par-
ticipantului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu
mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de partici-
pare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au pre-
zentat la licitaþie, celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, precum ºi adjudeca-

tarului care nu a platit preþul. Potivit dispozitiilor art.
9 alin.(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003, rep, cu modifica-
rile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este obligatorie audi-
erea contribuabilului. Pentru informatii suplimenta-
re va puteþi adresa A.F.P.M.-Craiova, str. “Mitropolit
Firmilian” nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
Consiliul Local Cetate organizeazã pe data de
1.10.2012 licitaþie de vânzare terenuri intravilan. Re-
laþii la telefon: 0760/691.286.
D.G.F.P. Dolj – Administratia Finantelor Publice Bai-
lesti scoate la licitatie publica urmatoarele bunuri
mobile apartinind  urmatorilor debitori: SC Divertis-
com SRL din Bailesti, str. “Amza Pellea” nr. 59, cod
fiscal 2333486 in data de 9.10.2012, ora 11.00, urma-
toarele bunuri: 1) Autoutilitara marca Volkswagen, tip
LT 45-3700 2) Sopron - 2890 lei. SC Sfantul Patru Im-
pex SRL din Bailesti, str. “Eternitatii” nr. 21A, cod fis-
cal 25836517 in data de 10.10.2012 ora 11.00, urma-
toarele bunuri: 1) Cosuri metalice gunoi (15 buc.) -
120 lei/buc. PFI Firtulescu Marius din Bailesti, Parcul
Balasan, cod fiscal 22234843, in data de 11.10.2012,
ora 11.00, urmatoarele bunuri: 1) Pavilion gradina 3x3
m, 3 buc. - 20 lei/buc; 2) Pavilion gradina 8,9 x 6m -
210 lei; 3) Canapea stofa gri mare - 115 lei; 4) Cana-
pea stofa gri mica - 85 lei; 5) Canapea stofa  verde
mica - 85 lei; 6) Canapea stofa  verde mare - 115 lei; 7)
Canapea piele cu suport lateral din lemn - 210 lei; 8)
Canapea stofa, din doua piese cu cotiere, 2 buc - 85
lei/buc; 11) Fotolii, 9 buc. - 50 lei/buc; 12) Timplarie
PVC, usa - 150 lei; 13) Timplarie PVC, usa simpla - 75
lei; 14) Timplarie PVC, ferestre (4 buc.) - 65 lei/buc.
PFI Firtulescu Marius din Bailesti, Parcul Balasan, cod
fiscal 22234843, in data de 11.10.2012 ora 11.00 urma-
toarele bunuri: 1) Centrala termica, tip Celsius - 385
lei. SC France Agri SRL din Urzicuta, cod fiscal
24414778, in data de 16.10.2012 ora 11.00 urmatoare-
le bunuri: 1) Tractor marca Case, tip 1225 – 28500 lei.
SC Toni Relu SRL din Bailesti, str. “Amza Pellea” nr.
28, cod fiscal 17681721, in data de 18.10.2012, ora
11.00, urmatoarele bunuri: 1) Echipament de spalat
Karcher HD10/25S serie nr. 047927-1960 lei; 2) Echi-
pament de spalat Karcher HD10/25S serie nr. 04764 -
1600 lei.  Preturile  nu includ TVA. Invitam pe cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze
despre aceasta organul de executare inainte de data
stabilita pentru vanzare. Licitatiile se vor tine la se-
diul A.F.P.M. Bailesti din str. “Victoriei” nr. 42  la ora
11.00, iar vanzarea se va face conform OG nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioa-
re, numai catre cei care nu au obligatii fiscale restan-
te. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu
cel putin o zi inainte de data licitatiei, respectiv:
08.10.2012, 09.10.2012, 10.10.2012, 15.10.2012 si
17.10.2012 urmatoarele documente: a) oferta de cum-
parare; b) dovada platii taxei de participare sau o
scrisoare de garantie bancara, reprezentind 10%
din pretul de pornire a licitatie, in contul RO3-
7TREZ2925067XXX000742, cod fiscal 4554416, des-
chis la Trezoreria Bailesti c) imputernicirea persoa-
nei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru persoa-
nele juridice de nationalitate romana, copie de pe cer-
tificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul regis-
trul comertului; e) pentru persoanele juridice strai-
ne, copie de pe actul de inmatriculare in limba roma-
na; f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe
actul de identificare; g) pentru persoanele fizice strai-
ne, copie de pe pasaport; h) dovada, emisa de credi-
torii fiscali, ca nu are obligatii fiscale restante. Relatii
suplimentare la telefon: 0251/312.169 sau la sediul
AFPM Bailesti, str. “Victoriei” nr. 42.
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CERERI SERVICIU
Sunt în cãutarea unui post de
menajerã, femeie de serviciu.
Telefon: 0720/008.623.

OFERTE SERVICIU
Asociaþie de proprietari an-
gajeazã cenzor cu experien-
þã. Telefon: 0766/377.525.

MEDITAÞII
Meditez limba românã, ori-
ce nivel. Telefon: 0754/
031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.

Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsonierã
cu apartament. Telefon: 0760/
548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil. Te-
lefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez) gar-
sonierã mobilatã, parter, îm-
bunãtãþitã, Bucureºti, sector 6.
Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393; 0742/
527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament 2
camere mobilat, lângã hotel
Jiul, preþ negociabil. Telefon:
0741/784.417.

Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a –vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtãþit,
preþ 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.

Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc, 70
mp, etaj 2/4, Calea Bucureºti,
an fabricaþie 1980, 55 mii euro,
negociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdi-
nã, pomi, în Livezi – Podari.
Telefon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la in-
trarea în Palilula, comuna Bu-
covãþ, cadastru, apã, asfalt, 10
euro/mp. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, teren
1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Telefon:
0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Tele-
fon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571; 0253/
466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren central 330 mp,
2 deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Partcular, vând teren comuna
Almãj, 4 E/mp. Telefon: 0761/
137.571.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484; 0770/
947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi in-
travilan în comuna Murgaþi.
Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câm-
peni, poziþie deosebitã, 5 E/
mp,  la 20 km de Craiova.
Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. “Iancu Jianu” nr. 19, organizeaza licitatii
publice deschise / negocieri, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit :

               -    DM  =              12142  mc
                -    DT   =                1957  mc
                -     FA  =                1162  mc
                 -    Cvercinee =      1215  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =   16476 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit :
               -    DM  =                1048  mc
                -    DT   =                 605   mc
                -     FA  =                  160   mc
                 -    Cvercinee =       1069  mc
                 -    Rasinoase =        61  mc
                   TOTAL         =    2943  mc
Licitatiile / negocierile se vor organiza la sediul directiei in data de 09.10.2012, incepand

cu ora 10.00.
Licitatia / negocierile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a

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

Preselectia se va tine in data de 04.10.2012
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie/negociere agentii economici care nu au achitat obligatiile

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

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând urgent 10 ha pãdure ste-
jar ºi salcâm în satul Cocoro-
va – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile.
Telefon: 0762/671.255; 0761/
636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp.
Telefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62m/19,30m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.

Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construc-
þii. Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschide-
re 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp con-
strucþie începutã, curent trifa-
zic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze, apã.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan
în Livezi – Podari. Telefon:
0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon: 0724/
137.363.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.

Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul Cra-
iova. Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova,
poziþie deosebitã, ºoseaua
naþionalã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/412.361.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþile,
zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 came-
re decomandate, Valea Ro-
ºie, etaj 3, cu similar Brazdã
sau Corniþoiu. Telefon: 0762/
945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/
4, cartier Crihala, Drobeta-Tur-
nu Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate zona Ciu-
percã cu garsonierã zona 1
Mai + diferenþa. Telefon: 0351/
459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral cu
apartament 3 camere central,
etaj 1 sau 2. Telefon: 0770/
682.554.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon: 0746/
498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat 1800
E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nume-
roase facilitãþi. Telefon: 0721/
014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.

SC SMART  SA SUCURSALA  CRAIOVA
Scoate la cânzare prin licitaþie publicã cu stri-

gare cãtre persoane fizice ºi juridice urmãtoa-
rele:

- mijloace fixe
- materiale declasate
Bunurile mai sus menþionate, pot fi vãzute la

Sucursala de Mentenanþã din Craiova, str. Di-
mitrie Gerota nr. 26, în zilele lucrãtoare, între
orele 8.00 – 15.00.

Licitaþia va avea loc la sediul din Craiova, ora
11 în 3 ºedinþe:

- 12.10.2012
- 18.10.2012
- 24.10.2012
Prima licitaþie este organizatã numai pentru

întreprinderile mici ºi mijlocii, care trebuie sã
facã dovada cã îndeplinesc aceste condiþii con-
form legii 346/2006, cu completãrile ulterioa-
re. Taxa de participare este de 15 lei pânã în
ziua licitaþiei (cu o orã înainte de începerea
licitaþiei). Garanþia de participare la licitaþie este
de 10% din preþul de pornire a bunurlor solici-
tate ºi se poate depune la casieria unitãþii, în
limita sumei de 5000,00 lei. Caietul de sarcini
se poate procura de la sediul firmei pentru suma
de 30.00 lei. Relaþii la telefon: 0251/406.764.

Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România, 93000
km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olan-
da, 1500 euro, negociabil.
Telefon: 0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþio-
nare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, stare
exemplarã, lãcuit, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon 0729/
033.903.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boabe,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama 40
cm, monedã jubbiliarã argint
25 gr, Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.860.
Vând avantajos centralã termi-
cã pe gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldu-
rã instant apã caldã, ºimineu
pe lemne – cãrbuni, stare
bunã. Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãiere
2500 x 0,5 mm, preþ 15000
lei ºi presã hidraulicã, pute-
re 50 niutoni, 5000 lei ng.
Relaþii la telefon Craiova:
0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã vo-
iajori. Telefon: 0727/808.696.
Vând struguri de vin. Telefon:
0751/204.343; 0751/204.361.

Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas WC fon-
tã cu plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.

Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane ulei
ºi foiþã aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor (flex) D 125x
850 W, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu douã
roþi, 2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puternice,
5-6 rame cu puiet în Podari –
Dolj. Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen (mare)
ºi indicatoare norme deviz ºi
alte cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul Ni-
sipului, preþ negociabil. Adre-
saþi-vã la adresa: str. „Buco-
vãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare din
piele, hidrofor pentru irigaþii.
Telefon: 0728/154.845.
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SC RELOC SA solicitã depunerea de
CV-uri pentru economiºti,  la sediul so-
cietãþii din Craiova, bulevardul “Dece-
bal” nr. 109, la Departamentul econo-
mic, in intervalul orar 7.30-15.30.

    Cerinte:
               - Tineri absolvenþi ai Faculta-

tii de Economie si Administrarea Aface-
rilor-Secþia Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune,

               - Vechime 1-3 ani,   
               - Cunoºtinþe operare PC
    Persoana contact director economic,

telefon: 0744/563.822.

Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb,
frez ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500 l,
butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5 ca-
mere + curte minimum 1000
mp, utilitãþi. Telefon: 0723/
466.154.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500 mp
minimum. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Feteas-
cã imediat dupã stoarcere, în
Craiova. Telefon: 0351/
444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Brazda
lui Novac. Telefon: 0723/
099.626 sau 0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã, con-
diþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon:
0770/300.327.
Închiriez apartament 2 came-
re Ciupercã, mobilat ºi utilat.
Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chiria
acceptabilã. Douã camere la
casã 1-2 studenþi. Telefon:
0770/682.710; 0351/464.044.
Închiriez apartament 2 came-
re complet mobilat (utilat) în
Brazda lui Novac, zona Sim-
plon, pentru 2 studenþi (stu-
dente). Relaþii la telefon:
0351/172.213; 0752/294.839.

Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631; 0745/062.618.
Închiriez apartament. Relaþii
la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, strada
Bucovãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Particular, închiriez aparta-
ment 2 semidecomandate,
mobilat, Corniþoiu, etaj 3. Te-
lefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã-stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat
2 sau 3 camere. Telefon:
0749/287.709; 0763/787.678.

MULÞUMIRI
RADU ILIE – mulþumesc vrã-
jitoarei Reginei Margareta
care în 24 de ore mi-a adus
soþia acasã. Telefon: 0764/
096.730.

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon: 0724/
572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru prie-
tenie, chiar ºi de la þarã.
Telefon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.

Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare di-
verse. Telefon: 0724/281.744.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie.
Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie student
eliberatã de Facultatea de
Horticulturã Craiova pe nu-
mele PÎRJOL ALIN – MIHAI,
CNP 1850808160021. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Sincere condoleanþe familiei
îndurerate de trecerea în ne-
fiinþã a prietenului deosebit
ing. NICOLAE MANDA. Dum-
nezeu sã-l odihneascã! Fami-
lia Dãnuþ Petre.
Colegii din Cenaclul Literar
Macedonski Craiova, regretã
trecerea în nefiinþã a poetului
DUMITRU PARASCHIVESCU,
membru marcant, autorul ce-
lui mai lung poem Lacul Iu-
birii (143 strofe) ºi transmit
sincere condoleanþe familiei
îndoliate.
Prietenii, cunoscuþii ºi
membrii Cenaclului Epigra-
miºtilor Olteni, regretã de-
cesul colegului DUMITRU
PARASCHIVESCU, OM de
culturã, cu suflet nobil ºi
transmit familiei sincere con-
doleanþe. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte ºi pace!
A încetat  din viaþã prietenul ºi
finul meu, MANDA NECULAI
(NAIE), cetãþean de mare va-
loare ºi constructor  desãvâr-
ºit la Teceind Coremi Craio-
va, prietenul tuturor oameni-
lor cu care a lucrat. Pentru
sufletul lui bun, Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
Transmit condoleanþe fami-
liei îndurerate ºi îndoliate.
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FC Barcelona plãnuieºte sã înceapã ne-
gocierile cu Xavi Hernandez (32 de ani)
pentru prelungirea contractului acestuia pe
o perioadã nederminatã. Scadentã în iunie

2014, înþelegerea dintre mijlocaº ºi clubul
de pe “Camp Nou” avea iniþial opþiune de
prelungire pentru încã douã sezoane.

Impresarul jucãtorului, Ivan Corretja, a
declarat cã Barcelona nu vrea sã se com-
plice cu astfel de opþiuni ºi urmeazã sã-i
ofere lui Xavi un contract pe viaþã, adicã
pânã când fotbalistul se va retrage din acti-
vitatea profesionistã. “Lui Xavi i se termi-
nã contractul în 2014 ºi nu vrem sã aºtep-
tãm pânã atunci pentru a-i prelungi înþele-
gerea. O vom face acum pentru a sta liniº-
tiþi pânã la sfârºitul carierei lui”, a spus
Ivan Corretja pentru Marca.

Xavi activeazã la Barcelona încã
din perioada junioratului (1991), adu-
nând, din momentul în care a fãcut
pasul la formaþia mare (1998), 698
de prezenþe în tricolul “blaugrana”, în
urma cãrora a punctat de 79 de ori.
Conform presei spaniole, Neymar
va juca la Barcelona!

Jurnalistii de la Sport.es au anunþat,
ieri, trecerea lui Neymar de la Santos
la FC Barcelona, transferul urmând sa

se efectueze în vara anului viitor. Mutarea
ar fi fost confirmatã chiar de Alvaro de
Oliveira, preºedintele grupãrii braziliene. Se
pare cã primele tranºe din transfer au fost
deja achitate, valoarea totalã a acestuia zvo-
nindu-se cã se va ridica la 105 milioane de
euro. Dacã informaþia se va dovedi realã,
Neymar va deveni cel mai scump transfer
din istoria fotbalului, depãºindu-l pe Cris-
tiano Ronaldo, jucãtor pentru care Real Ma-
drid a plãtit 94 de milioane de euro lui Man.
United.

Atacantul Adrian Mutu, accidentat la
gleznã, nu va evolua în meciul pe care
AC Ajaccio îl va susþine, în aceastã
searã, în compania formaþiei AC Arles-
Avignon, în 16-imile de finalã ale Cupei
Ligii Franþei, a notat, ieri, France
Football.

Jucãtorul în vârstã de 33 de ani ar
urma sã fie totuºi disponibil pentru
confruntarea cu Brest, de sâmbãtã, din
campionat, din cadrul rundei a ºaptea.

Mutu nu a jucat nici duminicã, cu
Girondins Bordeaux (scor 2-2, în
deplasare), el suferind o entorsã la

gleznã chiar în dimineaþa partidei.
De la venirea sa în Corsica, “trico-

lorul” nu a prins decât 28 de minute pe
teren, fiind aruncat în luptã pe parcur-
sul reprizei secunde a disputei, de
afarã, cu Lyon (etapa a 5-a, 16 sep-
tembrie), una pierdutã de echipa sa cu
0-2. Mutu a avut o evoluþie modestã
atunci, neremarcându-se decât prin
primirea unui cartonaº galben.

Penalizatã cu douã puncte, Ajaccio se
aflã actualmente pe locul 13 în Ligue 1,
cu 6 puncte în 6 etape, ºi are drept
obiectiv salvarea de la retrogradare.

Mutu, încã un meci pe tuºã

Arsenal este foarte aproape de a mai
pierde un jucãtor important. Dupã Robin
van Persie ºi Alex Song, cedaþi în aceastã
varã la Manchester United, _espective FC
Barcelona, Arsene Wenger ar putea rãmâne
ºi fãrã Bacary Sagna. Asta deoarece fran-
cezul, al cãrui contract se încheie în 2014,
este extrem de nemulþumit pe “Emirates”.
Jucãtorul ºi-a exprimat nemulþumirile lega-
te de faptul cã “tunarii” vând jucãtori, plus
cã trofeele lipsesc cu desãvârºire.

Fundaºul dreapta de 29 de ani este do-
rit la Inter Milano, iar Arsenal ar putea
demara negocierile cu italienii pentru a

Pleacã ºi Sagna?
nu-l pierde gratis.
Wenger vrea sã-ºi întãreascã atacul
cu un recordmen mondial

Cum Lukas Podolski ºi Olivier Giroud
par sã nu reuºeascã sã umple golul lãsat de
plecarea lui Robin Van Persie, Arsene Wen-
ger a ºi pus ochii pe un atacant care ar pu-
tea pãºi pe „Emirates” chiar din iarnã. Este
vorba despre tânãrul islandez Aron Jóhan-
nsson (21 de ani), de la echipa danezã Aar-
hus, autor a nu mai puþin de 10 goluri în tot
atâtea partide disputate în acest campionat.
Atenþia tehnicianului francez a fost captatã

dupã ce Jóhannsson a stabilit recent un re-
cord mondial, reuºind cel mai rapid hattrick
din istoria fotbalului, în numai 3 minute ºi
50 de secunde.

Manchester United pregãteºte unul dintre cele
mai spectaculoase transferuri din aceastã iar-
nã. Sir Alex Ferguson îl monitorizeazã de ceva
vreme pe tânãrul atacant al Milanului, Stephan
El Shaarawy (19 ani), pe care vrea sã îl aducã
pe “Old Trafford” înainte de returul din Pre-
mier League.

Se pare cã tehnicianul scoþian plãnuieºte sã

Ferguson, planuri pentru campania
de “mercato” din iarnã

încaseze o cãruþã de bani pe extrema portughe-
zã Nani (25 de ani), urmând ca “Faraonul” sã-i
ia locul în banda dreaptã. Cei mai interesaþi de
serviciile mijlocaºului lui United sunt ruºii de la
Zenit, grupare care i-a achizionat în aceastã varã,
în schimbul a 95 de milioane de euro, pe doi
dintre cei mai doriþi fotbaliºti ai Europei, Hulk
(Porto) ºi Axel Witsel (Benfica).

SERIE A –
ETAPA A V-A

Astãzi
Pescara – Palermo 19:30
Catania – Atalanta 21:45
Chievo – Inter 21:45
Genoa – Parma 21:45
Milan – Cagliari 21:45
Napoli – Lazio 21:45
Roma – Sampdoria 21:45
Torino – Udinese 21:45

Mâine
Siena – Bologna 21:45
Asearã: Fiorentina – Juventus.
Clasament: 1. Juventus 12p, 2. Napoli 10p,
3. Lazio 9p, 4. Sampdoria 9p (penalizatã cu 1
p), 5. Fiorentina 7p...15. Milan 3p, 16. Chievo
3p, 17. Cagliari 2p (3j), 18. Pescara 1p, 19.
Palermo 1p, 20. Siena - 1p (penalizatã cu 6 p).

BUNDESLIGA –
ETAPA A V-A

Astãzi
M’gladbach – Hamburg 21:00
Stuttgart – Hoffenheim 21:00, Eur 2
Hannover – Nurnberg 21:00
Freiburg – Werder 21:00
Augsburg – Leverkusen 21:00
Asearã: Bayern – Wolfsburg, Schalke –
Mainz, Furth – Dusseldorf, Frankfurt –
Dortmund.
Clasament: 1. Bayern 12p, 2. Frankfurt
12p, 3. Hannover 7p, 4. Dortmund 7p, 5.
Schalke 7p...14. Furth 4p, 15. Hamburg 3p,
16. Hoffenheim 3p, 17. Stuttgart 2p, 18.
Augsburg 1p.

PRIMERA DIVISION –
RESTANÞÃ

Astãzi
Betis – Atletico Madrid 22:00
Luni searã, în ultimele douã meciuri ale run-
dei a V-a, Rayo Vallecano – Real Madrid 0-
2, La Coruna – Sevilla 0-2.
Clasament: 1. Barcelona 15p, 2. Mallorca
11p, 3. Malaga 11p, 4. Sevilla 11p, 5. Atleti-
co 10p (4j), 6. Betis 9p (4j), 7. Real Madrid
7p...16. Bilbao 5p, 17. Getafe 4p, 18. Gra-
nada 2p, 19. Espanyol 1p, 20. Osasuna 1p.

CUPA LIGII ANGLIEI –
„16”-IMI DE FINALÃ

Astãzi
Carlisle (III) – Tottenham 21:45
Arsenal – Coventry (III) 21:45
Queens PR – Reading 21:45
Norwich – Doncaster (III) 21:45
Man. United – Newcastle    21:45, Dg.Sp.1
West Brom – Liverpool      22:00, Dg.Sp.3
Asearã: Swindon (III) – Burnley (II), West
Ham – Wigan, Leeds – Everton, Preston (III)
– Middlesbrough (II), Southampton – Shef-
field Wed (II), Chelsea – Wolverhampton
(II), Crawley Town (III) – Swansea, Brad-
ford (IV) – Burton Albion (IV), Man. City –
Aston Villa, MK Dons (III) – Sunderland.

CUPA LIGII FRANÞEI –
„16”-IMI DE FINALÃ

Astãzi
Brest – Nice 19:00
Arles (II) – Ajaccio 21:00
Caen (II) – Toulouse 21:55
Monaco (II) – Valenciennes 21:55
Sochaux – Evian TG 21:55
Reims – Troyes 21:55
Lorient – St’Etienne 21:55
Asearã: Auxerre (II) – Angers (II), Bastia –
Metz (III), Rennes – Nancy.
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Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

SUPER CALITATE, SUPER PREŢ 4,7 lei/kg,
vânzare en gros,

vis-a-vis de AUTOGARA NORD, str. Argeş nr. 6.
Tel: 0763.380.445; 0768.265.426.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U”
Craiova  organizează zilnic înscrieri
la fotbal, pentru grupele de copii năs-
cuţi în anii 2002 ,2003, 2004, 2005 la
baza sportivă de la Cantonament Uni-
versitatea Craiova - Luncă.

Relaţii la tel :
0752190531
- antrenor Vitan Radu grupa 2002
0752190536
- antrenor Ciocan Ion grupa 2003
0768855212
- antrenor David  Valentin grupa 2004
0723622961
– antrenor Ustabacieef Dandu grupa

2005

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A IX-A

Steaua 9 7 1 1 21-9 22
Pandurii 9 7 1 1 19-10 22
Astra 9 6 2 1 22-11 20
Vaslui 9 4 3 2 16-11 15
Dinamo 8 4 2 2 13-9 14
Concordia 9 4 2 3 12-13 14
Petrolul 9 3 4 2 17-11 13
CFR Cluj 9 3 4 2 16-13 13
Braşov 9 3 3 3 15-14 12
Rapid 8 3 3 2 10-9 12
Viitorul 9 2 5 2 11-9 11
„U” Cluj 9 3 2 4 12-19 11
Mediaş 9 2 3 4 8-15 9
Ceahlăul 9 2 2 5 9-20 8
Oţelul 9 1 4 4 11-14 7
Gloria 9 1 3 5 6-14 6
Severin 9 0 4 5 7-13 4
Iaşi 9 0 2 7 7-18 2

LIGA I – ETAPA A IX-A
Concordia – Ceahlăul 2-1
Au marcat: Ghionea 43, Purece 57 / Cazan 44.
Gloria Bistriţa – Petrolul 1-1
Au marcat: Layo 81 / M. Cristescu 7.
CS Severin – Oţelul 1-1
Au marcat: Thomas 44 / Punosevac 20.
„U” Cluj – Dinamo 1-2
Au marcat: V. Dinu 8 – pen. / Dănciulescu 23, Curtean 62.
FC Braşov – FC Vaslui 2-1
Au marcat: I. Popa 10, Batin 75 / Varga 65.
Astra Ploieşti – Gaz Metan 4-0
Au marcat: Di Stefano 51, Budescu 54, Tembo 61, Takayuki 85.
Pandurii – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Maxim 49 – pen., Răduţ 80 – pen. / Bastos 52.
Viitorul – CSMS Iaşi 1-0
A marcat: Dică 42.
Steaua – Rapid 1-0
A marcat: Bourceanu 96.

Etapa a noua s -a încheiat cu
derby-ul de pe „Naţional Arena”,
Steaua – Rapid fiind urmărit de la
faţa locului de 40.000 de oameni.
Deşi venea după un meci istovitor
la Stuttgart,  din c are a scos  un
punct european, echipa lui Reghe-
campf a dominat-o clar pe Rapid
şi a meritat golul venit
în ultima fază a jocului.
Până atunci avusese ini-
ţiativa permanent, oca-
zii destule, inslusiv două
bare semnate de Chip-
ciu, una dintr-o lovitură
liberă în minutul 90, în
timp ce giuleştenii s-au
simţit în joc doar prin
Teixeira,  brazilianul
având şi singura ocazie,
în prima repriză. Reghe
l-a odihnit pe vitezistul
Adi Popa şi în formula
obişnuită 4-2-3-1 vârful
a fost Rocha, iar perechea din benzi
Chipciu-Tănase, încadrându-l pe
Rusescu. Jocul gazdelor  a c urs
bine, însă presiunea s-a intensifi-
cat abia după ce Nikolic şi Adi Popa
au intrat. Chipciu (foto, în duel cu
Surdu) a fost cel mai bun stelist,
cu assist la gol şi o sarabandă de
acţiuni şi şuturi periculoase, secon-
dat de închizătorii Pintilii şi Bour-
ceanu, dar şi de Chiricheş. De par-
tea cealaltă, Sabău a fost ultrade-
fensiv, confirmându-şi prin poziţi-
onarea în teren a echipei intenţia
declarată de a juca la egal. Cu o
linie defensivă inedită, lipsită din

Federaţia Română de Fotbal
anunţă prin intermediul site-ului
oficial că în perioada 8-16 oc -
tombrie va pune în vânzare,  la
c asele de la Arena Naţională, bi-
letele individuale pentru partida
România -  Olanda, din cadrul
Grupei D a preliminariilor Cu-
pei Mondiale din 2014, progra-
mată pe 16 octombrie,  de la ora
21.  Cele mai ief tine bilet costă
10 lei şi se vor elibera pens io-
narilor  pe baza talonului de pen-
s ie.  Pentru familiş ti biletul va
c os ta 15 lei, se vor elibera ma-
xim 4 bilete/familie,  pe baza CI
ş i a Certific atului de Naştere.
Pentru studenţi,  biletele vor f i
15 lei şi vor fi vândute exc lusiv
pe baza Carnetului de Student.
Preţurile biletelor  individuale
pentru mec iul România - Olan-

10 lei, cel mai ieftin bilet la România - Olanda
da sunt următoarele: VIP 1: 800
lei, VIP 2: 600 lei (ambele in-
c lud catering), tribuna I  şi tri-
buna a II-a,  în funcţie de inele:

160 lei, 80 de lei, 40 de lei, iar
la peluze biletele sunt c u 40 de
lei la primele două inele ş i 20 de
lei la ultimul inel.

Meciurile Şoimii Pâncota - Concordia, Ceahlăul - Gloria Bistriţa şi Dina-
mo - Voinţa Sibiu, Petrolul  - Damila Măciuca s-au jucat ieri.

Cupa României – şaisprezecimi

Steliştii au deraiat un Rapid întârziat
Giuleştenii au jucat ultradefensiv pentru un punct,

pierdut însă în minutul 96
diverse cauze de Rui Duarte, Con-
stantin, Abrudan şi Bozovici, Ra-
pidul a scăpat fără gol primit până
în minutul 96 datorită norocului şi
portarului Pecanha. Doar mijloca-
şii la acoperire Teixeira şi Codrea
au contat în joc, în schimb atacan-
ţii parcă au refuzat contactele cu

mingea, Herea, Pancu, Bilaşco, dar
şi, după pauză, Goga şi Roman fi-
ind apatici şi neinspiraţi.

Copos - atac la Herea, Pancu -
şters, dar realist în declaraţii

La final, aflat la prima victorie
acasă contra Rapidului după 10 ani,
Gigi Becali s-a văzut deja campion,
sărbătorind cu şampanie, evident
urcat pe maşină. Referirile au fost
către campioana CFR şi liderul
acesteia, Paszkany: „Dacă era 7-0
nimeni nu mai zicea nimic. Fotbalul
este câteodată nedrept, dar el nu tră-

dează. Îi transmit lui Paszkany că,
atâta vreme cât voi fi eu la Steaua,
el nu va mai câştiga campionatul”.
Meme Stoica era destul de puţin
coerent la final, în schimb Reghe-
campf s-a arătat echilibrat în decla-
raţii: „Din păcate, n-am reuşit să
marcăm din ocaziile foarte clare pe

care ni le-am creat, dar era ne-
drept să nu câştigăm. Avem
jucători tineri, doar prin der-
by-uri şi meciuri tari pot creş-
te”. De partea cealaltă, Geor-
ge Copos s-a ferit să-şi criti-
ce antrenorul, însă l-a înţepat
pe Herea, amintind şi că ata-
cantul rapidist este impresa-
riat de soţia lui Reghe, Ana-
Maria Prodan. Ovidiu Sabău
nu a fost realist, afirmând că
Steaua a avut posesie sterilă,
fără ocazii importante, însă
căpitanul Pancu a reflectat
perfect situaţia şi jocul Rapi-

dului: „Am făcut foarte multe gre-
şeli, am pierdut majoritatea dueluri-
lor 1 contra 1. Golul putea să vină
mult mai repede. Ei au avut o pose-
sie foarte bună şi au fost fost mai
proaspeţi, pentru că au un lot mai
tânăr. Doar în perioada ’96-’97 am
mai fost atât de jos cu Rapid, dar
nu cred că se poate mai rău”. Giu-
leştenii nu au avut viaţă uşoară nici
din partea spectatorilor, Herea fiind
lovit în cap cu palma de un supor-
ter stelist, iar galeria Stelei a afişat
mesajul „Respect Eugen  Grigore”,
un celebru criminal care a omorât
24 de ţigani în anii 70.

Astăzi
Sportul Studenţesc  - Oţelul Galaţi,

ora 16.30 (sport.ro)
CS Turnu Severin - Dacia Mioveni,

ora 16.30
FC Braşov - Farul Constanţa,  ora

16.30 (sport.ro)
Pandurii - FC Zagon, ora 16.30
Delta Tulcea – „U” Cluj, ora 16.30
Gaz Metan Mediaş - FC Caracal, ora

16.30

CFR Cluj – ACS Berceni ora 19 (Di-
gisport 1)

SC Vaslui - FC Botoşani, ora 21.30
Mâine

CF Brăila - Viitorul Constanţa, ora
16.30 (sport.ro)

CSMS Iaşi - Astra, ora 17 (Digisport 1)
Rapid - Olimpia Satu Mare, ora 19

(Digisport 1)
Steaua - FCM Târgu Mureş,  ora

21.30 (Digisport 1)


