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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Senatorul Popescu, în trei ani,
a făcut o avere de câteva milioane.
- De ce i-a trebuit atât de mult

timp?
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Modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgenţe, dar şi
construirea de la zero a unui Centru de chirurgie cardiovascula-
ră sunt două investiţii care, cu siguranţă, vor da o şansă în plus
celor câteva zeci de mii de bolnavi ce trec pragul Spitalului Jude-
ţean din Craiova. Ieri, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa, a prezentat detaliile legate de ridicarea celor două
obiective în care se vor investi nu mai puţin de 13 milioane de
euro. Craiova ar urma, astfel, să se claseze în primele trei depar-
tamente de urgenţă din ţară şi, după o lungă aşteptare, la Spita-
lul Judeţean se vor efectua şi intervenţii pe cord deschis.
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„Duelul
viorilor”
Stradivarius şi
Guarneri, cu
muzicienii Liviu
Prunaru şi
Gabriel Croitoru

(NE)oameni
şi (NE)câini
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MIRCEA CANÞÃR

„Eu cer ca România ºi Bulgaria sã nu fie
admise în Schengen, pânã când problema cir-
culaþiei românilor nu va fi reglatã”, a declarat
Jean Francoise Cope, liderul UMP, fostul partid
de guvernãmânt, actualmente în opoziþie. Tot el
a mai cerut, marþi, 24 septembrie a.c., preºe-
dintelui francez, Francoise Hollande, sã se opu-
nã adeziunii României ºi Bulgariei
la spaþiul Schengen. Libera cir-
culaþie a românilor ºi bulgarilor în
Uniunea Europeanã este în vigoa-
re din momentul aderãrii celor
douã þãri, în 2007. Trecerea fron-
tierei „zonei Schengen” necesitând
doar un control de identitate. Atât
libera circulaþie, cât ºi libertatea re-

zidenþei ºi dreptul la muncã, toate aces-
tea sunt incluse în tratatele de aderare
ale României ºi Bulgariei. Scandalul din
ultimele zile, regãsit în presa din Hexa-
gon, l-a aprins cel mai popular minis-
tru al guvernului francez, Manuel Valls,
printr-o declaraþie controversatã pri-
vind romii, declaraþie preluatã cuvânt
cu cuvânt de preºedintele Francoise
Hollande, pe canalul de televiziune Europe 1. Pe aceas-
tã chestiune, stânga ºi dreapta francezã, dar ºi naþio-
naliºtii Marinei Le Pen, se întâlnesc. A intervenit ime-
diat comisarul european pentru Justiþie, Viviane Re-
ding, chemând la ordine Parisul. „Noi avem reguli
europene privind libera circulaþie a cetãþenilor eu-
ropeni”. În actualul cadru juridic, românii ºi bulgarii
pot rãmâne trei luni în Franþa, fãrã a justifica activi-
tatea lor. Dar prelungirea ºederii este condiþionatã de
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Alegeri pentru preºedinþia
CN al PSD, când Nãstase
va putea candida din nou

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat, ieri, cã alegeri pentru funcþia
de preºedinte al Consiliului Naþional al
PSD vor fi fãcute doar atunci când Adri-
an Nãstase, cel care a deþinut aceastã
funcþie, va avea drepturi electorale ºi va
putea candida din nou. Întrebat dacã
la Consiliul Naþional din 8-9 noiem-
brie se vor face alegeri ºi pentru preºe-
dinþia acestei structuri, Ponta a rãs-
puns: „Nu facem. E o decizie a noastrã
politicã. Funcþia i-a aparþinut domnu-
lui Adrian Nãstase ºi nu facem alegeri
pentru aceastã funcþie pânã când dom-
nul Nãstase va avea din nou drepturi-
le electorale ºi va putea candida din
nou”. Lui Nãstase i-au fost suspendate
pentru doi ani drepturile electorale,
când a fost condamnat la închisoare,
în iunie 2012.
Sârbu ºi Rus fac parte din
categoria „dulãilor”, care
i-au rãspuns lui Antonescu

Liderul PSD, premierul Victor Pon-
ta a precizat, ieri, cã el nu a avut nici un
schimb de replici cu preºedintele PNL,
Crin Antonescu, ºi cã declaraþiile social-
democraþilor s-au constituit în rãspun-
suri la PNL, el arãtând cã Ilie Sârbu ºi
Ioan Rus fac parte din categoria „dulãi-
lor”. „Eu nu am fãcut nici un schimb de
replici (n.r. - cu Crin Antonescu). PSD a
fost întotdeauna foarte disciplinat ºi co-
rect în relaþia cu partenerii noºtri. Au
fost rãspunsuri, eventual. Ilie Sârbu e din
categoria dulãilor. ªtiþi, nu? Ca ºi dom-
nul Rus, ca ºi ceilalþi. Au rãspus oame-
nii. Sunt oameni maturi, sunt oameni
mari, doar nu o sã le spun...”, a precizat
Ponta. Acesta a arãtat cã la reuniunea
BPN al PSD de ieri s-a discutat atitudi-
nea PSD în continuare în relaþia cu PNL.
„E foarte clarã atitudinea noastrã. Noi
vrem sã þinem USL, sã þinem stabilitatea
guvernamentalã. Vrem sã ne þinem de
cuvânt faþã de cei care ne-au votat ºi
PSD nu se va implica în scandaluri, nu
va rãspunde pe cât posibil la scanda-
luri”, a spus Ponta.

ªedinþa Consiliului de Onoare al
Ordinului Naþional „Steaua Româ-
niei”, care urma sã ia în discuþie
solicitãrile de retragere a distincþiei
acordate europarlamentarului Las-
zlo Tokes, a fost amânatã pentru
11 octombrie, pe motiv cã acesta
nu s-a prezentat la reuniune. Mir-
cea Geoanã a precizat cã decizia de
amânare a dezbaterilor a fost luatã
în unanimitate, întrucât Regulamen-
tul Ordinului „Steaua României”
obligã ca cel judecat sã fie prezent
în persoanã. Senatorul a menþionat
cã, potrivit Regulamentului, se poate
acorda un termen suplimentar de
pânã la 15 zile, care este ultimul ter-
men. „Decizia noastrã oferã dom-
nului Tokes o a doua ºansã de a se
prezenta, aºa cum este onorabil, aºa

Consiliul de Onoare al Ordinului „Steaua României” a amânat
pentru 11 octombrie luarea unei decizii în cazul Tokes

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, cã existã încã posibilita-
tea realã ca referendumul pentru
revizuirea Constituþiei sã fie orga-
nizat odatã cu primul tur al prezi-
denþiale, el acuzându-l pe preºe-
dintele Traian Bãsescu de „abuz”
ºi „sabotaj”, pentru cã a sesizat
CCR pe Legea referendumului.
„Deocamdatã, suntem în termen.
Pe 23 octombrie, Curtea va con-
stata cã s-a mai pronunþat în urmã
cu trei luni exact pe acelaºi lucru.
E un abuz al preºedintelui ºi sa-
botajul lui obiºnuit. Dar nu s-a mai
întâmplat niciodatã un preºedinte
serios sã conteste ceea ce deja s-
a contestat ºi s-a pronunþat Cur-
tea în urmã cu trei luni”, a spus
Ponta. El a menþionat cã decizia

Ponta: Existã încã posibilitatea realã de a avea
referendum odatã cu primul tur al prezidenþialelor

Dan Voiculescu a fost con-
damnat, ieri, la 5 ani de închisoa-
re cu executare pentru spãlare de
bani, în dosarul privind privati-
zarea Institutului de Cercetãri Ali-
mentare (ICA), decizia Tribuna-
lului Bucureºti nefiind definitivã.
Gheorghe Mencinicopschi, direc-
tor al ICA în perioada privatizã-
rii, a primit o pedeapsã de 6 ani
de închisoare cu executare. Tot-
odatã, judecãtorul le-a interzis
tuturor inculpaþilor exercitarea
mai multor drepturi civile, între
care ºi interdicþia de a deþine

CCR pe 23 octombrie va fi una
foarte simplã. „Sunt, apoi, maxim
zece zile pentru promulgare. Deci,
existã încã posibilitatea realã de a
avea referendum odatã cu primul
tur al alegerilor prezidenþiale”, a
adãugat premierul, care a comple-
tat spunând cã nu înþelege aceas-
tã dorinþã a preºedintelui Traian
Bãsescu de a sabota orice. „La ce-
i foloseºte lui? Ce vrea neapãrat?
Cã singurul lucru absolut sigur e
cã nu va mai fi preºedinte, îºi ter-
minã mandatul, slavã Domnului!
De ce trebuie sã ne bage beþe în
roate pentru ce va fi dupã man-
datul lui? E o chestie pe care o
consider strict personalã, nu are
nici un sens politic sau constituþi-
onal”, a adãugat Ponta.

cum este corect, ca membru al
Ordinului nostru, în faþa colegilor
sãi de Ordin. Dacã ºi pe 11 octom-
brie, la ora 12.00, domnul Tokes
nu va fi prezent, Consiliul va dema-
ra procedura de dezbatere pe fond
în absenþa domniei sale”, a afirmat
Geoanã. Mai mulþi membri ai Ordi-
nului Naþional „Steaua României” au
cerut retragerea distincþiei acorda-
te în 2009 lui Tokes, pe motiv cã
acesta i-a cerut premierului Unga-
riei, Viktor Orban, la lucrãrile Uni-
versitãþii de Varã „Balvanyos”, ca
împreunã cu Guvernul pe care îl
conduce sã construiascã „un sis-
tem de cooperare naþionalã”, astfel
încât sã ofere „protectorat” Tran-
silvaniei, „aºa cum a fãcut Austria
cu Tirolul de Sud”.

funcþia avutã la momentul comi-
terii faptelor. În replicã, Voicules-
cu a afirmat, pe blog, cã aceastã
condamnare este o nedreptate ºi
le-a transmis celor care nu îl plac
sã nu se bucure, pentru cã orice
s-ar întâmpla revine. „Decizia de
azi în dosarul Telepatia reprezin-
tã o nedreptate. Dar ea nu în-
seamnã nimic în comparaþie cu
nedreptãþile de lângã noi: copii sã-
raci, care nu au bani de haine ori
rechizite ºi nu pot sã meargã la
ºcoalã; tineri fãrã un loc de mun-
cã, indiferent de efortul fãcut; pã-

rinþi care îºi îngroapã copiii din
culpe medicale ori indiferenþã ad-
ministrativã; bãtrâni uitaþi de stat
ºi de societate”, a  scris Voicules-
cu în debutul posãrii sale, intitu-
latã „O nedreptate de parcurs”. El
a  precizat cã va ataca decizia in-
stanþei ºi a ironizat formularea din
rechizitoriul DNA potrivit cãreia
„toþi cei implicaþi au acþionat în
interesul Grivco S.A. din consi-
derente telepatice ori din necu-
noaºtere sau prostie”. „Mã bazez
pe ideea cã singura acuzaþie care
mi se poate aduce – halucinantã

pentru orice sistem de drept – este
cea de influenþare telepaticã”, a
scris Voiculescu. La începutul lu-
nii decembrie 2008, preºedintele
fondator al Partidului Conserva-
tor, Dan Voiculescu, a fost trimis
în judecatã, alãturi de alte 12 per-
soane, în dosarul privind privati-
zarea ICA. Procurorii Direcþiei
Naþionale Anticorupþie susþin cã
privatizarea frauduloasã a ICA ar
fi fost fãcutã în folosul lui Voicu-
lescu, fiind realizatã prin subeva-
luarea bunurilor institutului cu
peste 7,7 milioane euro.

Voiculescu, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul privatizãrii ICA

declararea surselor de venit. ªi doar puþine locuri de
muncã au fost accesibile pânã acum. Aceste restric-
þii vor expira la 31 decembrie 2013, odatã cu sfârºi-
tul perioadei tranzitorii ºi adeziunii complete a celor
douã þãri. Pentru multe profesii, românii ºi bulgarii
au porþile deschise. Nu se conteazã însã pe un nu-
mãr mare de resortisanþi din cele douã þãri. Pânã

aici, lucrurile sunt ... rezonabile. Romii? În numãr de
circa 20.000 în Franþa. Acestora li s-a cerut în mod
repetat sã se întoarcã în þãrile lor, România ºi Bulga-
ria, þãri responsabile de „reinserþia socialã”. Prin pro-
gramele de integrare ce trebuie promovate, pentru
care Uniunea Europeanã acordã fonduri structurale.
Inflexibil, ministru de Interne francez, Manuel Valls,
susþinut de majoritatea membrilor Guvernului Ay-
rault, opinezã cã „romii trebuie returnaþi la frontie-

rã, pentru cã nu existã altã soluþie”. ªi a fost invo-
catã Directiva 2004 privind returnarea. În urmã cu
trei ani, când Nicolas Sarkozy decretase expulzarea
romilor, Bruxellesul a ridicat tonul, folosind amenin-
þarea împotiva Parisului. Scandalul s-a stins repede.
La nivelul PS, unde se clameazã responsabilitatea
þãrilor de origine, prim-secretarul Harlem Desir spu-

ne cã „nu crede în teoriile conform cã-
rora unii oameni nu ar putea fi inte-
graþi”. ªi are dreptate. Sosirea stângii la
putere în Franþa nu a schimbat retorica
în chestiunea romilor. Repusã pe tapet.
Probabil din cauza alegerilor locale. Exis-
tã însã ºi alte impedimente „reciclate”:
vecinãtatea Turciei ºi Ucrainei, implicit
deschiderea la Marea Neagrã. Adicã po-
sibilitatea unui aflux de imigranþi. În mar-
tie a.c., Germania ºi Olanda au susþinut
cã România ºi Bulgaria nu oferã sufi-
ciente garanþii din cauza corupþiei de la
frontiere, cele douã þãri având semnatã
o declaraþie comunã de adeziune din
2008. Pentru ca, în 2010, 2011 ºi 2012,
sã fie refuzate la Schengen, Olanda fi-
ind „vârful de lance”. Franþa este, ofi-

cial, favorabilã admiterii celor douã þãri, cu condiþia
ca aceasta sã se realizeze în doi timpi: mai întâi des-
chiderea frontierelor aeriene, apoi cele maritime ºi
terestre. Deunãzi, Manuel Valles s-a declarat însã
„foarte rezervat” în privinþa acestei adeziuni. Care ar
urma sã fie repusã pe ordinea de zi, înainte de sfâr-
ºitul anului, pe perioada preºedinþiei lituaniene a UE.
Motiv pentru care premierul Victor Ponta s-a ºi aflat
la Vilnius, în zilele din urmã.
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Primarul a observat cã di-
rectorii celor ºase regii ºi ser-
vicii din subordine nu sunt
prezenþi la ºedinþã mai spre fi-
nalul dezbaterilor, când  unul
dintre consilierii municipali a
adus vorba de funcþionarii
publici ºi, implicit, de modul
cum se lucreazã în Primãria
Craiova. Alesul local al PP-
DD Mihai Cilibiu a cerut, din
nou, sã se sistematizeze cir-
culaþia la intersecþia strãzilor
„Dacia”  º i  „1  Decembrie
1918”, prin montarea unui se-
mafor. „Nu mai vreau sã re-
vin la funcþionarii Primãriei ºi
sã le mai spun de o sutã de

Olguþa cãtre directorii de regii:
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Lia Olguþa Vasilescu s-a
supãrat pe directorii din subordine.
Cãutându-i cu privirea prin sala de
ºedinþe ºi observând cã aceºtia lip-
sesc, edilul ºi-a amintit cã i-a mai

urecheat de câteva ori pentru rea
purtare, dar se pare cã ei nu au pri-
ceput nimic ºi continuã sã bage chiu-
luri atât la ºedinþele de comisii, cât
ºi la dezbaterile din plen.

ori cã interpelãrile consilieri-
lor trebuie rezolvate cu cele-
ritate. Bãgaþi-le în comisia de
sistematizare de sãptãmâna
viitoare, ca sã rezolvãm oda-
tã aceastã situaþie”, a rãspuns
Olguþa Vasilescu.

„V-am rugat
de trei ori!”

Supãrarea primarului s-a
accentuat când ºi-a aruncat
privirea în salã ºi a constatat
cã nici mãcar directorii ser-
viciilor din subordine nu îi res-
pectã ordinele, aceºtia nefi-
ind prezenþi la dezbaterile din
plen, cum de altfel nu parti-

cipã nici la întâlnirile din co-
misii. „Mai am o rugãminte
la directori: vãd cã nici acum,
în ºedinþa de CL, nu sunt toþi
prezenþi aici. Nu mai vreau
sã aud o singurã datã cã sunt
directori de regii subordona-
te Primãriei care nu se pre-
zintã la ºedinþele cu consi-
lierii. V-am rugat pânã acum
cel puþin de trei ori. Dacã
mai aud cã existã un singur
director care nu se prezintã
atunci când sunt ºedinþele cu
consilierii sau nu trimite pe
cineva cu mandat care sã-l
reprezinte, vã spun cã plecaþi
acasã!”.

Doar doi
directori erau

prezenþi
Nici dupã ce i-a ameninþat

cã îi trimite în ºomaj primarul
nu s-a calmat ºi a continuat
sã-i certe pe directorii absenþi.
„Este inadmisibil ca un singur
director  sã  f ie  prezent  la
ºedinþele cu consilierii de sãp-
tãmâna asta. Trimiteþi mãcar
un adjunct, pe cineva din par-
tea dumneavoastrã care poa-
te sã dea niºte relaþii consi-
lierilor. Este inadmisibil ceea
ce faceþi”, a continuat Olguþa
Vasilescu. În acel moment, în

salã nu erau prezenþi decât
doi directori: Florin Lungu de
la RAADPFL Craiova ºi Cris-
tian Popescu de la Salubrita-
te SRL. Au fost notaþi cu ab-
senþe directorul CAO, Con-
statin Mitriþã, cel care nu
obiºnuieºte sã participe la ast-
fel de întâlniri în plen, direc-
torul de la SC Pieþe ºi Târ-
guri Craiova, Cãtãlin Rescea-
nu, administratorul SC Termo
SRL Craiova, Nicolae Dege-
ratu. Cât priveºte directorul
RAT Craiova, Radu Preda,
acesta a fost prezent, dar îºi
primea totuºi muºtruluiala,
aflându-se pe hol în acel mo-
ment al discuþiilor.

Consilierul PDL, Dan
Cherciu a fost singurul care a
votat împotriva acestor achizi-
þii de teren, explicând cã nu ºi-
a oferit votul întrucât nu este
convins cã este cea mai bunã
procedurã. Amintindu-ºi cã
unele dintre aceste terenuri
aveau alþi proprietari, ºi anume
douã doamne în vârstã pe care
le-a cunoscut personal, alesul
local a propus sã se recurgã la
varianta exproprierii care ar fi
mult mai sigurã. „Mi-am pus
întrebarea de ce nu apelãm la
expropriere. ªtiu care este
rãspunsul pe care îl primim din
partea funcþionarilor Primãriei,
cã exproprierea este o proce-
durã greoaie, anevoioasã. Însã
sã nu uitãm cã pasajul subte-
ran a fost, pânã la urmã,
rezolvat prin expropriere. Ori

Consilierii municipali
au decis, cu majoritate de
voturi, achiziþia a cinci te-
renuri de la proprietari
pentru modernizarea sta-
dionului „Ion Oblemem-
co”. Consilierii din opozi-
þie au cerut primarului sã
procure pãmântul prin ex-
propriere, însã edilul a ex-
plicat cã procedura este
greoaie ºi ar putea împie-
dica realizarea proiectului.

exproprierea, zic eu, este o
procedurã care ne poate
aduce economii ºi este o
procedurã care, la urma urmei,
nu poate lãsa loc la interpre-
tãri, la subiectivism sau chiar
la anumite interese ale unora
sau altora. Acesta este motivul
pentru care sunt împotriva
tuturor acestor cinci puncte
pentru cã procedura putea fi
cu totul alta”.

De ce nu se
poate prin
expropriere

Primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu a spus cã achiziþia acestor
terenuri va trebui fãcutã urgent
pentru ca stadionul sã poatã fi
finanþat începând cu anul viitor.
Edilul a explicat cã, dacã se

tãrãgãneazã lucrurile, persoa-
nele care au promis cã vor
aloca bani pentru aceastã
investiþie ar putea sã nu mai
existe în acele funcþii de
conducere ºi proiectul sã cadã
atunci. „Sigur cã putem sã
stãm prin procedurã de expro-
priere, dumneavoastrã sunteþi
cei care decideþi, dar asta
înseamnã cã prelungim foarte
mult, dupã 2016, construcþia
acestui stadion. ªi atunci nu
mai putem sã mai garantãm
nimic pentru cã, probabil, nu o
sã mai fie aceleaºi persoane
care au promis construcþia
acestui stadion”, a declarat
Olguþa Vasilescu. Potrivit
acesteia, municipalitãþii îi revine
obligaþia sã punã la dispoziþie
terenul, apoi sã construiascã
parcãrile ºi utilitãþile. Restul
urmeazã sã se desfãºoare prin
Compania Naþionalã de Investi-
þii (CNI), care a realizat ºi Sala
Polivalentã.

Primãria Craiova este in-
vadatã de goange, acestea
fiind prezente peste tot, in-
clusiv în cabinetul primarului.
În încercarea de a explica de
ce autoritatea localã este ne-
mulþumitã de modul cum se
fac dezinsecþia ºi deratizarea
în oraº, city-managerul Cra-
iovei a dezvãluit cum edilul-
ºef a transportat, vrând-ne-
vrând, câteva goange ºi la
domiciliu, purtându-le în po-
ºetã. „Am dat de trei ori în

Primãria Craiova,
invadatã de goange

birou la doamna primar. ªi tot
au fost la ele acasã. S-a dus
doamna primar cu ele în
geantã acasã. ªi am fost ne-
voiþi sã apelãm la o firmã pri-
vatã sã o luãm, pe sponsori-
zare, sã ne facã ºi nouã Pri-
mãria. Ãsta este motivul pen-
tru care vrem sã rezolvãm lu-
crurile în Craiova. Vã rog sã
mã credeþi: nu am vrut sã vã
spun acest lucru, dar vi-l
spun“, a declarat Gheorghe
Nedelescu.

„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”„Plecaþi acasã!”

Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”
Vot majoritar pentru cumpãrarea
terenurilor de la „Ion Oblemeco”



4/ cuvântul libertãþii vineri, 27 septembrie 2013
eveniment

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Adrian Petriºor Neaþã, de 21 de ani,
autorul jafului de la magazinul de bijuterii
„Buigold”, din centrul Craiovei, rãmâne
dupã gratii. Magistraþii Tribunalului Dolj
i-au respins, ieri, ca nefondat, recursul de-
clarat împotriva mãsurii arestãrii preven-
tive luatã faþã de el de Judecãtoria Craio-
va pe 24 septembrie a.c. „Respinge re-
cursul declarat de recurentul inculpat
Neaþã Adrian Petriºor împotriva înche-
ierii nr. 204 din data de 24 septembrie
2013 pronunþatã de Judecãtoria Cra-
iova în dosarul nr. 31565/215/2013, ca
nefondat. Obligã recurentul – inculpat
la plata sumei de 150 lei reprezentând
cheltuieli judiciare cãtre stat, din care
suma de 100 lei reprezintã onorariu
avocat din oficiu. Definitivã. Pronun-
þatã în ºedinþa publicã din data de
26.09.2013”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Reamintim cã, luni dupã-amiaza, în ju-
rul orei 16.15, un tânãr necunoscut, având
faþa acoperitã cu un fular ºi înarmat cu
un pistol, a ameninþat angajatele magazi-
nului de bijuterii „Buigold”, din zona com-
plexului Unirea, din Craiova ºi a sustras
mai multe bijuterii din aur. Imediat dupã
sãvârºirea faptei, autorul a fugit, însã a
fost imobilizat pe stradã, în apropierea lo-
cului faptei, de agentul principal Marian
Peptuºel, din cadrul Secþiei 6 Poliþie Cra-
iova, care era în timpul liber ºi se plimba
cu soþia prin zonã.

Autorul a fost dus la sediul Secþiei 1
Poliþie, unde s-a stabilit cã este vorba de-
spre Adrian Petriºor Neaþã, de 21 de ani,
din comuna Seaca de Câmp, care folosi-
se un pistol-brichetã, iar prejudiciul cau-
zat, în valoare de aproximativ 8.000 de
lei, a fost recuperat în totalitate ºi restituit
pãrþii vãtãmate, iar tânãrul a fost arestat.

Autorul jafului de la magazinul
de bijuterii de la Unirea

rãmâne dupã gratii

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri-dimineaþã a fost organizatã
o acþiune în Craiova, pe linia deþine-
rii ilegale de arme. Astfel, poliþiºti
din cadrul Biroului Arme, Explozivi
ºi Substanþe Periculoase (BAESP),
împreunã cu agenþi ai Secþiei 2
Poliþie Craiova, în baza autorizaþiei
emise de magistraþii Judecãtoriei
Craiova, au fãcut o percheziþie la
domiciliul lui Eugen Pãunescu, de 39
de ani, din Craiova, unde au fost
gãsite douã pistoale neletale, marca
Ekol, ambele de calibrul 9 mm.

„Cu prilejul examinãrii sumare a
armelor s-a constatat cã ambele au
suferit modificãri, iar seriile fusese-
rã ºterse. În locuinþã au mai fost
gãsite ºi 20 de cartuºe de acelaºi

Un bãrbat de 39 de ani, din Craiova, este cercetat penal
de poliþiºtii BAESP din cadrul IPJ Dolj, dupã ce, în urma
unei percheziþii fãcute la locuinþa sa, ieri-dimineaþã,
oamenii legii au gãsit douã pistoale marca Ekol de cali-
brul 9 mm ºi 20 de cartuºe, pe care le cumpãrase din Bul-
garia, le modificase ºi le deþinea ilegal.

Pistoale deþinute ilegal
gãsite în locuinþa

unui craiovean

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, în cursul zilei de
miercuri, poliþiºti din cadrul
Secþiei 1 Poliþie Craiova –
Compartimentul Investigaþii
Criminale ºi Proximitate, în
urma activitãþilor specifice des-
fãºurate au pus în executare
mandatul emis de Judecãtoria
Craiova pe numele inculpatei
Mariana Stanache, de 56 de
ani, din Craiova, condamnatã

o pedeapsã de 7 ani închisoa-
re pentru înºelãciune. „Cea în
cauzã a fost introdusã în Cen-
trul de Reþinere ºi Arestare
Preventivã din cadrul Inspec-
toratului, urmând sã fie depu-
sã în penitenciar pentru exe-
cutarea pedepsei”, ne-a decla-
rat agent principal Amelia Cã-
prãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Mariana Stanache a ajuns la

aceastã pedeapsã întrucât este
recidivistã, având la activ o
condamnare cu suspendare pri-
mitã în 2004, pe care judecãto-
rii au decis, acum sã o adauge
la pedeapsa primitã în noul do-
sar. Femeia a fost trimisã în
judecatã în februarie 2012, iar
dupã un an de zile de proces,
în februarie 2013, Judecãtoria
Craiova a pronunþat sentinþa în
dosar: „Condamnã inculpata
Stanache Mariana la pe-
deapsa de 4 ani închisoare.
În baza art. 864 C.pen. Re-
vocã suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere
privind pedeapsa de 3 ani în-

chisoare aplicatã prin sentin-
þa penalã nr. 350/27.01.2004
a Judecãtoriei Craiova, de-
finitivã prin neapelare la data
de 05.02.2004, ºi  dispune
executarea în întregime a pe-
depsei, care nu se contopeº-
te cu pedeapsa aplicatã prin
prezenta, în final inculpata
executând 7 ani închisoare.
Admite acþiunea civilã formu-
latã de partea civilã SC ÞI-
RIAC LEASING IFN SA ºi
obligã inculpata la plata su-
mei de 231.184,13 lei daune
materiale cãtre aceasta. Ad-
mite acþiunea civilã formula-
tã de partea civilã VB LEA-

SING ROMÂNIA IFN SA ºi
obligã inculpata la plata su-
mei de 77.453,21 lei daune
materiale cãtre aceasta. În
temeiul art.191 C.proc.pen.,
obligã inculpata la 1.100 lei
cheltuieli judiciare statului”,
se aratã în încheierea de ºedin-
þã a Judecãtoriei Craiova. 

În aceeaºi zi, inculpata a
declarat recurs, care a fost so-
luþionat pe 19 septembrie a.c.,
la Curtea de Apel Craiova.
Instanþa a respins recursul fe-
meii, ca nefondat, astfel cã s-
a emis mandatul de executare
a pedepsei în baza cãruia a
fost ridicatã ºi încarceratã.

O femeie în vârstã de 56 de ani, din
Craiova, a fost introdusã în arestul IPJ
Dolj, în cursul zilei de miercuri, în baza
mandatului de executare a pedepsei
emis pe numele ei. Craioveanca a fost
condamnatã la 7 ani de închisoare cu
executare pentru înºelãciune, sentinþa
rãmânând definitivã pe 19 septembrie

a.c., când Curtea de Apel Craiova i-a
respins recursul declarat împotriva
hotãrârii pronunþate pe fond de Jude-
cãtoria Craiova. Femeia va fi transfe-
ratã în penitenciar, pentru executarea
pedepsei, însã are de achitat peste
300.000 lei daune materiale cãtre
Þiriac Leasing ºi VB Leasing România.

Craioveancã condamnatã la 7 aniCraioveancã condamnatã la 7 aniCraioveancã condamnatã la 7 aniCraioveancã condamnatã la 7 aniCraioveancã condamnatã la 7 ani
de închisoare pentru înºelãciunede închisoare pentru înºelãciunede închisoare pentru înºelãciunede închisoare pentru înºelãciunede închisoare pentru înºelãciune

calibru. Poliþiºtii craioveni au stabilit
cã bãrbatul deþinea ilegal armele, pe
care le-a cumpãrat în luna august
a.c. din Republica Bulgaria ºi le-a
introdus în aceeaºi zi, fãrã drept, în
România, fãrã a le declara organelor
de control vamale”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Poliþiºtii BAESP au întocmit dosar
penal în cauzã, ºi continuã cercetãri-
le sub aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de deþinere de armã neletalã din
categoria celor supuse autorizãrii,
fãrã drept, ºtergerea fãrã drept a
marcajelor de pe armele de foc ºi
contrabandã calificatã. Cele douã
arme ºi cartuºele au fost ridicate în
vederea continuãrii verificãrilor.
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Investiţia de modernizare şi ex-
tindere a Unităţii de Primiri Urgen-
ţe va costa şapte milioane de euro,
lucrările urmând să se desfăşoare
pe parcursul a doi ani. Suprafaţa
destinată acordării asistenţei me-
dicale de urgenţă ar urma să creas-
că de la 800 de metri pătraţi, cât
are în prezent, la aproape 3.600 de
metri pătraţi. În ceea ce priveşte
construirea compartimentului de
cardiologie intervenţională şi chi-
rurgie cardiovasculară, acesta va
răspunde unei necesităţi majore a
întregii regiuni Oltenia, servind o
populaţie de pes te 2 milioane de
locuitori, luând în calcul faptul că
între Timişoara şi Bucureşti nu mai
există niciun alt spital care să ofe-
re aceste servicii.

„Dorinţa noastră a fost să fa-
cem o unitate de primiri-urgenţe
modernă, întrucât ceea ce aveam
la spital nu mai c orespunde.  În
acest moment, ne pregătim să fa-
cem o Urgenţă de aproape 3.600
de metri pătraţi. Această clădire va
fi cât actualul Aeroport din Craio-
va. Vă spunem cu mândrie, desi-
gur, că au mai fost şi alte investiţii
de acest gen în ţară – modernizări,
cosmetizări –, dar acum, pentru
prima dată, o autoritate publică lo-
cală, ia totul în mâini şi constru-
ieşte de la zero o nouă Unitate de
Primiri-Urgenţe. Iar semnalele pe
care le-am primit de la colegii noştri
de la Spitalul de Urgenţă au fost
că această investiţie este bineveni-
tă. După Floreasca, după Târgu
Mureş, Craiova va fi între primele
în ceea ce priveşte această zonă
de Primiri-Urgenţe”, a declarat Ion
Prioteasa, preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj.
Lucrările vor demara anul viitor

Preşedintele Cons iliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, a decla-
rat, ieri, că doreşte ca lucrările să
înceapă chiar în primăvara anului
viitor. Potrivit proiectului, Unitatea
de Primiri Urgenţe va avea subsol,
parter şi două etaje. La ultimul etaj
va funcţiona un bloc operator, care
va fi legat printr-o pasarelă direct

Consiliul Judeţean Dolj investeşte în salvarea de vieţi
13 milioane de euro
pentru Urgenţă şi
Cardiologie intervenţională

Pagină realizată de RADU ILICEANU

Modernizarea şi extinderea Unităţii de
Primiri Urgenţe, dar şi construirea de la
zero a unui Centru de chirurgie cardio-
vasculară sunt două investiţii care, cu si-
guranţă, vor da o şansă în plus celor câ-
teva zeci de mii de bolnavi ce trec pragul
Spitalului Judeţean din Craiova. Ieri, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion

Prioteasa, a prezentat detaliile legate de
ridicarea celor două obiective în care se
vor investi nu mai puţin de 13 milioane
de euro. Craiova ar urma, astfel, să se
claseze în primele trei departamente de
urgenţă din ţară şi, după o lungă aştepta-
re, la Spitalul Judeţean se vor efectua şi
intervenţii pe cord deschis.

de ATI, iar prin cealaltă pasarelă
va fi legat centrul de cardiologie
direct de spital.

„Mai avem mandat până în 2016
şi ne dorim ca aceste două mari
investiţii să fie făcute obligatoriu.
Din aceste punct de vedere punem
la bătaie toţi banii CJ , având în
vedere faptul că fondurile europe-
ne care vor veni de la anul până în
2020 au un grad foarte mare de
probabilitate. Nu ştim care va fi
caietul de sarcini, nu ştim ce pu-
tem face cu ele. Timpul se duce şi
oamenii au nevoie în fiecare zi de
servicii medicale, aşa că nu mai
aşteptăm, ne canalizăm pe aceste
obiective. Modernizarea şi extin-

derea UPU va dura în jur de doi
ani, cealaltă investiţie doar un an.
Ne dorim să punem pe SEAP toa-
te licitaţiile, ca ulterior, pe parcur-
sul acestei ierni,  să participe cei
interesaţi. Sumele sunt foarte mari,
este posibil să vină constructori din
toată ţara, însă la primăvară ne
dorim să înceapă această lucrare”,
a mai spus Ion Prioteasa.
Sprijin din partea UMF Craiova

La întâlnirea de ieri a participat
şi rectorul Universităţii de Medici-
nă şi Farmacie, prof. univ. dr. Ion
Rogoveanu, care a declarat că se
vor depune toate eforturile nece-

sare pentru formarea medicilor de
care spitalele din Craiova au nevo-
ie. De altfel, rolul principal al Uni-
versităţii în cadrul acestui proiect
este tocmai acela de a pregăti chi-
rurgi care să opereze pe inimă.

„Este un proiec t ambiţios, de
mare amploare, un proiect de care
nu numai Craiova avea nevoie, ci
întreaga zonă a Olteniei. Pe lângă
modernizarea Urgenţei, acest cen-
tru de cardiologie intervenţională
şi chirurgie cardiovasculară, spe-
răm noi, va rezolva în cea mai mare
parte suferinţa bolnavilor cardiaci.
Poate la fel ca şi investiţia materi-
ală,  poate mai dificilă, este pregă-
tirea resursei umane. Dar cu cer-

titudine ne vom implica în forma-
rea tinerilor noştri şi vreau să spun
că avem studenţi şi rezidenţi ca-
pabili să practice această speciali-
tate de vârf.  Am c ontac tat deja
colegii noştri din ţară şi am avut
discuţii cu rectorii universităţilor de
medicină şi farmacie din centrele
de tradiţie. Am toată disponibilita-
tea acestora de a ne sprijini în for-
mare tinerilor noştri rezidenţi, dar
şi de a ne ajuta cu cadre didactice
deja formate, care să vină şi să lu-
creze în aceste două obiective. Pot
să vă asigur că vom contribui cu
toate forţele la formarea medicilor
de care Craiova are nevoie”, a spus

prof.  univ. dr.  Ion Rogoveanu,
rectorul Universităţii de Medicină
şi Farmacie din Craiova.

Urgenţa Spitalului Judeţean,
una dintre cele mai
aglomerate din ţară

La rândul său, managerul Spi-
talului Clinic Judeţean de Urgenţă
din Craiova, conf. univ. dr. Florin
Petrescu, a precizat că investiţiile
anunţate ieri  vor rezolva două din
marile probleme ale unităţii sanita-
re. În plus, în aceste condiţii, spi-
talul va încerca să obţină catego-
ria I A, ceea ce ar putea aduce un
plus şi la capitolul buget, dar şi la
performanţă.

„Numărul de solicitări în Unita-
tea de Primiri Urgenţe de la noi este
foarte mare, printre primele două
la nivel naţional. Am constatat că
trebuie să facem ceva pentru a
aduce acest sector la standarde. De
aici a pornit adresarea noastră că-
tre Consiliul Judeţean de unde am
avut în permanenţă susţinere. Am
prezentat situaţia şi tot saff-ul Con-
siliului Judeţean a c onsiderat că
este o propunere optimă. Mai mult
decât atât, la un moment dat s-a
mers pe unificarea c entrului de
cardiologie cu Spitalul Judeţean,
pentru că o unitate sanitară atât de
mare nu poate să funcţioneze fără
un centru de cardiologie. După
preluarea acestuia am constatat că
avem iarăşi o problemă. Aceasta
se numea chirurgia cardiovascu-
lară şi cardiologia intervenţională
pentru că aceste lucruri nu funcţi-
onează în centrul nostru. Am ce-
rut o nouă investiţie Consiliului
Judeţean şi am găsit toată deschi-
derea”, a explicat conf. univ. dr.
Florin Petrescu.

„Constituirea unor centre
de excelenţă

este absolut obligatorie”
În Spitalul Clinic Judeţean de

Urgenţă sunt trataţi anual circa
165.000 de bolnavi, această unita-
te depăşind cu mult aria de adre-
sabilitate a judeţului, devenind un

spital regional, în care Unitatea de
Primiri Urgenţe trebuie să facă faţă
unei af lux de peste 135.000 de
cazuri anual.

„Supraaglomerarea departamen-
telor de urgenţă este o realitate în
toată lumea. Este evident că tren-
dul este acela de creştere a numă-
rului pacienţilor în departamentele
de urgenţă, cu cât acestea oferă un
standard de asistenţă medicală mai
înalt. Prin urmare constituirea unor
centre de excelenţă este absolut
obligatorie. Acolo se concentrează
resursele, experienţa, competenţa
care pot să fie menţinute cu un vo-
lum mare de pacienţi şi o comple-
xitate deosebită a cazurilor”, a afir-
mat dr. Luciana Rotaru, medic-şef
SMURD Dolj.

Investiţiile ar putea aduce
un buget mai mare pentru

Spitalul Judeţean
Vicepreşedintele Consiliului Ju-

deţean Dolj, Cristinel Iovan, a ex-
plicat că toate aceste investiţii au
loc şi în contextul în care construi-
rea unui spital regional nou, la Cra-
iova, pare, mai degrabă, să fie o
perspectivă îndepărtată.

„Cu toate plusurile şi minusuri-
le acestui spital trebuie să spunem
că am luat hotărârea de a investi
în această unitate medicală pentru
că nu există posibilitatea de con-
struire a unui nou spital. Dacă am
fi ştiut că într-un an, doi, trei ar fi
existat această posibilitate, am fi
aşteptat ca acest spital să se ridi-
ce. Problemele legate de sănătate
sunt foarte importante şi nu pu-
tem să fim indiferenţi la asemenea
lucruri. Vreau să fac o scurtă ra-
diografie a ceea ce înseamnă Spi-
talul Judeţean: pes te 50.000 de
metri pătraţi construiţi, 3.500 de
angajaţi, un buget de 2.000 de mili-
arde, toate specializările acoperite,
cu excepţia câtorva pe care încer-
căm să le acoperim în aceşti ani,
astfel încât spitalul să treacă de la
gradul II la gradul I şi să primească
câteva sute de miliarde în plus”, a
declarat Cristinel Iovan, vicepreşe-
dintele Consiliului Judeţean Dolj.
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Preşedintele PSD Craiova, Lia Ol-
guţa Vasilescu, a făcut o scurtă pre-
zentare a proiectelor duse la bun sfâr-
şit din funcţia de primar, ca cea mai
puternică femeie din PSD Dolj. „S-
au schimbat foarte multe lucruri de
acum un an şi jumătate, atunci în-
cercam să vă conving că este o şansă
ca o femeie să câştige Primăria. Am
reuşit această performanţă pentru că
multe dintre dumneavoastră mi-aţi
fost alături. Ne luptăm încă cu mi-
soginismul, sunt singura femeie pri-
mar al unui oraş mare, în Dolj sunt
doar patru femei primar din peste
100 de primării. Miza este foarte
mare, aşteptările sunt mari, eu per-
sonal sunt nemulţumită de primul an
de mandat pentru că nu am reuşit să

Aurelia Filip, şefă la organizaţia
de femei a PSD Craiova

Organizaţia Municipală a Femeilor Social Democrate
Craiova s-a întrunit miercuri, 25 septembrie, în conferin-
ţă de lucru, pentru a-şi alege preşedintele. La eveniment
a participat preşedintele Organizaţiei PSD Craiova – Lia
Olguţa Vasilescu, preşedintele PSD Dolj – deputatul Clau-
diu Manda, preşedintele Organizaţiei pentru Tineret PSD
Dolj – Florentin Tudor şi senatorul PSD Mihai Fifor. Re-

zultatul alegerilor nu a fost deloc unul surprinzător, având
în vedere că în “competiţie” s-a înscris doar Aurelia Filip,
şefa Sălii Polivalente din Craiova, şi, aşa cum era de aş-
teptat, a şi câştigat. Desigur, împotriva niciunui contra-
candidat. Cu toate acestea, noul preşedinte al OFSD Cra-
iova a precizat că este “o fire competitivă”. Cu cine concu-
rează şi pentru ce încă nu am aflat, dar rămâne de văzut!

merg în ritmul pe
care l-aş fi vrut.
Cu toate acestea,
am avut şi reuşi-
te, am introdus

mai multe reţele de apă decât în ulti-
mii şase ani, am reuşit să deblocăm
multe proiecte rămase în spate, am
asfaltat mai mult în primele opt luni
ale acestui an decât în ultimii doi ani
şi jumătate, achitând şi datoriile. Este
prima dată în ultimii 20 de ani când
avem rectificări bugetare pe plus,
acest lucru ne-a permis să nu creş-
tem taxele şi să reducem gigacalo-
ria. Ne dorim, de asemenea, să fim
un oraş verde, urmează să începem
reabilitarea celor trei mari bulevarde
ale Craiovei. Mi-ar fi plăcut să am
bani să pun asfalt în toate cartierele.
Anul viitor vom discuta în alte con-
diţii, pentru că, iată, începem să ne
mişcăm. Am o veste bună şi în în-
văţământ: am reuşit să obţinem un

contract cu BERD pentru reabilita-
rea şcolilor, mai puţin cele declarate
monumente istorice. Din păcate pro-
cedurile durează foarte mult, dar spe-
răm ca prietenii noştri parlamentari
să ne ajute în acest sens”, a spus
primarul Craiovei.
“Nu vom cunoaşte locul doi”

Aurelia Filip, singurul candidat la
funcţia de preşedinte al Organiza-
ţiei Municipale a Femeilor Social
Democrate, a fost aleasă în unani-
mitate de femeile pesediste. Aceas-
ta şi-a asigurat colegele că “spiritul
de învingătoare” nu o va lăsa să
“cunoască locul doi”. «Pentru că
vin din sport, trebuie să spun că
mă caracterizează competiţia unde
cuvinte precum „nu se poate” sau
„este greu” nu se regăsesc. Avem
multe campionate de dus împreu-
nă şi mă bazez pe spiritul de învin-
gătoare şi pe munca de echipă a

organizaţiei. Noi, ca organizaţie de
femei, avem exemple foarte bune
în faţă şi vă promit că voi face tot
ce îmi stă în putinţă pentru a nu
cunoaşte locul doi. Ca obiective ne
propunem identificarea electoratu-
lui feminin, implicarea în identifi-

La nivelul zonei transfrontaliere,

carea noilor votanţi, implicarea în
promovarea ideilor şi proiectelor
Partidului Social Democrat», a spus
noul preşedinte al Organizaţiei Mu-
nicipale de Femei, Aurelia Filip.

ALINA DRĂGHICI

Ieri, reprezentanţii ARIES au făcut o  prezentare în detaliu a
proiectulu i pe reg iunea Olten ia ş i a rezu ltatelo r in termediare
ale pro iectelor pilo t. „Astăzi ( n.r. – ieri) are loc prima în tâln ire
locală şi prima conferinţă de pres ă de promovare a pro iectu-
lu i, care este unu l st rategic, prin prisma parteneriatului. Pro-
iectul îşi propune armonizarea, la nivelu l în treg ii zone trans-
frontaliere, a  politicilor economice, sociale, de mediu ş i cu l-
tu rale, în  scopul întăririi coeziunii economice, sociale şi teri-
to riale şi a creşterii compet itiv ităţ ii economice”, a precizat
Silviu  Bratu, expert în echipa de proiect.
Strategie comună de dezvoltare teritorială

Pro iectul va avea ca rezultate: rapoarte de evaluare asupra
gradulu i de coeziune socială, economică şi teritorială, asupra
competitivităţii economice şi de mediu a zonei transfrontalie-
re, o  Strategie comună de dezvo ltare teritorială, o bază de
date terito rială operaţ ională comună şi suport cartografic, un
observator teritorial al zonei transfrontaliere, două proiecte

ARIES Oltenia implementează, în calitatea sa de parte-
ner, proiectul „Strategie Comună pentru Dezvoltarea Terito-
rială Durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria”,
alături de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administra-
ţiei Publice (partener lider) şi alţi 10 parteneri din Româ-
nia şi Bulgaria. Proiectul se va finaliza în februarie 2014 şi

Armonizarea politicilor economice, sociale şi culturale
se derulează în cadrul Programului de Cooperare Trans-
frontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară
nr. 1: Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastruc-
tura de transport, informaţii şi comunicaţii, Domeniul de
intervenţie nr. 2: Dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor de
informaţii şi comunicaţii în zona transfrontalieră.

Grupurile-ţintă vizate de proiect sunt unităţi din
administraţia publică centrală şi locală, universităţi,

institute de cercetare, firme care îşi desfăşoară activita-
tea în zona transfrontalieră România – Bulgaria

in tegrate pilot şi cinci proiecte pilo t s ecto riale (economie,
educaţ ie-resurse umane de dezvoltare, agricultu ră-îmbună-
tăţiri funciare, t rans port -infras tructură şi turism), sch imb de
informaţii şi diseminare de cunoş tinţe, un brand de regiune
transfrontalieră p romovat la n ivel european.

„Există ch iar şi un site unde poate fi consultat stadiul de
implementare a proiectului. Vrem, totodată, să creionăm o strate-
gie de dezvoltare a acestei regiuni, prin implementarea unui pro-
iect-pilot, să dezvoltăm o bază-comună de date, cartografierea
principalelor resurse în partea de graniţă, precum şi cinci proiec-
te sectoriale în domeniul economic, competitivitatea în afaceri,
dezvoltarea resurselor uman în educaţie, în domeniul agricultu-
rii, transportului-infrastructurii şi turismului”, a mai spus Silviu
Bratu, ieri, în cadrul conferinţei de presă.

La aces t eveniment au mai luat  parte Ştefan  Staynov  –
manager proiect, reprezen tant  al Min isterulu i Dezvoltării Re-
gionale din Bulgaria; Ves elna Antonova – tehnical as sis-
tant Admin ist raţia  Pleven şi Iu lia Postaru  – manager proiect
pilo t Europroject . 

MARGA BULUGEAN

 Facilitatea de factoring de tip club
este importantă pentru Sensiblu, par-
te a Grupului A&D Pharma, atât din
perspectiva diversificării surselor de

Premieră bancară în România:

 Prima facilitate
de factoring de tip club

Banca Comercială Română şi UniCredit Ţiriac Bank au acordat
prima facilitate de factoring de tip club din România. Facilitatea în
cuantum de 100 de milioane de euro în echivalent lei a fost obţinu-
tă de compania Sensiblu, parte a grupului farmaceutic A&D Phar-
ma, pentru încasarea în avans, în baza unui mecanism de factoring
fără regres, a creanţelor deţinute de această companie în relaţia
cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casele Judeţene de
Asigurări de Sănătate din România. UniCredit Ţiriac Bank a avut
rol de coordonator principal şi agent al finanţării de factoring.

finanţare, cât şi din perspectiva opti-
mizării structurii de finanţare clasice,
utilizate până în prezent. Caracteris-
tica de bază a aces tei soluţii de fi-

nan ţare este lichidizarea directă a
activelor deţinute – soluţie mult mai
potrivită pentru finanţarea unei com-
panii din industria farmaceutică. Fa-
cilitatea astfel implementată este fi-
nanţată în mod egal de Banca Co-
mercială Română şi UniCredit Ţiriac
Bank şi constituie o formă de sus-
ţinere a sistemului de sănătate ro-
mânesc prin lichidizarea creanţe-
lor asupra Casei Naţionale şi a Ca-
selor Judeţene de Asigurări de Să-
nătate. Banca Comercială Română,
BRD Groupe Société Générale şi
UniCredit Ţiriac Bank au acordat
A&D PHARMA un credit sindi-
calizat tip club în valoare de 190 de
milioane de euro, pentru refinan-
ţarea nevoilor generale de susţi-
nere a activităţii de bază, precum
şi a celor de dezvoltare a grupului.
Tranzacţia este cea mai importan-

tă din sectorul farma în anul 2013.
Refinanţarea nevoilor generale
de susţinere a activităţii de bază

În paralel cu facilitatea de tip fac-
toring şi în strânsă legătură cu aceas-
ta, grupul A&D Pharma a încheiat o

tranzacţie de refinanţare cu majorare
a sumei prin intermediul unei sindi-
calizări de tip club, în sumă de până
la 190 de milioane de euro. Aceasta
are drept obiect refinanţarea nevoi-
lor generale de susţinere a activităţii
de bază, precum şi pe cele de dezvol-
tare ale grupului şi este cea mai im-

portantă tranzacţie de acest tip re-
alizată pe piaţa farmaceutică româ-
nească în anul 2013. Banca Comer-
cială Română, BRD – Groupe So-
ciete Generale şi UniCredit Ţiriac
Bank au participat în mod egal la
finanţare, având rolul de Aranjori
Principali Mandatati, cu UniCredit
Ţiriac Bank în calitate de agent de
garanţie şi UniCredit Bank AG –
London Branch în calitate de agent
de facilitate. Banca Comercială Ro-
mână a îndeplinit rolul de coordo-
nator al tranzacţiei de refinanţare.

MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU

Nu împãrtãºesc opinia, larg rãspânditã pe
scena publicã, potrivit cãreia problema câini-
lor maidanezi, cu tot ceea ce a generat în ul-
timele câteva sãptãmâni, ar fi o biatã diversi-
une menitã a ne sustrage de la chestiunile ar-
zãtoare la ordinea zilei. În acelaºi registru cu
cea a Roºiei Montane, ea reprezintã cu certi-
tudine o realitate ºi, prin urmare, are nevoie
de o rezolvare. Urgentã ori nu, ãsta e deja un
alt discurs.

Iubesc câinii, mãrturisesc de la început:
fãrã fanatism ºi, deci, fãrã ipocrizie. Dacã
printre cele mai percutante dintre amintirile
copilãriei mele, petrecute la þarã, cea a câine-
lui alb, botezat de mine… Florea, este printre
cele vii ºi recurente, lucrul acesta ar trebui sã
mã sustragã din cercul vreunei ambiguitãþi.

Acum câteva luni, din cauza unor trans-
formãri în ogradã, m-am vãzut obligat sã-i
gãsesc o gazdã temporarã lui Max, câinele
pe care mama sa mi l-a lãsat, aº zice „cu
limbã de moarte”, drept moºtenire. Clipele
când ea s-a stins, refuzând mâncarea ºi indi-
cându-mi, cu privirea resemnatã a sfârºitului
pe care-l aºtepta, mã iscodesc ºi acum, la
mai bine de cinci ani, aproape cu aceeaºi for-
þã de sugestie cu care retrãiesc momente si-

(NE)oameni ºi (NE)câini(NE)oameni ºi (NE)câini(NE)oameni ºi (NE)câini(NE)oameni ºi (NE)câini(NE)oameni ºi (NE)câini
milare cu persoane foarte dragi ce nu mai
sunt în aceastã lume.

Revenind însã la soarta câinilor de-acum
legiferatã, cu concursul instanþelor politice ºi
juridice ale Þãrii, nu mã pot sustrage, la rân-
du-mi, fãrã riscul unei complicitãþi vinovate,
de la actul unei luãri de poziþie. ªi, în egalã
mãsurã, fãrã un alt risc, mult mai pervers,
acela de a fi catalogat, în tonul cu un singur
sens pe care dezbaterea însãºi îl degajã, fie
duºman al bietului animal, fie un fanatic iubi-
tor al lui: alb ori negru, ori una, ori alta. Ca ºi
când înþelepciunea strãveche ºi atestatã coti-
dian de propria-ne existenþã cã adevãrul e mai
totdeauna pe la mijloc ar fi o butadã demnã
de ignorat.

În consecinþã, cred cã ecuaþiei bipolare oa-
meni ºi câini, ce pare sã fi confiscat întreaga
dezbatere (personal aº fi preferat sintagma
lui Llosa, Nobelul peruan, „Oraºul ºi câinii”,
fiindcã, la o analizã atentã e îndoielnicã func-
þionarea legii în mediul rural), i-ar fi de prefe-
rat „NE(oameni) ºi (NE)câini”, exact în struc-
tura lexicalã pe care o propun. Sã mã explic.

Aºa cum existã, pe urmele aceleiaºi înþe-
lepciuni milenare, oameni ºi ne-oameni, exis-
tã ºi câini ºi ne-câini. Este inutil sã intrãm aici

în analize mai savante, psihologice, sociolo-
gice etc. Mult mai utilã, întrucât la îndemâ-
nã, este tranºarea fãþiºã, fãrã menajamente a
acestei disocieri: ca agent al neomeniei, indi-
vidul, autosuspendat din orice orizont al mân-
tuirii, va continua sã întrupeze ºi sã practice
ofertele Rãului, de la sperjur ºi înºelãciune
pânã la crimã. Cã n-ar fi unicul vinovat (chiar
ºi cu scuza sorþii ºi a circumstanþelor, mobi-
lurilor etc., vezi cazul clinic al Raskolnikovi-
lor dostoievskieni!) e cu totul altceva. Cert e
cã, fiinþe trãind în imediata vecinãtate a omu-
lui – ºi a ne-omului – cãruia, nu-i aºa, nu
degeaba îi este ºi cel mai bun prieten, câinele
este, la rându-i, distribuibil în categoria nega-
tivã a propriei sale rase. Oricât de amendabi-
lã, disocierea de mai sus are, cel puþin la o
primã evaluare, un resort comun: instinctul.
Omul pradã instinctului este, schimbând ceea
ce e de schimbat, un câine, iar faptul cã e aºa
o confirmã mai bine decât orice apelativul de
ocarã intrat în limbajul comun: nu fi câine,
eºti un câine de… om!

Însã de-abia de aici intervine dilema cea
mai dificilã: fiindcã dacã ne-omul nu e de-
semnat juridic nimicirii, ci supus unor acte
punitive cu scopul precis formulat al reinte-

grãrii sale sociale, soarta, prevãzutã de noul
act normativ, îi neagã orice ºansã. Iar dacã
ne-omului i-a lipsit educaþia, dispreþul ori in-
diferenþa familiei, a societãþii, ne-câinele, adi-
cã maidanezul, abandonat ori ivit, fãrã voia
sa, printre oameni ºi ne-oameni, i se refuzã
orice ºansã: mai precis, una care sã-i stea
în… puterea sa, iar nu în puterea altora.

Aici mi se pare cã se închide un cerc, vi-
cios, desigur, în care însã cruzimea aºezatã
indistinct în sarcina adepþilor deciziei legisla-
tive interfereazã, aiuritor, cu ipocrizia unor
iubitori sinceri ori doar interesaþi ai bietelor
animale. Cei dintâi sunt chemaþi, prin statut,
sã ofere o soluþie la o problemã mai mult de-
cât realã, ceilalþi sã-ºi strige, fie ºi cu sinceri-
tatea unei iubiri, protestul. Puþini, totuºi, cei
dispuºi sã accepte cã, aºa cum spuneam, ade-
vãrul e, undeva, pe la mijloc. Un mijloc pe
care, atât cât reuºesc sã-mi dau seama, exis-
tã cu adevãrat, nu atât în litera legii, cât în
spiritul ei. ªi nu voi repeta aici o aserþiune
prea mult abuzatã în disputã cum cã viaþa
unui om valoreazã mai mult decât orice. Fi-
indcã uneori cea mai nenorocitã dintre expli-
caþii îºi ia ca suport exact acest ambiguu, fan-
tomatic chiar, orice.

Potrivit organizatorilor, acesta
este primul târg de joburi organi-
zat într-o comunã doljeanã ºi pen-
tru cã numãrul celor interesaþi a
fost destul de mare, se pregãteºte
o nouã ediþie, care ar putea avea
loc în iarnã. “Îmi pare bine cã ne
întâlnim la primul târg de joburi
organizat în comun Podari, acesta
fiind, de altfel, primul târg de jo-
buri organizat în mediul rural. Pro-
iectul are ca ºi obiectiv principal
calificarea ºi recalificarea în dome-
niile de activitate care sunt cãutate
pe piaþa muncii. Târgul organizat
astãzi este strict legat de domeniul
hotelier ºi alimentar. Astãzi sunt
oferite locuri de muncã în dome-
nii precum cel hotelier, alimentaþie
publicã, patiserie-cofetãrie, ospã-
tar. Sper ca participanþii sã-ºi gã-
seascã un loc de muncã bine
meritat, pentru cã oferte din
partea agenþilor economici
sunt. Targetul acestui proiect
era ca zece la sutã din cur-
sanþi sã fie angajaþi, dar este
deja atins. De asemenea, pen-
tru cã am vãzut cã numãrul
celor interesaþi de un târg de
joburi este destul de mare, în
iarnã vom organiza o a doua

Sâmbãtã, 12 octombrie, ora 13.00, la Universitatea din Craiova (sala
444) se va desfãºura concursul „Korean Speech Contest România”,
organizat de Asociaþia Interculturalã Româno-Coreeanã, în parteneriat
cu Centrul Cultural  Korean ºi Ambasada Republicii Coreea la Bucu-
reºti. Se pot înscrie toþi cei care nu au studiat limba coreeanã în
Coreea ºi care au împlinit deja 14 ani. Vor fi organizate douã grupe de
concurs: începãtori, care au maximum doi ani de studiu de limba
coreeanã, ºi intermediari, cu peste doi ani de studiu. Premiile vor
consta produse electronice, CD-uri ºi DVD-uri cu muzicã coreeanã.

MARGA BULUGEAN

P o d a r i ,  p r i m a  c o m u n ã  c u  t â r g  d e  j o b u r i
ªcoala din comuna doljeanã Po-

dari a gãzduit, ieri, târgul de joburi
organizat în cadrul proiectului “Ser-
vicii destinate stimulãrii ocupãrii în
muncã pentru persoanele din mediul
rural”. Evenimentul, în cadrul cãru-
ia ºi-au prezentat ofertele de anga-
jare reprezentanþi ai hotelurilor, re-
staurantelor ºi cofetãriilor din Cra-
iova, precum ºi din Podari, a repre-
zentat o ºansã în plus pentru zecile
de persoane care au urmat cursuri
de calificare în domeniul hotelier, ali-
mentaþie publicã, patiserie-cofetãrie
ºi au venit sã-ºi depunã CV-ul, dar
ºi sã stea de vorbã cu angajatorii.

ediþie a acestui eveniment”, a pre-
cizat Marilena Andreescu, mana-
ger de proiect.

Prezent la deschiderea târgului
de joburi, primarul comunei Po-
dari, Constantin Gheorghiþã, le-a
spus celor prezenþi cã sperã cã prin
intermediul unor astfel de acþiuni
numãrul celor care nu au un loc
de muncã va scãdea. “Sunt încân-
tat cã prima ediþie a acestui târg de
joburi are loc în comuna Podari.
Sunt încântat, de asemenea, cã 23
dintre cursanþi ºi-au gãsit deja loc
de muncã. Sper cã ºi pe viitor vom
reuºi sã mai organizãm astfel de
activitãþi în sprijinul comunitãþii, iar
numãrul celor care nu au un loc
de muncã sã scadã cât mai mult”,
a precizat Constantin Gheorghiþã,
primarul comunei Podari

“O ºansã în plus”
De cursurile de calificare pro-

fesionalã cerutã pe piaþa forþei de
muncã beneficiazã un grup format
din 200 de persoane defavorizate,
iar 100 de persoane din grupul-þintã
din comuna Podari participã la pro-
movarea culturii antreprenoriale.
Grupul-þintã beneficiazã de medi-
eri ºi angajãri, cu impact direct
asupra reducerii ºomajului de lun-
gã duratã. La sfârºitul stagiului de
pregãtire, pe lângã cunoºtinþele în
domeniu, cursanþii primesc certi-
ficate de calificare profesionalã.
“Am lucrat ca ºi confecþioner ºi
din luna februarie a acestui an am
rãmas fãrã loc de muncã. Acest
târg de joburi este o ºansã în plus
pentru mine. În timpul cursurilor
am învãþat lucruri noi, mi-ar plã-

cea sã lucrez ca ºi cofetar
sau patiser, am stat de vor-
bã cu angajatorii, acum rã-
mâne sã vãd dacã voi fi con-
tactatã, dacã nu, mai în-
cerc”, a spus unul din bene-
ficiarii proiectului “Servicii
destinate stimulãrii ocupãrii
în muncã pentru persoanele
din mediul rural”.

ALINA DRÃGHICI

Proiect intitulat “Servicii destinate stimulãrii
ocupãrii în muncã pentru persoanele din mediul
rural”, Proiectul este finanþat din Fondul Social
European Programul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane – Axa prioritarã 5 –
„Promovarea mãsurilor active de ocupare”, do-
meniul major de intervenþie: 5.2 – „Promovarea
sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi
ocuparea forþei de muncã”.

Concurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanãConcurs de limba coreeanã
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Tabără de creaţie
dedicată profesorului şi
pictorului Ion Hagiescu

La Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”
are loc  astăzi, ora 18.00,
vernisajul expoziţiei de pic-
tură „Mişcare suf letească
de toamnă la Craiova”, ce
cuprinde lucrări realizate în
cadrul primei ediţii a tabe-
rei particulare de creaţie şi
pictură dedicate profesoru-
lui şi artistului plastic Ion
Hagiescu, cu ocazia împli-
nirii a 100 de ani de la naşte-
re. Tabăra se desfăşoară în
perioada 20-30 septembrie a.c., la Craiova, la ea
participând pictorii Alexandrina Macarov, Atena
Mariana Macarov, Ina Iordan, Marian Vintilă,
Gheorghe Craioman, George Lăteanu, Velula Fi-
liz Ştefăniţă, Vasilica Pop Gheorghe, Nicolae Wolf
Constantinescu şi, bineînţeles, organizatorul eve-
nimentului – Ilinca Butucea. Tematica expoziţiei
este Parcul „Nicolae Romanescu”.

Elevii se pot înscrie
la Festivalul-concurs
de poezie religioasă

Elevii din
ciclul primar,
gimnazial şi li-
ceal din Oltenia
se pot înscrie,
din ac eas tă
săptămână,  la
cea de-a VII-a
ediţie a Festi-
valului-concurs de poezie religioasă, organizată
la Craiova de Fundaţia „Cuvântul care zideşte” a
Mitropoliei Olteniei. Tinerii pot trimite, până la
data de 15 octombrie, poezii pe tema „Iubeşte-ţi
aproapele” pe adresa fundaţiei situată în incinta
Arhiepiscopiei Craiovei, strada „Mitropolit Fir-
milian” nr. 3, sau pe adresa de e-mail fundatia.-
cuvantul@gmail.com.  „Poeziile trebuie depuse
în două plicuri sigilate. Într-unul se pun poeziile
fără a fi semnate, iar pe plic se trece un motto la
alegere. Poezia trebuie să conţină minimum două
strofe. În cel de-al doilea plic se notează datele
autorului: nume, şcoala, clasa, profesor, coor-
donator şi un număr de telefon, al elevului sau al
profesorului. Pe acest plic se va scrie acelaşi
motto care a fost notat şi pe primul plic”, a pre-
cizat Cristina Stamatoiu, direc tor executiv al
Fundaţiei „Cuvântul care zideşte”.

Cartea „Pilot Spaţial” de
Cristian Ştefureac, lansată
la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” găzduieşte
astăzi, ora 17.00,
în Sala „Nic olae
Romanescu”, lan-
sarea volumului
„Pilot Spaţial” de
Cristian Ştefureac.
Invitaţii autorului
sunt Radu Deme-
ne şi scriitorul Liviu Jianu. «Din romanul „Pilot
Spaţial” problematica umană nu lipseşte, în nici
un caz. „Pilot Spaţial” este un roman în care
eroii îşi trăiesc din plin drama morală, un roman
de dragoste şi luptă, chiar şi între sexe, de iubire
şi răzbunare, în toată puterea cuvântului şi prin
acestea se citeşte cu plăcere. Dacă ar fi fost un
roman de simple ipoteze ştiinţifice sau fantas-
magorice nu ne-ar fi convins de fel, ar fi deve-
nit, pur şi simplu, agasant şi plictisitor. „Pilot
Spaţial” este un roman convingător, scris cu
un incontestabil talent, pe care îl recomandăm,
cu plăcere, publicului cititor», notează prof. univ.
dr. Ovidiu Ghidirmic în Prefaţa cărţii.

În program:
Gabriel Croitoru (vioară), Horia Mihail (pian)
Piotr Ilici Ceaikovski: „Meditaţie” pentru vioară şi pian, op. 42, nr. 1
Pablo de Sarasate: Dans spaniol nr. 8, op. 26
Camille Saint-Saens – Eugene Ysaye: Studiu în formă de vals „Ciocârlia”

    (prelucrare de folclor: Grigoraş Dinicu)
Liviu Prunaru (vioară), Horia Mihail (pian)
Niccolo Paganini: „Cantabile şi Vals”, op. 19, pentru vioară şi pian
Manuel de Falla – Fritz Kreisler: Dans spaniol („La vida breve”)
Richard Wagner: „Albumblatt” („File de album”): „Romanze” pentru vioară şi pian
Henryk Wieniawski: „Souvenir de Moscou” pentru vioară şi pian
Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru (vioară)
Charles de Beriot: Grand Duo Concertant nr. 3 pentru două viori
Liviu Prunaru, Gabriel Croitoru (vioară), Horia Mihail (pian)
Christian Sinding: Serenada nr. 2, op. 92 pentru două viori şi pian

„Duelul viorilor”
Stradivarius şi Guarneri,

cu muzicienii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru
„Duelul viorilor” a avut loc deja pe trei scene ale ţării,

urmând ca astă-seară melomanii din Craiova, oraşul natal
al unuia dintre muzicienii „duelişti”, să se bucure de o com-
petiţie a sunetului şi armoniei, a două viori de colecţie –
Stradivarius şi Guarneri – şi a doi artişti de talie internaţi-
onală care le mânuiesc cu măiestrie: Liviu Prunaru şi Ga-
briel Croitoru, „arbitraţi” de pianistul Horia Mihail.

 Recitalul e ste susţinut, cu începe re de la ora 19.00,
pe scena Filarmonicii „Oltenia” şi va oferi spre audiţie
un repertoriu pe cât de atractiv şi spectaculos, pe atât
de dens şi dificil: piese  de Ceaikovski, Sarasate, Saint-
Saens, Paganini, Wagner, Grigoraş  Dinicu ş.a. Bilete
pot fi cumpărate de la Agenţia instituţiei, la preţul de

20 de lei (15 lei pentru elevi, studenţi, pensionari).
Cea de-a III-a ediţie a turneului naţional „Duelul vio-

rilor” are loc între 23 septembrie şi 4 octombrie, în opt
oraşe din România, după Craiova artiştii urmând să ajun-
gă la Piteşti (28 septembrie), Iaşi (30 septembrie), Bacău
(1 octombrie) şi Bucureşti (4 octombrie, Sala Radio). Mii
şi mii de spectatori au venit să asiste la cele două ediţii
precedente, succesul de care recitalurile s-au bucurat de-
terminându-i pe organizatorii evenimentului – Radio Ro-
mânia Cultural şi „Accendo”, cu sprijinul financiar al
Administraţiei Fondului Cultural Naţional – să reia „con-
fruntările”, cu convingerea că, practic, iubitorii muzicii
de calitate au fost până acum singurii câştigători.

«Iniţial, în mintea mea, „Duelul viori-
lor” a fost o joacă. Dar după o a doua edi-
ţie în care aceiaşi eroi s-au lăsat atraşi în
aventura unui turneu dens şi obositor de-a
lungul şi de-a latul ţării, făcând săli de peste
o mie de locuri să pară neîncăpătoare, am
ajuns să cred că joaca noastră de-a duelul a
devenit serioasă. Iată că o a treia ediţie în
toamna anului 2013 va avea loc în aceeaşi
distribuţie, cu toate impedimentele care
s-au ivit pe parcurs şi care, din fericire, au
fost depăşite. Am început deja să fim imi-
taţi, copiaţi, să se inventeze false dueluri cu
false viori celebre, ceea ce, mai departe de
entuziasmul publicului, e o nouă dovadă a
faptului că „Duelul viorilor” este un suc-
ces», spune Oltea Şerban-Pârâu, muzico-
log şi critic muzical, redactor-şef al postu-
lui public Radio România Cultural.

Devenit deja un brand, obţinând noto-
rietate şi admiratori de la un an la altul, tur-
neul „Duelul viorilor” aduce din nou cele
două viori celebre, adevărate opere de artă:
Stradivarius „Pachoud”,  construită de
celebrul lutier italian în 1694, instrument pus
la dispoziţia lui Liviu Prunaru de vestita or-
chestră Royal Concertgebouw – Amster-
dam, şi Guarneri del Gesu „Catedrala”,
datată 1731, pe care a cântat nimeni altul
decât George Enescu şi care este pusă la
dispoziţia muzicianului Gabriel Croitoru de
Muzeul Naţional „George Enescu”, în pa-

trimoniul căruia se află. De asemenea,
aduce doi artişti de talie internaţională care
le mânuiesc cu măiestrie, dar şi un pianist…
arbitru, Horia Mihail.

Născut la Craiova şi devenit artist de
talie internaţională, Liviu Prunaru i-a
avut profesori pe Alberto Lysy (cu care a
cântat pentru Papa Ioan Paul al II-lea „Du-
blul concert” de Bach) şi pe violonistul Ye-
hudi Menuhin (fost elev al lui George Enes-
cu). Este concert-maestrul celebrei orches-
tre Royal Concertgebouw Amsterdam, co-
tată drept una dintre cele mai bune din lume.
Cariera sa solistică internaţională în plină
ascensiune cuprinde colaborări cu cele mai
importante orchestre din lume, precum
London Philarmonic Orchestra, London
Symphony Orchestra, Orchestre National
de Belgique, Orchestra Filarmonică din Ate-
na ş.a. Un număr mare de premii internaţi-
onale, participări la festivaluri şi înregistrări
audio se adaugă palmaresului său.

Prof. univ. dr. la Universitatea Naţională
de Muzică Bucureşti, Gabriel Croitoru este
solist-concertist al Orchestrelor şi Corurilor
Radio România, al Filarmonicii „Paul Con-
stantinescu” din Ploieşti şi membru al Cvar-
tetului de Stat „Transilvan ” din Cluj-Napo-
ca. A cântat ca solist alături de importante
orchestre europene, printre care orchestrele
simfonice din Monte-Carlo, Salonic, Sevil-
la, Cannes ş.a. Distincţii de prestigiu obţinu-
te stau dovadă a talentului violonistului ro-
mân: Premiul al III-lea la Concursul „N. Pa-
ganini” – Genova (Italia), Premiul special al
juriului la Concursul „Fritz Kreisler” – Viena
(Austria), Premiul al II-lea la Concursul In-
ternaţional „Zino Francescatti” – Aix-en Pro-
vence (Franţa) ş.a.

Horia Mihail, un muzician al cărui rafi-
nament transpare din fiecare apariţie în con-
cert sau recital, este unul dintre cei mai
apreciaţi pianişti români ai generaţiei sale.
În calitatea sa de solist concertist al Or-
chestrelor şi Corurilor Radio România, sus-
ţine numeroase concerte şi recitaluri pe
scena Sălii Radio din Bucureşti, colaborea-
ză cu orchestre de profil din ţară, fiind tot-
odată solist al Filarmonicii din Braşov, dar
şi în turnee în ţară sau străinătate. De-a lun-
gul timpului a susţinut peste 2.000 de reci-
taluri şi concerte în 18 ţări, pe patru conti-
nente. În ultimii ani, Horia Mihail s-a impli-
cat în mai multe proiecte naţionale de an-
vergură, solistice sau de muzică de came-
ră, cu impact cultural, dar şi social, pre-
cum „Pianul călător”, „Flautul de aur”, 
„Vioara lui George Enescu la sate” şi, bi-
neînţeles, „Duelul viorilor”.

Turneul naţional „Duelul viorilor”:
 Ediţia I a avut loc în perioada 26 septembrie – 6 octombrie 2011 şi a însemnat

6 oraşe, 6 săli, 6 concerte, peste 5.000 de spectatori, mai mult de 2.000 km parcurşi.
 Ediţia a II-a s-a desfăşurat între 12 şi 25 septembrie 2012, cei trei apreciaţi inter-

preţi străbătând peste 3.000 km şi smulgând aplauze îndelungi de la peste 7.000 de spec-
tatori din 9 oraşe, pe care i-au încântat cu un repertoriu atractiv, şi alte aplauze, virtuale, de
la sutele de mii de ascultători ce au putut auzi la radio, live, concertul de la Bucureşti.
 Ediţia a III-a a început pe 23 septembrie şi se va încheia pe 4 octombrie 2013,

ducându-i pe cei trei muzicieni în 8 oraşe din România.
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Triumful personal al Angelei
Merkel, singurul lider european
care a recâºtigat alegerile legisla-
tive, pentru a treia oarã, în pofida
crizei euro, ºi încã la un scor su-
perior, cu aproape 8 puncte pro-
centuale în plus faþã de 2009, nu
a fost suficient, fiind ratatã obþi-
nerea majoritãþii absolute. ªi a
gãsi un partener de coaliþie, fiind-
cã este „dificil a guverna cu o
majoritate scurtã de unu - douã
voturi”, nu se anunþã o treabã
uºoarã. Este chiar o aventurã.
Pentru CDU încep lungile sãptã-
mâni de negocieri intense. Excep-
tând radicalii de stânga, Die Lin-
ke, prezenþi în Bundestag, CDU
va discuta atât cu SPD, cât ºi cu

Verzii. Asta se ºtie. Reînnoirea
alianþei cu liberalii (FDP) este ex-
clusã, din moment ce aceºtia, pen-
tru prima datã dupã rãzboi, nu au
mai realizat pragul de 5% necesar
accederii în Bundestag. Verzii au
suferit unul din marile eºecuri din
istoria lor, în urma unor campanii
electorale dezastruoase, în care au
susþinut intenþia de creºtere a ta-
xelor ecologice. ªi asta dupã ce,
în 2011, în urma exploziei nuclea-
re de la Fukushima, atinseserã
25%. Marþi, omul forte al campa-
niei electorale, Jurgen Trittin (59
de ani), preºedinte al grupului par-
lamentar ºi veritabil patron al par-
tidului, a demisionat, alãturi de alþi
doi lideri. SPD ºi CDU se cunosc

bine: au mai practicat coabitarea
între 2004 ºi 2009, ºi niciodatã
Angela Merkel nu a vorbit de rãu,
în public, „marea coaliþie”. Îm-
preunã ar dispune de o majoritate
confortabilã, de 503 locuri dintr-
un total de 630, (311 – CDU, 199
- SPD). Aceastã coaliþie i-ar per-
mite Angelei Merkel sã îmblân-
zeascã Bundesrat-ul, a doua Ca-
merã a parlamentului, reprezenta-
tã de landuri, dar controlatã de
SPD, din iulie 2010. În fine, în
grupul conservator se mai sperã
cã participarea social-democraþi-
lor la coaliþie ar permite apropie-
rea de preºedintele francez, Fra-
coise Hollande, ºi, totodatã, relan-
sarea dosarului integrãrii europe-
ne. Pentru Angela Merkel, preþul
plãtit va fi ridicat. SPD nu are nici
un interes sã se lanseze într-o
aventurã, colaborând cu popula-
rul cancelar. „Angela Merkel”,
noteazã deputatul verde Kerstin
Muller, „dispreþuieºte total par-
tenerul de coaliþie. Helmut
Kohl punea partenerul sãu îna-
inte, asigurându-se de profit
din munca în comun. Cu An-
gela Merkel nimic nu e la fel,
ea a tras pãtura ºi a recoltat
singurã fructele”. FDP a avut o
experienþã amarã, tot ca SPD,
dupã colaborarea dintre 2005 ºi
2009. În plan electoral, social-de-
mocraþii nu s-au recuperat, în
urma episodului socio-liberal al
perioadei Schroder (1998-2005),

urmat de participarea la o guver-
nare cu CDU. Peer Steinbruck,
fost ministru de Finanþe al Ange-
lei Merkel, a exclus participarea
sa personalã la un guvern de mare
coaliþie, dar negociazã cu cance-
larul. Instituirea unui salariu mi-
nim, a unei taxe pe tranzacþiile fi-
nanciare ºi creºterea impozitelor
pe marile venituri se vor afla în
centrul negocierilor. Cealaltã op-
þiune, puþin probabilã, o reprezin-
tã Verzii. Jurgen Trittin s-a grãbit
sã-l felicite pe cancelar, duminicã
searã, dar negocierile ar fi foarte
delicate, a recunoscut Volker Kau-
der, ºef al grupului parlamentar
CDU, apropiat al cancelarului ºi
reprezentant al aripii drepte a par-
tidului. Din cauza concepþiei in-
fantile în politicã a Verzilor ºi „a
orgiei fiscale”, dialogul nu se va
purta sub cele mai bune auspicii.
Verzii au propus instituirea unei zile
din sãptãmânã fãrã carne la can-
tinele ºcolare. Angela Merkel se va
ocupa de CSU-ul bavarez, care a
câºtigat recent alegerile regionale
în Bavaria. Preºedinta grupului
CSU, în parlamentul bavarez,
Gerda Hasselfeldt, i-a cerut An-
gelei Merkel o taxã pe autostradã
aplicabilã doar strãinilor care tra-
verseazã Germania. O exigenþã
incompatibilã cu dreptul euro-
pean, care ar putea obliga CDU
la cedarea, în viitorul guvern, a
unui post sau douã suplimentare
aliatului bavarez.
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Congresul american a lansat, ieri, reforma
legislaþiei în domeniul supravegherii electroni-
ce, un proces declanºat de dezvãluirile lui Ed-
ward Snowden ºi în pofida asigurãrilor date de
preºedintele Barack Obama privind legalitatea
programelor în cauzã, relateazã AFP. Directo-
rul pentru informaþii naþionale, James Clapper,
ºi directorul Agenþiei Naþionale de Securitate
(NSA), generalul Keith Alexander, au participat
ieri dupã-amiazã la o audiere publicã a Comisiei
pentru informaþii a Senatului. Cei doi responsa-

bili au rãspuns, pentru prima datã, la întrebãri
privind propunerile concrete de reformã a imen-
sului aparat de supraveghere american. Punc-
tul principal pe ordinea de zi a fost programul
de colectare sistematicã a datelor tuturor ape-
lurilor telefonice din Statele Unite, dezvãluit în
iunie de fostul informatician, consultant al NSA,
Edward Snowden, noteazã agenþia de presã
francezã. Numerele, orele ºi durata tuturor ape-
lurilor efectuate prin intermediul operatorilor
americani (nu ºi conþinutul conversaþiilor) sunt

stocate într-o bazã de date a NSA din 2006, un
gigantic „car cu fân” în care agenþia susþine cã
detecteazã eventualele „ace” legate de amenin-
þãri teroriste. Potrivit generalului Alexander, doar
22 de persoane au acces la aceste date. Direc-
torul NSA a afirmat cã au fost dejucate, pe plan
mondial, 54 de atentate graþie acestui program
ºi a altuia care intercepteazã conþinutul comu-
nicaþiilor pe internet ale strãinilor în afara SUA,
prin servicii precum Facebook sau Skype. Ci-
fra este, însã, contestatã de parlamentari.

SUA: Dupã dezvãluirile fãcute de Snowden,
începe reforma serviciilor de informaþii

Grecia nu va solicita al treilea
pachet de asistenþã financiarã ºi îºi
poate acoperi necesitãþile de finan-
þare fãrã a fi o povarã suplimenta-
rã pentru creditorii sãi, prin îmbu-
nãtãþirea condiþiile referitoare la
datoria þãrii ºi posibila revenire pe
pieþele de obligaþiuni anul viitor, a
afirmat adjunctul premierului elen,
Evangelos Venizelos (foto), trans-
mite Reuters. „Înþelegem foarte,
foarte bine cât de dificil este pen-
tru fiecare guvern sã accepte ºter-
gerea unei pãrþi din datoria Greciei
... Noi nu solicitãm o ºtergere a
datoriei. Putem rezolva problema
fãrã a-i împovãra suplimentar pe
partenerii noºtri instituþionali”, a

afirmat Venizelos, într-un interviu
acordat Reuters, la New York.
Economia Greciei este în al ºase-
lea an de recesiune, rata ºomajului
a ajuns la aproape 28%, iar ºoma-
jul în rândul tinerilor se apropie de
60%. „Vorbim aici de potenþialul
unei generaþii pierdute”, a declarat
oficialul elen, adãugând cã cel mai
mare risc pentru Grecia îl repre-
zintã perspectiva unei explozii so-
ciale, dacã cetãþenii vor fi forþaþi
sã îndure noi mãsuri de austerita-
te. „Nu este posibil sã implemen-
tãm noi mãsuri fiscale. Nu este
posibil sã impunem noi reduceri ale
pensiilor ºi salariilor în sectorul de
stat”, a avertizat Venizelos. ªi pre-

mierul elen, Antonis Samaras, ºi-a
exprimat speranþa, luna aceasta, cã
þara va reveni pe pieþele de
obligaþiuni în 2014, pentru
a-ºi finanþa deficitul. ªeful
Eurogrupului, Jeroen Dij-
sselbloem, a afirmat recent
cã zona euro probabil va
adopta în luna noiembrie o
decizie privind al treilea pro-
gram de asistenþã financia-
rã pentru Grecia, dupã ce
inspectorii internaþionali fi-
nalizeazã evaluarea situaþiei
þãrii. Potrivit autoritãþilor
elene ºi oficialilor FMI, Gre-
cia va avea nevoie de alte
10 - 11 miliarde de euro,

începând din a doua jumãtate a lui
2014 ºi pânã în 2015.

Venizelos: Grecia nu are nevoie de ºtergerea
datoriei ºi de asistenþã financiarã suplimentarã

Manifestaþii în Sudan:
Cel puþin 29 de morþi

Cel puþin 29 de persoane au
fost ucise în trei zile în cursul
unor manifestaþii antiguverna-
mentale în Sudan împotriva
ridicãrii subvenþiilor la preþurile
la carburanþi, relata ieri AFP.
Manifestanþii au cerut noi
proteste, ieri, la Khartoum, unde
forþele de ordine au fost desfãºu-
rate în principalele intersecþii.
Capitala Khartoum a fost
blocatã miercuri de proteste ºi
unii manifestanþi au ars pneuri
pentru a bloca strãzile. În faþa
extinderii tulburãrilor, ambasada
SUA la Khartoum a cerut tuturor
pãrþilor sã nu recurgã la forþã ºi
sã respecte libertãþile publice ºi
dreptul la adunãri paºnice.
Autoritãþile sudaneze au anunþat
închiderea unor ºcoli la Khar-
toum pânã la 30 septembrie.
Bashar al-Assad ºi-a reiterat
angajamentul de a
distruge arsenalul chimic

Preºedintele Bashar al-Assad
a reiterat angajamentul regimului
sãu de a distruge arsenalul
chimic sirian ºi de a nu ridica
obstacole în calea acestui proces,
într-un interviu pentru postul
venezuelean Telesur. „Siria se
angajeazã în general faþã de
toate convenþiile pe care le
semneazã. Ea a trimis recent
inventarul (arsenalului sãu
chimic) Organizaþiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice
(OIAC), iar în curând experþi
vor pleca în Siria pentru a
verifica situaþia acestor arme la
faþa locului”, a declarat al-
Assad în acest interviu realizat la
Damasc ºi difuzat integral ieri de
agenþia Sana. „Din partea
Guvernului sirian nu existã
obstacole”, a spus el. Marile
puteri, reunite la New York, au
avansat, miercuri, spre un acord
asupra mai multor puncte
cruciale ale unei rezoluþii ONU
care stabileºte cadrul dezarmãrii
chimice a Siriei, în contextul în
care experþi Naþiunilor Unite au
revenit la Damasc.
Aproape 350 de oameni
au murit în cutremurul
din Pakistan

Aproape 350 de persoane au
murit în urma cutremurului
puternic care a devastat sãptãmâ-
na aceasta o parte a provinciei
pakistaneze Balucistan (sud-vest),
potrivit unui nou bilanþ provizoriu
anunþat ieri de autoritãþi. Cutre-
murul, cu o magnitudine de 7,7,
s-a produs marþi în districtul
izolat Awaran, situat în provincia
cea mai sãracã a Pakistanului.
„Cel puþin 348 de persoane au
murit ºi 315 au fost rãnite”, a
declarat pentru AFP Abdul Latif
Kakar, ºeful autoritãþii responsa-
bile cu gestionarea catastrofelor
pentru provincia Balucistan.
Cutremurul a fost resimþit pânã în
India ºi în Iran, douã þãri vecine
Pakistanului, ºi a creat o „insu-
lã” de noroi amestecat cu pietre
în largul Gwadar, port pakistanez
la Marea Arabiei, situat la
aproximativ 400 de kilometri sud
de epicentru.
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CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

RUSH: RIVALITATE ªI ADRENALINÃ

HUCK FINN

Ore de spectacol:
Luni- miercuri: 14:00;
19:00;  21:30
Joi : 14:00; 19:00
Gen film: Acþiune,
Biografic, Dramã, Sport

La limita de jos
a cerului

Ore de spectacol:
Luni- Joi  16:30
Gen film: Dramã

Gravity:
Misiunea în spaþiu
ÎN AVANPREMIERÃ

Ore de spectacol:
Joi  21:30
Gen film: SF, Thriller

Ore de spectacol:
14:00; 16:00; 18:00
Gen film: Aventuri, Familie
Cu: Jacky Ido, Leon Seidel,
Louis Hofmann
Regizor: Hermine
Huntgeburth

Love Building
Ore de spectacol: 20:00
Gen film: Comedie, Dramã
Cu: Dragoº Bucur, Alexandru
Papadopol, Dorian Boguþã
Regizor: Iulia Ruginã
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a  Finantelor Publi-
ce Craiova - Administraþia  Judeteana a  Finanþelor Publice
Dolj organizeazã licitaþii publice în condiþiile precizate de
O.G. nr. 92/ 2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul A.J.F.P.
DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debi-
torii: 1. SC INDSTEL SRL Craiova, str. Lipscani, nr. 2, bl. 23A1,
sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, cod identificare fiscala 14092489 in
data de 9.10.2013, ora 10.00 pentru vanzarea urmatoarelor
bunuri: mobilier-birou tip coltar pret pornire licitatie 160
lei; laptop Dell Vostro1015 pret pornire licitatie 675 lei, lap-
top Fujitsu Siemens Amilo D7830 pret pornire licitatie 85
lei; unitate centrala Comrace pret pornire licitatie 60 lei;
monitor CRT  Logix LGX172 17” pret pornire licitatie 25 lei.
Amplasare:sediul societatii. 2. SC DAPODIMO SRL Craio-
va, str. George Vislan, nr. 2, bl. 127a, sc. 1, ap. 13, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 24926093 in data de 9.10.2013, ora
13.00 pentru vanzarea bunului: masina de lipit marca IN-
TEL-MACH pret pornire licitatie 4.200 lei. Amplasare: com.
Goicea, jud. Dolj. 3. SC  FC U CRAIOVA SA  Craiova, str.
Sfantul Dumitru, nr. 1, jud Dolj, cod identificare fiscala
18868699 in data de 10.10.2013, ora 10.00 pentru vanzarea
bunului: sistem de supraveghere video (soft inregistrare
12 camere; camera IP fixa tip LC7224, camera IP tip SE-
KA060M3; PC calculator pentru inregistrare si comanda
camere video IP; materiale montaj; stalp; protectie cale;
cablu transmisie date), pret pornire licitatie 11.870 lei. Am-
plasare: stadion «Ion  Oblemenco» Craiova. 4. SC SUD CAR-
GO M.C. SRL Craiova, Cl. Severinului, bl. 319, sc. 1, ap. 1, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 7678400 in data de 10.10.2013,
ora 13.00 pentru vanzarea terenului extravilanT46, P28 in
supf de 5081 mp situat in com. Almaj, sat Sitoaia, pret por-
nire licitatie 53.050 lei. 5.SC CONTABEXT SRL Craiova, str.
Fratii Golesti, bl. K23, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 24824050 in data de 10.10.2013, ora 15.00 pentru van-
zarea bunurilor: computer AMD Athlon64 2800 pret porni-
re licitatie 85 lei, computer INTEL CELERON DUAL CORE
E1200, pret pornire licitatie 128 lei; monitor Samsung Syn-
cMaster 943NW, pret pornire licitatie 90 lei; imprimanta HP
O fficejet 6000, pret pornire licitatie 80 lei, imprimanta Ca-
non LBP2900 pret pornire licitatie 130 lei; tastatura Genius,
pret pornire licitatie 6 lei; mouse A4Tech N500F, pret porni-
re licitatie 5 lei; sistem tratare a apei, pret pornire licitatie
700 lei; set oale iCook, pret pornire licitatie 400 lei; foarfeca
multifunctionala iCook, pret pornire licitatie 68 lei; stampi-
la R24, pret pornire licitatie 15 lei. Amplasare: sediul socie-
tatii. 6. SC ROXI BEAUTY SRL Craiova, aleea Magnoliei, nr.
10, bl. 155F, sc. 1, ap. 3, jud Dolj, cod identificare fiscala
15716076 in data de 11.10.2013, ora 10.00 pentru vanzarea
bunurilor: canapea, pret pornire licitatie 415 lei; scaun er-
gonomic, pret pornire licitatie 40 lei; scaun rosu+negru,
pret pornire licitatie 170 lei; dulap 3 buc, pret pornire licita-
tie 55 lei/buc; centrala termica murala Romstal Habitat, pret
pornire licitatie 200 lei. Amplasare: sediul societatii. 7. SC
CPAUN SRL Craiova, str. George Breazul, nr. 2, bl. H22, sc. 2,
ap. 10, jud. Dolj, cod identificare fiscala 18072328 in data de
11.10.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bunurilor: motocosi-
toare Oleo-Mac Sparta25, pret pornire licitatie 240 lei situa-
ta la sediul societatii; motosapatoare Dragon 55H, pret por-
nire licitatie 515 lei; plug dreapta, pret pornire licitatie 65
lei; roti metalice tip gheara, pret pornire licitatie 60 lei; re-
dactor KF pret pornire licitatie 185 lei; generator curent
electric Honda EP2500CL monofazat, pret pornire licitatie
520 lei situate in loc Maglavit, Dolj. 8. SC PATISERIA KOSO-
VARI SRL Craiova, str. Unirii, nr. 91, parter, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscala 27049600 in data de 14.10.2013, ora 10.00 pen-
tru vanzarea bunurilor: malaxor  cu cuva fixa si capac raba-
tabil, pret pornire licitatie 1.100 lei; cuptor patiserie cu 4
vetre, pret pornire licitatie 7.125 lei; arzator MP25, pret por-
nire licitatie 940 lei. Amplasare: sediul societatii. 9. SC YVES
NEVEU COM SRL Plesoi, str. Hanului, nr. 2A, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 6780711 in data de 14.10.2013, ora 13.00
pentru vanzarea bunurilor: casa marcat DATECS MP55 pret
pornire licitatie 210 lei; cantar electronic FEA BE36, pret
pornire licitatie 125 lei, cos autoservire 20 buc, pret pornire
licitatie 7 lei/buc, raft metalic 2 buc. pret pornire licitatie 39
lei/buc. Amplasare: sediul societatii. 10. SC GERMIT COM
SRL Craiova, str. Fagaras, nr. 3, bl. D19, sc. 2, ap. 1, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 3728131 in data de 14.10.2013, ora
15.00 pentru vanzarea proprietatii imobiliare formata din
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constructie metalica situata in Craiova, str Caracal, nr. 98,
pret pornire licitatie 2.700 lei. Amplasare: Craiova, str. Cara-
cal, nr 98. 11. SC DYNALY IMPEX SRL Craiova, Cl. Bucuresti,
nr. 96, bl. U8, sc. 1, ap. 29, jud. Dolj, cod identificare fiscala
15376942 in data de 15.10.2013, ora 10.00 pentru vanzarea
bunurilor: autoutilitara IVECO tip Daily65C17, nr inmatri-
culare DJ-09-VIG an fabricatie 2006, pret pornire licitatie
10.915 lei, malaxor aluat cu cuva inox, pret pornire licitatie
1.290 lei; cuptor pizza bicameral, pret pornire licitatie 1.015
lei. Amplasare:  Craiova, str. Spaniei, nr. 42(Calea Bucuresti
P1). 12. SC MARATA  COM  SRL  Craiova, str. Maresal Alexan-
dru Averescu, nr. 5, bl. N7, sc. 1, ap 10, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 5218260 in data de 15.10.2013, ora 13.00 pentru
vanzarea bunului: autoturism Daewoo Matiz, nr inmatricu-
lare DJ-06-LXU, an fabricatie 2003, prêt pornire licitatie 2.200
lei. Amplasare: Craiova, Cl. Severinului, nr. 29. 13. SC CUTA
SERVCOM SRL  Craiova, str. Raului, nr. 124, jud Dolj, cod
identificare fiscala 6662937 in data de 15.10.2013, ora 15.00
pentru vanzarea bunurilor: utilaj sudat profile tip AHMET
AYKICA-02TKM, pret pornire licitatie 2.340 lei; masina taiat
tip OZCELIK  BETA-PLUS, pret pornire licitatie 680 lei, apa-
rat debavurat-echipament manual de debavurat pe o fata
tip NISAN-NIS-03, pret pornire licitatie 310 lei; aparat deba-
vurat suprafata mare tip NISAN - NIS-01, pret pornire licita-
tie 90 lei, aparat debavurat colturi tip NISAN-NIS-04, prêt
pornire licitatie 290 lei, aparat debavurat colturi tip NISAN-
NIS-05, pret pornire licitatie 290 lei; utilaj de frezat portabil
tip NISAN-NIS-PARS-1, pret pornire licitatie 1.490 lei; auto-
utilitara Dacia 1304 1,9D, nr. inmatriculare B-52-JYT, an fa-
bricatie 2003, pret pornire licitatie 2.990 lei.  Amplasare:
sediul  societatii. 14. SC BRINCOVA COM SRL  Craiova, str.
Dr Victor Gomoiu, nr. 8, bl. 121, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 5863622 in data de 16.10.2013, ora 10.00
pentru vanzarea bunurilor: autoutilitara furgon Citroen
280B 50 (C25D), nr. inmatriculare DJ-02-NCH, an fabricatie
1987, pret pornire licitatie 2.420 lei; masina de taiat ETER-
NA S83E, pret pornire licitatie 6.450 lei. Amplasare: loc. Se-
garcea, str. Victoriei, nr. 82. 15. SC BEAUTY FASHION SRL
Craiova, b-dul Decebal, nr. 85, etaj 2, jud. Dolj, cod identifi-
care fiscala 18767465 in data de 16.10.2013, ora 13.00 pen-
tru vanzarea bunurilor: masina de cusut Brother SL1110-3
nr. buc. 11, pret pornire licitatie 640 lei/buc; masina de cu-
sut JK 795-4-516, pret pornire licitatie 890 lei; birou 2 usi
pret pornire licitatie 120 lei; centrala termica 24 kw – Ray 24,
pret pornire licitatie 1.400 lei. Amplasare: sediul societatii.
16. SC TICRIS COM SRL Craiova, b-dul Oltenia, nr. 48, bl. 28,
sc. 2, ap. 4, jud. Dolj, cod identificare fiscala 5468160 in data
de 17.10.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bunului: combina
cereale SEMA 14M, pret pornire licitatie 7.260 lei. Amplasa-
re: loc Carpen, jud. Dolj. 17. SC BLYAN SRL Craiova, b-dul 1
Mai, bl. D11, sc. 1, ap. 8, jud. Dolj, cod identificare fiscala
15906950 in data de 17.10.2013 ora 15.00 pentru vanzarea
bunurilor: autoturism Dacia Logan, nr. inmatriculare DJ-
08-KRA, an fabricatie 2004, pret pornire licitatie 5.700 lei;
autoturism Dacia Logan, nr. inmatriculare DJ-26-VIV, an fa-
bricatie 2005, pret pornire licitatie 7.200 lei; autoturism Da-
cia Logan, nr. inmatriculare DJ-08-CBH, an fabricatie 2005,
pret pornire licitatie 2.100 lei; autoturism Dacia Logan, nr.
inmatriculare DJ-08-XJC, an fabricatie 2008, pret pornire
licitatie 10.500 lei; autoturism Fiat Punto, nr. inmatriculare
DJ-08-FFW, an fabricatie 2004, pret pornire licitatie 5.700
lei. Autoturismele sunt utilizate in regim de taxi. 18. SOCIE-
TATEA COOPERATIVA DE CONSUM BUCOVAT, loc. Buco-
vat, jud. Dolj, cod identificare fiscala 2281786 in data de
18.10.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bunului: cladire fara
teren - magazin universal, Su=198 mp, situata in zona cen-
trala a localitatii Vela, jud. Dolj, pret pornire licitatie 25.950
lei. 19. SC SUPREMA G. SMP SRL, Craiova, cartier Mofleni,
str. Abatorului, bl. M1, jud. Dolj, cod identificare fiscala
14370224 in data de 21.10.2013, ora 13.00 pentru vanzarea
bunurilor: masina de formatizat PAL tip ROBLAND  Z320,
pret pornire licitatie 7.890 lei, exhaustor  mobil CORAL
HOBBY, pret pornire licitatie 263 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 20.SC ECO FOREST METAL SRL, Craiova, str. Bres-
tei, nr. 374, jud. Dolj, cod identificare fiscala 24190646 in
data de 21.10.2013, ora 15.00 pentru vanzarea bunului: cen-
trala termica Saunier Duval ISO FAST CONDENS F35E, pret
pornire licitatie 1.800 lei Amplasare: sediul societatii. 21.
SC ROGOPLAST SRL, Craiova, str. Tineretului, nr. 24, bl.
17A, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, cod identificare fiscala 17928644

in data de 22.10.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bunurilor:
compresor AYDIN TRAFO, pret pornire licitatie 855 lei;
masina de debavurat Bautech, pret pornire licitatie 1.305
lei; masina de lipit Bautech, pret pornire licitatie 1.598 lei;
masina de taiat Wolfman, pret pornire licitatie 2.183 lei; ge-
nerator Einhell, pret pornire licitatie 405 lei; masina frezat
Wolfman, pret pornire licitatie 1.935 lei; pantograf Bautech,
pret pornire licitatie 458 lei; stoc materiale confectionat tam-
plarie PVC (armaturi, semibalamale suport rama, mecanism
DD, conectori, adaptori, etc), pret pornire licitatie 3.110,67
lei. Amplasare: Craiova, str. Industriilor, nr. 7. 22. SC BACA
FRIG SRL, Craiova, str. Aleea Piersicului, nr. 10, bl. 87B, sc. 1,
ap. 2, jud. Dolj, cod identificare fiscala 23245468 in data de
23.10.2013, ora 13,00 pentru vanzarea bunurilor: autoutili-
tara marca Fiat, tip Ducato250, nr. inmatriculare DJ-06-BFC,
an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 21.975 lei; autoutili-
tara marca Iveco Magirus, tip Stralis 400, nr. inmatriculare
DJ-11-BFC, an fabricatie 2005, pret pornire licitatie 36.000
lei. Amplasare: sediul societatii. 23. SC ROPRINT SRL, Cra-
iova, str. Matei Basarab, nr. 22, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 8904026 in data de 23.10.2013, ora 15.00 pentru van-
zarea bunurilor: ghilotina Ideal 7228-95, pret pornire licita-
tie 8.453 lei; masina tiparit RYOBI 500k, pret pornire licitatie
7.245 lei; autoturism Opel Astra Caravan, nr inmatriculare
DJ-10-BJT, an fabricatie 1993, pret pornire licitatie 4.125 lei.
Amplasare: Craiova, str. Unirii, nr. 56. 24.SC VALORIFICARE
CREANTE SRL, Craiova, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 21, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 16623838 in data de 24.10.2013,
ora 11.00 pentru vanzarea constructiilor agricole FERMA
NR. 2: cladire birouri 196,43 mp, atelier mecanic 217,58 mp,
depozit pesticide 193,54 mp, baraca dormitoare sezonier
368,22 mp, cantar bascula cu cabina-cabina subterana 14,85
mp, cuva bascula 27 mp,  grajd 24,89 mp, beci semiingro-
pat 26 mp, cabina 4,80 mp, amplasate in Craiova, str N  Titu-
lescu, nr.168 (periferia nord vestica  a Craiovei), pret porni-
re licitatie  40.275 lei. Mentionam faptul ca terenul pe care
sunt amplasate bunurile este proprietate de stat. Preþurile
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.-
Dolj înainte de datele stabilite pentru vânzare, mentionate
mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunurilor
sã se prezinte la termenele de vânzare, la locul fixat în acest
scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei
urmãtoarele documente: oferta de cumpãrare; dovada pla-
þii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã,taxa de participare  reprezin-
tã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în
contul IBAN  RO32TREZ 291.50.67XXX005065,cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternicirea
persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ORC; pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus in limba ro-
mânã; pentru persoanele fizice strãine, copie de pe paºa-
port; pentru persoanele fizice  române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisã de organele fiscale cã nu au obli-
gaþii fiscale restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau
sediul ofertantului), urmând  sã se prezinte la datele stabi-
lite pentru  vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta-
þie la instanþa judecãtoreascã competentã în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în conformi-
tate cu prevederile art.172-173 din OG nr. 92/2003, republi-
catã cu modificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scri-
se, dacã acesta este superior preþului de pornire la licitaþie,
iar in caz contrar va începe de la acest din urmã preþ.  Adju-
decarea se face în favoarea participantului care a oferit cel
mai mare preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au
prezentat la licitaþie, celui care a refuzat încheierea proce-
sului-verbal de adjudecare, precum ºi adjudecatarului care
nu a platit preþul.  Potivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din
O.G. nr. 92/2003 rep, cu modificarile si completarile ulte-
rioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii
suplimentare va puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.
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Anunþul tãu!
S.C. ZOOTEHNIA ROVAM SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea
„Infiinþare complex zootehnic porci la îngrãºat”
ce se desfãºoarã în comuna Ciupercenii Noi,
T 52, P3. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data de 11.10.2013.

 JOSCEANU MARGARETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CUI: 31690482; F16/1036/2013
Sediu profesional: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Str. Ghiocelul, nr. 17, jud. Dolj
Telefon: 0723274122

INVITATIA DE PARTICIPARE

Selectia de oferte pentru achizitia de bunuri pentru un proiect de finantare prin programul
FEADR, pe masura M 313

JOSCEANU MARGARETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  va invita sa participati
la selectia de oferte pentru achizitia de bunuri aferente unui proiect de investitii finantat prin
FEADR, prin masura 313, cu denumirea „Achizitia de echipamente pentru agrement”

1. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic/lot
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie de oferte
3. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate:
Lot 1: 4764 – Comertul cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializa-

te sau 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse sau echivalent pentru persoanele
juridice din afara tarii. 

Lot 2: 4651 – Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si soft-
ware-ului sau 6201- Activitati de realizare a software-ului la comanda sau echivalent pentru
persoanele juridice din afara tarii. 

Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate
principal sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de înre-
gistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba
romana sau realizata de beneficiar.

4. Obiectul contractului: va consta in achizitia de bunuri pentru realizarea si implemen-
tarea proiectului mentionat anterior; contractele vor fi atribuite pe loturi.

5. Tip contract:  contract achizitii bunuri
6. Termenul limita de depunere a ofertelor: 09.10.2013, ora 10,00.
7. Adresa la care se trimit ofertele: Sat Pielesti, Comuna Pielesti, Str. Ghiocelul, nr.

17, jud. Dolj
8. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 11,00; 09.10.2013, sediul beneficiarului
Valoarea supusa licitatiei: 397.259,00 lei fara TVA, respectiv 90.910,00 euro fara TVA

(Curs euro:1 euro= 4,3698 din 17.04.2013), din care:
Lot 1(utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice:

hidrobiciclete, canoe, barci cu vasle, biciclete): 386.334,00 lei fara TVA, respectiv 88.410,00
euro fara TVA

Lot 2(active necorporale: web site): 10.925,00 lei fara TVA, respectiv 2.500,00 euro fara TVA

Instructiunile pentru ofertanti, listele de cantitati/specificatiile tehnice/termenii de referin-
ta se regasesc in dosarul cererii de oferta.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior, la sediul so-
cietatii noastre.

Reprezentant legal:
Josceanu Margareta
Semnatura si stampila

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
Angajãm tehnician/inginer
cu cunoºtinþe în sisteme de
alarmã, supraveghere vi-
deo, reþele calculatoare.
CV-ul se depune la adre-
sa de e-mail: angajari_cra-
iova@yahoo.com.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã speciali-
zãri ofer meditaþii comple-
te clasele I-IV. Telefon.
0751/239.088.
Meditez matematicã pen-
tru Evaluare Naþionalã,
bacalaureat, alte concur-
suri ºcolare ºi examene.
Telefon. 0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Profesoarã meditez mate-
maticã. Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj sau bonã. Te-
lefon: 0762/047.095.
S.C. ATLANTYS, Clubul
Oamenilor de  Afaceri, or-
ganizeazã mese festive,
nunþi, botezuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exigenþi. Vã
aºteptãm în str. Romul bl.
T3A parter. Telefon: 0251/
411.712: 0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi exte-
rioare. Telefon: 0736/
003.526.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin (lân-
gã Liceul Pedagogic)
baie, bucãtãrie. Telefon:
0740/892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3, ul-
tramodern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în spate
la Billa). Preþ 65.000 Euro
negociabil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2 ca-
mere central. Telefon,
0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, su-
perb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Telefon:
0742/872.319, 0748/
195.954.
Particular, apartament 3
camere, îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0721/218.871.

Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.

CASE
Vând casã cu teren Lã-
deºti – Vâlcea. Telefon.
0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, aragaz.
Telefon: 0752/ 410.378.
Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Urzi-
cuþa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Telefon:
0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie forma-
tã din 2 case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þugureºti,
comuna Valea Stanciului.
Telefon: 0251/352.239.
0721/502.003.
Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ieºi-
re la ºoseaua Craiova – Be-
chet. Telefon: 0734/159.594.
Casã Craiova 5 camere,
2 bãi, bucãtãrie, încãlzire
centralã, anvelopatã ter-
mic, eventual schimb 2
apartamente, 2 camere
sau variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Craiova.
Telefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu o
casã bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Craiova.
Telefon. 0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, deschidere la Drum
European 54 m, toate uti-
litãþile. Relaþii la telefon:
0749/230.636.

Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis de
târgul Leu, 1174 mp, 2 des-
chideri 17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând teren 400 mp intra-
vilan situat în Segarcea str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului), cadastru. Tele-
fon: 0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona Dae-
woo între case, variante.
Telefon: 0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon: 0766/
582.831.

Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de Sus,
la 600 metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând loc de casã, ªimni-
cu de Jos, str. Grãdinari,
nr. 34. Preþ negociabil,
600 mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren intravilan
în Iºalniþa, 2500 mp, cu po-
sibilitate de construire lângã
reþea gaze, cu dublã ieºire,
dechidere 34 m, paralel cu
drumul european. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Tele-
fon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon. 0727/884.205.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

nr. 54, vinde
sãmânþã de orz,
triticale ºi grâu
soiurile GLOSA,

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306 diesel
înmatriculat. Telefon.
0761/155.549.
Vând maºinã auto Peu-
geot 806, benzinã, an
1995 neînmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/ 466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-
marin, piele, xenon, mo-
tor de 2000 cm3. Telefon.
0762/109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat
2008. Telefon: 0728/
031.821.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Volvo Break, fabri-
caþie 1995, full, înscrisã
Bulgaria, preþ 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Citroen C3, albas-
tru, 2007, 23500 km, 5
uºi, 1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã + cauciu-
curi iarnã. Telefon: 0746/
152.196.

De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta impe-
cabil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Româ-
nia, motor 3500, dublã axã,
capacitate 6,5 tone, preþ ne-
gociabil sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0723/
221.837.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând frigider Actic 240 l
preþ negociabil. Telefon:
0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de
spãlat rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electre-
cord de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând struguri Resling de
calitate. Telefon: 0770/
897.476.

Vând în Iºalniþa 2 m3 lem-
ne diferite esenþe din demo-
lare magazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869; 0770/
303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø 600
gaze sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciucuri 155/
13 cu jantã, polizor voiaj cu
douã butelii nou, ceas
Atlantic. Telefon: 0771/
385.734.
Vând 345 mp – 18,60, tar-
laua 80 preþ negociabil,
zona Daewoo cãpºunã-
rie. Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Telefon:
0785/447.615.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare. Te-
lefon: 0251/531.294.
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, frasin,
salcâm ºi diverºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici pentru a
înfiinþa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticidele
din legume ºi fructe, pre-
cum ºi hormonii ºi antibio-
ticele din carne. Telefon:
0729/033.903.

Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi
diverse mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile
pentru opticã, diverse scu-
le, motor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin maxim
1000 kg. Telefon: 0729/
175.918.
Vând uºi cu toc, de interi-
or, cu geam, date cu lac,
tuburi CO2, dozator bere.
Telefon: 0770/897.476.
Vând cântar electronic 30
kg, 250 lei, casã de mar-
cat Activa Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:  0766/
355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la tele-
fon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/ kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei / buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã zin-
catã 2,5/1 m. Telefon:
0770/303.445.

Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei, cu
doar cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit! Te-
lefon: 0251/415.863; 0765/
027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã
folosit, un calorifer tablã
120/0,60 foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei
de bovinã tratate, piese
Dacia noi, calculator in-
struire copii, flex mare,
aparat sudurã. Telefon:
0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor, ara-
gaz voiaj cu butelie, maºi-
nã de cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã (0,50-
1 leu), husã automobil. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
Vând/închiriez construcþie
cu spaþii separate 500 mp
cu teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/152.832.

Vând adãpãtoare ºi hrã-
nitoare mari din plastic ºi
tablã groasã pentru pui,
curcani ºi animale mici.
Telefon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi
centrifugã miere. Telefon:
0728/381.894.
2 morminte Cimitirul Un-
gureni. Telefon: 0351/
437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte suprapu-
se ºi douã pe o parte. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio casetofoa-
ne (30 Ron/buc). Telefon:
0729/977.036.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Te-
lefon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BI-
TUM ASFALT, MOZAIC
DE MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
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Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºemi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m X 2
m, tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –  nas-
turi - tineret, excepþional.
Telefon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acuare-
lã, graficã, monede, banc-
note, timbre, ceasuri, icoa-
ne,alte antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

AUTO
Cumpãr auto Tico de la
unic proprietar. Telefon:
0351/460.075 sau 0728/
058.802.

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã alb. Telefon: 0351/
444.338.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de aparta-
ment. Telefon: 0761/
438.807.
Inchiriez garsonierã com-
plet mobilatã zona Lãpuº,
Scoala M. Eminescu. Te-
lefon: 0762/ 299.913.
Inchiriez apartament 2
camere, Valea Roºie. Te-
lefon: 0745/ 175.456.
Inchiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen
lung pentru amplasare de
magazine sau piaþã
Lãpuº. Vad foarte bun.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3
camere mobilat parter
Dezrobirii,  300 euro. Te-
lefon: 0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru par-
care maºini sau centru
vânzãri sau G.P.L. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59. Tele-
fon: 0351/437.906.

Închiriez apartament cu 2
camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închiriez aparta-
ment 2 camere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn serios,fãrã obligaþii
50 ani, doresc cunoºtiin-
þã cu doamnã vârstã
apropiatã. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

DIVERSE
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craiova.
Telefon: 0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Telefon:
0251/531.294.
CREDITE ÎN LEI CU DO-
BÂNDÃ FIXÃ. TELEFON:
0725/401.174.
Caut donator rinichi grupa
O1 Telefon: 0766/683.126.
Caut sã fac menaj sau în-
grijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.
Pensionar singur caut fami-
lie pentru întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/603.748.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut nr. fiscal
DJ0027006948. Se de-
clarã nul.

Pierdut câine în comuna
Coºovenii de Jos. Ofer
recompensã. Telefon:
0770/836.299.
Pierdutã/furatã femelã
Beagle (5 luni), în zona
strãzilor ,,Bujorului” ºi
,,Macedonski”, Service
Poiana, Synevo. Rãspun-
de la numele Asha. Se
aflã sub tratament. Ofer
recompensã! Telefon:
0741/774.839.

DECESE
Familiile Daniela si Ioan
Avramoiu, Suzana Ma-
ria si Victor Micu anun-
ta cu regret trecerea in
nefiinta a tatalui lor, Pan-
delica Florea. Trupul
neinsufletit este depus
la Biserica Cimitirului
Sineasca si inmorman-
tarea va avea loc sam-
bata, 28 septembrie
2013, ora 12:30.
CONDOLEANÞE
Familiile David deplâng
dispariþia din viaþã,
dupã o lungã ºi grea su-
ferinþã, a celui ce a fost
FLOREA PANDELICÃ,
un suflet cald ºi bun,
tatã devotat. Sora,
cumnatul ºi nepoþii se
roagã Bunului Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace. Regrete
eterne.

Colectivul Serviciului
Buget - Venituri din
cadrul Consiliului Ju-
detean Dolj este alã-
turi de Doamna Direc-
tor Daniela Avrãmoiu,
la marea durere prici-
nuitã de decesul tatã-
lui, Pandelica Florea.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã!
Familia Costel Bazãver-
de deplânge trecerea în
nefiinþã a prof. IRINA
PÃUNESCU, persoanã
de o aleasã sensibilita-
te ºi transmite sincere
condoleanþe familiei
greu încercate.
Colectivul redacþional
al periodicului naþional
Raþiunea este alãturi de
colegul Andrei Potcoa-
vã la greaua pierdere
pricinuitã de decesul
soþiei sale MONICA
POTCOAVÃ. Sincere
condoleanþe!
Familiile Miertescu,
Roºu, Dugãiaºu, Bar-
bu ºi ªerban, deplâng
decesul profesoarei
doctor în Biologie -
PÃUNESCU IRINA ºi
sunt alãturi de familia
îndoliatã, în aceste cli-
pe grele. Sincere con-
doleanþe! Dumnezeu
sã o odihneascã în li-
niºte ºi pace!

Membrii Asociaþiei Pen-
sionarilor Civili „MihaiVi-
teazul” Dolj Craiova re-
gretã decesul soþiei co-
legului nostru Potcoavã
Andrei ºi transmit since-
re condoleanþe! Dum-
nezeu sã o odihneascã
în liniºte ºi pace! Fie-i
þãrâna uºoarã!
Colectivul Serviciului
Prognoze din Consiliul
Judeþean Dolj este alã-
turi de doamna director
economic Daniela Avrã-
moiu la durerea prici-
nuitã de pierderea tatã-
lui. Sincere condolean-
þe familiei îndoliate!
Colectivul Aeroportului
Internaþional Craiova
este alãturi de d.na di-
rector economic Danie-
la Avrãmoiu în aceste
momente grele prici-
nuite de trecerea în ne-
fiinþã a tatãlui. Sincere
condoleanþe! Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace!
COMEMORÃRI

Soþul Viorel anunþã cu
tristeþe ºi regret comemo-
rarea a 6 luni de la dece-
sul soþiei dragi, NIÞIPIR
LUCREÞIA, profesor de
matematicã la liceele Ele-
na Cuza ºi Matei Basarab
Craiova. Amintirea ta este
vie în memoria noastrã.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Dupã scandalul care a dus la
pierderea meciului cu HC Zalãu ºi
depunctarea echipei SCM Craio-
va, conducerea clubului din Bãnie
a deschis o anchetã în curtea pro-
prie pentru gãsirea ºi sancþionarea
vinovaþilor. Fãrã a preciza finalita-
tea acesteia, conducãtorii SCM
Craiova au precizat, într-un comu-
nicat, cã antrenoarea Carmen Ama-
riei este responsabilã pentru trans-
ferul handbalistelor Haºegan ºi
Anca Amariei la Craiova. Iatã co-
municatul care precizeazã poziþia
grupãrii din Bãnie: „Conducerea -
clubului SCM Craiova a decis de-
clanºarea unei anchete administra-
tive în vederea stabilirii ºi sancþio-
nãrii persoanelor care se fac vino-
vate de gravele prejudicii de ima-
gine, financiare, precum si sporti-
ve aduse echipei de handbal femi-
nin, în urma pierderii la “masa ver-
de” a meciului cu H.C. Zalãu ºi a
sancþiunilor dictate de  Comisia de
Disciplinã a Federaþie Române de

Anchetã la SCM Craiova dupã penalizarea dictatã de FRH

SCM Craiova: „Amariei a adus jucãtoarele”SCM Craiova: „Amariei a adus jucãtoarele”SCM Craiova: „Amariei a adus jucãtoarele”SCM Craiova: „Amariei a adus jucãtoarele”SCM Craiova: „Amariei a adus jucãtoarele”
Într-un comunicat, clubul din Bãnie precizeazã cã antrenoarea a fost cea care

se face responsabilã de transferul handbalistelor Anca Amariei ºi Alexandra Haºegan

Handbal. Clubul considerã cã în-
tregul scandal legat de cele douã
jucãtoare de handbal are la bazã
ascunderea unor informaþii esen-
þiale, care, dacã ar fi fost cunos-
cute, nu ar fi fost acceptate trans-
ferurile acestora ºi nu s-ar fi ajuns
la situaþia actualã. Precizãm cã ju-
cãtoarele Anca Amariei ºi Alexan-
dra Haºegan au fost aduse la club
de cãtre antrenoarea Carmen Ama-
riei, care a avut încã de la început
tot sprijinul ºi încrederea noastrã.
În momentul în care cele douã ju-
cãtoare au fost prezentate de an-
trenoare, Alexandra Haºegan ne-a
adus la cunoºtinþã faptul cã a ju-
cat ultima datã la clubul Terom Z
Iaºi, echipã care s-a desfiinþat, iar
Anca Amariei ne-a informat cã ul-
tima echipã la care a evoluat a fost
H.C. Baia Mare, cu care nu mai
are contract. În baza acestor pre-
cizãri ale jucãtoarelor, s-au sem-
nat contractele ºi cererile de trans-
fer. În data de 04.09.2013 – în

momentul în care clubul a fost în-
ºtiinþat de F.R.H. cã Alexandrei
Haºegan i se suspendã dreptul de
joc în meciurile oficiale ale echipei
S.C.M. Craiova, pentru „dublã
semnaturã” cu clubul S.C.M. Cra-
iova ºi cu un club din Germania –
jucãtoarea vizatã ne-a adus la cu-
noºtinþã faptul cã a semnat cu clu-
bul din Germania o convenþie va-
labilã din februarie 2013 pânã în
februarie 2015. În data de
13.09.2013, clubul a primit o nouã
adresã din partea F.R.H., prin care
a fost înºtiinþat cã jucãtoarea Anca
Amariei este suspendatã ºi nu are
drept de joc în meciurile oficiale
ale echipei de handbal feminin a
S.C.M. Craiova, din cauza cã a
evoluat la un club din strãinãtate,
Cercle Dijon, ºi pentru care nu s-a
plãtit Certificatul de transfer inter-
naþional. În urma acestei adrese,
i-am fãcut cunoscut antrenoarei 
cã jucatoarea amintitã nu are drept
de joc în meciul din data de

13.09.2013 împotriva echipei H.C.
Corona Braºov, meci pentru care
echipa se deplasase deja la Braºov.
Contractele celor douã jucãtoare
au fost suspendate pânã la întru-
nirea Comisiei de Disciplinã a Fe-
deraþiei Române de Handbal, co-
misie abilitatã sã ia o decizie în
aceste cazuri. Reamintim cã în
ºedinþa  Comisiei de Disciplinã a
F.R.H. din data de 24.09.2013 au
fost aplicate echipei de handbal

S.C.M. Craiova urmãtoarele sanc-
þiuni: pierderea meciului cu H.C.
Zalãu cu scorul de 10-0 si 1 punct
de penalizare în clasament; clubul
S.C.M. Craiova a fost sancþionat
cu amendã de 2.000 lei, iar cele
douã jucãtoare au fost sancþionate
cu 1.000 de lei fiecare ºi li s-au
anulat transferurile”. Mâine, de la
ora 17, SCM Craiova joacã în Sala
Polivalentã contra echipei Jolidon
Cluj.

O veste cruntã a zguduit
miercuri seara lumea spor-
tului din Bãnie. Reputatul
antrenor de handbal craio-
vean Paul Stuparu s-a stins
din viaþã,  la vârsta de 67
de ani. Numele tehnicianu-
lui se leagã de perioada de
glorie a echipei masculine
de handbal Universitatea
Craiova, la începutul ani-
lor 90. Atunci, cu o echipã
în care evoluau Sorin
Toacsen, Robert Licu, Ti-
tel Rãduþã, Costicã Neagu
sau regretatul cãpitan
Gheorghe Dumitru, dece-
dat anul trecut, ªtiinþa, pre-

Doliu în lumea handbalului din Bãnie, dupã dispariþia lui Paul Stuparu

A încetat din viaþã antrenorul
marii echipe a Craiovei

Ligue I
Rezultatele etapei a 7-a: Lille – Evian 3-0 (Ka-

lou, Hansen – aut., Rodelin), OM – St. Etienne
2-1 (Imbule, B. Mendy / Ghoulam), Ajaccio –
Lyon 2-1 (Arrache, A. Camara / Malbranque),
Bordeaux – Reims 0-0, Guingamp – Sochaux 5-
1 (Mandanne, Beauvue, Atik, Sankhare, Langil /
Bakambu), Nantes – Nice 2-0 (Djordjevic, Aris-
teguieta), Toulouse – Lorient 1-0 (Braithwaite),
Valenciennes – PSG 0-1 (Cavani), Monaco – Bas-
tia 3-0 (Falcao 2, Riviere). Montpellier – Rennes
s-a jucat asearã.

Primera Division
Rezultatele etapei a 6-a: Barcelona – Sociedad

4-1 (Neymar, Messi, Busquets, Bartra / DelaBel-
la), Levante – Valladolid 1-1 (Diawara / Guerra),
Malaga – Almeria 2-0 (Tissone, Portillo), Atletico

Selecþionerul echipei naþionale a
României, Victor Piþurcã, a anun-
þat, ieri, o listã de 13 jucãtori con-
vocaþi de principiu pentru ultimele
douã meciuri din preliminariile
Campionatului Mondial din 2014,
cu Andorra ºi Estonia. Dintre cei
13 lipseºte Ciprian Marica, atacan-
tul fiind încã în cãutarea unui an-
gajament ºi Adrian Mutu, lãsat în
afara lotului la cel mai recent meci
al lui Ajaccio. Pe listã sunt, în
schimb, Claudiu Keºeru, Gigel Bu-
cur sau Bãnel Nicoliþã. Cei 13 ju-
cãtori la care a
apelat Piþurcã în
primã fazã sunt:
Portar:  Lobonþ
(AS Roma)

Fundaºi: Chiri-
cheº (Totten-
ham), Goian (As-
teras Tripolis),
Papp (AC Chie-
vo), Raþ (West
Ham); Mijlocaºi:-
 Lazãr (PAOK Sa-
lonic), Torje (Es-

Mutu ºi Marica nu vor juca ultimele meciuri din preliminarii

Lista iniþialã a lui Piþurcã
cuprinde 13 „stranieri”

Cele douã formaþii ale Doljului din
Liga a III-a, CS Podari ºi Viitorul
Muncipal Craiova, joacã în depla-
sare meciurile din etapa a 5-a a Ligii
a III-a, seria a treia. Astãzi, de la
ora 17, fosta CS Apã (locul 6, 7
puncte) întâlneºte pe Juventus Bu-
cureºti (locul 2, 9 puncte), partida
fiind arbitratã de o brigadã din jude-
þul Vâlcea, cu Alin Croitoru la cen-

panyol), Nicoliþã (FC Nantes),
Grozav (Terek Groznyi), Maxim
(VfB Stuttgart); Atacanþi: Gheor-
ghe Bucur (Kuban Krasnodar),
Bogdan Stancu (Genclerbirligi SK),
Keºeru (SC Bastia). Componenþa
definitivã a lotului va fi decisã ºi
anunþatã duminicã, 6 octombrie.
România se deplaseazã în Andorra
în penultima etapã a Grupei D din
preliminarii, pe 11 octombrie. În ul-
timul meci, pe 15 octombrie, „tri-
colorii” primesc vizita Estoniei pe
Arena Naþionalã.

Echipele doljene evolueazã în deplasare
tru. CS Podari (locul 11, 0 puncte)
joacã mâine, tot de la ora 17, cu CS
Tunari (locul 9, 4 puncte), arbitrul
jocului fiind tot un oltean, Iosif Er-
dei din Slatina. Podariul va avea pe
bancã al patrulea tehnician numit în
acest start de sezon, Bogdan Vrãji-
toarea preluând echipa care a mai
fost pregãtitã de Marian Zaharia,
Marian Bâcu ºi Tiberiu Lung.

Madrid – Osasuna 2-1 (D. Costa 2 / Riera). Gra-
nada – Valencia 0-1 (Jonas 94), Sevilla – Rayo 4-
1 (Rakitic 2, Bacca 2 / Adrian), Elche – Real Ma-
drid 1-2 (Boakye 92 / Ronaldo 51, 96 – pen.). Atl.
Bilbao – Betis, Getafe – Celta ºi Villarreal – Espa-
nyol s-au jucat asearã.

Seria A
Rezultatele etapei a 5-a: Udinese – Genoa 1-0

(Calaio), Bologna – Milan 3-3 (Laxalt 2, Cristal-
do / Abate, Poli, Robinho), Chievo – Juventus 1-
2 (Thereau / Quagliarella, Bernardini – aut.), La-
zio – Catania 3-1 (Ederson, Lulic, Hernanes / Bar-
rientos), Livorno – Cagliari 1-1 (Luci / Ibarbo),
Napoli – Sassusolo 1-1 (Dzemailli / Zaza), Par-
ma – Atalanta 4-3 (Mesbah, Parolo 2, Rosi / Li-
vaja, Denis, Bonaventura), Sampdoria – AS Roma
0-2 (Benatia, Gervinho), Torino – Verona 2-2
(Cerci 2 / Juanito, Jorginho). Inter – Fiorentina
s-a jucat asearã.

Liga a III-a, etapa a 5-a

gãtitã de Paul Stuparu, a
câºtigat titlul naþional în
1992 ºi 1993, iar în urmã-
torii ani a terminat pe po-
dium. Paul Stuparu va fi
înmormântat astãzi, la Ci-
mitirul „Nord” din Craio-
va, dupã slujba religioasã de
la ora 13, la „Madona
Dudu”. Cotidianul „Cuvân-
tul Libertãþii” îºi exprimã
regretele pentru dispariþia
marelui antrenor ºi om de
sport ºi este alãturi de fa-
milia îndoliatã care a sufe-
rit o imensã pierdere. Dum-
nezeu sã-l odihneascã în
pace!
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 7 5 1 1 20-6 16
Steaua 6 5 1 0 16-5 16
Petrolul 8 4 4 0 10-5 16
Botoşani 8 4 3 1 8-5 15
Pandurii 8 4 2 2 15-10 14
Ceahlăul 8 3 4 1 10-5 13
FC Vaslui 7 3 2 2 8-5 11
ACS Poli 8 3 2 3 9-8 11
Săgeata 8 3 2 3 8-11 11
CFR Cluj 8 2 4 2 6-11 10
Oţelul 8 3 1 4 7-12 10
Dinamo 8 2 3 3 12-8 9
Mediaş 8 2 3 3 9-10 9
Chiajna 5 2 1 2 6-8 7
Braşov 8 1 4 3 7-10 7
Viitorul 7 0 4 3 2-9 4
„U” Cluj 8 0 2 6 4-18 2
Corona 7 0 1 6 4-14 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a IX-a
„U” Cluj – Săgeata – astăzi, ora 20.30 (Digi 1)
Pandurii – Gaz Metan – sâmbătă, ora 17 (Digi 1)
Steaua – ACS Poli – sâmbătă, ora 20.45 (Antena 1)
Corona – FC Botoşani – duminică, ora 17 (Digi 1)
Viitorul – FC Vaslui – duminică, ora 19 (Digi 1)
Oţelul – Dinamo – duminică, ora 21.30 (Digi 1)
Astra – FC Braşov – luni, ora 19 (Digi 1)
Ceahlăul – Chiajna – luni, ora 19 (Dolce 1)
Petrolul – CFR Cluj – luni, ora 21.30 (Digi 1)

Cupa României – şaisprezecimi

FC Bihor – ACS Poli Timişoara 0-1
A marcat: Bărbuţ 73.
Corona Braşov – SC Bacău 1-0
A marcat: Aguirre 21.
FCM Dorohoi – Viitorul 0-3
Au marcat: Axente 7, Lazăr 16, Gavra 85.
FC Vaslui – CSM Reşiţa 1-0
A marcat: Pătulea 53.
Chindia Târgovişte – Săgeata Năvodari 2-0
Au marcat: Honciu 63 – pen., Cherchez 73.
Ripensia Timişoara – „U” Cluj 2-1
Au marcat: Ciobai 14, Anagor 21 / Ursu 39.
Dinamo – Sănătatea Cluj 4-0
Au marcat: Zougoula 41, 48, Dănciulescu 52, Rotariu 63.
Gloria Buzău – FC Botoşani 0-2 – d.p.
Au marcat: Cârjan 104, Vraciu 109.
Petrolistul Boldeşti – Gaz Metan Mediaş 0-4
Au marcat: Llulaku 40 – pen, 90, Markovic 48, Avram 66.
Pandurii – Farul 4-0
Au marcat: Dos Santos 1, Shamsin 27, 69, 74.
FC Braşov – CFR Cluj 3-1
Au marcat: Aganovic 13, Rada 18 – aut., Surdu 90 – pen. / Piccolo 55 – pen.
FC U Craiova – Petrolul Ploieşti 0-1
A marcat: Mustivar 18.

Meciurile Oţelul Galaţi – Concordia Chiajna, Astra Giurgiu – ACS Ber-
ceni, Rapid – Ceahlăul şi Steaua – Avântul Bârsana s-au jucat aseară.

Lotul CS Universitatea Craiova
a plecat ieri către Târgu Mureş,
acolo unde mâine seară, de la ora
21 (în direct la TVR 1) va juca îm-
potriva echipei ASA Tg. Mureş.

Înaintea deplasării în Ardeal, direc-
torul executiv al clubului din Bănie,
Felix Grigore (foto), a oferit ulti-
mele amănunte despre echipă şi a
prefaţat disputa cu formaţia pregă-
tită de Eduard Iordănescu. „Este un
moment mai greu pentru noi pen-
tru că nu am acumulat decât două
puncte după trei partide, dar nu se
pune problema înlocuirii lui Erik

Felix Grigore:
„După prima victorie,
nu ne mai opreşte nimeni”
Directorul executiv al CS Universitatea spune că postul
lui Lincar nu este în pericol, chiar dacă rezultatele
şi jocul nu sunt satisfăcătoare

Lincar. Sunt convins că după ce
vom câştiga primul meci ne vom
descătuşa şi nu ne va mai opri ni-
meni. Am făcut meciuri bune con-
tra unor echipe care ne sunt apro-

piate ca valoare, însă în ultima eta-
pă am dat chix contra Reşiţei. Ob-
iectivul nu este deocamdată în pe-
ricol, dar, dacă vrem să intrăm în
play-off şi să promovăm, nu ne mai
permitem mulţi paşi greşiţi. Jucăm
la Târgu Mureş împotriva unei echi-
pe bune, cu o conducere competi-
tivă şi un antrenor de mare perspec-
tivă. Ne dorim să câştigăm, dar nici

egalul nu ar putea fi considerat un
eşec. Cred că ASA este printre fa-
voritele la play-off, alături de echi-
pa noastră, dar şi de Vâlcea, FC U
Craiova, Bistriţa şi Minerul Motru”
a declarat fostul oficial de la Unirea
Urziceni şi „U” Cluj. Pleşan şi Iz-
voranu sunt în lotul deplasat la Târ-
gu Mureş şi ar putea debuta pentru
alb-albaştri. În schimb vehiculatele
transferuri ale lui Curelea, Ferfelea
şi Dorel Stoica sunt în impas. „Cu-
relea, Ferfelea şi Dorel Stoica sunt
jucători buni, dar nu putem vorbi
despre ei, fiindcă se află sub con-
tract cu alte cluburi. Dorel Stoica
este un fotbalist de valoare, care mai
poate juca 2-3 ani la nivelul primei
ligi. Pleşan şi Izvoranu nu au fost
folosiţi în meciul cu Reşiţa, fiindcă
antrenorul a decis să-i protejeze de
eventuale accidentări, ei nefiind la
zi cu pregătirea. Cei doi vor face
deplasarea la Târgu Mureş, dar nu
ştiu dacă vor juca” a spus Grigore.
Mijlocaşul Dragoş Dragalina a co-
mentat şi el atmosfera din cadrul
lotului: „În ciuda rezultatelor slabe,
nu suntem într-o criză de formă,
noi ne pregătim foarte bine, sun-
tem uniţi şi aşteptăm să vină şi vic-
toriile. Este normal ca lumea să nu
fie mulţumită atunci când nu câşti-
găm, înţelegem că există presiune
la Craiova şi că lumea aşteaptă per-
formanţă”.

Într-un meci din „şaisprezecimile” Cupei Româ-
niei, la Severin,  deţinătoarea trofeului, Petrolul Plo-
ieşti, a învins  cu 1-0 echipa lui Adrian Mititelu, printr-
un gol marc at de Mustivar în minutul 18. Gazdele
au avut trei mari ocazii de a egala, c ea mai mare
fiind ratată de Baird, dar  Bornescu s-a opus de fie-
care dată. Nicolo Napoli a folosit echipa: Hotoboc -
Mitici, Acka, Bălaşa,  Ciuc ă, Cruceru – Gheorghe
(Frăsineanu 81), Săceanu,  Nicolae (60 Goge) – Sto-
ianof (58 Ripoli),  Baird. La oaspeţi, Cosmin Contra
i-a folosit pe: Bornescu -  Alcenat, Benga, Geraldo,
Beţa - De Lucas, Mustivar (Romario 73) - Boudje-
maa, Albin (Teixeira 85), Fernandez (Priso 59) –
Camara. Partida a fost arbitrată de bucureşteanul
Iulian Dima. „Am suferit foarte mult în acest meci,
ştiam că va fi o partidă dificilă. Universitatea are un
antrenor italian foarte bun care a reuşit să imprime
mentalitate şi dăruire acestei echipe.  Craiova are tra-
diţie şi, chiar dac ă au făc ut o ec hipă pe ulitma sută
de metri, sunt şanse reale la promovare” a declarat
Cosmin Contra la f inalul meciului. „Cred că egalul
era un rezultat echitabil, după ocaziile pe care le-am
avut împotriva unei echipe care se bate la titlu în
Liga I. Sunt bucuros de modul c um evoluat băieţii
mei,  acum ne vom concentra pe campionat” a spus
şi Nicolo Napoli.

„Lupii galbeni” s-au impus la limită la Severin, în Cupa României

Echipa lui Mititelu,
eliminată de deţinătoarea trofeului

Incidente înainte de meci
Partida a fost precedată de un scandal între fani,

cele două autocare ale suporterilor oaspeţi fiind bom-
bardate cu pietre de fanii craioveni în localitatea Şimian.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Jude-
ţean de Jandarmi Mehedinţi, Claudia Mendea, jandar-
mii mehedinţeni au fost solicitaţi să intervină la Şimian,
pe DN6, unde autocarele în care se aflau suporterii
Petrolul Ploieşti au fost atacate cu pietre, în timp ce se
îndreptau către Drobeta Turnu Severin. Parbrizele au-
tocarelor au fost sparte, iar unul dintre şoferi a fost
rănit, având nevoie de îngrijiri medicale. Clubul lui Mi-
titelu a fost amendat, ieri, de Jandarmeria Mehedinţi,
cu 30.000 de lei în urma violenţelor. De asemenea,
echipa poate primi şi o suspendare a arenei din Seve-
rin, unde îşi dispută meciurile de pe teren propriu. “Noi
am înaintat către FRF propunerea de a interzice clubu-
lui FC Universitatea Craiova desfăşurarea jocurilor spor-
tive pe o perioadă de şase luni pe arena din Drobeta
Turnu Severin“, a spus Mendea. 62 de suporteri impli-
caţi în incidentele violente dinaintea meciului au fost
identificaţi, 15 dintre ei fiind sancţionaţi cu amenzi în
valoare de 6.000 lei pentru adresare de injurii şi expre-
sii jignitoare şi aruncarea cu obiecte contondente către
forţele de ordine.


