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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă ar fi la noi, Popescule,
Richard ar striga astăzi: “Dau
regatul meu pentru o roşie cu
gustul roşiilor de altădată”.
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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

Primul

cotidian al

Olteniei
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Să contăm doar pe
făgăduinţe de loialitate?

Din 13 noiembrie a.c.,
Pasagerii CFR
Călători vor putea
citi cărţi în toate
trenurile InterCity

Creşte paza
din zona
unităţilor

de învăţământ

Consili erii municipali au
votat, ieri, în unanimitate, pen-
tru preluarea SC Termo Cra-
iova SRL de Complexul Ener-
getic Oltenia (CEO). Conduce-
rea complexului a garantat că
toţi angajaţii fostei regii îşi
vor păstra locurile de muncă
şi vor fi retribuiţi după alte
grile salariale, mult mai avan-
tajoase. Cel mai mare benefi-
ciu se anunţă însă pentru cra-
ioveni. Aceştia vor plăti mai
puţin pentru apă caldă şi căl-
dură, preţul gigacaloriei ur-
mând să scadă prin eliminarea
penalităţilor de pe reţea.
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UDMR
are 15 candidaţi
în Dolj.
PRM – doar 4

Alegerile parlamentare din 9 de-
cembrie a.c. aduc şi unele premiere,
cel puţin pe scena politică doljeană.
Nu toate partidele şi-au depus dosa-
re de candidaturi la Biroul Electoral
doljean. Şase au candidaţi şi doar
cinci au listele complete. Pentru unii
a fost greu să completeze corect
documentele ce trebuiau depuse la
dosar, iar pentru alţii, imposibil de
găsit oameni care să se înhame la
această cursă electorală. Cel mai pro-
babil buletinele de vot vor fi comple-
tate cu reprezentanţii asociaţiilor mi-
norităţilor naţionale.

Incendiu în Craioviţa
Nouă pornit de la o conductă
de gaze fisurată
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$1 EURO ...........................4,5358 ............. 45358
1 lirã sterlinã..........................5,6213.......................56213

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 1 noiembrie - max: 13°C - min: 7°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,4873........34873
1 g AUR (preþ în lei).......192,7190......1927190

Cursul pieþei valutare din 1 noiembrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Guvernul ia din nou la verificat cererileGuvernul ia din nou la verificat cererileGuvernul ia din nou la verificat cererileGuvernul ia din nou la verificat cererileGuvernul ia din nou la verificat cererile
de finanþare depuse pe POSDRUde finanþare depuse pe POSDRUde finanþare depuse pe POSDRUde finanþare depuse pe POSDRUde finanþare depuse pe POSDRU

România va începe sã trimitã iar Comisiei Eu-
ropene cereri de decontare aferente Programului
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resur-
selor Umane (POSDRU) dupã auditul din noiem-
brie, urmând ca în luna decembrie Bruxellesul sã
ne vireze „câteva sute de milioane de euro”, a
declarat ieri premierul Victor Ponta. „În urma apro-
bãrii ieri (n.r. - marþi) a corecþiilor financiare soli-
citate pe POSDRU, în luna noiembrie avem ulti-
mul audit ºi începem sã retrimitem cererile de de-

De astãzi, Transfãgãrãºanul
ºi Transalpina sunt închise

DN 7C - Transfãgãrãºan a fost
închis circulaþiei rutiere începând din
aceastã noapte, pe sectorul de drum
cuprins între kilometrul 104 (Piscu
Negru - judeþul Argeº) ºi kilometrul
131 (Bâlea Cascadã - judeþul Sibiu).
Tot de astã-noapte a fost închis ºi DN
67C – Transalpina, pe un tronson de
45,2 kilometri, între Rânca ºi Curpat,
unde este nevoie ºi de finalizarea unor
lucrãri. Interdicþia de circulaþie
impusã de Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale
(CNADNR) pe Transfãgãrãºan va fi
valabilã pânã pe data de 30 iunie
2013, conform regulamentului de
funcþionare al Transfãgãrãºanului.
Închiderea circulaþiei pe tronsonul de
drum cuprins între kilometrii 104 ºi
131 va fi semnalizatã de panouri
informative amplasate la intrãrile pe
DN 7C, în comuna Bascov din judeþul
Argeº ºi în localitatea Cârþiºoara din
judeþul Sibiu, dar ºi în alte puncte de
pe traseu. Totodatã, pentru împiedica-
rea accesului autovehiculelor, porþile
tunelului de la Bâlea Lac, care asigurã
legãtura între judeþele Argeº ºi Sibiu,
vor fi încuiate de drumari.
Maºinile mai mari de 7,5
tone au interzis în Ungaria
pânã pe 4 noiembrie

Circulaþia autovehiculelor cu o
masã maximã autorizatã mai mare de
7,5 tone este interzisã în Ungaria
începând de ieri searã, ora 23.00, ºi
pânã pe 4 noiembrie la aceeaºi orã, cu
excepþia transporturilor umanitare, de
mãrfuri perisabile sau animale vii,
informeazã Centrul Infotrafic din IGPR.
În aceste condiþii, Poliþia Rutierã le
recomandã ºoferilor sã îºi programeze
traseul astfel încât sã respecte
restricþiile de circulaþie dispuse pe
teritoriul þãrii vecine ºi sã identifice din
timp locul în care urmeazã sã parcheze
autovehiculul, sã efectueze perioada
de odihnã, sã respecte indicaþiilor
poliþiºtilor rutieri ºi sã se deplaseze în
zonele de parcare amenajate special,
pentru evitarea blocãrii traficului
rutier, se precizeazã într-un comunicat
remis Mediafax de Infotrafic.

Preºedintele Traian Bãsescu l-a
decorat pe ºeful Comandamentului
Forþelor pentru Operaþii Speciale al
Statelor Unite ale Americii, amiralul
McRaven William Harry „Bill”, cu
„Steaua României” - în grad de Co-
mandor. „Astfel, în semn de înaltã
apreciere pentru contribuþia excep-
þionalã avutã în procesul de mo-
dernizare a Armatei României, pen-
tru sprijinul preþios acordat în pro-
cesul de dezvoltare a parteneriatu-
lui strategic dintre Statele Unite ale
Americii ºi România în domeniul
Forþelor pentru Operaþii Speciale
(FOS), domnul preºedinte Traian

Bãsescu l-a decorat
pe amiralul american care
l-a capturat pe bin Laden

Ministerul Justiþiei anunþã astãzi
propunerile pentru funcþiile de pro-
curor general al Parchetului de pe lân-
gã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi
procuror ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA). În 25 octombrie
s-au încheiat interviurile candidaþilor,
în cadrul procedurii de selecþie în ve-
derea formulãrii propunerilor pentru
cele douã funcþii. Ministerul preciza
atunci cã zece din cei 11 candidaþi care
au îndeplinit condiþiile de participare
la selecþie au susþinut interviul. Iniþi-
al, pentru ºefia DNA au fost depuse
ºapte candidaturi, iar pentru cea a
PÎCCJ ºase, doi dintre procurori op-

Astãzi  se anunþã propuneri le
pentru funcþ i i le  de procuror

general ºi  ºef al DNA

Preºedintele Parlamentului Euro-
pean (PE), Martin Schulz, a mers ieri
în Parlamentul României, unde era
programatã o ºedinþã comunã a Se-
natului ºi Camerei Deputaþilor con-
sacratã vizitei sale în þara noastrã. În
discursul þinut în faþa aleºilor, înaltul
oaspete a dorit sã atragã atenþia po-
liticienilor români cã „nici abuzul de
încredere ºi nici ordonanþele de ur-
genþã nu sunt compatibile cu spiritul
democraþiei. O astfel de practicã po-
liticã submineazã principiul contro-
lului democratic reciproc”. Întrebat
ulterior, într-o conferinþã de presã, la
ce s-a referit cu aceastã declaraþie,
preºedintele PE a rãspuns cã „am fã-
cut referire la criticile exprimate de
Comisia Europeanã la adresa Guver-
nului ºi am fost recunoscãtor cã Gu-
vernul a acceptat aceste observaþii.
Comentariul meu se referea ºi la acea
presupunere cã am venit aici, cum-
va, ca sã fiu partizan în alegeri (n.r. -
referire la deplasarea pe care a fãcut-
o marþi, la Târgu-Jiu, împreunã cu

Preºedintele PE ºi-a reafirmat, la Bucureºti, sprijinul pentru aderarea noastrã la Schengen

contare. Cel mai probabil în luna decembrie, pri-
mim câteva sute de milioane de euro din progra-
mul POSDRU. Este o veste pe care miile de oa-
meni care au accesat acest program o aºteptau
din luna februarie”, a spus Victor Ponta, prezent
la Palatul Parlamentului. Întrebat ce sumã este
posibil sã fie deblocatã în decembrie sau ce pro-
cent din plãþile restante pe POSDRU, Ponta a rãs-
puns cã „în funcþie de cât timp ºi ce resurse sunt
în fondul social pe acest program”. Între timp,

Autoritatea de Manage-
ment va verifica din nou
toate cererile de rambursa-
re depuse în cadrula POS-
DRU ºi care au fost corec-
tate financiar de Comisia Eu-
ropeanã din cauza neregu-
lilor identificate în derula-
rea proiectelor. Guvernul ia
însã în calcul varianta ca nu
toþi banii sã poatã fi recu-
peraþi de la beneficiari ºi, în
acest caz, fondurile lipsã
vor fi acoperite de la buge-
tul de stat.

Cabinetul Ponta a apro-
bat, marþi, un memorandum
întocmit de Ministerul Mun-
cii prin care se propun o se-
rie de mãsuri privind progra-

mul POSDRU. Mãsurile fac referire la acceptarea
de cãtre partea românã a unei corecþii financiare
de 25% pentru cererile de rambursare plãtite bene-
ficiarilor, dar neincluse în declaraþii, pânã la reme-
dierea deficienþelor privind verificarea cheltuieli-
lor, ºi a unei corecþii de 5% pentru cererile de ram-
bursare procesate pe noile proceduri, dar care au
fost evaluate pe vechile proceduri. În acelaºi timp
este prevãzutã reverificarea de cãtre Autoritatea
de Management a tuturor cererilor de rambursare
care au constituit obiectul corecþiei, în scopul re-
cuperãrii sumelor identificate ca fiind afectate de
nereguli. Ultima mãsurã luatã în calcul de Guvern
este însã elaborarea unui act normativ la nivel de
lege în scopul asigurãrii fondurilor necesare prin
bugetul de stat, în cazul în care, la finalul reverifi-
cãrilor, se constatã diferenþe între valoarea corec-
þiei financiare acceptate de România pentru POS-
DRU ºi nivelul corecþiilor individuale care pot fi
recuperate de la beneficiari.

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban,
a declarat, în 10 octombrie, cã plãþile pe programul
POSDRU, aflat în proces de presuspendare din au-
gust, ar putea fi reluate de cãtre Comisia Europeanã
în decembrie, însã cu condiþia schimbãrii regulilor
de gestionare a banilor europeni. De asemenea,
Orban a precizat, luni, cã nivelul corecþiilor finan-
ciare în procent de 25% propuse de Comisia Euro-
peanã pentru proiectele programului POSDRU se
ridicã la aproximativ 180 de milioane de euro.

Bãsescu conferã Ordinul Naþional
„Steaua României” - în grad de Co-
mandor, cu însemn pentru militari,
domnului amiral McRaven William
Harry „Bill”, comandant al Coman-
damentului Forþelor pentru Opera-
þii Speciale al Statelor Unite ale
Americii”, se aratã într-un comuni-
cat. McRaven este cel care a plãnuit
ºi condus operaþiunea de prindere a
liderului Al-Qaeda, Osama bin Laden,
în Pakistan. Specialist în strategii mi-
litare ºi contraterorism, McRaven a
fost membru în faimoasele unitãþi de
puºcaºi marini, SEALS, ajungând
apoi sã le conducã.

tând pentru ambele funcþii. Singurul
candidat care nu a susþinut interviul a
fost Laura Codruþa Kovesi, fost pro-
curor general al României, care a co-
municat ministerului cã nu se va pre-
zenta la interviul pentru funcþia de pro-
curor-ºef al DNA întrucât din data de
16 octombrie îºi desfãºoarã activitatea
la Reprezentanþa Permanentã a Româ-
niei pe lângã Uniunea Europeanã, ca
înalt reprezentant al Ministerului Jus-
tiþiei pentru relaþia cu Comisia Euro-
peanã pe aspectele referitoare la înde-
plinirea condiþionalitãþilor stabilite în
cadrul MCV privind reforma sistemu-
lui judiciar ºi reforma anticorupþie.

premierul Victor Ponta, care candi-
deazã aici pe un colegiu de deputat)”.

De la Parlament, Martin Schulz a
mers la Palatul Cotroceni, pentru o
întâlnire cu preºedintele Traian Bã-
sescu. ªeful statului român a decla-
rat, la începutul întrevederii, cã apre-
ciazã ºi mai mult vizita preºedintelui
PE pentru faptul cã a fost prin þarã,
dovedind astfel „interes pentru ce se
întâmplã cu românii”, ºi i-a mulþumit
pentru sprijinul acordat României ºi
pentru înþelegerea realitãþilor din þara
noastrã.

În conferinþa de presã comunã cu
Traian Bãsescu, preºedintele Schulz
a opinat cã România ar trebui sã poa-
tã adera la Schengen datoritã faptu-
lui cã a reuºit sã îndeplineascã con-
diþiile necesare. „Sunt, într-adevãr, un
susþinãtor al României, mai ales în ce
priveºte aderarea la Spaþiul Schen-
gen. România a îndeplinit criterii, de
aceea ar trebui sã adere la Schengen”,
a afirmat oficialul european. Referin-
du-se la necesitatea existenþei unei

cooperãri între Parlamentul European
ºi parlamentele naþionale ale statelor
membre UE, în vederea finalizãrii pro-
iectului de buget european pe perioa-
da 2014 – 2020, Martin Schulz a ex-
plicat cã „este un buget european
ambiþios, care asigurã mai ales politi-
ca de coeziune a UE, care este foarte
importantã pentru þãri precum Româ-
nia. Este importantã pentru menþine-
rea acestui nivel de transformare a

þãrii, de a aduce o dinamicã economi-
cã. Nu este, însã, numai cazul Româ-
niei. Este ºi cazul altor state membre.
Pe 13 noiembrie, în PE, va avea loc o
conferinþã la care vor participa prim-
miniºtri a 15 dintre statele membre,
care vor pregãti Consiliul European
din 22 - 23 noiembrie, unde se va ne-
gocia cadrul financiar european. (...)
Trebuie sã avem o viziune comunã
în toate parlamentele þãrilor membre”.
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Primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu le-a promis craiovenilor
cã le va ºterge penalitãþile la
întreþinere, dar a ajuns la
concluzia cã nu poate realiza
acest lucru. Pe mãsurã ce se
apropie iarna, Primãria
Craiova a intrat în crizã de
timp ºi a încercat sã gãseascã
o altã variantã pentru aceastã
regie. În prima fazã, Termofi-
carea a fost transformatã în
societate comercialã, dar
lucrurile nu au mers înspre
mai bine. Autoritãþile au
comandat apoi un studiu
cãtre Institutul de Studii ºi
Proiectãri Energetice (ISPE)
pentru a afla care este cea
mai bunã soluþie. Dupã ce au
scos în evidenþã starea de
degradare în care se aflã
reþeaua de distribuþie a Bãniei,
specialiºtii au recomandat
douã variante de acþiune: ori
rãmâne în subordinea munici-
palitãþii, caz în care autoritãþi-
le trebuie sã scoatã bani mulþi
pentru a rentabiliza sistemul,
ori intrã în structura Comple-
xului Energetic Craiova, care
va prelua toate costurile de
modernizare.

Olguþa Vasilescu:
„Efectiv nu mai
gãseam
calea de ieºire
pentru regie”

Autoritãþile locale au venit,
în ºedinþa de ieri a CLM
Craiova, cu un proiect de
hotãrâre prin care se propune

Consilierii municipali au votat,
  ieri, în unanimitate, pentru

preluarea SC Termo Craiova
SRL de Complexul Energetic Ol-
tenia (CEO). Conducerea comple-
xului a garantat cã toþi angajaþii
fostei regii îºi vor pãstra locurile
de muncã ºi vor fi retribuiþi dupã

alte grile salariale, mult mai
avantajoase. Cel mai mare bene-
ficiu se anunþã însã pentru craio-
veni. Aceºtia vor plãti mai puþin
pentru apã caldã ºi cãldurã, pre-
þul gigacaloriei urmând sã scadã
prin eliminarea penalitãþilor de
pe reþea.

cea de-a doua soluþie, a
preluãrii SC Termo Craiova
SRL de CEO. “Probabil ºtiþi,
am discutat de foarte multe
ori în Consiliul Local, cã noi
am preluat de la vechiul
Consiliu o datorie de peste
2.200 de miliarde de lei vechi
ale Regiei de Termoficare,
datorie pe care nu ne permi-
team sã o plãtim, în
situaþia în care se
aflã bugetul Craiovei.
Apoi erau necesare
investiþii pe care
bugetul local nu ºi le
permitea. Mai e ºi
situaþia cã noi
suntem unul din cele
trei oraºe-excepþie din
þarã, în care producþia
nu e în aceeaºi mânã
cu distribuþia, ceea ce
ne-a împiedicat sã
beneficiem de o
ordonanþã de urgenþã
care ar fi putut sã
ºteargã penalitãþile
pentru asociaþiile de
proprietari. ªi acest
lucru nu putea fi
reglat decât printr-o
uniune între Comple-
xul Energetic Oltenia ºi fosta
Regie de Termoficare. Studiul
ISPE care a fost comandat în
urmã cu o lunã, când efectiv
nu mai gãseam calea de ieºire
pentru regie, cred cã este
edificator cã nu existã moda-
litate mai bunã de a rezolva
problema decât preluarea ei
de CEO”, ºi-a justificat
proiectul Olguþa Vasilescu.

Salariaþii îºi
pãstreazã locurile
de muncã

Consilierii municipali au
votat în unanimitate acest
proiect, dar apoi au încercat
sã se asigure cã aceasta este
cea mai bunã variantã de
lucru. Consilierul Dan Cher-

ciu a pus problema celor
peste 700 de angajaþi de la
fosta regie. „Aº vrea totuºi sã
ºtiu ce se va întâmpla cu
personalul din actuala socie-
tate Termo Craiova, în urma
fuziunii. Ce salarii vor avea
oamenii, vor intra într-o altã
categorie sau se vor pãstra
cheltuielile salariale ca pe
actuala societate cu rãspun-
dere limitatã?”, a întrebat
acesta. Constantin Bãlãºoiu,
actualul director al CET II
Craiova – termocentralã aflatã
în structura CEO ºi de la care
se alimenteazã Craiova cu
abur fierbinte – a precizat cã
toþi angajaþii îºi vor pãstra
locurile de muncã. Reprezen-
tantul CEO o dat de înþeles ºi
cã ei vor beneficia ºi de
salarii mari întrucât vor intra
pe o altã grilã de salarizare:
„În mod evident, partea
salarialã este dictatã de noua
societate, va fi un nou
contract colectiv de muncã.
La fuziunea prin absorbþie,
prevederile contractului
colectiv de muncã sunt
valabile pe o perioadã de 12
luni de la ieºirea din vechea

societate, urmând ca apoi sã
se supunã managerului un
nou contract colectiv de
muncã”, a mai spus Constan-
tin Bãlãºoiu.

CEO va construi
un nou grup
energetic special
pentru Craiova

Consilierul PP-DD Ionel
Panã a solicitat detalii
cu privire la viziunea de
dezvoltare pe care o au
cei de la CEO pentru
Craiova. Constantin
Bãlãºoiu a explicat cã
CET II se bazeazã pe
douã grupuri energetice
de co-generare, care au
fost reabilitate în anii
2003-2004 ºi care
determinã ca 50% din
energia electricã ºi
termicã sã fie la
standarde de înaltã
eficienþã impuse de UE.
Acesta a precizat însã
ºi faptul cã, în ciuda
modernizãrilor, instala-
þiile nu sunt printre cele
mai noi ºi au fost
prinse acum într-un
proiect pentru confor-

mare la normele de mediu.
„Cele douã grupuri au o duratã
de viaþã rãmasã de circa 20 de
ani. Acesta este ºi motivul
pentru care noi montãm
instalaþii de desulfurare ºi
denoxare. Sunt investiþii în jur
de 83 de milioane de euro
pentru conformarea la norme-
le de mediu”. În plus, cei de la
CEO au anunþat cã intenþio-
neazã sã construiascã un grup
energetic nou  în cadrul CET
II, cu o putere de 200 de
Megawaþi, care sã ducã
producþia de energie electricã
ºi termicã, în sistem de
cogenerare, la 100%.

90 de milioane
de euro,
investite
în modernizarea
reþelelor

„Investiþia costã 211
milioane de euro, avem deja o
susþinere de la Uniunea
Europeanã de 46 de milioane
de euro. Noi am început
aceastã aplicaþie, am primit
deja aprobarea Bruxelles-ului

pentru susþinerea financiarã.
În felul acesta, prin instalarea
noului bloc energetic, care
are ca orizont anul 2017, se
realizeazã întreaga producþie
de cogenerare”, a explicat
Bãlãºoiu. Reprezentanþii CEO
au mai menþionat cã au în
vedere ºi reabilitarea reþelei de
transport, cea primarã – pe o
distanþã de 67 de kilometri –
ºi cea de distribuþie – pe o
lungime de aproape 500 de
kilometri. Numai înlocuirea
reþelei de distribuþie costã 90
de milioane de euro, iar aceºti
bani vor fi plãtiþi de cãtre
CEO. „Lucrãrile fizice
posibile pe an sunt extrem de
limitate din cauza faptului cã
presupun lucrãri de infras-
tructurã extrem de complexe
ºi care se vor realiza într-un
timp foarte lung. Însã vom
eºalona pe 5-7 ani ºi vom
elimina pierderile care acum
ajung la 21-22% pe reþelele
secundare”. Întrebat de
consilieri dacã reprezentanþii
CEO vor putea sã suporte
aceste cheltuieli, Bãlãºoiu a
replicat: „O societate cu o
potenþã financiarã, cum este
Complexul Energetic Oltenia,
cu o cifrã de afaceri de 1,4
miliarde euro pe an,  nu cred
cã se sperie de o investiþie de
90 de milioane de euro. Dar
lucrãrile sunt foarte mari ºi
este nevoie de timp”.

Preþul gigacaloriei
ar putea
sã scadã

Olguþa Vasilescu a anunþat
cã aceastã procedurã de
trecere a SC Termo Craiova
SRL în cadrul CEO va dura
141 de zile, urmând sã se
materializeze în totalitate
undeva în primãvara anului
viitor. „ªi sperãm din toatã
inima sã nu avem surprize,
cum s-a mai întâmplat
altãdatã în Adunarea acþiona-
rilor”. Aceasta a concluzionat
cã preluarea acestei societãþi
înseamnã automat ºtergerea
datoriei pe care regia o are
cãtre complex, înseamnã
investiþii noi care vor veni în
urmãtoarea perioadã, în-
seamnã eliminarea penalitãþi-
lor pe lanþ ºi preluarea
angajaþilor ºi, nu în ultimul
rând, un preþ mai bun al
gigacaloriei.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Constantin
Bãlãºoiu
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Dosarul în care Ana Maria Per-
su ºi Dan Alexandru Persu, ne-
poþi ai vicepreºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Vâlcea, Dumitru Per-
su, au fost trimiºi în judecatã
pentru trafic de droguri de risc a
fost înregistrat pe rolul Tribuna-
lului Dolj pe 13 martie a.c. Tâ-
nãra a fost trimisã în judecatã în
stare de arest preventiv, aceastã
mãsurã fiind luatã faþã de ea pe
18 februarie a.c., fiind, ulterior,
eliberatã pe 12 aprilie a.c., iar fra-
tele ei a fost trimis în judecatã în
stare de libertate.

Reamintim cã, pe 17 februa-
rie a.c., procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova co-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cei doi nepoþi ai vicepreºedinte-
lui Consiliului Judeþean Vâlcea, Du-
mitru Persu, trimiºi în judecatã de
procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova pentru trafic de
droguri de risc, au fost gãsiþi vino-
vaþi de judecãtorii Tribunalului
Dolj. Magistraþii craioveni au pro-

nunþat, ieri, sentinþa ºi i-au condam-
nat pe cei doi la un an ºi ºase luni,
respectiv doi ani ºi ºase luni de în-
chisoare cu suspendare. Atât cei doi
inculpaþi, cât ºi procurorii, pot ata-
ca decizia Tribunalului Dolj cu apel,
la Curtea de Apel Craiova, întru-
cât nu este definitivã.

municau faptul cã efectueazã
cercetãri faþã de Ana Maria
Persu, în vârstã de 26 de ani,
Dan Alexandru Persu, de 25
de ani, ºi Bogdan Nicolae Ma-
vrea, de 23 de ani, pentru sã-
vârºirea infracþiunii de trafic
de droguri de risc. Oamenii
legii aflaserã faptul cã Ana Ma-
ria Persu, o nepoatã a vicepre-
ºedintelui Consiliului Judeþean
Vâlcea, care îºi gãsise un loc
de muncã în Craiova ºi locuia
cu chirie într-un apartament
din municipiu, se ocupã ºi cu
vânzarea de canabis pe raza
Craiovei.

Astfel, în ziua respectivã,
poliþiºtii Brigãzii de Combate-
re a Criminalitãþii Organizate

(BCCO) Craiova, coordonaþi de
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, au
efectuat douã perche-
ziþii domiciliare – una
la locuinþa ocupatã de
tânãrã în Craiova ºi
cealaltã în localitatea
Mãldãreºti,  judeþul
Vâlcea, unde tânãra ºi
fratele ei domiciliazã.
În urma descinderilor,
în apartamentul din
Craiova, ascunse într-
un ºifonier, oamenii
legii au gãsit aproxi-
mativ 500 de grame
de cannabis, droguri-

le provenind dintr-o culturã ile-
galã înfiinþatã în judeþul Vâlcea.
Anchetatorii stabiliserã cã dro-
gurile respective erau destinate
comercializãrii pe raza munici-
piului Craiova.

Fata, fratele ei ºi celãlalt tâ-
nãr au fost ridicaþi în urma des-
cinderilor ºi duºi la sediul DII-
COT Craiova, iar la finalul au-
dierilor procurorul de caz a dis-
pus reþinerea pentru 24 de ore a
tinerei ºi mãsura obligãrii de a
nu pãrãsi localitatea faþã de cei-
lalþi doi învinuiþi. Oamenii legii
stabiliserã cã tânãra avea deja
formatã o reþea de clienþi, cãro-
ra le livra droguri direct de la
apartamentul ei, din Craiova, la
un preþ de 25 lei gramul. Pe 18
februarie, Ana Maria Persu a fost
prezentatã Tribunalului Dolj cu

propunere de arestare preventi-
vã, instanþa eliberând pe numele
ei mandat pentru o perioadã de
29 de zile, mandat ce a fost pre-
lungit pânã în aprilie.

Dupã audierea inculpaþilor ºi a
celorlalþi martori din dosar, ieri,
judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au pronunþat sentinþa. Astfel, în
baza art. 2 din Legea nr. 143/
2000 privind combaterea trafi-
cului ºi consumului ilicit de dro-
guri, conform cãruia „cultiva-
rea, producerea, fabricarea, ex-
perimentarea, extragerea, prepa-
rarea, transformarea, oferirea,
punerea în vânzare, vânzarea,
distribuirea, livrarea cu orice
titlu, trimiterea, transportul, pro-
curarea, cumpãrarea, deþinerea
ori alte operaþiuni privind cir-
culaþia drogurilor de risc, fãrã
drept, se pedepsesc cu închisoa-
re de la 3 la 15 ani ºi interzice-
rea unor drepturi”, Ana Maria
Persu a fost condamnatã la 1 an
ºi 6 luni de închisoare. Instanþa
a dispus suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere, pe

perioada unui termen de încer-
care de 3 ani ºi 6 luni, timp în
care tânãra trebuie sã se prezinte
la datele fixate la Serviciul de
Probaþiune din cadrul Tribunalu-
lui Dolj, sã anunþe, în prealabil,
orice schimbare de domiciliu ºi
orice deplasare depãºeºte opt zile
ºi sã anunþe ºi sã justifice schim-
barea locului de muncã.

În baza aceluiaºi articol, fra-
tele tinerei, Dan Alexandru Per-
su a fost condamnat la doi ani ºi
6 luni de închisoare, tot cu sus-
pendare, pe durata unui termen
de încercare de 4 ani ºi 6 luni.
Obligaþiile impuse instanþã în ca-
zul sãu sunt cam aceleaºi, cu
menþiunea cã el va trebui sã se
prezinte la Serviciul de Probaþi-
une de pe lângã Tribunalul Vâl-
cea, întrucât domiciliazã pe raza
acestui judeþ.

Hotãrârea pronunþatã ieri de
Tribunalul Dolj nu este definiti-
vã, astfel cã poate fi atacatã cu
apel atât de inculpaþi, cât ºi de
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, marþi, în jurul orei 1.00, po-
liþiºtii doljeni au fost anunþaþi cã
Aurel Marin, de 28 de ani, din co-
muna doljeanã Pleniþa, a fost îm-

Un tânãr de 28 de ani, din comuna
Pleniþa, a ajuns la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova dupã ce,
marþi noaptea, a fost împuºcat în picior

de paznicul Fondului de Vânãtoare nr.
9 Pleniþa, care îl surprinsese la braco-
nat. Acum ºi rãnitul, dar ºi paznicul de
vânãtoare sunt cercetaþi de poliþiºti.

puºcat în picior de Marian Ispas,
de 39 de ani, din Pleniþa, care este
paznic de vânãtoare. La faþa locu-
lui a ajuns o echipã de poliþiºti din
cadrul Biroului Arme, Explozivi ºi

Substanþe Periculoase, împre-
unã cu lucrãtori ai Secþiei de
Poliþie Ruralã nr. 7 Pleniþa care,
din primele cercetãri, au stabilit
cã partea vãtãmatã, împreunã cu
un prieten, Cornel Gunþã, tot din
Pleniþa, au fost surprinºi de paz-
nicul de vânãtoare ºi însoþitorii
acestuia, respectiv Costinel Pen-
ga, Bogdan Niþipir ºi Laurenþiu
I., la braconat, cu patru câini
din rasa ogar, pe Fondul de Vâ-
nãtoare nr. 9 Pleniþa. Paznicul i-
a luat la întrebãri, a încercat sã-
i legitimeze, însã în timp ce vor-
bea cu ei a vãzut unul dintre

ogari fugind dupã un iepure aºa cã
a tras dupã el. Alicele pornite din
armã l-au lovit mortal pe câine, dar
l-au rãnit ºi pe Aurel Marin, la glez-
na ºi la mâna stângã, bãrbatul fiind
transportat la spital. „Întrucât paz-
nicul de vânãtoare a observat cã
unul dintre câinii ogari alerga un
iepure a tras douã focuri cu arma
de serviciu, asupra câinelui. Ani-
malul a murit, iar stãpânul sãu a
fost rãnit de alice la glezna stângã
ºi la mâna stângã. În cauzã a fost
întocmit dosar penal pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de braconaj ci-
negetic ºi uz de armã letalã fãrã
drept, arma în cauzã ºi cadavrul
câinelui fiind ridicate în vederea
cercetãrilor”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Un incendiu izbucnit ieri dupã-
amiazã, lângã blocul 175 C, din car-
tierul craiovean Craioviþa Nouã, a
produs panicã în zonã, întrucât
flãcãrile au pornit de la conducta
de gaze care alimenta imobilul aºa
cã locatarii au ieºit speriaþi afarã,
crezând cã o sã sarã în aer clãdi-
rea. Pompierii au fost anunþaþi în
jurul orei 15.00 despre incident, la
faþa locului fiind trimisã o autospe-
cialã care a reuºit sã stingã flãcãri-

le destul de repede.
N-au plecat însã de aco-
lo, rãmânând sã asigure
zona, la faþa locului fi-
ind chematã ºi o echipã
a Companiei Distrigaz
Sud pentru efectuarea
reparaþiilor necesare la
conducta de gaze. Re-
prezentanþii Inspectora-
tului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au

precizat cã în urma incidentului a
fost degradatã faþada blocului ºi au
fost distruse geamurile termopan
ale apartamentului de la parterul
imobilului, însã, din fericire, nu a
fost rãnitã nici o persoanã. A fost
constituitã o comisie mixtã forma-
tã din reprezentanþi ai Companiei
Distrigaz Sud ºi specialiºti ai ISU
Dolj, care urmeazã sã stabileascã
din ce cauzã s-a fisurat þeava de
gaze ºi cum a izbucnit incendiul.
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Dan Voic ulesc u a spus  mai
multe lucruri într-una din serile
trecute, la Antena 3, nu toate mari
cugetări, nu toate lipsite de orice
conţinut. Ca politician versat,
Dan Voiculesc u ş tie cam toate
metehnele parlamentarului ro-
mân, din proprie experienţă,  şi
mai ales predispoziţia acestuia la
versatilitate, la vesele tumbe ideo-
logic e,  la sc himbarea la faţă
atunci când îşi dovedeşte sieşi cât
e de deştept. Din păcate, versati-
litatea aceas ta nu e o noutate în
lumea românească: e mai curând
o boală cronică specific naţiona-
lă. Şi nu mai evocăm „schimbă-
rile la faţă” ale unor elite intelec-
tuale, de care s-a ocupat, cu rea-

MIRCEA CANŢĂR

Să contăm doar pe
făgăduinţe de loialitate?

lă competenţă, istoricul Luc ian
Boia. O adânc înrădăcinată con-
vingere autohtonă e că deşteptă-
ciunea se poate dispensa de ca-
racter, respectiv „exc esul” de
carac ter e o probă de prostie.
Motiv pentru care „adeziunile sin-
cere” se reajustează cu uşurinţă,
fără stânjenitoare prejudecăţi. A
supravieţui pe bază de isteţime
este sau a devenit c ea mai echi-
vocă virtute naţională. Ne aflăm
în buza unei campanii electorale
deloc  calme pentru alegerile par-
lamentare, cu candidaţi deja anun-
ţaţi pe toate colegiile uninomina-
le. Peste puţine zile, candidaţii de
acum luaţi în evidenţă la birouri-
le electorale îşi vor începe întâl-

nirile cu alegătorii, în cadrul că-
rora vor asc ulta doleanţe şi vor
face nelipsitele promisiuni, con-
form c lişeelor consacrate. Din
care, cu siguranţă, va lipsi una
singură: fidelitatea faţă de elec-
torat şi faţă de formaţiunea
politică sub ale cărei falduri
candidează. Mai clar spus: inten-
ţia de a migra la o altă formaţiu-
ne politică după accederea în Par-
lament nu es te cu nimic garanta-
tă. Nici măcar printr-un banal
angajament moral,  cum am mai
spus . A face un inventar al tra-
seismului politic  în legis latura
care se încheie, sau cea prece-
dentă, este lipsit de sens. Fiindcă
în România versatilitatea nu e

numai o carenţă de caracter: e,
deopotrivă, un efect al lipsei de
convingeri, al adeziunilor super-
ficiale, nereflectate, al derutei po-
litice. Când nu eş ti situat nicăieri
poţi fi oriunde. Ne referim la Par-
lament „c ând se votează”. Ple-
doaria de faţă es te pentru loiali-
tate, conduită articulată, suită în
idei şi atitudini. Cum se poate
garanta aşa ceva? Greu de dat un
răspuns. Juratul pe Biblie? Să fim
serioşi, nu jură miniştr ii la înce-
putul mandatului, cu mâna pe Bi-
blie, că îşi vor dărui „toată pute-
rea şi priceperea pentru propăşi-
rea spirituală şi materială a po-
porului român”? Şi? Traseismul
politic, maleabilitatea conjunctu-

rală, în mac abrele forme exersa-
te, nu este altceva decât o sf ida-
re a celor care votează, în teme-
iul opţiunilor lor politic e. Bine, ni
se va reproşa, dar nu plutim într-
un ocean de rigoare morală, de
exaltare a onoarei, de consecven-
ţă. Şi aşa este. Şi s-ar  putea face
un c omentariu pe ac eastă temă.
Dar traseismul politic trebuie cur-
mat şi bine ar fi dacă din c apul
locului, cum se spune, alegătorii
ar putea conta nu doar pe făgă-
duinţa circumstanţială de loialita-
te, ci şi pe angajamentul scris al
candidatului,  pentru care se tru-
deşte de militanţii partidului ş i în
care se investeşte încredere de
către alegători.

UDMR are 15 candidaţi
în Dolj. PRM – doar 4

Din cele şase
partide (USL,
ARD, PP-DD,
PRM, PER,
UDMR) care au
depus dosare de
c andidatură la
BEJ  Dolj,  doar
PRM nu are lista
c ompletă,  în
c omparaţie c u
UDMR care se
pare că a reuşit în judeţul Dolj să adune
15 candidaţi. Cum a ajuns PRM Dolj să
aibă doar trei pretendenţi la funcţia de
deputat şi doar unul la cea de senator?
Probabil că sunt mai multe elemente la
mijloc, şi condiţii pe care aceştia ar fi
trebuit să le îndeplinească, unele chiar
de ordin financiar. Dar este greu de cre-
zut că nu s-au găsit 15 persoane care să
plătească 3.500 lei pentru a candida din
partea unei formaţiuni politice care odată
scotea destul de mulţi parlamentari.

Conform Legii privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţi-
le administraţiei publice locale şi a alege-
rilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat
în anul 2012, precum şi pentru modifi-
carea Legii administraţiei publice locale
nr. 215D 2001, art. 57: „La depunerea
candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă
politică, alianţă electorală, organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţi-
onale, candidat independent trebuie să
facă dovada constituirii unui depozit, în
contul Autorităţii Electorale Permanente,
cu valoare de 5 salarii de bază minime
brute pe ţară pentru fiecare candidat la

Alegerile parlamentare din 9 decembrie a.c. aduc
şi unele premiere, cel puţin pe scena politică doljea-
nă. Nu toate partidele şi-au depus dosare de candida-
turi la Biroul Electoral doljean. Şase au candidaţi şi
doar cinci au listele complete. Pentru unii a fost greu
să completeze corect documentele ce trebuiau depu-
se la dosar, iar pentru alţii, imposibil de găsit oameni
care să se înhame la această cursă electorală. Cel mai
probabil buletinele de vot vor fi completate cu repre-
zentanţii asociaţiilor minorităţilor naţionale.

alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Se-
nat”. Depozitul însă se restituie în termen
de 14 zile lucrătoare de la data rămânerii
definitive a rezultatelor alegerilor organiza-
te în circumscripţia electorală, numai par-
tidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţi-
nând minorităţilor naţionale, care obţin un
număr de voturi egal cu cel puţin 2% din
voturile valabil exprimate la nivel naţional.
Să nu fi crezut doritorii că PRM nu ajunge
la un scor electoral de 2%?! Se pare că da,
altfel nu ar fi pe lista acestui partid decât
Aurel Ghigha – Colegiu 1 Camera Deputa-
ţilor, Elena Popescu – Colegiu 2 Camera
Deputaţilor,  Cristian Leca – Colegiu 5 Ca-
mera Deputaţilor şi Maria Tomescu – Co-
legiu 1 Senat.
Ecologiştii –
şi pe listele USL şi pe ale PER

O altă surpriză a venit din partea Parti-
dului Ecologist Român Dolj, care a reuşit
să nominalizeze 15 persoane în aceste ale-
geri. Ecologiştii, la nivel naţional, candi-
dează pe listele USL şi ale Partidului Eco-
logist Român. Aceştia şi-au propus să aibă

candidaţi în toate cele 460 de colegii din
întreaga ţară. Preşedintele delegat al PER,
Ionuţ Georgescu, a afirmat că până la 15
octombrie se vor face publice listele de
candidaţi pentru alegerile parlamentare din
luna decembrie: „În acest timp ne pregă-
tim pentru congresul de fuziune pentru ab-
sorbţie care se va ţine de către cele trei
partide. Congresul va avea loc în luna de-
cembrie pentru a menţine linia ecologistă.
Vom avea candidaţi la parlamentare pe lis-
tele Partidului Ecologist Român, dar şi pe
listele USL, conform negocierilor purtate
de verzi şi Mişcarea Verzilor Democraţi”.

Cum în judeţul Dolj nu aveau nici o
şansă să prindă un loc pe lista USL, aceş-
tia au depus una c ompletă din partea
PER. Strategia UDMR es te acea de a
aduna vot c u vot, pentru ca în cazul tre-
cerii pragului electoral să aibă parte de
mai mulţi parlamentari la redis tribuire.
În 2008, UDMR a fost singurul partid
care a primit un mandat în plus. Cam
ac elaş i lucru îl doresc şi c ei de la PER,
dar es te greu de crezut că pot ajunge în
ac este alegeri la procentul de 5%.

 MARIN TURCITU
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Astfel, începând cu data de 2
noiembrie va avea loc acþiunea de
echipare a vagoanelor cu cãrþi în
format clasic ºi cu e-book-uri (sticke-
re cu coduri QR), aºa încât dupã data
de 13 noiembrie în toate trenurile
Intercity pasagerii vor beneficia de
acest serviciu.

Pentru a veni în întâmpinarea dorin-
þelor celor care preferã sã citeascã în
timpul cãlãtoriei cu trenul, CFR Cãlãtori

ºi BookLand, librãrie online, au încheiat
în octombrie un parteneriat, prin care
pasagerii vor putea sã rãsfoiascã ºi sã
citeascã gratuit cãrþi în tren.

Cele douã companii au lansat, din 18
octombrie, un program pilot timp de o
sãptãmânã, în trenurile IC 573 Bucu-
reºti Nord – Galaþi ºi IC 572 Galaþi –
Bucureºti Nord, program care s-a

bucurat de interesul cãlãtorilor.
Printre titlurile cãrþilor pe care

pasagerii le vor putea gãsi aºezate pe
mãsuþele din vagoanele de tren se vor
numãra „Cel mai iubit dintre pãmân-
teni”, de Marin Preda, „Codul bunelor
maniere”, de Nadine de Rothschild,
„Hotii de frumuseþe”, Pascal Bruckner,
„India picantã”, de Patrichi Adelina,
„Încã o zi infectã”, Pierre Enckell.

„Acest parteneriat reprezintã un
serviciu colateral pentru
CFR Cãlãtori, ce va
aduce plus valoare
transportului cu trenul”,
a declarat ªtefan
Roºeanu, directorul
general al CFR Cãlãtori.

CFR Cãlãtori este
operatorul naþional
feroviar de pasageri
care efectueazã trans-
portul public de cãlãtori
pe calea feratã. Prin
natura sa reprezintã un
sector strategic de
interes naþional contri-
buind la libera circulaþie
a persoanelor în interio-
rul ºi în afara þãrii, cu
atu-uri de necontestat:
gradul cel mai înalt

de siguranþã ºi gradul cel mai scãzut
de poluare.

Politica pe care managementul
companiei o promoveazã ºi o susþine
este asigurarea unor servicii de trans-
port feroviar de pasageri de calitate,
cu un angajament faþã de societate în
sensul accesibilitãþii pentru toate
categoriile de cetãþeni. AGERPRES

CFR Cãlãtori va extinde pro-
gramul librãriei online în toate
trenurile Intercity ale companiei

din 13 noiembrie, a anunþat, ieri,
compania într-un comunicat
remis AGERPRES.

Pasagerii CFR Cãlãtori vor putea
citi cãrþi în toate trenurile InterCity

Din 13 noiembrie a.c.,

BRD a implementat o nouã versiune a
BRD@ffice – aplicaþia de Internet banking de-
dicatã companiilor. Noul BRD@ffice oferã
utilizatorilor o procesare optimizatã a operaþi-
unilor ºi functionalitãþi suplimentare care rãs-
pund specificului activitãþii desfãºurate. Pre-
lucrarea operaþiunilor are loc în timp real, iar
programul tranzacþional este prelungit, asigu-
rând folosirea eficientã a resurselor, precum
ºi gestionarea facilã a relaþiei cu banca. „Noile
funcþionalitãþi ale serviciului au fost dezvoltate
pentru a adapta soluþia de internet banking pro-

BRD: Aplicaþie de Internet
banking dedicatã companiilor

filului segmentelor cãrora ne adresãm, þinând
cont de nevoile utilizatorilor. Procesul de opti-
mizare a serviciilor de bancã la distanþã va
continua cu dezvoltãri ce au la bazã sugestiile
primite din partea clienþilor”, a declarat Alina
Iosep, directoarea Direcþiei de Management
al Produselor Corporate ºi IMM. În plus, pen-
tru a asigura utilizarea serviciului BRD@ffice
într-un mediu sigur, utilizatorii au acces la re-
duceri semnificative ale costurilor soluþiilor de
securitate (antivirus, antispyware, antispam,
firewall) oferite prin ESET NOD32 Antivirus.

În primele 9 luni ale acestui an,
valoarea operaþiunilor realizate
prin intermediul BRD@ffice a
înregistrat o creºtere de 35 %
faþã de aceeaºi perioadã a anu-
lui trecut, în timp ce numãrul
tranzacþiilor a fost cu 22 % mai
mare decât în primele trei tri-
mestre ale anului 2011.

MARGA BULUGEAN

Noul terminal pentru plecãri de pe Aeroportul Internaþional Otopeni va deveni
operaþional sãptãmâna viitoare, în urma unei investiþii de 52 milioane euro, a de-
clarat, ieri, într-o conferinþã de presã, Valentin Iordache, directorul de comunica-
re al Companiei Aeroporturi Bucureºti. „Noul terminal va aduce un plus imediat pe
zona de curse  interne,
pentru cã actualul deveni-
se nesatisfãcãtor ca ºi ca-
pacitate. În foarte scurt
timp vom procesa acolo ºi
curse internaþionale”, a
spus Iordache. Investiþia,
începutã în vara anului
trecut, va fi inauguratã
marþi, 6 noiembrie, Fos-
tul ministru al Transpor-
turilor Anca Boagiu decla-
ra în luna noiembrie a
anului trecut cã noul ter-
minal, cu o suprafaþã de
aproape 20.000 de metri
pãtraþi, va fi deschis în iu-
lie 2012. (Mediafax)

Ae ropo r t u l  „Hen r i  Coandã”  va  a vea
un  nou  t e rm ina l  pen t ru  p l ecã r i

Dupã ce în aprilie 2012,
Romtelecom a testat conþinu-
tul video premium, devenind
primul operator care oferã la
nivel naþional aplicaþia HBO
GO clienþilor sãi de televiziu-
ne, compania construieºte mai
departe oferta de divertisment
de calitate disponibil oricând,
lansând o nouã ofertã care in-
clude, pe toatã perioada con-
tractualã, accesul la aplicaþii-
le HBO GO ºi www.dolcet-
v.ro, peste diverse pachete cu
Internet Play sau Power din
portofoliu.

„Accesul multi-screen per-
mite clienþilor de internet ai
Romtelecom sã  acceseze
HBO GO ºi Dolcetv de pe trei
terminale (laptop sau PC, ta-

bletã ºi smartphone). Astfel,
clienþii care aleg noile pachete
cu internet de la Romtelecom
se vor bucura de peste peste
600 de ore de filme, seriale, do-
cumentare, concerte ºi alte
programe HBO, plus 40 de ca-
nale TV ºi cele mai importante
competiþii sportive transmise pe
canalele Dolce Sport”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de
presã al Romtelecom. Cea mai
accesibilã ofertã  include Inter-
net Play, cu viteze de pînã la
50 Mbps ºi servicii de voce, ºi
este disponibilã la 39 de lei,
TVA inclus.

Ofertã pânã pânã la finele
lui ianuarie 2013

Toate variantele în care este

disponibilã oferta se regãsesc
aici. Oferta se adreseazã clien-
þilor noi, cât ºi celor cu con-
tracte expirate ºi este valabilã
pânã la 31 ianuarie 2013. Pa-
chetele de internet cu acces
inclus la HBO GO ºi www.dol-
cetv.ro sunt disponibile pentru
contractele încheiate pe o pe-
rioadã de 2 ani, clienþii noi be-
neficiind ºi de un router wire-
less gratuit. De asemenea, în-
cepând cu aceastã datã,  ºi
clienþii care au deja Internet
Play sau Power de la Romte-
lecom, pot accesa aplicaþia
HBO GO contra sumei de 2,48
Euro/lunã TVA inclus, dacã în-
cheie pentru aceasta un con-
tract pe 2 ani sau pentru 4,34
Euro, preþ de listã, TVA inclus.

Serviciul HBO GO poate fi ac-
cesat pe http://www.hbogo.ro
(pentru PC ºi laptop), iar apli-
caþia poate fi descãrcatã din
Apple Store sau Play Store

Începând din aceastã sãptãmânã,
Romtelecom lanseazã o ofertã care in-
clude, pe toatã perioada contractua-
lã, aplicaþiile HBO GO ºi www.dol-
cetv.ro, peste diverse pachete cu inter-

net din portofoliu. Cea mai accesibi-
lã astfel de ofertã include Internet
Play, cu viteze de pânã la 50 Mbps ºi
servicii de voce, disponibilã la 39 de
lei, TVA inclus.

Romtelecom: Filme... „la pachet”Romtelecom: Filme... „la pachet”Romtelecom: Filme... „la pachet”Romtelecom: Filme... „la pachet”Romtelecom: Filme... „la pachet”

pentru smartphone / tabletã, iar
înregistrarea se face pe baza
codului de facturare.

MARGA BULUGEAN
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În cadrul ºedinþei de Cole-
giu Prefectural de ieri, la care
au luat parte ºefii instituþiilor
deconcentrate de la nivelul ju-
deþului Dolj, prefectul judeþu-
lui Dolj, Elena Costea, a su-
pus aprobãrii membrilor Cole-
giului Prefectural un proiect
de hotãrâre privind aprobarea
Planului de mãsuri pentru efi-
cientizarea activitãþilor desfã-
ºurate în vederea creºterii gra-
dului de siguranþã publicã în
unitãþile de învãþãmânt preu-
niversitar din judeþul Dolj ºi în
zona adiacentã acestora. Pro-
iectul a fost aprobat în unani-
mitate.

“Hotãrârea vizeazã, între al-
tele, intensificarea acþiunilor
comune ale Inspectoratului de
Poliþie Dolj cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Inspec-
toratul Judeþean de Jandarmi
Dolj, Gruparea Mobilã de Jan-
darmi Craiova,  Brigada de
Combatere a Crimei Organiza-

te Craiova ºi Poliþia Localã
Craiova, precum ºi a controa-
lelor în zona unitãþilor ºcolare
pentru prevenirea ºi combate-
rea infracþiunilor stradale, ab-
senteismului ºcolar, a faptelor
de comerþ ilicit, traficului ºi
consumului de substanþe psi-
hoactive. De asemenea, vor fi
verificate sistemele de pazã ºi
securitate din ºcoli ºi vor fi
luate mãsuri pentru înlãtura-
rea deficienþelor constatate.
Totodatã, vor fi organizate ac-
tivitãþi specifice pentru preve-
nirea accidentelor rutiere, in-
clusiv prin creºterea patrule-
lor ºcolare având în vedere in-
stalarea sezonului rece”, a de-
clarat Prefectul judeþului Dolj,
Elena Costea.

Decizia prefectului vine ca
urmare a solicitãrii fãcutã de
Inspectoratul de Poliþie al Ju-
deþului Dolj. Prezent la ºedin-
þa de Colegiu Prefectural, co-
misarul-ºef Nicuºor Badea a

prezentat raportul Inspectora-
tului Judeþean de Poliþie Dolj
privind asigurarea protecþiei
unitãþilor de învãþãmânt ºco-
lar, a siguranþei elevilor ºi per-
sonalului didactic în trimestrul
al III-lea pe anul 2012. “În luna
septembrie, prin ordinul pre-
fectului judeþului Dolj, a fost
aprobat sistemul-cadru de asi-
gurare a protecþiei unitãþilor de
învãþãmânt ºi luarea de mãsuri
pentru întãrirea siguranþei ci-
vice în incinta ºi zona adiacen-
tã a unitãþilor de învãþãmânt
pentru anul ºcolar 2012-2013.
De asemenea, Inspectoratul
de Poliþie al Judeþului Dolj a
fost întocmit planul pentru
creºterea siguranþei în unitã-
þile ºcolare. Au fost derulate
activitãþi cu ocazia deschide-
rii anului de învãþãmânt preu-
niversitar ºi sunt în derulare
ºi alte activitãþi care se reali-
zeazã în cooperare. Au fost
aplanate fapte antisociale din

incinta ºi zona adiacentã uni-
tãþilor de învãþãmânt preuni-
vers i tar,  pr in  evidenþ ierea
fraudelor ºi a împrejurãrilor
favorizate. De asemenea, în

unitãþile de învãþãmânt s-au
desfãºurat acþiuni de preveni-
re a criminalitãþii”, a declarat
comisarul-ºef Nicuºor Badea.

ALINA DRÃGHICI

Specialiºtii din cadrul serviciului
vor asigura evaluarea, asistenþa psi-
hoeducaþionalã, orientarea/reorien-
tarea ºcolarã ºi profesionalã a co-
piilor, elevilor ºi tinerilor cu CES,

Serviciul de Evaluare ºi Orientare ªcolarã
ºi Profesionalã, inaugurat în Dolj

Vicepreºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Laurenþiu Ivanovici, a par-
ticipat, ieri, la inaugurarea Serviciului
de Evaluare ºi Orientare ªcolarã ºi Pro-

fesionalã a copiilor, elevilor ºi tinerilor
cu cerinþe educaþionale, din cadrul
Centrului Judeþean de Resurse ºi Asis-
tenþã Educaþionalã Dolj.

Centrul social pentru persoane
fãrã adãpost „Sfântul Vasile”, pa-
tronat de Mitropolia Olteniei, prin
Asociaþia „Vasiliada”, a luat toate
mãsurile pentru a gãzdui în sezonul
rece oamenii strãzii.

„În cadrul acestui centru, bene-
ficiarii vor primi gãzduire, hranã cal-
dã, asistenþã medicalã, îngri-
jire, dar ºi consiliere spiritua-
lã, acompaniere în vederea
obþinerii unor documente de
identitate sau stare civilã, me-
diere în vederea gãsirii unui
loc de muncã.  De aseme-
nea, toþi beneficiarii care vor
veni în aceastã perioadã vor
fi igienizaþi ºi vor primi haine
curate”, a precizat pãrintele
diacon Sorin Pârvãnescu,
coordonatorul centrului.

Centrul social „Sfântul Vasile” din
Craiova este administrat, în baza
unui parteneriat, de Arhiepiscopia
Craiovei, prin Asociaþia „Vasiliada”,
ºi Primãria municipiului Craiova. A
fost dat în folosinþã în anul 2009,
fiind singurul aºezãmânt din regiu-
nea Olteniei destinat persoanelor fãrã

adãpost. Poate gãzdui pe o perioa-
dã determinatã de maximum 12 luni
pânã la 52 de persoane. Beneficiarii
sunt persoane evacuate în urma re-
trocedãrilor sau a neachitãrii dato-
riilor cãtre stat sau bãnci, bãtrâni
alungaþi de propriii copii, mame ºi
copii abuzaþi sau tineri ieºiþi din sis-
temul instituþionalizat de stat. Pânã
în prezent, peste 200 de persoane
au beneficiat de servicii specializa-
te în cadrul centrului.

«Echipa de specialiºti ai Centru-
lui „Sfântul Vasile” depune toate
eforturile necesare pentru a scoate
toate persoanele care vin la noi din
situaþia de crizã la nivel social ºi
emoþional în care acestea se aflã,
prin reintegrarea lor socio-profe-
sionalã», a adãugat pãrintele dia-
con Sorin Pârvãnescu.

finalitatea fiind aceea de a
asigura integrarea socialã ºi
profesionalã a acestora prin
egalizarea ºanselor.

“Sunt prezent astãzi, la
acest eveniment, pentru a vã
transmite un mesaj de sus-
þinere a activitãþii instituþiei
dumneavoastrã, instituþie fi-
nanþatã de Consiliul Jude-
þean Dolj. În urmã cu câte-
va zile, Guvernul, la rectifi-
carea bugetarã, a alocat fon-
duri Centrelor judeþene de
resurse ºi asistenþã educaþi-
onalã, dar ºi învãþãmântului

special, pentru desfãºurarea aces-
tor activitãþi. Beneficiarii acestor
servicii, pe care le înfiinþaþi astãzi,
sunt persoane cu cerinþe educaþio-

nale speciale (CES), fie cã sunt
preºcolari, elevi sau tineri. În urma
evaluãrii persoanelor cu CES, aces-
tea primesc un certificat de orien-
tare ºcolarã sau profesionalã cu re-
comandarea urmãririi activitãþii de
învãþãmânt într-o unitate ºcolarã
specialã, într-o grupã sau clasã spe-
cialã. Acestea persoane au un drept
constituþional la educaþie, au drep-
tul la ºanse egale din partea socie-
tãþii, au dreptul la o viaþã normalã.
Beneficiarii indirecþi ai acestor ser-
vicii suntem noi, ceilalþi care intrãm
sau suntem în contact cu aceste per-
soane: familia, cadre didactice,
ºcoala”, a declarat Laurenþiu Iva-
novici, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

ALINA DRÃGHICI
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De resursele Mării Negre bene-
ficiază astăzi toate ţările costiere –
Bulgaria, Georgia, România, Rusia,
Turcia şi Ucraina. Cercetătorii au
ajuns însă la concluzia că, din pă-
cate, 160 de spe-
cii de plante şi ani-
male marine sunt
din ce în ce mai
rare sau ameninţa-
te c u dispariţia.
«În Cartea Roşie a
Mării Negre găsim
specii precum ni-
setrul, păstruga,
zărganul, steaua de
mare, foca de Ka-
liakra, c rabul de
piatră, marsuinul,
tonul, rândunic a
de mare ş.a.
Răpitorul care se
găseş te în apele
Mării Negre es te
cunoscut sub denumirea populară
de „câine de mare” ş i măsoară
aproximativ un metru. Din aceeaşi
familie fac parte şi pisica de mare
şi vulpea de mare, întâlnite mai
frecvent», explică dr. Mirela Sabi-
na Ridiche, muzeograf la Secţia de

Elevii sărbătoresc la muzeu
Ziua Internaţională a Mării Negre

Ştiinţele Naturii a Muzeului Olte-
niei.

Situaţia ecologică a Mării Negre
s-a înrăutăţit în ultimii 35 de ani,
din cauza reziduurilor aduse de cele

trei fluvii care se varsă în ea, între
care şi Dunărea, dar şi de pescuitul
excesiv şi de deversările necontro-
late de produse petroliere. Apele me-
najere deversate din toate ţările ri-
verane, cu mari cantităţi de substan-
ţe organice, au determinat fenome-

nul de „înflorire a apelor”, care a
dus la moartea multor specii de peşti,
delfini şi a altor organisme marine.
Specialiştii susţin că dintre cele 26
de specii de peşti cu valoare comer-
cială, care trăiau aici odinioară, nu
au mai rămas decât cinci.

Despre importanţa Mării Negre,
dar şi despre mis terele pe care
aceasta le adăposteşte, elevi ai Co-
legiilor Naţionale „Fraţii Buzeşti” şi
„Elena Cuza”, coordonaţi de profe-
sorii Oana Costache, Elena Grigo-
re, Adela Badea, Roxana Popescu,

Geanina Bicică, Leila Po-
deanu şi Silvia Popescu, au
aflat, ieri, de la muzeogra-
fii dr. Mirela Ridiche, drd.
Claudia Goga şi dr. Olivia
Cioboiu. Copii de la alte
şcoli craiovene sunt aştep-
taţi şi astăzi la sediul Sec-
ţiei de Ştiinţele Naturii pen-
tru a le fi prezentate astfel
de informaţii.

«Dorim ca, astfel, să
stimulăm curiozitatea co-
piilor în c unoaş terea şi
inves t igarea med iului
marin, să ajutăm la înţe-
legerea relaţiilor exis ten-
te între mediul acvatic
marin şi toate elementele

ce îl alcătuiesc, dar şi la însuş irea
unor norme de comportament
pentru protecţia mediului marin
din care omul îşi extrage multe re-
surse de trai», a adăugat dr.  Mi-
rela Ridic he.

MAGDA BRATU

„Study in USA” –
seminar interactiv pentru liceeni

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, prin American Cor-
ner Craiova, şi Centrul Educaţional Fulbright organizează astăzi semina-
rul informativ „Study in USA”, adresat elevilor din clasele a IX-a şi a X-
a din licee craiovene. Prof. Mihaela Arsene, de la Centrul  Educational
Fulbright Bucureşti, va prezenta participanţilor oportunităţi de studii uni-
versitare în SUA, cu burse din partea universităţilor americane. În pre-
zent, peste 1.900 de studenţi români învaţă în Statele Unite, mai mult de
850 dintre ei urmând studii universitare. Seminarul informativ – care
precede Săptămâna Internaţională a Educaţiei 2012  (10-18 noiembrie)
– se desfăşoară, începând cu ora 10.30, la American Corner Craiova,
din cadrul Bibliotecii Judeţene (strada „Mihai Kogălniceanu” nr. 9).

MAGDA BRATU

Încep
conferinţele
preoţeşti
de toamnă

La Craiova începe astăzi
seria conferinţelor preoţeşti
din seria întâlnirilor pasto-
ral-misionare de toamnă, pe tema „Îngrijirea bolnavilor, în legătură cu
Taina Sfântului Maslu”. Conferinţele se desfăşoară în judeţele Dolj şi
Gorj, în perioada 1-13 noiembrie, la Craiova fiind găzduite de Biserica
„Obedeanu”. Prima întrunire are loc astăzi, în Protopopiatul Craiova Sud,
urmând ca luni, 5 noiembrie, să se întrunească preoţii din Protoieria
Craiova Nord, iar marţi, 6 noiembrie, preoţii din Protoieria Băileşti. Pre-
zidate de ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craiovei şi mitropolitul Olteniei, con-
ferinţele vor fi precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii şi vor consta în
prezentări de referate, urmate de discuţii pe tema stabilită.

MAGDA BRATU

Luna noiembrie începe
cu „Zilele Carierei”

Companiile care au răspuns
invitaţiei de a face parte din
această ediţie a târgului sunt:
Lugera&Makler, OTIMMC,
Hella, Vimetco Extrusion,
Cummins Generator Technolo-
gies, Ro Software House, Pro
Credit Bank, Vodafone, Remark
Call Direct, Aproape de TINEri,
ARTI, 360 INFO, Dagmar D.V.,
American Experience.

“Evenimentul – ce are ca
scop dinamizarea forţei de
muncă, dezvoltând, astfel,
economia locală – se adresează

Timp de două zile, începând de astăzi, în in-
tervalul orar 10.00 – 17.00, holul central al Uni-
versităţii din Craiova găzduieşte “Zilele Carie-
rei”. Evenimentul, care se află la ce-a de-a III-
a ediţie, este organizat de AIESEC Craiova, în
parteneriat cu Primăria municipiului Craiova şi
Regia Autonomă de Transport şi aduce aproa-
pe de craioveni în această toamnă câteva din-
tre cele mai importante companii şi ONG-uri
din mediul local. Şi-au anunţat participarea 14
companii şi ONG-uri, care vor avea oportuni-
tatea de a interacţiona în mod direct cu potenţi-
ali viitori angajaţi, punând la masa negocierii
două dintre cele mai importante elemente com-
ponente de pe piaţa muncii: cererea şi oferta.

tuturor catego-
riilor sociale. Fie
că vorbim

despre şomeri sau persoane care
ocupă deja un loc de muncă,
persoane cu experienţă sau tineri
proaspăt absolvenţi, aceştia vor
avea şansa de a obţine informaţii
direct de la sursă, prin interacţi-
unea cu reprezentanţii companii-
lor implicate în eveniment”,
spun organizatorii celei de-a III-
a ediţii a evenimentului care se
derulează la Craiova sub generi-
cul “Zilele Carierei”.

Ofertele companiilor partene-
re vizează domenii precum cel
tehnic sau IT, dar urmăresc şi

instruirea potenţialilor angajaţi,
prin facilitarea accesului la
cursuri de formare profesională,
dezvoltare a competenţelor
lingvistice şi programe de
practică în străinătate. «„Zilele
Carierei” din această toamnă
constituie cea de-a III-a ediţie a
evenimentului, după ce ultimele
ediţii au fost bine primite atât de
companiile din Craiova care au
ales să se implice direct în
proiect, cât şi de craiovenii care
au venit într-un număr foarte
mare pentru a-şi găsi un loc de
muncă potrivit nevoilor persona-
le», mai precizează organizatorii.

ALINA DRĂGHICI

Ziua de  31 octombrie este sărbătorită de toate comunită-
ţile costiere ca Black Sea Action Day încă din anul 1996, când
a fost adoptat Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Nea-
gră. Evenimentul este marcat şi de Secţia de Ştiinţele Naturii
a Muzeului Olteniei, printr-o serie de activităţi cultural-edu-
cative sub genericul „Lumea tăcerii. Marea Neagră – un eco-
sistem deosebit”, adresate elevilor din şcolile craiovene.
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Potrivit unui bilanþ prezentat de
AFP, care se bazeazã pe date provizo-
rii furnizate de stzatele americane atin-
se de uraganul Sandy, 40 de persoane
ºi-au pierdut viaþa, din care 25 în statul
New York. O persoanã ºi-a gãsit moar-
tea în Canada. Paralizarea întregii re-
giuni de coastã ºi haosul instalat au
pus în suspans campania electoralã,
cu numai câteva zile înaintea alegeri-
lor prezidenþiale. Costul pagubelor ar
putea ajunge la 20 de miliarde de do-
lari, potrivit primelor evaluãri ale exper-
þilor. Sandy a fãcut deja 67 de morþi în
Caraibe, din care cel mai mare numãr în

Dupã trecerea uraganului Sandy:Dupã trecerea uraganului Sandy:Dupã trecerea uraganului Sandy:Dupã trecerea uraganului Sandy:Dupã trecerea uraganului Sandy:
ora bilanþului pentru americaniora bilanþului pentru americaniora bilanþului pentru americaniora bilanþului pentru americaniora bilanþului pentru americani

Franþa ºi Germania vor face tot
posibilul în urmãtoarele patru sãp-
tãmâni pentru a preveni ca Grecia
sã agite pieþele financiare, colabo-
rând pentru a pune pe direcþia bunã
planul de salvare, a declarat, marþi,
ministrul francez de Finanþe, Pier-
re Moscovici. „Vreau sã subliniez
cã încercãm în continuare sã gã-
sim o soluþie cuprinzãtoare în cur-
sul lunii noiembrie, pentru a pune
capãt incertitudinilor, ºi ne vom
folosi toate forþele în acest scop”,
a spus Moscovici. El a arãtat cã
Germania ºi Franþa sunt hotãrâte
ca Grecia sã rãmânã în zona euro,
iar statul elen sã facã toate efor-

Franþa ºi Germania fac
eforturi ca Grecia

sã rãmânã în zona euro
Cel puþin 11 civili, printre care

ºapte femei ºi trei copii, ºi-au pier-
dut viaþa ieri, dupã ce douã bombe
amplasate de insurgenþi pe margi-
nea unor drumuri au explodat, într-
o provincie instabilã din sudul Af-
ganistanului, potrivit autoritãþilor
locale. În urma exploziei primei
bombe, în districtul Musa Qala din
provincia Helmand (sud), au mu-
rit opt persoane, a declarat ieri di-
mineaþã Ministerul afgan de Inter-
ne, care îi acuzã pe talibani cã sunt
la orginea acestui atac. Ulterior,
autoritãþile locale au revizuit bilan-
þul în creºtere. „Explozia unei bom-
be, produsã în jurul orei 9.00 (6.30,

Cel puþin 11 civili, uciºi
în Afganistan în explozia

a douã bombe

Peste 17 milioane de americani au votat deja
anticipat pentru alegerile prezidenþiale, potrivit
unui calcul realizat marþi de cãtre cercetãtori
de la Universitatea George Mason, din apropie-
re de Washington. Toate statele dispun de
sistemul de vot anticipat sub o formã mai mult
sau mai puþin dezvoltatã, care le permite
alegãtorilor sã-ºi trimitã buletinele de vot sau sã
le introducã personal în urne înainte de data de
6 noiembrie, în unele cazuri cu obligaþia de a-ºi
justifica absenþa. În 2008, aproximativ 30%
dintre alegãtori au profitat de aceastã posibilita-
te, iar în acest an nivelul ar putea atinge 35%,
potrivit profesorului Michael McDonald,
responsabil de proiectul „Elections”, de la
Universitatea George Mason. Aproximativ 2,2
milioane de alegãtori din Florida din cei 11,9 au
votat deja astfel, 1,7 milioane în North Carolina
(est), 965.000 în Colorado (vest) ºi 500.000 în
Iowa (centru). În Colorado, de exemplu,
numãrul de voturi înregistrate deja echivaleazã
cu 40% din totalul voturilor din 2008. În Ohio,
1,2 milioane de persoane au votat deja, a

Peste 17 milioane de americani au votat deja pentru preºedinte

Circa 3.500 de persoane
evacuate în Argentina

Circa 3.500 de persoane se
aflau marþi în imposibilitatea de a
se întoarce la casele lor în
provincia Buenos Aires, cea mai
populatã din Argentina, din cauza
unor intemperii ce s-au soldat cu
doi morþi, în timp ce un pod s-a
prãbuºit în provincia Sante Fe,
potrivit autoritãþilor, citate de
AFP. „Existã 3.483 de persoane
evacuate în provincia Buenos
Aires”, a declarat pentru postul de
televiziune TN Luciano Timerman,
responsabil al Consiliului pentru
situaþii de urgenþã din zonã,
adãugând cã toate eforturile sunt
depuse „pentru ca oamenii sã se
poatã întoarce cât mai rapid la
casele lor”. Pe lângã ploi, rafale
de vânt cu viteze de peste 110
kilometri pe orã au smuls acoperi-
ºuri ºi au provocat numeroase
pagube materiale, în noaptea de
marþi spre miercuri, în satul Rio
Tala (2.700 de locuitori”, unde
circa zece persoane au fost rãnite
uºor. Aceastã provincie, ce
gãzduieºte 15,6 milioane de
locuitori din cele 40 de milioane
aflate în Argentina, a fost una
dintre cele mai afectate de
intemperiile însoþite de niveluri de
precipitaþii neobiºnuite pentru
luna octombrie.

Rusia va achiziþiona 35
de avioane Boeing 737,
pentru 3,5 miliarde de dolari

Compania de stat Russian
Technologies va achiziþiona 35 de
avioane Boeing 737 MAX pentru
3,5 miliarde de dolari, transmite
Reuters. Compania americanã
Boeing a estimat cã Rusia ºi
statele vecine vor avea nevoie în
urmãtorii 20 de ani de 1.140 noi
aeronave, evaluate la 130
miliarde de dolari. „Rusia devine
un partener vital în tot ceea ce
facem. Nu este doar vitalã în
privinþa producþiei noastre
industriale, ci ºi în cazul servicii-
lor, ingineriei ºi spaþiului cosmic”,
a declarat Raymond Connor,
preºedinte ºi director general al
Boeing. Compania este prezentã
în Rusia de 30 de ani ºi a anunþat
cã prima livrare va fi în august
2018.

Putin renunþã la sesiunea
anualã televizatã cu cetãþenii

Preºedintele rus, Vladimir
Putin, confruntat cu un val de
contestare fãrã precedent de
aproape un an, nu va susþine în
acest an sesiunea anualã televiza-
tã cu cetãþenii, care a devenit
tradiþie în ultimii zece ani. „În
acest an, nu va exista efectiv «linie
directã»”, a confirmat pentru
cotidianul rus Kommersant
purtãtorul de cuvânt al Kremlinu-
lui, Dmitri Peskov, anunþând cã un
„alt format” va fi ales pentru a
oferi preºedintelui posibilitatea de
a-ºi expune programul. Potrivit
cotidianului Kommersant,
Kremlinul ar putea opta pentru o
conferinþã de presã extinsã la
sfârºitul lui noiembrie. Aceastã
sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri
transmisã în direct la televiziune a
fost instituitã în 2001, în timpul
primului mandat prezidenþial al
lui Putin. Ulterior, sesiunea, care
dura câteva ore, a devenit tradiþie
ºi nu a fost abandonatã nici în
perioada 2008-2012, când Putin
era premier.

Haiti. Preºedintele american a suspen-
dat campania încã de sâmbãtã ºi a de-
cretat stare de „catastrofã majorã” în
statul New York, unde efectele uraga-
nului s-au resimþit foarte dur. O altã
decizie luatã este disponibilizarea de
fonduri federale pentru persoanele
afectate din districtele Bronx, Kings,
Nassau, New York, Richmond, Suffolk
ºi Queens. Starea de catastrofã majorã
a fost decretatã ºi pentru statul New
Jersey, unde s-a aflat preºedintele ieri.
Barack Obama a vizitat sediul crucii
Roºii din Washington, subliniind cã
„acest uragan nu s-a terminat”. El a

mai spus cã deja consecinþele lui San-
dy sunt „sfâºietoare pentru întreaga
þarã”, dar a asigurat sinistraþii cã „þara
e cu voi”. Vântul a suflat marþi dimi-
neaþa cu 105 km/orã, dar ºi-a pierdut
treptat din intensitate în urmãtoarele
48 de ore, Sandy scufundându-se în
pãmânt, dupã cum a raportat Centrul
american de predicþie hidrometeorolo-
gicã (HPC), care a avertizat asupra ris-
cului la inundaþii din cauza precipita-
þiilor ºi al valurilor maritime. În total,
8,1 milioane de locuitori sunt privaþi
de electricitate pe întreaga coastã de
est ºi peste un milion de persoane ºi-
au pãrãsit domiciliul. În statul New
York, douã milioane de persoane erau
lipsite ieri de electricitate. Primarul New
York-ului, Michael Bloomberg, a de-
clarat cã 750.000 de oameni au rãmas
fãrã curent electric ºi va fi nevoie de
cel puþin trei zile pentru restabilirea re-
þelei electrice. El a confirmat, totuºi, cã
pe Wall Street activitãþile puteau fi re-
luate ieri dupã-amiazã, în schimb ºco-
lile au rãmas închise pe toatã durata
zilei. Coridorul de nord-est, una din
zonele foarte populate ale SUA, a fost
extrem de perturbat, multe din marile
sale oraºe fiind paralizate. Aproape
16.000 de zboruri interne ºi internaþio-
nale au fost anulate marþi, potrivit site-
ului flightaware.com. Aeroporturile in-
ternaþionale John F. Kennedy ºi Ne-

wark au oferit un minim de servicii în
cursul zilei de ieri. Normal ar fi trebuit
sã funcþioneze Reagen International
ºi Dulles, din apropiere de Washing-
ton. Compania Amtrak a suspendat
toate legãturile feroviare ºi rutiere.
Transportul public din mai multe ora-
ºe – new York, New Jersey, Washing-
ton, Baltimore, Boston sau Philadel-
phia – n-a funcþionat sau a funcþionat
foarte prost. La New York, patronul
Metropolitan Transportation Autho-
rity, Joseph Lhota, a declarat cã liniile
de metrou ºi numeroasele staþii au fost
inundate, fãrã a cunoaºte un dezastru.
Reþeaua de telefonie a fost serios lovi-
tã, potrivit comisiei federale pentru co-
municaþii. În fine, trei reactoare nucleare
au fost oprite în nord-estul SUA din
cauza uraganului Sandy. Alte douã
reactoare ºi-au redus producþia din
cauza intemperiilor. Cu o sãptãmânã
înainte de prezidenþiale, cei doi pre-
tendenþi la Casa Albã, Barack Oba-
ma ºi Mitt Romney, ºi-au suspen-
dat activitãþile în cursul zilei de
marþi, consilierii lor evitând decla-
raþii politice. Obama, ca ºef al ope-
raþiunilor de intervenþie, a coordo-
nat toate activitãþile de la Wa-
shington. De partea cealaltã, Rom-
ney a transformat o reuniune elec-
toralã în Ohio în colectare de aju-
toare pentru sinistraþi.

turile pentru a asigura integritatea
uniunii monetare. Miniºtrii de Fi-
nanþe din zona euro au avut ieri o
teleconferinþã referitoare la situa-
þia Greciei, urmând sã se întâl-
neascã la Bruxelles pe 12 noiem-
brie. De asemenea, este posibil sã
aibã loc o reuniune specialã a aces-
tora pe 8 noiembrie. În Grecia,
politicienii încã negociazã mãsu-
rile necesare pentru încheierea
unui nou acord cu creditorii in-
ternaþionali, însã Partidul Stânga
Democratã, membru al coaliþiei
guvernamentale, a reiterat opo-
ziþia sa faþã de reformele propu-
se pentru piaþa muncii.

ora României) a distrus un camion
civil, provocând zece morþi, ºapte
femei ºi trei copii”, a declarat pen-
tru AFP purtãtorul de cuvânt al
provinciei Helmand, Farid Ahmad
Farhang. Potrivit autoritãþilor, ºase
persoane au fost rãnite. Câteva ore
mai târziu, o a doua bombã arti-
zanalã a explodat pe marginea
unui drum, omorând un bãrbat ºi
rãnind patru persoane care fã-
ceau parte din aceeaºi familie,
potrivit unui comunicat al auto-
ritãþilor provinciei, care au acu-
zat „inamicii Afganistanului”, o
expresie folositã de autoritãþi în
cazul insurgenþilor talibani.

anunþat marþi secretarul de Stat Jon Husted.
Aceste buletine de vot vor fi verificate abia la
încheierea votãrii, în seara zilei de 6 noiembrie,
dar cum alegãtorii sunt înscriºi pe listele
electorale în unele state ca „democrat”,
„republican” sau „independent”, existã pe
alocuri posibilitatea de a intui care dintre cei
doi candidaþi are deja avantaj.

Mai multe sondaje au fost publicate marþi,
30 octombrie, în timp ce altele au fost suspen-
date, precum cele Gallup. Potrivit siondajului
cotidianului Washington Post/ABC, Mitt
Romney deþine 49% din intenþiile de vot la
nivel naþional, faþã de 48% cât are Barack
Obama. Este a cincea anchetã consecutivã în
care cei doi candidaþi sunt separaþi de un
singur punct procentual. Sondajul New York
Times/CBS menþine un ecart de un punct, dar
în favoarea preºedintelui în exerciþiu (48% la
47%). Media sondajelor naþionale, compilatã
de Real Clear Politics, dã în continuare un
avantaj microscopic pentru Mitt Romney.
Potrivit unei medii compilate de New York

Times, sondajele locale în nouã state cheie –
Nevada, Iowa, Wisconsin, Michigan, Pennsyl-
vania, Virginia, Carolina de Nord, Colorado,
Florida ºi Ohio – îl dau pe preºedintele în
exerciþiu în faþã, sau la egalitate în ºapte dintre
ele, ºi pe candidatul republican victorios în
Florida ºi Carolina de Nord. Obama posedã în
continuare un avans în Ohio, de 2,1 puncte,
ceea ce ar fi suficient pentru asigurarea
realegerii sale.
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Anunþul tãu!
PFA Ing. Diaconu Emil executã reevaluãri imo-
biliare în vederea stabilirii impozitelor fiscale.
Telefon: 0723/139.921.
SC STEEL CONSTRUCT SRL Craiova anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a autorizaþiei de mediu pentru activita-
tea hotelierã – 5510, ce se desfãþoarã în com.
Giurgiþa, str. “Gãrii“ nr. 12A, jud. Dolj. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rares” nr.
1, ºi la sediul SC STEEL CONSTRUCT SRL, str.
“Caracal” nr. 172, în zilele de L-V, între orele 9-
14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rares” nr.
1, pânã la data de 16.11.2012.
ANAF – Direcþia Generalã a Finanþelor Publice
Dolj - Administraþia Finanþelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii, organizeazã în data de
13.11.2012, ora 11.00 la sediul sãu din Craiova,
str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, în conformitate
cu prevederile art. 159, alin. 3, lit. d din Ordonan-
þa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Pro-
cedurã Fiscalã, republicatã, vânzarea prin lici-
tatie a urmãtoarelor bunuri mobile aparþinând
SC IZAMAR SRL, CUI 16513304, cu sediul în
CRAIOVA, str. “Brestei” nr. 16:  Basculã cântar
50 tone - 4.538 lei, instalaþie de irigat cu tambur -
7.538 lei, instalaþie de irigat cu tambur - 5.445 lei,
autoturism Dacia SuperNova - 2.415 lei. Preþuri-
le nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Pentru participa-
rea la licitaþie ofertanþii trebuie sã depunã, cu cel
puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: oferta de cumpãrare, dovada plãþii
taxei de participare; împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant (procurã special
legalizatã); pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie dupã certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Co-
merþului; pentru persoanele fizice române, co-
pie dupã actul de identitate; dovadã emisã de
creditorii bugetari cã nu au obligaþii bugetare
restante. Oferta de cumpãrare se va prezenta în
scris organului de executare, însoþitã de dova-
da plãþii sumei reprezentând 10% din preþul de
pornire a licitaþiei pânã în ziua de 12.11.2012. Taxa
de participare se va achita în contul RO9-
5TREZ2915067XXX006744, CUI 21828791. Pen-
tru relaþii suplimentare vã puteþi adresa Admi-
nistraþiei Finanþelor Publice pentru Contribua-
bili Mijlocii Dolj, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2,
Serviciul Executare Silitã ºi Stingerea Creanþe-
lor Fiscale, la camera 406, telefon: 0251/402.277.
SC Montana Forest SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei/acordului de mediu privind activitatea
“Exploatãri forestiere” ce se desfãºoarã în jud-
.Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, str. “Petru Rares” nr.1, zilnic între orele 09.00-
14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova pânã la data de 15.11.2012.

Anunþul tãu!
SC Farsco Service SRL anunþã pierdut Certifi-
cat Constatator pentru punctele de lucru din
Municipiul Craiova, b-dul “1 Mai” bl. S59, sc. 1,
etaj parter, judeþul Dolj, emis în baza declara-
þiei  nr. 92322 din 10.08.2005 ºi Municipiul Cra-
iova, Piaþa Gãrii, judeþul Dolj, acord de ocupa-
re a locurilor publice nr. 4181 din data de
13.05.2011, emis în baza declaraþiei 35429 din
17.05.2011. Se declarã nul.
ªcoala Goieºti scoate la licitaþie lucrarea
“consolidare – reabilitare – zid exterior.”
Caietul de sarcini se ridicã de la sediu. Ofer-
tele se depun pânã pe 8 noiembrie 2012.
Telefon: 0251/452.050.
Societatea Românã de Radiodifuziune, denumi-
tã în continuare societatea, organizeazã la se-
diul sãu din strada General Berthelot nr. 60 – 64,
sector 1, Bucureºti, concursul de proiecte de
management privind ocuparea postului de –
redactor ºef la Studioul Teritorial de Radio Cra-
iova. Concursul se desfãºoarã în 2 etape astfel:
- în perioada 14.11.2012 – 21.11.2012: etapa I –
evaluarea proiectelor de management; - în pe-
rioada 23.11.2012 – 30.11.2012: etapa II – susþi-
nerea interviului. Înscrierea candidaþilor ºi de-
punerea proiectelor de management, se fac la
sediul societãþii, la Serviciul Resurse Umane –
secretariatul comisiei de concurs, în perioada
30.10.2012 – 13.11.2012, în zilele lucrãtoare, ast-
fel: - de luni pânã joi, între orele 8.00 – 17.00; -
vineri între orele 8.00 – 14.30. Condiþiile de parti-
cipare sunt afiºate la avizierul Studioului Regio-
nal Craiova ºi pe site-ul: www.radioromania.ro,
la rubrica “Cariere. Anunþuri angajare.” Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefonele: 021/
303.13.95, 021/303.12.83 ºi 0251/408.612.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, organizeazã concurs în data
de 12 – 14 noiembrie 2012, la sediul instituþiei
din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj,
pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de
execuþie temporar vacante: - 1 funcþie publicã
inspector, grad profesional asistent în cadrul
Serviciului Management de Caz pentru Copil –
Compartiment Management de Caz  A.M.P. – 1
funcþie publicã inspector, grad profesional asis-
tent în cadrul Serviciului Evaluare Complexã a
Copilului. Condiþii generale: - candidaþii trebu-
ie sã îndeplinescã condiþiile prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Funcþionarilor Publici, republicatã (r2). Condi-
þii specifice de participare la concurs: - studii
superioare de lungã duratã absolvite cu diplo-
mã de licenþã în unul din urmãtoarele domenii:
administraþie publicã, juridic,economic, socio-
uman; - vechime în specialitatea studiilor ne-
cesarã exercitãrii funcþiei publice minimum –
1 an. Dosarele de concurs se primesc pânã la
data de 8.11.2012, ora 16.00 la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane, Or-
ganizare, Salarizare – camera 3. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul instituþiei –
camera 3 sau la telefon: 0251/407.009.

RAT Craiova cu sediul înRAT Craiova cu sediul înRAT Craiova cu sediul înRAT Craiova cu sediul înRAT Craiova cu sediul în
Calea Severinului nr. 23, or-Calea Severinului nr. 23, or-Calea Severinului nr. 23, or-Calea Severinului nr. 23, or-Calea Severinului nr. 23, or-
ganizeazã în data de 5.11.2012,ganizeazã în data de 5.11.2012,ganizeazã în data de 5.11.2012,ganizeazã în data de 5.11.2012,ganizeazã în data de 5.11.2012,
ora 11.00, licitaþie publicãora 11.00, licitaþie publicãora 11.00, licitaþie publicãora 11.00, licitaþie publicãora 11.00, licitaþie publicã
dechisã cu strigare pentrudechisã cu strigare pentrudechisã cu strigare pentrudechisã cu strigare pentrudechisã cu strigare pentru
vânzarea de mijloace fixe.vânzarea de mijloace fixe.vânzarea de mijloace fixe.vânzarea de mijloace fixe.vânzarea de mijloace fixe.

Date suplimentare se potDate suplimentare se potDate suplimentare se potDate suplimentare se potDate suplimentare se pot
obþine la telefon: 0251/obþine la telefon: 0251/obþine la telefon: 0251/obþine la telefon: 0251/obþine la telefon: 0251/
506.076 – int.132.506.076 – int.132.506.076 – int.132.506.076 – int.132.506.076 – int.132.

CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de mun-
cã în domeniul menajerã, feme-
ie de serviciu sau bonã. Tele-
fon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de lucru
ca menajerã. Telefon: 0758/
152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut menajerã serioasã. Tele-
fon:0762/382.318.
SC angajez sudor autogen au-
torizat. Telefon: 0251/410.545;
0723/063.208; 0731/505.544.
Atelier de creaþie ºi croitorie la
comandã angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon: 0760/
652.522.
S.C. angajeazã sudori auto-
gen autorizaþi. Telefon: 0251/
410.545; 0723/063.208.

MEDITAÞII
Meditez limba românã, orice
nivel. Telefon: 0754/031.894.
Meditez matematicã orice nivel.
Telefon:  0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în mun-
cã. Telefon. 0763/780.444.
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calitate 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 marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
M.B.S. din spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2 (intrarea
prin spate). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice
la domiciliul clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de lux cu
centralã proprie, ultracentral,
oraº Balº – Olt, preþ la vede-
re, negociabil. Telefon: 0746/
292.721.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ negocia-
bil. Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã conf. 1. Tele-
fon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã în
Bucureºti, parter stradal, cu îm-
bunãtãþiri, în scectorul 6. Tele-
fon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez) gar-
sonierã (2 camere) confort 2 cu
geam termopan, parchet, izo-
laþie interior, preþ negociabil,
60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.
Proprietar, vând garsonierã conf.
II, îmbunãtãþitã, preþ negociabil.
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 Chi-
mie, preþ convenabil. Telefon:
0766/656.844.
Particular vând (închiriez) garso-
nierã mobilatã, parter, îmbunã-
tãþitã, Bucureºti, sector 6. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona liceu-
lui Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vitan –
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 de-
comandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere de-
comandate, liber, parchet lemn,
Valea Roºie, vis-a –vis de Spi-
talul Militar. Telefon: 0745/
456.302.
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Vând apartament în Craioviþa Nouã,
superîmbunãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament 2 ca-
mere decomandate, îmbunãtãþiri,
P/7, Sara, 1 Mai, stradal. Telefon:
0747/110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) apartament 3 ca-
mere, George Enescu, parter, cu
2 camere + diferenþã imobil, ul-
tra-îmbunãtãþit, este pretabil fir-
mã. Telefon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând apartament 4 camere (102
mp) situat în zona primãriei Târ-
gu Ocna, superbã staþiune de
munte, la 17 km de Slãnic Mol-
dova. Telefon: 0744/647.245;
0728/839.246.
Vând apartament 3 camere, etaj
1 /4, strada Mihail Strajan – Dez-
robirii, 57.000 euro, negociabil.
Telefon: 0722/376.759.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere deco-
mandate, etaj I, lângã stadionul Ti-
neretului, 65.000 euro. Telefon:
0733/946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere 70
mp Calea Bucureºti, etaj 2/4.
Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gresie,
faianþã, AC, termopane, centra-
lã proprie, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere se-
midecomandate, 2 wc, 70 mp,
etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii euro, ne-
gociabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi 3
camere decomandate, 77 mp,
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã boie-
reascã pretabil firmã sau labo-
rator analize zonã centralã. Te-
lefon: 0760/654.164.
Vând casã + teren 650 mp str.
Fragelor  Aleea II. Telefon: 0751/
168.297.

Vând casã 4 camere  cu beci,
anexe gospodãreºti + locul casei
în oraº Novaci – Gorj, str. Dum-
brava nr. 1, preþ 100.000 negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe, teren
intravilan ºi extravilan în comuna
Bulzeºti, sat Stoiceºti. Telefon:
0244/312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã + teren 379
mp, zonã bunã. Telefon: 0251/
531.238; 0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 camere,
liberã, toate utilitãþile, teren 400
mp, 2 ieºiri, vad comercial. Te-
lefon: 0764/735.304.
Vând casã ºi teren intravilan în co-
muna Mischii, sat Cãlineºti. Tele-
fon: 0256/225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Romaneºti.
Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren 600
mp cartier Romaneºti, strada
Aleea Târgului nr. 26. Telefon:
0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi teren cu
gard beton Braniºte, comuna
Podari. Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rãºi-
nari, dependinþe, gaz, apã, ca-
nal, curte, 161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii la
telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp la intra-
rea în Palilula, comuna Buco-
vãþ, cadastru, apã, asfalt, 10 euro/
mp. Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte co-
muna Podari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând casã Caraula preþ 45.000
lei, negociabil. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe gospo-
dãreºt plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire centra-
lã sau schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã + anexe gospodãreºti
plus locul casei oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau apar-
tament ºi diferenþa de bani. Te-
lefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând trei hectare de teren
agricol în comuna Maglavit.
Telefon:0721/995.405
Particular, vând teren intravi-
lan 3000 mp comuna Redea,
judeþul Olt. Telefon: 0768/
612.733.
Vând teren extravilan, preþ 12
euro/mp. Telefon 0743/
068.317.
Vând teren central 330 mp, 2
deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Craio-
va. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.

Vând teren (2600 mp) pe ºosea-
ua Craiova – ªimnicu de Sus la
500 m de lacul Tanchiºtilor, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
170.504.
PARTICULAR, vând teren loc de
casã, cartier Bordei, parcelat.
Preþ; 40 E/mp. Telefon: 0722/
960.100.
Vând teren intravilan 24.000 mp,
ªimnicu de Sus, 7 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon: 0721/530.150.
Particular, vând teren comuna
Almãj, 4 E/mp. Telefon: 0761/
137.571.
Vând teren construibil în Leu,
cadastru, curent electric, strada
principalã, 1153 mp. Telefon:
0766/816.858.

Vând teren intravilan 6200 mp,
comuna Brãdeºti, toate facilitãþi-
le, deschidere 57 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã, 500
mp, 240 euro mp, negociabil.
Telefon: 0723/523.575; 0741/
309.648.
Vând proprietate Cârcea – Via-
duct, 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 Govora
”Belvedere”, toate utilitãþile insta-
late, împrejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640; 0351/
402.056.

Vând pãmânt extravilan ºi intra-
vilan în comuna Murgaþi. Tele-
fon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câmpeni,
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 Vâlcea. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier Po-
poveni, Craiova îngrãdit + utili-
tãþi. Telefon: 0723/693.646.
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Vând urgent 10 ha pãdure stejar
ºi salcâm în satul Cocorova –
Tulburea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile. Te-
lefon: 0762/671.255; 0761/
636.805.
Vând teren între case zona Cer-
nele, utilitãþi, 400 mp, ideal pen-
tru casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fântânã,
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 Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe ma-
lul Oltului dincolo de Slatina.
Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermieru-
lui. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, deschde-
re 20 m în oraº. Telefon: 0731/
989.215.
Vând teren 202 mp zona „A”,
toate utilitãþile, cadastru, inta-
bulare, deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp, 1500
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922; 0745/
903.283.

Vând teren intravilan la intrare în
Preajba, 700 mp sau variante.
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 construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere 18
m, utilitãþi, cadastru, 11.000 euro.
Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdure
stejar ºi salcâm în satul Coco-
rova – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravilan
cu fântânã ªimnicu de Sus, sat
Floreºti, 120 mp construcþie în-
ceputã, curent trifazic ºi depen-
dinþe. Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona ANL-
Veterani – 410 mp. Telefon:
0770/222.518.
Vând teren Popoveni str. „Mol-
dova”, curent, gaze, apã. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan în
Livezi – Podari. Telefon: 0769/
680.857.
Vând teren 300 mp lângã Real,
Calea Severinului. Telefon:
0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral,
lângã Ambient. Telefon: 0734/
840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

Vând teren 800 mp (40/20) vis-
a-vis de Penitenciarul Craiova.
Telefon: 0761/418.574, dupã
ora 1500.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova, pozi-
þie deosebitã, ºoseaua naþiona-
lã, preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã Îm-
pãratul Traian. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.
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 camere
decomandate, Valea Roºie, etaj
3, cu similar Brazdã sau Corni-
þoiu. Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/4,
cartier Crihala, Drobeta-Turnu
Severin cu similar în Craiova.
Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.
Schimb apartament 2 camere
decomandate zona Ciupercã
cu garsonierã zona 1 Mai + dife-
renþa. Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apartament
2 camere ultracentral cu apar-
tament 3 camere central, etaj 1
sau 2. Telefon: 0770/682.554.
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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

Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã,
cu apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Tico, an fabricaþie 1998,
km. 52.500. Telefon: 0720/
010.629.
Vând Matiz gri, preþ 1150 euro.
Telefon: 0761/070.858.

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. Tele-
fon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, nego-
ciabil. 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 funcþiona-
re, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
Vând urgent tractor universal
U445, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/883.199.

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã de tãiat
tablã, fabricatã la Sibiu, hidrau-
licã, dimensiuni tãiere 2500 x
0,5 mm, preþ 15.000 lei ºi presã
hidraulicã, putere 50 newtoni,
5.000 lei neg. Relaþii la telefon
Craiova: 0722/946.511.
Vând 1 set cauciucuri iarnã 175/
65 R14(82T) M+S pneumant R
cu genþi la 4 gãuri, preþ 700 Ron,
negociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 vedre
nouã – douã uºi cu toc noi pen-
tru casã, cilindru de cupru cu
þeavã ºi butoi galvanizat pentru
þuicã. Telefon:0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu ferestre 3
canate  lemn, uºã apartament din
lemn. Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitrinã,
maºini de cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pia-
ninã. Telefon: 0737/265.196.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã, diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia 1100
nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând aragaz 4 ochiuri, stare foar-
te bunã, an fabricaþie 2008, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
805.022.
Vând butelie aragaz - 80 lei; pã-
lãrie fetru nouã 52-55 – 60 lei;
covor persan 3/2 grena – 50 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut casnicã,
simplã, acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã 40
lei; douã bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/355.869.

Avantajos! Piese noi Dacia, ca-
nistre 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. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã termi-
cã pe gaze, marca Anca – Po-
cket – Italia, în funcþiune. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi frigider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector pentru cãldurã
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 avan-
tajos. Telefon: 0761/270.365
Vând porumbei albi, rasã voia-
jori. Telefon: 0727/808.696.
Vând piese noi pentru Trabant.
Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/355.869.

Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4 luni,
semigrea. Telefon: 0741/975.279.
Vând convenabil douã calorife-
re oþel (tablã) 100cm/0,60 sau
schimb cu calorifere de fontã
folosite. Telefon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tãblii
nou – nouþ, saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen
– (de Saxa) model ºi culoare
deosebite. Telefon: 0741/
772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul
Sineasca (2+1) Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci – cimitirul Un-
gureni aproape de administra-
þie. Telefon: 0351/459.605;
0733/696.676.

Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare, mese,
scaune. Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci central
cimitirul Ungureni ºi trei Sineas-
ca. Telefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci suprapus Ci-
mitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliote-
cã, birou, masã. Telefon: 0251/
428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã
electricã; ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi, bal-
coane, subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.



14 / cuvântul libertãþii joi, 1 noiembrie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

joi, 1 noiembrie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatii publi-
ce deschise / negocieri, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit:

               -    DM  =               1827  mc
                -    DT   =                480  mc
                -     FA  =                 532  mc
                 -    Cvercinee =       240  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =    3079 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =                458  mc
                -    DT   =                 406 mc
                -     FA  =                    0  mc
                 -    Cvercinee =       349  mc
                 -    Rasinoase =           0  mc
                   TOTAL         =    1213  mc
Licitatiile / negocierile  se vor organiza la sediul directiei in data de 12.11.2012, 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 07.11.2012
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.

Pictez tablouri, portrete, peisaje,
naturi statice, icoane ulei ºi foiþã
aur, convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri cu jantã 155X13,
puþin rulate, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, canistre metal
20 litri, alternator 12V, polizor (flex)
D 125x 850 W, preþ negociabil.
Telefon: 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 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 Nisi-
pului, preþ negociabil. Adresaþi-vã
la adresa: str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri, cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0770/
335.846.
Vând cazan þuicã – aramã, ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând motor, motosapã Honda,
echipament vânãtoare din pie-
le, hidrofor pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã
în butoi de dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând flori de camerã, balcon, în
ghiveci ºi rãsad de muºcate cu
floare bãtutã, alb, frez ºi roºu.
Telefon: 0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.  Tele-
fon: 0351/459.222; 0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în Cimi-
tirul Sineasca, zona 0. Telefon:
0251/426.077 sau 0724/910.004.

Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimitirul
Sineasca, la poartã, negociabil.
Telefon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru varzã
120 kg, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, parter,
maximum etajul 2. Telefon:
0748/195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã exterioa-
rã  autoturism în stare excelen-
tã. Telefon: 0749/059.070.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial Cra-
iova zona Piaþa “Chiriac”, 70 mp.
Telefon: 0734/944.904.
Închiriez apartament 2 camere
nemobilate Brazda lui Novac.
Telefon: 0736/028.499; 0722/
665.272.
Închiriez apartament 3 camere
luxos Petre Ispitescu, 250 euro.
Telefon: 0761/192.733.
Închiriez apartament 3 camere,
1 Mai (Sara). Telefon: 0251/
521.652.

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, condi-
þii bloc. Telefon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2 came-
re, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi, mo-
bilat, centralã termicã, tot
confortul, preþ negociabil.
Rog seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez teren pretabil parc
auto, 350 mp, posibilitate ac-
ces 2 laturi, str. „Toporaºi” nr.
37 (zona SIF Oltenia). Telefon:
0768/954.830.
Închiriez garsonierã Bulevardul
1 Mai. Telefon: 0785/886.507.
Închiriez apartament trei came-
re  G. Enescu. Telefon: 0763/
589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la bloc,
lângã Medicinã. Telefon: 0770/
300.327.
Închiriez apartament 2 camere
Ciupercã, mobilat ºi utilat. Te-
lefon: 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 camere
complet mobilat (utilat) în Braz-
da lui Novac, zona Simplon,
pentru 2 studenþi (studente).
Relaþii la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung aparta-
ment ºi pivniþã (depozit materia-
le) la casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/082.201.

Primesc fete sau bãieþi în gazdã
la bloc. Telefon: 0762/047.095.
Închiriez camerã mobilatã, cen-
tru, pentru elevã - studentã – sa-
lariatã. Telefon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucureºti
– zona Dristor. Telefon: 0766/
312.443.
Închiriez apartament 2 camere
decomandat, mobilat, etaj 2,
cartier Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ 450
lei, inclusiv ºi utilitãþile. Telefon:
0351/415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri 50
mp, central, la casã, la stradã.
Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensionarã
sau salariatã, sub 70 de ani.
Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere
apartament. Telefon: 0764/
216.705.
Închiriez (vând) garsonierã Braz-
dã. Rog seriozitate. Telefon:
0770/973.836; 0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru birouri,
50 mp, central, la stradã, la cur-
te. Telefon: 0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul nr.
1, pretabil depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111 mp +
curtea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.
Caut colegã de apartament, zona
1 Mai, vis-a-vis de Autogara Ro-
maneºti. Telefon: 0768/082.600.

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 diverse.
Telefon: 0724/281.744.
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în Valea Vlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gã-
siþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70 ani
adãpost ºi cãldurã. Telefon:
0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la telefon:
0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Familia Oproiu Georgeta
este alãturi de familia Geor-
gescu Nadia ºi Petricã la
greaua pierdere a mamei res-
pectiv soacrei. Dumnezeu sã
o odihneascã în pace! Since-
re condoleanþe!

DECESE
Soþia, fiica, ginerele, so-
crii ºi nepoata anunþã cu
durere în suflet, dispariþia
scumpului soþ, tatã, so-
cru, ginere ºi bunic, ingi-
ner POPESCU ILIE. Corpul
neînsufleþit este depus la
capela bisericii Ungureni,
iar înmormântarea va avea
loc vineri, 2 noiembrie,
ora 11:00, la cimitirul Un-
gureni. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

COMEMORÃRI
Cu mare durere sufleteas-
cã, aceleaºi regrete eterne
amintim cã azi se împli-
nesc 16 ani de când nepre-

þuita noastrã soþie, mamã
ºi bunicã VALERIA (VALY)
SOCOTEANU a decedat.
Dumnezeu s-o odihneas-
cã. Familia
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Meci fabulos, marþi searã, în-
tre prim divizionarele Reading ºi
Arsenal, în optimile de finalã ale
Cupei Ligii Angliei. “Tunarii” au
fost protagoniºtii unei reveniri in-
credibile, întorcând in extremis
de la 0-4, pentru a se impune fi-
nalmente în acelaºi mod dupã pre-
lungiri, scor 7-5. Performanþã cu
ocazia cãreia vor bifa a 10-a pre-
zenþã consecutivã în “sferturi”!

Roberts (12), Koscielny (19
aut.), Leigertwood (20) ºi Hunt

A întors-o pe Reading de la 4-0!

(37) i-au adus pe suporterii de pe
“Madejski” în culmea fericirii,
însã consistentul avans avea sã
se mai diminueze uºor pânã la pa-
uzã, odatã cu reuºita lui Walcott
(45+2). Repriza secundã a în-
semnat o goanã aproape continuã
dupã o miraculoasã egalare, nu-
mai cã punctul francezului Gi-
roud (64) pãrea cã va rãmâne sin-
gular. S-au opus într-un final ne-
recomandat cardiacilor Kosciel-
ny (89), care astfel s-a revanºat

dupã autogolul din minutul 19, ºi
acelaºi Walcott, “aripa” de 23 de
ani trimiþând meciul în prelungiri
când nimeni nu se mai aºtepta
(90+6).

Ulterior, Arsenal a trecut chiar
la conducere, graþie lui Chamack
(103), dar gazdele au gãsit un
neaºteptat rãspus prin Pogreb-
niak (5-5, min. 115). N-a fost
însã ºi cazul loviturilor de depar-
tajare, deoarece londonezii “au
erupt” din nou în prelungiri! Cu
douã goluri de astã datã!  Wal-
cott – foto (120+1) ºi Chamack
(120+3) au realizat “hattrick-ul”,
respectiv “dubla”, punând astfel
capãt unui meci care nu va pu-
tea fi uitat prea curând.

Ziariºtii englezi,
lãsaþi fãrã epitete! La fel ºi Wenger:

„E una dintre cele mai mari
victorii din cariera mea”

Presa englezã apãrutã ieri s-a
întrecut în superlative privind
acest joc. „’Tunarii’ au reuºit cea
mai impresionantã rãsturnare de
scor din istoria Cupei Ligii. Ele-
vii lui Wenger au fost eroi asea-
rã, dupã ce au revenit într-un

meci în care au fost conduºi cu
4-0”, a notat The Sun, care apoi
l-a citat pe tehnicianul londone-
zilor, Arsene Wenger. „E una din-
tre cele mai mari victorii din ca-
riera mea. Am fost în infern, ne
pregãteam de dezastru, dar ne-
am salvat onoarea într-un stil
mare. Nu poþi sã joci la Arsenal
ºi sã te predai, indiferent de scor.
Le-am spus la pauzã jucãtorilor
sã iasã pe teren ºi sã uite de pri-
ma reprizã. Sã joace aºa cum am
stabilit, ca ºi cum jocul ar fi ple-
cat din nou de la 0-0. Le-am zis
sã nu se gândeascã la scor, la re-
venire”, a mãrturisit Wenger, ci-
tat de The Sun.

Wenger a recunoscut cã nu se
mai aºtepta ca partida sã fie în-
toarsã, chiar dacã formaþia sa a
asediat poarta lui Reading, în par-
tea secundã. „Am sperat, dar
pânã la un moment dat. Vedeam
cã ne creãm ocazii la fiecare fazã,
dar se apropia finalul meciului ºi
mingea nu mai voia sã intre în
poartã. În minutul 89 era 4-2 ºi
noi aveam nevoie de un miracol.
Iar acesta s-a produs. Nu am mai
fost niciodatã implicat într-un
astfel de meci, a fost ceva fan-

tastic”, a mai adãugat tehnicia-
nul francez

„Eroul Walcott a transformat
petrecerea aºteptatã de toþi cei
aflaþi pe Madejski Stadium în în-
mormântare. Wenger ºi-a trans-
format la pauzã echipa într-un
trib de sãlbatici, gata de orice
pentru a reveni”, au scris ºi cei
de la mirror.co.uk, pentru ca
apoi sã-i ofere credit lui Theo
Walcott. „Este incredibil. Am în-
ceput extrem de slab, parcã
eram adormiþi. Când ne-am tre-
zit, era 4-0 ºi trebuia sã facem
ceva. Wenger ne-a certat la pa-
uzã ºi ne-a zis cã nu am jucat ca
ºi cum am fi fotbaliºtii lui Arse-
nal. Am intrat extrem de moti-
vaþi în partea a doua ºi am reu-
ºit imposibilul”, a spus eroul „tu-
narilor”.

Tot marþi s-au consemnat re-
zultatele: Leeds (II) – Southamp-
ton 3-0, Swindon (III) – Aston
Villa 2-3, Sunderland – Middles-
brough (II) 0-1, Wigan – Brad-
ford (IV) 0-0 (2-4 dupã lovituri
de departajare). Partidele Chelsea
– Man. United, Norwich – Tot-
tenham ºi Liverpool – Swansea
s-au disputat asearã.

CUPA LIGII FRANÞEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Sochaux – St’Etienne 0-3
(Bãnel Nicoliþã nu a fãcut parte din lo-

tul vizitatorilor)
Rennes – Arles (II) 1-0
Monaco (II) – Troyes 1-2
Lille – Toulouse 1-0 (prel.)
Asearã: Nice – Lyon, Montpellier – Bor-

deaux, Paris SG – Marseille. Partida Bastia
– Auxerre (II) a fost amânatã din cauza con-
diþiilor meteo.

CUPA REGELUI SPANIEI –
„16-IMI” DE FINALÃ – MANªA TUR

Llagostera (III) – Valencia 0-2
Alaves (III) – Barcelona 0-3
Asearã: Almeria (II) – Celta Vigo, Zara-

goza – Granada, Las Palmas (II) – Rayo V.,
Jaen (III) – Atl. Madrid, Cacereno (III) –
Malaga, Alcoyano (III) – Real Madrid .

Astãzi: Eibar (III) – Bilbao (13:00, Dg.
Sp. 1), Valladolid – Betis, Melilla (III) – Le-
vante, Sevilla – Espanyol, Ponferradina (II)
– Getafe, Cordoba (II) – Sociedad, Gijon
(II) – Osasuna, Deportivo – Mallorca.

SERIE A – ETAPA A X-A
Palermo – Milan 2-2
(Miccoli 45+1 pen., Brienza 47 / Monto-

livo 69, El Shaarawy 80)
Asearã: Lazio – Torino, Juventus – Bo-

logna, Atalanta – Napoli, Cagliari – Siena,
Udinese – Catania, Parma – Roma, Chievo
– Pescara, Inter – Sampdoria.

Astãzi: Genoa – Fiorentina.
Clasament: 1. Juventus 25p, 2. Napoli

22p, 3. Inter 21p, 4. Lazio 18p, 5. Fiorenti-
na 15p...9. Milan 11p...16. Palermo 8p, 17.
Pescara 8p, 18. Chievo 7p, 19. Bologna 7p,
20. Siena 3p (penalizatã cu 6p).

Utilizat extrem de rar în Bundesliga, ºi, în
cel mai fericit caz, doar din postura de re-
zervã, Ciprian Marica nu rateazã nici o oca-
zie când aceasta i se iveºte. Dupã ce în pri-
mul tur al Cupei Germaniei reuºise o „du-
blã” în compania lui Saarbrucken (5-0), ata-
cantul român a fost omul meciului în con-
fruntarea pe care Schalke a disputat-o, marþi
searã, pe teren propriu, contra divizionarei
secunde Sandhausen, în faza „16-imilor” de
finalã ale întrecerii.

Vârful „albaºtrilor” a pasat decisiv pen-
tru Afellay în minutul 11, iar în minutul 62 a
trecut la finalizare ºi a dus scorul la 2-0, cu
o execuþie fenomenalã, din „foarfecã”. La
final a fost 3-0, dupã ce pe lista marcatori-
lor ºi-a trecut numele ºi Huntelaar (79).

Un succes la trei goluri, dar cu 4-1, a iz-

Marica, super-gol ºi pasã decisivã în victoria lui Schalke
butit ºi campioana Dortmund, deþinãtoarea en-
titre a trofeului. S-a întâmplat în deplasare, în
faþa unei alte echipe de liga a doua, VFR Aa-
len. Au punctat Hummels (22),
Schmelzer (32), Gotze (50) ºi
Schieber (79), respectiv Klaus (87).

Alte rezultate: Munster (III) –
Augsburg 0-1, Worms (IV) – Koln
(II) 0-0 (3-4 pen.), Braunschweig
(II) – Freiburg 0-2, BAK 07 (IV) –
Munchen 1860 (II) 0-3, Mainz –
Aue (II) 2-0, Havelse (IV) – Bo-
chum (II) 1-3.

Celelalte partide, Karlsruher
(III) – Duisburg (II), Stuttgart –
St. Pauli (II), Offenbach (III) –
Union B. (II), Bielefeld (III) – Le-
verkusen, Wolfsburg – FSV

Frankfurt (II), Bayern – Kaiserslautern (II),
Dusseldorf – M’gladbach, Hannover – Di-
namo Dresda (II), au avut loc asearã.

Paris Saint-Germain este gata sã ofere 100
de milioane de euro grupãrii Real Madrid pen-
tru a obþine transferul atacantului Cristiano
Ronaldo din 2013, oficialii celor douã clu-
buri întâlnindu-se deja pentru a discuta pe
aceastã temã, a anunþat, ieri, cotidianul ita-
lian Gazzetta dello Sport, citat de AFP.

Totodatã, sursa citatã a menþionat cã la
PSG ar urma sã ajungã, tot anul viitor, ºi
actualul antrenor al echipei Real Madrid, Jose
Mourinho

Potrivit publicaþiei italiene, Jorge Mendes,
care reprezintã atât interesele tehnicianului
portughez, cât ºi pe cele ale lui Ronaldo, a
organizat o întâlnire între oficialii grupãrii

PSG, dispusã sã ofere 100 de milioane de euro pentru Ronaldo
Presa italianã, cea care a oferit informaþia, susþine cã ºi Mourinho ar putea lua drumul capitalei franceze

franceze (care au mânã liberã din partea pro-
prietarului clubului, ºeicul Al-Thani din Qa-
tar) ºi preºedintele Realului, Florentino Pe-
rez, în prezenþa lui Cristiano Ronaldo.

Conducerea clubului PSG este gata sã sa-
tisfacã ºi pretenþiile salariale ale atacantului
portughez, care se ridicã la 18 milioane de
euro pe an, o sumã mai mare decât cea pe
care i-o oferã Real Madrid (14 milioane de
euro) ºi decât cea pe care o câºtigã actuala
vedetã a parizienilor, suedezul Zlatan Ibrahi-
movici (14,5 milioane de euro).

Pentru a convinge Realul sã accepte ce-
darea lui Ronaldo, Mendes, care îl impresa-
riazã ºi pe Radamel Falcao, promite cã va
înlesni trecerea columbiaului de la Atletico
Madrid la concitadina mai titratã, pentru o
sumã de transfer estimatã la 70 de milioane
de euro.

CUPA GERMANIEI – „16-IMI” DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

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 Ustabacief Dandu grupa

2005

Clasament
1 Dunărea Calafat 14 11 2 1 52-11 35
2 FC Podari 14 11 1 2 52-12 34
3 Prometeu Craiova 14 10 0 4 46-13 30
4 CS  Işalniţa 14 8 3 3 36-22 27
5 CSO Filiaşi 14 8 2 4 27-16 26
6 Progresul Segarcea 14 7 1 6 29-31 22
7 Avântul Pieleşti 14 6 1 7 31-31 19
8 CSJ Ştiinţa 14 5 4 5 21-25 19
9 Amaradia Melineşti 14 6 1 7 33-44 19
10 FC Leamna 13 5 0 8 25-32 15
11 Şc. de Fotbal GP 14 3 5 6 34-39 14
12 Recolta Ostroveni 14 3 4 7 22-43 13
13 Viitorul Cârcea 13 3 3 7 15-24 12
14 Dinamyk Craiova 14 3 0 11 22-60 9
15 Energia Craiova 14 1 1 12 11-53 4

La Calafat s-a disputat ultimul
derby al turului Ligii a IV-a Dolj,
între Dunărea şi Prometeu Craio-
va, echipele care au completat se-
ria judeţeană după ce au retrogra-
dat din Liga a III-a la finalul sezo-
nului trecut. Calafetenii s-au impus
cu 1-0 la capătul unui meci pe care
l-au dominat clar şi astfel au ter-
minat prima parte a campionatului
pe prima poziţie. Podariul a mar-
cat câte un gol pentru fiecare ju-
cător care a început partida cu

Cupa României –
optimi de finală

FC Braşov – Petrolul 0-2
Au marcat: Ad. Cristea 1, Boki-

la 63.
Astra – CS Turnu Severin 5-1
Au marcat: DiStefano 10, Ta-

kayuki 60, Tembo 70, Budescu 73
– pen., Yahaya 80 / Olah 20.

Rapid – Delta Tulcea 4-1
Au marcat: Mişelăricu 4 – aut.,

Creţu 22 – aut., Goga 24, Pancu
90 / Florea 40 – pen.

Meciurile Ceahlăul Piatra
Neamţ - Gaz Metan, CFR Cluj -
FC Botoşani şi Concordia – Stea-
ua s-au jucat aseară.

Astăzi
Oţelul Galaţi - CF Brăila,  ora

18.45, DigiSport
Pandurii Tg. Jiu - Dinamo, ora

21.30, DigiSport.

Liga a IV-a Dolj

Dunărea Calafat, campioana turului
Dinamyk Craiova şi se menţine la
un punct distanţă de lider. Prome-
teu încheie podiumul, iar Işalniţa
cvartetul echipelor care vor merge
în play-off, însă de ultimul loc care
asigură accesul acolo s-a apropiat
CSO Filiaşi. După ce a făcut un
tur remarcabil, încheiat cu un suc-
ces la scor în deplasarea pe tere-
nul „lanternei roşii”, Energia, echi-
pa lui Gigi Ciurea este la un singur
punct de play-off , fiindcă Işalni-
ţa a smuls doar un punct juniori-
lor Consiliului Judeţean Dolj. În
ultima rundă a turului s -au înre-
gistrat rezultatele: CSJ  Ştiinţa U
Craiova - CS Işalniţa 2-2, Ama-
radia Melineş ti -  GP Craiova 4-2,
Energia Craiova -  CSO Filiaş i
0-8, FC Podari - Dinamyk Craio-

va 11-0, Dunărea Calafat - Pro-
meteu Craiova 1-0, Recolta Os-
troveni - Progresul Segarcea 4-
0,  Viitorul Cârcea -  Unirea Leam-
na s-a jucat ier i, iar Avântul Pie-
leş ti a stat. La fel ca în ultimii ani,
campionatul judeţean va c ontinua
în 2012 cu câteva etape din re-
tur, iar prima, c are se va disputa
sâmbătă, de la ora 12, are în pro-
gram un alt derby, FC Podari –
Prometeu Craiova,  adjudecat în
tur de „pompieri”. Celelalte par-
tide sunt: CSJ Ştiinţa – Viitorul
Cârcea, Recolta Ostroveni – FC
Leamna, Dunărea Calafat – Pro-
gresul Segarcea, Energia Craio-
va – Dinamyk Craiova,  Amaradia
Melineşti – CSO Filiaşi şi CS Işal-
niţa – Avântul Pieleşti.

Dinamo poposeşte pe „tărâmul
interzis”, Oltenia, pentru a doua oară
în acest sezon, după jocul din etapa
inaugurală de la Severin, unde s-a
impus cu 2-1. „Câinii” întâlnesc
Pandurii în optimile Cupei Româ-
niei, competiţie de care îşi leagă în
principal speranţele după parcursul
modest din Liga I. Oltenii lui Grigo-
raş sunt motivaţi şi ei de dorinţa de
revanşă, atât după acel 0-3 cu Di-
namo de pe „Naţional Arena”, în
urma unui meci pe care, paradoxal,
l-au dominat, dar şi în urma eşecu-
lui neverosimil de la malul Mării, în
faţa puştilor lui Hagi. Petre Grigo-
raş şi-a propus să nu piardă în acest
sezon pe teren propriu şi evident nu
concepe eşecul ş i eliminarea din
Cupa României, chiar dacă în seara
aceasta la Târgu Jiu vine o specia-
listă a competiţiei, Dinamo fiind de-
ţinătoarea trofeului şi finalista din
2011. Pe de altă parte, va fi o săptă-
mână decisivă pentru Dario Bonetti,
care este obligat să îndeplinească
măcar unul dintre obiective: califi-
carea în sferturi dauna „pandurilor”

„Clou”-ul optimilor Cupei României, Pandurii –
Dinamo, se dispută în seara aceasta la Târgu Jiu

sau victorie în derby-ul cu Steaua.
Altfel, Grigoraş este lejer în grafi-
cul imaginat la începutul sezonului,
însă pune presiune pe elevii săi pen-
tru o clasare bună în campionat şi
un parcurs cât mai lung în Cupă.
Probabilul prim-11 al gazdelor este:
Mingote – Pleaşcă, Viera, Mamele,
Vlad – Nistor – Maxim, Voiculeţ,
Răduţ, C. Cristea – Matulevicius.
Ieri, antrenorul gorjenilor a refuzat
revenirea lui Gabi Matei de la Stea-
ua, precizând că fundaşii dreapta
de care dispune, Pleaşcă şi Ungu-
ruşan, sunt mai buni decât jucăto-
rul c edat ac um un an pentru
600.000 de euro de Pandurii la Stea-
ua. Tot ieri s-au pus în vânzare cele
8.000 de bilete pentru meciul cu
Dinamo, acestea costând 5 lei la
peluze, 10 lei la tribuna I şi tribuna
a II-a şi 20 de lei la tribuna 0.

Proiect de stadion nou
la Târgu Jiu

Preşedintele de la Pandurii,
Marin Condesc u, a precizat că

s-a studiat posibilitatea
mo de rniză rii b az ei
sportive de la Târgu
Jiu prin mărirea pelu-
zelor sau c hiar a con-
struir ii unui nou sta-
dion pentru ec hipa de
fotbal din Târgu Jiu.
„Din punc t de vedere al infras-
truc turii am făcut o strategie cu
primarul Florin Cârc iumaru, şi
exis tă două variante: să modifi-
căm peluzele arenei actuale sau
să mutăm undeva în afara oraşu-
lui toată baza sportivă pentru fot-
bal, iar pe acest stadion să prac-
tice sportul toţi cei din oraş. Am
găs it soluţii de finanţare să o luăm
de la zero şi să cons truim un sta-
dion de 15 000 de loc uri,  ne-ar
consta 5 milioane de euro dacă e
pe structură metalic ă. Cred că ar
fi mai bine pentru noi să se con-
s truiască un stadion nou după
modelele din Austr ia unde s-au
construit pentru Campionatul Eu-
ropean foarte multe stadioane pe
structură metalică”.
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