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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

- Unde sunt, Popescule,
mustăriile de altădată?
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Sud Oil Sere Işalniţa:
A doua mare recoltă
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Aparent nimic nou la Sud Oil Sere Işalniţa, cea mai mare ex-
ploatare legumicolă din ţară în sistem protejat. Se recoltează al
doilea ciclu de producţie, profilat în exclusivitate pe castraveţii
cornişon şi este deja o banalitate a menţiona că randamentul la
unitatea de suprafaţă este unul competitiv: peste 50-60 de tone.
Cu cele aproximativ 2.000 de tone, estimate a fi obţinute în acest
ciclu de vegetaţie, care se adaugă celor peste 4.000 tone valorifi-
cate anterior pe pieţele externe, din primul ciclu de vegetaţie,
Sud Oil Sere Işalniţa se poziţionează ca o unitate de referinţă în
legumicultura ţării. Producţie statornică, clienţi fideli şi, bineîn-
ţeles, exigenţe ridicate.
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Parisul ne livrează
o surpriză
de proporţii

Asta mai lipsea Bucureşt iului: o
veste proastă din partea Parisului în
dosarul Schengen. După ce socialiştii
francezi veniseră la putere în martie
anul trecut pe un discurs general anti-
Sarkozy, inclusiv în chestiunea romi-
lor, aşteptările erau de o cu totul altă
natură. Ce s-a întâmplat în ultimele zile
e dificil de decriptat. Dacă admitem că
sub presiunea celorlalte partide, UMP
şi FN (dreapta radicală, a Marinei Le
Pen), ambele în opoziţie, socialiştii şi-
au schimbat poziţia cu 180 de grade,
tonul fiind dat de cel mai popular mi-
nistru al Guvernului Ayrault, Manuel
Valls, al cărui discurs a fost îmbrăţişat
inclusiv de preşedintele Francois Hol-
lande, aflat la o cotă de neîncredere
neverosimilă, nu spunem totul.
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$1 EURO ...........................4,4603 ............. 44603
1 lirã sterlinã..........................5,3134.......................53134

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 30 septembrie - max: 21°C - min: 11°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,3052........33052
1 g AUR (preþ în lei).......140,3122.....1403122

Cursul pieþei valutare din 30 septembrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Traian Bãsescu a declarat, în prima ediþie a
noului sezon al emisiunii „Dupã 20 de ani”, difu-
zatã duminicã de Pro TV, cã, în opinia sa,
protestul de la Roºia Montanã este unul „fa-
bricat”, în timp ce acela organizat în Piaþa
Universitãþii din Bucureºti este „curat”.
„Sunt un adept fãrã rezerve al relansãrii in-
dustriei de extragere a metalelor preþioase
dar, dacã m-aº pronunþa, 70% dintre clasa
politica s-ar declara împotrivã. Voi încerca
sã fiu neutru, dar asta nu înseamnã ca nu
voi fi corect. Eu am fost un susþinãtor al
proiectului pânã am vãzut, dupã trimiterea
proiectului în Parlament, falia care se crea-
zã în societate. Eu nu mai susþin acum da
sau nu, pentru cã e posibil la un moment
dat sã fie nevoie de un mediator. De aceea,
eu mã retrag acum în poziþie în neutralita-
te. (...) Protestul din Piaþa Universitãþii este
unul curat, cel de la Roºia Montanã este fabri-
cat”, a spus ºeful statului. Acesta a explicat apoi
cã „fenomenul Roºia Montanã a generat douã
abordãri, ambele mincinoase - locuri de muncã

versus crima utilizãrii cianurilor. Marele adevãr
nu este acesta. Proiectul Roºia Montanã nici nu

creazã locuri de muncã încât sã se simtã consis-
tent în bugetul de stat. E o abordare mincinoasã
cã se rezolvã problema locurilor de muncã, rezol-
vã o problemã a populaþiei din Roºia Montanã,

ceea ce nu e de neglijat. Pe de altã parte, utilizarea
cianurilor - crima cea mare - ceea ce iarãºi nu e

adevãrat. Dacã existã un reactiv care se dis-
truge uºor, acesta este cianura. Cianura este
distrusã de razele soarelui, de ultraviolete”.
Traian Bãsescu a dat apoi asigurãri cã Roºia
Montanã este „un subiect de interes pentru
structurile de securitate” ºi cã, „din infor-
maþiile pe care le am, George Soros nu tri-
mite ONG-urile în stradã”. În opinia preºe-
dintelui, ceea ce trebuia discutat referitor la
acest proiect, „încã din perioada lui Boc (n.r.
– Emil Boc, fost premier), e procesarea in-
tegralã a acestui aliaj din aur ºi argint în Ro-
mânia ºi, doi, prevãzut în lege ca Banca Na-
þionalã sã fie principalul cumpãrãtor”. Toc-
mai de aceea, Bãsescu a anunþat cã îºi pro-
pune ca sãptãmâna viitoare sã înceapã „o
serie de conferinþe de presã, în baza infor-

maþiilor care le am ºi pe care le citesc, sã mã
pronunþ public, dar doar dând informaþii care sã
ajute în bãtãlia de faþã, pentru cã acum discuþia
este cianuri versus locuri de munca”.
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Ponta: N-o sã fiu mândru
sã trãiesc într-o þarã
ce mãcelãreºte câini

Premierul Victor Ponta
a declarat, sâmbãtã, la
Bistriþa, cã mama sa a
adoptat un maidanez ºi cã
a fãcut public acest lucru
pentru a îndemna românii
sã adopte câini, spunând
cã adopþia ar trebui sã fie
prima soluþie ºi cã nu ar fi
deloc mândru sã trãiascã
„într-o þarã care mãcelã-
reºte animale”. „Ca sã fiu
sincer, mama l-a adoptat
pe Fredy. Cã aºa îl chea-
mã. Categoric, da (n.r. -
este un mesaj pentru
români). Am spus foarte
clar cã problema câinilor
maidanezi, mai ales când
s-a pus în balanþã cu
viaþa unui copil, a unor
oameni, e clar cã trebuie
fãcut ceva. Parlamentul a
adoptat legea, autoritãþile
locale au acum instrumen-
tele necesare, dar mi-aº
dori enorm de mult sã nu
se treacã la faza a treia,
pe care o cunoaºteþi.
Existã douã faze anterioa-
re: faza de adopþie ºi faza
de sterilizare, de pãstrare
în adãposturi. Mi-aº dori,
dacã suntem o þarã civili-
zatã, sã folosim cât mai
mult primele douã faze.
Acesta este mesajul ºi
semnalul meu. Nu o sã
fiu deloc mândru sã
trãiesc într-o þarã care
mãcelãreºte animale”,
a afirmat Ponta.

Purtãtorul de cuvânt al PSD,
Cãtãlin Ivan, spune cã Liviu Drag-
nea are mare dreptate sã se revolte
în cazul proiectului PNL privind
alegerile localele ºi cã PSD este alã-
turi de el, afirmând cã atât timp
cât social-democraþii îºi þin promi-
siunile ºi sunt parteneri loiali, se
aºteaptã ca ºi liberalii sã fie la fel.
„Noi suntem alãturi de Liviu Drag-
nea nu numai pentru cã este pre-
ºedintele executiv al partidului, ci
pentru cã are foarte mare dreptate
când se revoltã, pentru cã existã
comisii de lucru în USL din care
fac parte ºi colegi liberali, ºi so-
cial-democraþi, unde vin specialiºti
ºi se lucreazã pe anumite ateliere.
Sã munceºti atâtea luni de zile ºi
sã te trezeºti cã în Parlament apa-
re un proiect alternativã al colegi-
lor care sunt ºi în comisia din care
faci parte este frustrant. Bineînþe-
les cã aºa nu poate sã funcþione-

Cãtãlin Ivan: Dragnea
are mare dreptate când se

revoltã privind proiectul PNL Mai multe judeþe din sudul þãrii
au intrat de ieri sub cod galben de
ploi. Din aceastã searã, ora 21,
Capitala ºi judeþele Ilfov, Teleor-
man, Giurgiu, Cãlãraºi, Ialomiþa,
Brãila, Tulcea ºi Constanþa intrã
sub cod portocaliu de ploi, potrivit
meteorologilor. În aceste judeþe,
pânã miercuri, ora 2.00, sunt aº-
teptate precipitaþii de pânã la 80 de
litri pe metru pãtrat, potrivit aver-
tizãrii emise de Administraþia Naþi-
onalã de Meteorologie (ANM). În
intervalul menþionat, vremea se va
rãci considerabil, în special în re-
giunile extracarpatice ºi cele cen-
trale, unde frecvent temperaturile
din timpul zilei se vor situa cu apro-
ximativ 10 grade sub valorile me-
dii multianuale ale acestei perioade
a anului, se mai aratã în avertizare.
Meterologii au emis, de asemenea,
douã atenþionãri cod galben de ploi,
care vizeazã, începând de ieri sea-
rã, judeþe din jumãtatea de sud a
þãrii. Prima avertizare cod galben
a intrat în vigoare încã de asearã,
ora 21.00,  ºi este valabilã pânã
astãzi, ora 13.00, în Capitalã ºi ju-

Cod galben de ploi în Dolj,
pânã miercuri la ora 8

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat, ieri, cã PSD va avea pro-
priul candidat la preºedinþie ºi cã din-
tre Victor Ponta ºi Crin Antonescu
„unul dintre ei va fi în turul doi”, fãrã
a fi ales în final. Întrebat dacã „vede”
un al doilea tur al prezidenþialelor în-
tre Ponta ºi Antonescu, preºedintele
Bãsescu a spus, pentru Pro TV
News: „Unul dintre ei va fi în turul
doi, dar nu cred cã românii vor ale-
ge în final pe unul dintre ei. Cred cã
PSD va avea propriul candidat, nu
vãd altã soluþie. Mi s-ar pãrea anor-
mal ºi nedemocratic ca cel mai mare
partid din România sã nu aibã can-
didat. E ca o vâzare de post”. To-

Bãsescu: Cred cã PSD va avea
propriul candidat la preºedinþie

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat cã, din câte ºtie, investitorul GFR,
compania care a câºtigat licitaþia pentru achiziþionarea CFR Marfã, nu va avea
banii pentru cumpãrarea acþiunilor. “Pe 4 octombrie, GFR, cel care a fost
declarat câºtigãtor al licitaþiei, trebuie sã aibã un depozit de 20,2 milioane euro
ca garanþie, dupã care, în 30 de zile trebuie sã vinã cu diferenþa de 180 milioa-
ne”, a spus preºedintele Bãsescu, la ProTV. Întrebat dacã, din semnalele pe
care le are, GFR va avea banii, Bãsescu a rãspuns: “Nu vreau sã descurajez
investitorul, dar din câte ºtiu nu-i va avea ºi atunci se cautã tot soiul de tertipuri,
cum a fost ºi acela cu întârzierea semnãrii contractului, cã s-a plimbat hotãrâ-
rea de guvern..”, a spus Bãsescu. Întrebat ce recomandã Guvernului sã facã
dacã GFR ºi Gruia Stoica nu reuºesc sã aibã acei bani pânã pe 4 octombrie,
ºeful statului a rãspuns: “Nu, el pânã pe 4 octombrie trebuie sã mai punã
avansul de 10%, ceea ce înseamnã 20,2 milioane. (…) Sigur cã, dacã nu-i
pune, lucrurile sunt închise. Dacã îi depune pe 4 octombrie, are 30 de zile
pentru semnarea contractului ºi atunci lucrurile pot merge înainte”.

Bãsescu: GFR nu va avea banii pentru
a cumpãra CFR Marfã

deþele Timiº, Caraº-Severin, Me-
hedinþi, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman,
Ilfov, Cãlãlaºi, Giurgiu ºi, parþial,
Vâlcea, Argeº ºi Dâmboviþa. Po-
trivit ANM, în intervalul menþionat
va ploua pe arii extinse în Banat,
Oltenia ºi cea mai mare parte a
Munteniei, cumulându-se, local,
cantitãþi de apã de 20 - 25 de litri
pe metru pãtrat ºi izolat, îndeosebi
în zona Munþilor Banatului, peste
30 de litri pe metru pãtrat. În in-
tervalul luni, ora 13.00 - miercuri,
ora 8.00, codul galben de ploi se
va extinde în judeþele Prahova,
Buzãu, Vrancea ºi Galaþi, urmând
sã acopere integral ºi judeþele Vâl-
cea, Argeº ºi Dâmboviþa. „În Ba-
nat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea
ºi sudul Moldovei va ploua pe arii
extinse ºi se vor cumula cantitãþi
de apã ce vor depãºi local 30…35
l/mp ºi izolat 60…70 l/mp. În su-
dul ºi sud-estul teritoriului vântul
se va intensifica, cu viteze de
50...70 km/h, iar în Bãrãgan ºi
Dobrogea se vor depãºi temporar
80 km/h”, se aratã în cea de-a doua
atenþionare cod galben.

ze”, a spus Ivan. El a arãtat cã în
acest caz sunt douã ipoteze de lu-
cru: una care presupune cã libera-
lii care au depus proiectul au avut
avizul conducerii PNL, fiind un
proiect asumat de PNL, ceea ce
înseamnã cã existã o problemã în
USL ºi trebuie discutatã în USL,
iar a doua ipotezã este cã iniþiatorii
nu au avut avizul conducerii PNL
ºi atunci existã doar o problemã în
interiorul PNL ºi trebuie sã fie re-
zolvatã în interiorul partidului. „Dar
domnul Crin Antonescu nu poate
sã iasã public ºi sã spunã cã nu
comenteazã”, a precizat Ivan. 63
de senatori ºi deputaþi PNL propun,
într-o iniþiativã de modificare a le-
gii pentru alegerea autoritãþilor ad-
ministraþiei publice locale, reveni-
rea la sistemul de vot în douã tu-
ruri pentru primari ºi la alegerea
ºefului consiliului judeþean în mod
indirect, de cãtre consilieri.

tuºi, ºeful statului s-a arãtat convins
cã „nici unul dintre ei (n.r. – Ponta
sau Antonescu) nu este ce ar trebui
României. Eu nu am încã pe cine-
va, o figurã politicã conturatã, de-
spre care sã spun «asta e ceea ce
ar trebui României». Mã uit la ei, ºi
mai ales la ce sunt în stare pentru
voturi, pentru a fi mai mult sau mai
puþin populari. Crin Antonescu s-a
urcat în trenul anti-Roºia Montanã
deºi nu ºtie ce e acolo. Ponta s-a
urcat în trenul pro-Roºia Montanã
deºi nici el nu ºtie ce e acolo. (…)
Nu avem deocamdatã un candidat
prezidenþial ideal. Adevãrul este cã
e cam secetã”.
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Asta mai lipsea Bucureş-
tiului: o veste proastă din partea
Parisului în dosarul Sc hengen.
După ce socialiştii francezi veni-
seră la putere în martie anul trecut
pe un discurs general anti-Sarko-
zy, inclusiv în chestiunea romilor,
aşteptările erau de o cu totul altă
natură. Ce s-a întâmplat în ultimele
zile e dificil de decriptat. Dacă ad-
mitem că sub presiunea celorlalte
partide, UMP şi FN (dreapta radi-
cală, a Marinei Le Pen), ambele în
opoziţie, socialiştii şi-au schimbat
poziţia cu 180 de grade, tonul fi-
ind dat de cel mai popular minis-
tru al Guvernului Ayrault, Manuel
Valls, al cărui discurs a fost îm-
brăţişat inc lusiv de preşedintele
Francois Hollande, aflat la o cotă
de neîncredere neverosimilă, nu
spunem totul. Fiindcă problema
romilor deschide o breşă inclusiv
în sânul majorităţii care susţine
Guvernul Ayrault. 16 aleşi socia-

MIRCEA CANŢĂR

Parisul ne livrează o surpriză de proporţii
lişti au publicat în „Le Journal de
Dimanche” un mesaj prin care sa-
lută acţiunea ministrului de Inter-
ne contra taberelor ilegale de romi,
cerând unitatea stângii şi a PS pe
o temă delicată, cu şase luni îna-
intea alegerilor municipale. Este
adevărat că un sondaj BVA pentru
i>Tele şi „Le Parisien Aujourd’hui”,
în Franţa, difuzat sâmbătă, suge-
rează că 93% dintre francezi con-
sideră că romii nu se integrează în
societatea franceză. Nu există însă,
inclusiv la nivelul PS, un punct de
vedere unanim ac ceptat. Astfel,
deputatul socialist Henri Emmanu-
elli l-a pus în gardă pe Manuel Valls,
care, la rândul său, a evocat son-
dajele de opinie. Sigur, francezii au
alegeri locale în martie anul viitor
şi se sugerează că de fapt totul este
o dorinţă a aleşilor locali, mai ales
din comunităţile în care sunt in-
stalate tabere de romi. Oricum am
întoarce lucrurile, guvernul fran-

cez dă semnalul „neîncrederii în
România”. Cum Bruxelles-ul, prin
vocea comisarului european pen-
tru Justiţie, vicepreşedinte al Co-
misiei Europene, Viviane Reding,
s-a arătat impacientat de atitudi-
nea Parisului în ches tiunea romi-
lor, executivul franc ez a invocat
raportul MCV din februarie a.c.,
c are a alimentat neînc rederea
unor guverne (Olanda, Finlanda
şi Germania)  în eforturile Româ-
niei de a securiza graniţele din
cauza corupţiei vameşilor. Graniţe
care ar putea fi penetrate de imi-
granţi veniţi din Ucraina, Turcia
şi de peste Marea Neagră. Rapor-
tul MCV din februarie a.c. a fost
la rândul său influenţat de...  bi-
nevoitoare elemente autohtone.
Asta o ştim. Schimbarea de re-
gistru a guvernului francez este
de-a dreptul descumpănitoare şi
l-a lăsat „interzis” pe premierul
Victor Ponta, care c onta pe asi-

gurările de dată recentă ale omo-
logului său francez, Jean Marc
Ayrault, în dosarul Schengen. Şi
dacă reacţia Bucureştiului a fost
imperceptibilă, şeful diplomaţiei
bulgare, Kristian Viguenin, la ra-
dioul public  BNR, a calificat ca
„absurdă” atitudinea Franţei în
legătură c u romii din Bulgaria,
subliniind că această chestiune nu
are nici o legătură cu admiterea
în spaţiul Sc hengen. Şi aminteşte
de practicile unor timpuri vechi.
„Făcându-se aluzii la deportări,
se merge prea departe” a spus el,
referindu-se la recentele declara-
ţii ale ministrului francez de In-
terne, Manuel Valls,  din c ursul
săptămânii precedente, conform
cărora majoritatea romilor – din
România şi Bulgaria – trebuie re-
conduşi la frontiere. Kristian Vi-
guenin a mai spus  doar că „tre-
buie acceptată cu calm poziţia
franceză”, dar că tema romilor şi

c ea a Schengen „nu au de-a
face”. „Dacă Bulgaria va intra
sau nu în Schengen,  aceste per-
soane au dreptul la liberă circu-
laţie în cadrul UE şi, începând
cu luna ianuarie anul viitor,  vor
putea să lucreze peste tot”. Mem-
bre ale UE din 2007,  Bulgaria şi
România au îndeplinit criter iile
tehnice de admitere în Schengen,
dar Olanda ş i apoi Finlanda au
estimat c ă progresele în lupta
împotriva c orupţiei nu au fost
suficiente pentru a proteja fron-
tierele la o manieră c redibilă.
Pentru premierul Victor Ponta,
ultimele declaraţii venite de la
Paris cons tituie o lovitură nă-
praznică, fiindcă nu este vorba
de un adversar din dreapta euro-
peană,  cum era Nicolas Sarko-
zy, ci de un guvern socialis t, aşa
cum se cons ideră şi partidul său.
Şi până de curând conta pe pro-
misiunile primite.

Joi,  26 septem-
brie, în foaierul
teatrului Nottara din
Bucureş ti, a avut loc
un eveniment cultu-
ral organizat de
firma „Cobuz şi
Asociaţii” c are a
punc tat 15 ani de
ac tivitate în dome-
niul avoc aturii. După
vizionarea unei piese
de teatru, c ei 100 de
invitaţi au admirat
expoziţia de sculptu-
ră ş i pic tură ”Meta-
morfozele Viitorului”
semnată de Bobin
Bogdan şi Cristian
Rudăreanu din Calafat. Am aflat de la
cei doi artişti că ac eastă dorinţă de a
aduc e ”lumea umbrelor  vii în lumea
noas tră” a existat încă din perioada
anilor  de liceu.  Materializarea a venit
abia anul aces ta, în 2013,  după 22 de
ani,  însă nic iodată nu es te prea tâziu
dacă ai c eva de spus şi de lăsat oameni-
lor,  a subliniat Bogdan.

Pe viitor, vor expune
în Bulgaria şi în Serbia

Cris tian Rudăreanu, a absolvit Faculta-
tea de Teologie din Craiova, fiind actual-
mente preot, având până în prezent câteva
expoziţii de pictură în ţară şi în străinătate.
Pentru Bogdan Bobin,  absolvent al Facul-
tăţii de Arhitectură din Bucureşti,  această
expoziţie este prima, însă aşa cum dec lara
artis tul ”nu este altceva decât  începutul
unui drum extrem de lung, deoarece arta
pe care o v om aduce în această lume v a fi
fără discuţie o parte a unui univers

Artiştii calafeteni, Bogdan Bobin şi Cristian
Rudăreanu, la Teatrul Nottara din Bucureşti

Conducerea Societăţii PARC- TURISM S.A. Craiova este alături
de doamna director economic al Consiliului Judeţean Dolj Daniela
Avrămoiu la greaua durere pricinuită de decesul tatălui, FLOREA
PANDELICĂ- Om de înaltă ţinută morală şi profesională.

Sincere codoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească
în linişte şi pace!

nemărginit, complex şi miraculos”. Cei
doi artişti uimesc prin capacitatea de a
realiza proiecţii ale lumii nevăzute în lumea
văzută. Tablourile au o profunzime aparte,
cu multe detalii ş i o combinaţie de culoare
cu nuanţe variate,  atipic e uneori şi perso-
naje care curg, trec ând dintr-o lume în
alta. Cei doi artişti cons ideră c ă sunt doar
instrumente care aduc ceea ce Creatorul a
făcut din începuturi, dovadă fiind crezul
lor artistic: „Creat am fost, creaţie s-aduc,
sunt treaptă-n viaţă, sufletul să-l urc”.
Pentru a realiza această primă expoziţie,
cei doi au fost susţinuţi de S.C. Montana
Forest SRL şi de fima de avocatură
„Cobuz şi Asociaţii”. Pe viitor cei doi vor
expune în Bulgaria ş i  Serbia, urmând ca
după acest tur să vină şi în Craiova. Le
dorim mult succes , iar c elor care vor mai
multe informaţii pot intra pe site-ul
www.aecubart.blogspot.com. sau îi pot
contacta la adresa: aecubart@gmail.com.

MARGA BULUGEAN

S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNŢ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAŢIE publicĂ  CU  OFERTĂ  îN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunţă public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaţie a unor noi parcele de teren pentru investiţii green field şi/sau spaţii
pentru activităţi de microproducţie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tăţi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificării unor construcţii, in condiţiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaţiile au acces la toate utilităţile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electrică, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, reţele de telecom-
unicaţii prin fibră optică, infrastructură urbană (parcări auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsă între 3 – 26 ani.
Licitaţia publică se va desfăşura în fiecare săptămână în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.

INTENŢIONAŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE PROFITABILĂ ?
 ALEGEŢI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaţi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde şi condiţiile
de participare la licitaţie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceşti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preţul Dosarului de Prezentare al fiecărei unităţi este 1.200 Euro, la care se adaugă T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenţialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

şi semnarea Angajamentului de confidenţialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie certificată pe pro-

pria răspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenţie în original conform modelului generat din pagina

de internet    www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitării preţului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de plată,

în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenţia Bancară Craiova, în echivalent lei.

Persoanele juridice străine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau în dolari - în contul  Parc Industrial
Craiova S.A  nr. RO89INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agenţia Bancară Craio-
va, SWIFT: INGBROBU.

Pentru participarea la licitaţia publică cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Dosarului
de Prezentare şi depunerea de către ofertanţi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secţiunea C, până
la ora 12.00 în ziua licitaţiei, acest termen fiind termen de decădere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaţie, evaluarea ofertelor şi selectarea
ofertantului câştigător se va face de către Comisia de licitaţie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaţiei.

Societatea administrator acordă  facilităţi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadrează într-una din următoarele situaţii:

1. firme care se înfiinţează prin incubare cu sediul s ocial în clădirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaţiei care nu au
desfăşurat activitate şi doresc să îşi stabilească sediul social în clădirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinţează/relocă în/din Incubatorul de Afaceri şi realizează în Parcul
Industrial Craiova o investiţie green field de cel puţin 300 mp construiţi.

Detaliile  privind facilităţile acordate se regăsesc în Dosarul de prezentare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro
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Lucrãtorii Secþiei de Poliþie
Ruralã Nr. 1 Craiova au fost
sesizaþi vineri, prin 112, de
Alexandru Cotoºman, de 56 de
ani, din comuna Iºalniþa, cã în
aceeaºi zi, cu puþin timp înainte,
a fost contactat pe telefonul fix
de cãtre o persoanã de sex
feminin ce s-a recomandat a fi
avocat ºi care l-a informat cã fiul
sãu a provocat un accident rutier
în Franþa. Povestea „servitã” de
cea care îl sunase era aceeaºi ca
în cazul altor înºelãciuni: femeia
de la telefon i-a spus lui Cotoº-
man cã fiul sãu a rãnit grav douã
persoane ºi trebuie sã-i dea 8.000
de lei ca sã-l scape. Numai cã
bãrbatul s-a gândit sã anunþe

Poliþia. Astfel, în temeiul sesizãrii,
poliþiºtii doljeni s-au mobilizat
rapid, l-au instruit pe bãrbat sã
trateze cu „avocata”, o echipã de
oameni ai legii deplasându-se la
locuinþa pãrþii vãtãmate, unde
femeia trebuia sã vinã sã încase-
ze banii. Asta s-a ºi întâmplat,
supriza oamenilor legii fiind sã
dea peste o tânãrã de 20 de ani.
Georgiana Badea, de 20 de ani,
din comuna Murgaºi, a fost
prinsã în flagrant ºi ridicatã
imediat ce a primit suma de bani
înmânatã de partea vãtãmatã.
Fata a fost adusã la Craiova,
pentru audieri, iar prin extinderea
cercetãrilor poliþiºtii au stabilit ºi
faptul cã, în aceeaºi zi, tânãra,

care este studentã la Facultatea
de Medicinã, s-a deplasat în
comuna Sopot, la locuinþa
Gheorghiþei Mitroi, unde, prin
aceeaºi metodã, a solicitat suma
de 12.000 lei, însã, suma de bani
nu a fost ridicatã întrucât partea
vãtãmatã nu a fost de acord,
astfel cã „avocata” a renunþat.
Tot cu aceeaºi poveste, tânãra a
reuºit sã mai înºele o prsoanã, pe
22 septembrie a.c. încasând
suma de 1.900 lei de la partea
vãtãmatã Ecaterina Pîrliþoiu, dupã
cum au mai stabilit oamenii legii.
Vineri a fost reþinutã, iar sâmbãtã
a fost prezentatã Judecãtoriei
Craiova, care a dispus arestarea
ei pe o perioadã de 29 de zile,
fata ajungând în arestul IPJ Dolj.

„În cauzã s-a dispus începe-
rea urmãririi penale faþã de
tânãra de 20 de ani, pentru
sãvârºirea a trei infracþiuni de
înºelãciune, magistraþii Judecã-
toriei Craiova emiþând, în
cursul zilei de sâmbãtã, mandat
de arestare preventivã pentru
29 de zile pe numele acesteia. A
fost introdusã în centrul de
reþinere ºi Arest Preventiv al
Inspectoratului”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.

O fatã în vârstã de 20 de ani, din comuna
doljeanã Murgaºi, a fost arestatã preventiv
pe o perioadã de 29 de zile pentru trei
înºelãciuni prin metoda „accidentul”, în
baza mandatului emis pe numele ei sâmbã-
tã, de magistraþii Judecãtoriei Craiova.

Tânãra, studentã în anul II la Facultatea de
Medicinã din Craiova, a fost prinsã în
flagrant în timp ce încasa 8.000 de lei de la
un bãrbat cãruia îi ceruse banii susþinând
cã îi trebuie ca sã-l scape pe fiul sãu, care
a provocat un accident în Franþa.

Tânãrã arestatã pentru înºelãciuni
prin metoda „accidentul”

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
evenimentul s-a petrecut sâmbãtã
searã, în jurul orei 21.00, în comu-
na Ostroveni. Din cercetãrile efec-
tuate s-a stabilit cã Eracle Zisu, de
51 de ani, din comuna Ostroveni, în
timp ce conducea o autoutilitarã
marca Mercedes pe DJ 551 B, prin
localitate, l-a acroºat cu oglinda re-
trovizoare pe Miºu Staicu, de 55 ani,
din aceeaºi localitate, care se depla-
sa pe partea carosabilã în acelaºi
sens, dupã care a pãrãsit locul pro-
ducerii accidentului fãrã încuviinþa-
rea organelor de poliþie. Oamenii le-
gii l-au gãsit ulterior pe bãrbat, la lo-
cuinþa sa din comunã. Din accident
a rezultat vãtãmarea corporalã uºoarã
a lui Miºu Staicu, care a primit în-

grijiri medicale, însã a fost testat ºi
cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,91
mg/l alcool pur în aerul expirat. ªi
conducãtorul autoutilitarei s-a stabi-
lit cã bãuse, la testarea acestuia ie-
ºind o concentraþie de 0,53 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. Mai mult
decât atât, în urma verificãrii în baza
de date s-a stabilit cã Eracle Zisu nu
posedã permis de conducere pentru
nici o categorie de autovehicule.

„Pe numele doljeanului a fost în-
tocmit dosar penal pentru vãtãmare
corporalã din culpã, pãrãsirea locu-
lui accidentului, conducere sub in-
fluenþa alcoolului ºi conducere fãrã
permis”, ne-a declarat agent princi-
pal Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Un doljean bãut ºi fãrã permis de conducere s-a urcat, sâmbãtã
searã la volanul unei autoutilitare ºi a accidentat un pieton, care, la
rândul sãu, era bãut. Autorul accidentului, în vârstã de 51 de ani,
din comuna Ostroveni, nu s-a oprit sã vadã ce a pãþit victima sa,
fiind gãsit acasã de poliþiºti. Acum este cercetat penal.

Fãrã permis ºi bãut
la volan a accidentat
un pieton ºi a fugit

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, cinci
persoane au fost arestate preventiv, în baza
mandatelor emise sâmbãtã seara de Judecã-
toria Craiova, în cazul celor peste 8.400 de
pachete de þigãri de contrabandã confiscate
vineri. Este vorba despre Marian Ciocoiu,
de 46 de ani, Nicuºor Mititelu, de 26 de ani,
Cornel Preda, de 33 de ani, Flamino Cara-
badache, de 39 de ani, toþi din Craiova ºi
Nicuºor Briac, de 24 de ani, din Filiaºi, toþi
acuzaþi de sãvârºirea infracþiunii de contra-
bandã în formã continuatã. „Admite propu-
nerea Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova. Dispune arestarea preventivã a in-
culpaþilor Mititelu Corneliu Nicuºor, Briac
Laurenþiu Nicolae, Preda Cornel Laurenþiu,
Ciocoiu Marian ºi Carabadache Carlucio Fla-
mino pentru 30 zile, începând de azi
28.09.2013 pânã la 27.10.2013, inclusiv.
Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina statu-
lui. Cu recurs în 24 ore de la pronunþare.
Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi,
28.09.2013, ora 21,00”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Judecãtoriei Craiova. 

Reprezentanþii IPJ Dolj au precizat cã, în
urma extinerii cercetãrilor, dupã cele patru
percheziþii fãcute vineri, în Craiova, la lo-
cuinþele unor persoane suspectate de deþi-
nere de produse de tutun în afara antrepozi-
tului fiscal ºi fãrã timbru de marcaj, s-a sta-
bilit cã reþeaua care se ocupa cu aducerea în
þarã a þigaretelor ºi distribuirea lor pe piaþa
neagrã era formatã din cei cinci bãrbaþi. De
altfel, craioveanul Ionel Badea a declarat cã
în locuinþa sa poliþiºtii nu au gãsit þigãri de
contrabandã. Cornel Preda, de 33 de ani,
care nu a fost gãsit vineri de poliþiºti, s-a
predat, fiind acum dupã gratii.

Reamintim faptul cã vineri, poliþiºtii cra-
ioveni au dispus în aceastã cauzã ridicarea
în vederea confiscãrii a 169.000 þigarete
(8.481 pachete de þigãri mãrcile Viceroy,
Winston ºi Jing Ling) provenind din Ucrai-
na, totodatã fiind indisponibilizat la sediul
IPJ Dolj ºi autoturismul Renault Symbol
folosit la comiterea faptei, în portbagajul
cãruia au ºi fost gãsite o parte din þigaretele
de contrabandã.

„În cauzã a fost începutã urmãrirea pe-
nalã sub aspectul comiterii infracþiunii de
deþinerea de cãtre orice persoanã în afara
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe
teritoriul României a produselor accizabile
supuse marcãrii, fãrã a fi marcate sau mar-
cate necorespunzãtor ori cu marcaje false,
peste limita a 10.000 þigarete. Pachetele de

þigãri, în valoare de aproximativ 85.000 lei,
au fost preluate de cãtre reprezentanþi ai
Direcþiei Regionale Vamale Craiova, iar au-
toturismul a fost indisponibilizat la sediul
IPJ Dolj, cele cinci persoane fiind introdu-
se în arestul IPJ Dolj”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Cinci persoane, patru din Craiova ºi una din Filiaºi, au fost arestate
preventiv, sâmbãtã searã, pe o perioadã de 29 de zile, în dosarul captu-
rii de peste 8.400 pachete de þigãri de contrabandã confiscate de poli-
þiºti, în urma unor descinderi fãcute vineri în Craiova. Oamenii legii au
stabilit care erau de fapt proprietarii þigaretelor ºi cei care se ocupau
cu distribuirea acestora pe piaþa neagrã din Craiova, iar în baza proba-
toriului administrat au obþinut mandate pe numele lor.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cinci arestaþi în dosarul capturii de peste 8.400Cinci arestaþi în dosarul capturii de peste 8.400Cinci arestaþi în dosarul capturii de peste 8.400Cinci arestaþi în dosarul capturii de peste 8.400Cinci arestaþi în dosarul capturii de peste 8.400
pachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandãpachete de þigãri de contrabandã
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GEORGE POPESCU

Au trecut, iatã, aproape 24 de ani de când
sloganul iliescian „Nu ne vindem Þara!” reuºea,
la o simplã strigare, sã striveascã, prin impact
popular, orice opoziþie la un model de economie
cu substrat liberal ºi de extracþie occidentalã.
Între timp, din Þarã n-a mai rãmas cine ºtie ce,
industria ceauºistã – forþatã, supra-dimensio-
natã ori megalomanã, cum ne-am grãbit s-o eti-
chetãm – a luat calea fierului vechi lãsând locul
unor ruine scheletice evocând consecinþe al ul-
timului rãzboi mondial. Nu sunt un nostalgic al
construcþiilor faraonice ale vechiului regim co-
munist, însã maniera în care guvernanþii post-
decembriºti de toate culorile politice au tratat
problema avuþiei naþionale, sustrasã comanda-
mentului interesului naþional, impune încã eva-
luãri ce n-ar trebui sã evite nici zona penalului.

În fapt, poate cã în toatã zarva iscatã ºi în-
treþinutã în jurul proiectului Roºia Montanã,
ca ºi în cel al exploatãrii gazelor de ºist, argu-
mentul interesului naþional, minimalizat, îmi
pare, din motive vãdit ipocrite (aceeaºi teamã a
unor lideri, din Piaþã ºi din afara ei, de a fi per-
cepuþi contra-curentului drept niºte desueþi
anticapitaliºti) rãmâne cel mai fundamentabil.
ªi cum modelul „noii” pieþe libere invocat zgo-
motos ºi agresiv de ideologii unui capitalism
sãlbatic acþionând pe principiul unei legi mal-

thusiene a cuprins chiar þãri ºi economii occi-
dentale pânã de curând performante ºi luate
drept modele, mã voi opri la cazul Italiei: o þarã,
a treia ca mãrime ºi importanþã în comunitatea
europeanã, în care, în chiar miezul unei crize
politice considerate fãrã precedent, a mai avut
loc un eveniment strict economic ale cãrui ur-
mãri sunt greu, dacã nu imposibil, de anticipat.
Este vorba de vânzarea Telecom Italia, consi-
deratã una dintre cele mai dinamice ºi mai per-
formante întreprinderi ale þãrii, unei firme an-
treprenoriale spaniole.

Întâmplarea aceasta, care s-a suprapus pes-
te criza politicã impusã de Berlusconi ºi de ci-
racii sãi, parlamentari ºi, de sâmbãtã, ministe-
riali (decizia celor cinci membri ai Executivului
de a-ºi da demisia din guvern ºi a forþa astfel
alegeri anticipate), ca ºi în chiar momentul în
care premierul Enrico Letta asigura, de la tribu-
na ONU, cã þara e stabilã politic ºi economic, n-
a putut avea impactul necesar. Ce-i drept, spre
deosebire de noi, Telecom era deja o firmã pri-
vatã, însã cu acþionari exclusiv italieni. Econo-
miºti de faimã internaþionalã, majoritatea nean-
gajaþi politic, ca ºi câþiva savanþi, cãrturari ºi
artiºti nu mai puþin galonaþi în circuitul recu-
noaºterii publice, au reacþionat, în ultimele douã
zile cu vehemenþã ºi cu opinii care, la noi, sunt

încã amendate ca fiind …criptocomuniste. Cu-
vintele de ordine, rezonante în media de ieri,
sunã astfel: „Sã oprim vânzarea Italiei!” sau
„Patriotismul economic este necesar spre a
combate globalizarea sãlbaticã”. Iar în tot acest
contest, se vorbeºte, nu de vreo unitate eco-
nomicã oarecare, niºte SMA-uri ori IAS-uri, nici
mãcar de uzine, tradiþionale, desigur, dar înve-
chite ºi depãºite în concurenþa liberã a pieþei.
Nu, e vorba de ceea ce jurnalele italiene nu-
mesc – ºi cu deplin temei – „comorile mady in
Italia”. Precum la faimoasa, legendara casã de
modã Bulgari. Ori, ca sã mã opresc la o altã
firmã la fel de legendarã ºi a cãrui istorie o cu-
nosc direct de la sursã, de Brioni Style, vându-
tã, cu doar doi în urmã, unor francezi.

Aceasta din urmã, specializatã în confecþii
de lux – se îmbrãcau cu produsele sale prinþi
arabi, lorzi englezi ori celebritãþi holywoodie-
ne, ca Silvester Stallone, aºa cum îmi relata, cu
niºte ani în urmã, însuºi fondatorul ºi patronul
firmei, profesorul Lucio Marcotullio.

Am fost, în douã rânduri, în fabrica din orãºe-
lul abbruzzez Penne, nu departe de Pescara, invi-
tat ºi însoþit de acest întreprinzãtor italian de fai-
mã internaþionalã: un adevãrat Mecena, în toatã
regiunea Abbruzzo, cheltuind sute de milioane
de euro pentru culturã ºi artã, pentru sãpãturi

arheologice, crearea de instituþii (inclusiv un In-
stitut universitar de modã, chiar în micul orãºel
natal). E însuºi avea o poveste de legendã: copil
sãrac, a ajuns, prin 1951, student în economie la
Roma, ajutat de un concetãþean croitor care-ºi
deschisese un mic atelier chiar în inima Capitalei
ºi care îl gãzduia. Licenþiat, i-a venit ideea de a
reveni acasã sã extinsã acel atelier care, în doar
câþiva ani, a ajuns la cca 2500 de angajaþi. Numele
lui Marcotullio e la fel de cunoscut în Italia ca al
unui fotbalist ori cantautore.

Decis pentru pensie, a lãsat firma pe mâinile
unui ginere ºi, astfel, dupã scurt timp, a fost
vândutã unor francezi. Oricât de performantã
va rãmâne, sentimentul cã nu mai e a locului
este foarte puternic în zonã. Cât despre mece-
natul cultural, el a fost abandonat imediat.

Cât despre Roºia Montanã, oricâte dispute
ar antrena, din toate pãrþile ºi direcþiile, pentru
mine adevãrata dilemã trebuie tranºatã în ter-
meni de aut/aut: fie optãm pentru un trend crip-
to-imperialist, fie decidem, renunþând la alte ri-
sipe, sã ne gestionãm, dacã nu singuri atunci
ca stãpâni de drept, propriile resurse. Cãci dacã
sloganul „Nu ne vindem Þara” a fost redus la
nivelul unei glume proaste, poate patriotismul
economic, cu impedanþa sa, iatã, occidentalã,
ar mai putea avea oarecare legitimitate.

Sloganul „Nu ne vindem Þara” vsSloganul „Nu ne vindem Þara” vsSloganul „Nu ne vindem Þara” vsSloganul „Nu ne vindem Þara” vsSloganul „Nu ne vindem Þara” vs
Patriotismul economicPatriotismul economicPatriotismul economicPatriotismul economicPatriotismul economic

Piaþa externã... comandã
Beneficiarii sunt firme din Austria, Germa-

nia, Elveþia, Franþa, Italia, Cehia ºi comanda
este aproape STAS: calibre mici. Asta înseam-
nã cã, de fapt, creºterea fructelor este între-
ruptã dupã numai câteva zile de vegetaþie.

Peste 90% din producþie trebuie sã rãspundã
acestor exigenþe. Cât a fost cerul senin ºi soa-
rele deloc timid, viteza de creºtere a fost aler-
tã. Odatã cu instalarea nebulozitãþii atmosfe-
rice, a fost impietatã ºi viteza de creºtere ºi,
implicit, ritmul recoltãrii. Deºi în spaþiile pro-
tejate temperatura este mai ridicatã decât afa-
rã. Mici detalii tehnologice. Culegãtorii îºi fac
însã datoria, zilnic, în tronsoanele de serã.
Pentru managerul exploatãrii, Florin Purcea,
totul e în grafic. Îºi cunoaºte partenerii de con-
tract, aceºtia aºijderea, aºa cã nu existã sin-
cope de nici o naturã. De fapt, ºefii de fermã,

opt la numãr, au lecþia învãþatã. Încã douã sãp-
tãmâni de activitate febrilã, dupã care se va
trece la defriºarea culturii ºi pregãtirea viito-
rului an legumicol. Cu tot ce presupune el: dez-
infecþie generalã, fertilizare naturalã, asigura-
rea necesarului de ghivece nutritive pentru
producerea viitorului rãsad ºi aºa mai departe.

Înfiinþarea unui hectar de serã:
1,2 milioane euro

Am mai vorbit despre asta: zãpada din fe-
bruarie anul trecut a fãcut ravagii încã resimþite
financiar. Nu mai puþin de 30 de hectare din
cele 75 au fost grav afectate, fiind scoase prac-
tic din „circuit”. A fost un dezastru. Iar înfiinþa-
rea unui hectar de serã, care sã rãspundã teh-
nologiilor moderne (încãlzire, ventilaþie), se ri-
dicã la 1,2 milioane euro. Dar Florin Purcea nu
se impacienteazã dupã cele trãite ºi rãmâne
consecvent sieºi. „Vom ajunge din nou la su-

prafaþa de 75 hectare, poate nu atât de grabnic,
dar oricum nu ne-am resemnat. Ne-am reeva-
luat întreaga strategie de activitate. Producþia
acestui an o considerãm una satisfãcãtoare”, a
spus acesta. Sud Oil Sere Iºalniþa rãmâne un
model de legumiculturã intensivã, de discipli-
nã a muncii ºi de seriozitate în relaþiile cu clien-
þii sãi. Conteazã ºi pe piaþa internã, ºi asta deja

se ºtie. În peisajul legumiculturii doljene, cu
bunã tradiþie, n-are egal. ªi-a format un corp de
specialiºti destoinici, cu stagii de producþie ºi
de cercetare. Totul pare simplu la o relatare de
acest fel, însã când trebuie respectatã cu sfin-
þenie o tehnologie de producþie lucrurile do-
bândesc o altã abordare.

TIBI BOLOGH

Aparent nimic nou la Sud Oil Sere Iºalniþa, cea mai mare exploatare legu-
micolã din þarã în sistem protejat. Se recolteazã al doilea ciclu de producþie,
profilat în exclusivitate pe castraveþii corniºon ºi este deja o banalitate a
menþiona cã randamentul la unitatea de suprafaþã este unul competitiv: pes-
te 50-60 de tone. Cu cele aproximativ 2.000 de tone, estimate a fi obþinute în
acest ciclu de vegetaþie, care se adaugã celor peste 4.000 tone valorificate
anterior pe pieþele externe, din primul ciclu de vegetaþie, Sud Oil Sere Iºal-
niþa se poziþioneazã ca o unitate de referinþã în legumicultura þãrii. Producþie
statornicã, clienþi fideli ºi, bineînþeles, exigenþe ridicate.

Sud Oil Sere Iºalniþa: A doua mare recoltã

Florin Purcea
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„Noi am început din dorinţa de
a face ceva nou în zona asta, a Ol-
teniei şi a Craiovei, şi ne-am îndrep-
tat către această activitate deoare-
ce toate produsele noastre sunt de
unică folosinţă şi, în al doilea rând,
nu mai făcea nimeni aşa ceva”, aşa
a început dialogul nostru cu Virgil
Fira, directorul general al unei com-
panii de succes, Moviplast SRL, un
brand în sectorul de producţie folii
şi pungi din polietilenă. Întreprin-
zătorul privat vorbeşte cu mândrie
despre c eea ce înseamnă astăzi,
această societate, în ani de activi-
tate, 20 la număr, ceea ce  chiar
înseamnă ceva. Astăzi, Moviplast
SRL împlineşte două decenii de pro-
ducţie şi nu e puţin lucru dacă ţi-
nem cont că Europa a trecut printr-
o puternică criză economică, iar
România nici astăzi nu-şi găseşte
încă direcţia. „La Moviplast se fa-
brică produse de unică folosin-
ţă, pentru care cererea este în
creştere. Asigurăm traiul a pes-
te 100 de familii. Sunt şi rude
între ei, deoarece, aici am cres-
cut împreună, 20 de ani, nu-i
puţin lucru. În al doilea rând, în
Oltenia, nu există nici un pro-
ducător similar”, a spus Virgil
Fira, directorul societăţii Moviplast
SRL.

De la 6 la 115 angajaţi
În toată această perioadă, ma-

nagerul general Virgil Fira a fost
ajutat şi de echipa sa,  iar solida-
ritatea a fos t cuvântul de ordine
când a venit vorba c a fabrica să-
şi remodeleze strategia de lucru.
Alexandra Fira, direc torul co-
mercial al societăţii ne-a vorbit
despre ce este astăzi Moviplas t,
pentru cine produce soc ietatea şi
c e perspec tive de viitoar are,
ac um, la ceas  aniversar. „Am în-
ceput producţia la f inele lui 1993,
într-un spaţiu destul de modes t,
aveam acolo în jur de 240 mp,
fiind vorba de spaţiu închir iat la
Reut SA şi cu un număr de  şase

Campioni
la export Moviplast, un brand

Una dintre companiile de succes din Craiova, Mo-
viplast, aniversează astăzi, 20 de ani de activitate,
rămânând în continuare un brand în sectorul de pro-
ducţii folii şi pungi de polietilenă. Cu o strategie
bine pusă la punct, cu o viziune de ansamplu în ceea
ce priveşte economia de piaţă, Moviplast nu numai
că a rezistat de-a lungul anilor, dar a impus calitate
şi respect. Exportul a fost una dintre direcţiile cre-
ionate de conducerea societăţii, iar pentru acest tip
de activitate a impus bineînţeles, seriozitate. De la

şase salariaţi cât avea societatea în 1993, a ajuns ca
astăzi să asigure traiul zilnic pentru 115 de familii.
De la câteva utilaje achi ziţionate din Turcia, s-a
ajuns ca astăzi muncitorii să lucreze cu o tehnolo-
gie de ultimă oră, care răspund exigenţelor şi stan-
dardelor europene.  Viitorul sună bine pentru Mo-
viplast, Germania rămâne partenerul de suflet al
companiei, iar mai nou, este abordată cu seriozita-
te şi piaţa asiatică, pungile de la Moviplast fiind li-
vrate chiar şi în China.
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salariaţi. Producţia întregului  an,
1994 o realizăm acum, în 40 zile.
Am înc eput cu şase angajaţi, as-
tăzi, suntem 115.  Prelucrăm c el
puţin 2000 de  tone de politilenă 
pe an din care 25 - 30 % pleacă
la export”, ne covinge efec tiv de
performanţele vizibile ale socie-
tăţii,  chiar tânăra direc toare.

Din 2000 societate
colaborează cu parteneri

din Germania
Firma îşi bazează în princ ipal

ac tivitatea pe exporturi. Pentru
primele nouă luni din acest an,
peste 40% din totalul produc ţiei
a plecat către export. În anul 1997
şi 1998, produsele fabricate la Cra-
iova, la Moviplast SRL au fost dis-
tr ibuite pe piaţa din Republic a 
Moldova, iar din anul 2000 socie-
tatea colaborează cu parteneri din
Germania. Ceea ce este extrem de
interesant este faptul c ă firma ex-
portăm şi în China şi nu este po-
veste. „Exportam aşadar în Ger-
mania, Austria, Olanda, Belgia, Ita-
lia, Bulgaria, Republica Moldova,
Elveţia, dar şi în ... China. Da este 
adevarat, mergeţi la Vamă şi vă
veţi convinge de volumul mare al
ambalajelor pe c are le facturăm
către China, în Hong Kong”,  a
spus Alexandra Fira.  Directorul
economic al Moviplas t a ţinut să

prec izeze că există o dezamăgire
vizavi de clienţii din I talia, care nu
au fost foarte serioşi, învâţînd şi
ceva din ac esată experienţă tristă:
la partenerii italieni se solicită pla-

ta în avans, în această ecuaţie ne
mai existând încrederea. În rest,
colaborarea c u ceilalţi merge ex-
celent. „Toţi clienţii au fost în re-
gulă. Nu acelaşi lucru putem să
spunem şi despre c lienţii italieni,
care s-au dovedit în cea mai mare
parte a fi niste ţepari şi cu care
nu recomandăm nimănui să lucre-
ze, decât cu plata în avans. Având

o serie de experienţe tr iste,  vom
evita pe viitor ac eastă ţară ca par-
tener de afaceri, mai ales dacă pa-
tronii italieni mai pretind că sunt
şi născuţi în Craiova”, a subliniat

Alexandra Fira, directorul comer-
cial al companiei Moviplast.

Cert ificată la standarde
europene

Societatea se vede nevoită să
importe materia primă, cam 90
%  şi as ta pentru că acum, în

ţara, nu se mai produce polietile-
nă dec ât la rafinaria Rompetrol
care f ie are preţuri mai mari, f ie
asigură linii de finanţare mici.
„Apelăm la firme din străinătate,

firme care sunt recunos-
c ute,  materia primă pe
care noi o folosim fiind una
de calitate. Astfel, cumpă-
răm materie  primă (gra-
nul di polietilenă) din Olan-
da, Austr ia, Anglia , Ser-
bia , Qatar, Ungaria şi nu
în ultimul rând,  Suedia.
Adică,  ţinem la calitate”,  a
completat Virgil Fira, ma-
nagerul general al Movi-
plast SRL. Când vine vor-
ba de c alitate, directorul
executiv al societăţii dol-
jene ne aminteşte c ă so-
cietatea este certific ată I-
SO 9001 din 1997 atunci
când 90 % din oamenii de
afaceri nu aveau habar ce
implică acest ISO.  Este un
criter iu după care îşi se-
lec tează partenerii şi între-

prinzătorii germani,  care nu stau
de vorbă dacă nu esti serios şi
mai ales calific at.  „Vreau să vă
spun c ă sunt extrem de corecţi,
nemţii, nu intră într-o relaţie îna-
inte de a se asigura că partenerul
este unul serios. Noi am luat c er-
tificatul ISO 1001 în 1997, avem
16 ani de când suntem certificaţi
ISO.  În anul 2000, pentru că par-
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de succes aflat la 20 de ani de activitate
tenerii germani aveau reţineri vi-
zavi de organismele româneşti de
certif icare, am adus  de la TUV
din Germania auditor, c are a ve-
nit numai pentru noi în România
şi ne-a certificat pe domeniul c a-
lităţii. TUV nu avea reprezentan-
ţă în România la momentul res-
pectiv. În 2005 am obţinut Certi-
ficatul ISO 14001, am fos t pri-
ma firmă din Oltenia care am luat
ac est certificat şi în primele 15
firme din România care au obţi-
nut ac eas tă c ertificare. În 2004
am lu at Certif ic atul OHSAS
18001,  fiindc ă ei îl cer. Am fost
pionieri absoluţi în toate certif i-
cările”, a completat Virgil Fira, di-
rectorul Moviplas t SRL.

Doar 3% din producţie
merge pe piaţa din Dolj

Revenind la produc ţie, pentru
că este cel mai important aspect
pe c are-l implică o economie să-
nătoasă, directorul comercial, Ale-
xandra Fira pune punctul pe „I”
şi ne spune c lar, că în acest mo-
ment, se lucrează foarte puţin pen-
tru Craiova şi Dolj, probabil,  un-
deva sub trei la sută din produc-
ţie,  dar mult mai mult pentru par-
teneri din Bucureşti şi nu numai.
„Clienţii naţionali importanţi se află
concentraţi în zona Capitalei.  Este
vorba de colaboratori precum 
Livram Real, Carrefour, Kaufland,
Benvenutti, Intersport, Meli Melo,
Centrofarm ş i Danone.  Luc răm
totodată şi c u multe firme produ-
cătoare de bunuri materiale Elba
Timişoara, Eurofoam Sibiu,  Mi-
net Rm.Vâlc ea, IMP Timişoara,
DSS Smith Timişoara, Fornetti,
Koyo România,etc”,  a subliniat
Alexandra Fira. Directorul comer-
cial a dorit să menţioneze şi c âte-
va din probleme cu care se con-
fruntă oamenii de afaceri în Ro-
mânia şi în mod special cei din do-
meniul sectorul de producţie fo-
lii ş i pungi din polietilenă.  Tâ-
nărul manage r a vorbit  de  o
piaţă neagră a sacoşelor ş i de
cum se proliferează această pia-

ţă.  „Din dorinţa de a nu plăti eco-
taxa de 0,1 lei/buc plus TVA,  ma-
joritatea sacoşelor care se găsesc
pe piaţă provin de pe piaţa neagră
sau fac parte din economia gri. În
peste 80 % din cazuri acolo unde

sacoşele se oferă gratuit ele sunt
nefiscalizate. Ac est fapt este în-
curajat şi de legea care le impozi-
tează cu 200 %  plus  TVA şi care
nu acceptă  produsele oxobiode-
gradabile ca produse  biodegrada-
bile.  Dacă noi, prin această taxă
oferim un produs mai scump de
cel puţin două ori, este normal să
nu vindem »,  a consemnat direc-
torul comercial al Moviplast.

De la dorinţa de stabilitate
la cea de diversitate

Conducerea societăţii a vorbit
şi despre personalul firmei. Sunt
foarte mulţi angajaţi cu  experien-
ţă, unii fiind salariaţii fabricii chiar
din 1993, ei având şi rolul de în-
drumători pentru cei mai noi an-
gajaţi. Din păcate, nu toţi salaria-
ţii au continuitate în muncă,  cei
tineri au mirajul străinătăţii, iar
după o perioadă de testare, prin
ţările Uniunii Europene, aceştia se
întorc şi solicită o nouă şansă, o
nouă reangajare. „Sunt probleme
şi c u personalul. Sunt mai multe
categorii. Oameni care vor stabi-

litate şi muncesc  în fabrică de 20
de ani şi oameni c are se plictisesc
cu acelaşi loc de muncă, vor di-
vers itate şi părăsesc fabrica după
perioade mai mari sau mic i de
timp. Sunt salariaţi care pleacă

după o săptămână sau o lună,
prospectează piaţa din I talia ş i nu
numai, stau acolo câteva luni şi
apoi se întorc disperaţi ş i cer
reangajarea la noi la firmă. Pentru
unii există o a doua şansă, pentru
alţii, din păcate,  nu »,  a spus  di-
rectorul c omercial.

Utilaje de sute de milioane
Fabric a este într-o continuă

retehnologizare.   Iniţ ial,  s -au
investit zece  milioane de le i,
bani din care s -au cumpărat
utilaje  din Turcia,  as tăzi la
Moviplast angajaţii lucrează cu
utilaje speciale de  ordinul a
câte va sute de  milioane de
euro. „Am înc eput ac um 20 ani
cu trei maşini, un extruder,  o su-
deză ş i o maş ină de reciclat, toa-
te fabricate in Turcia. De la uti-
laje turc eşti, pe măsura dezvol-
tării bus iness-ului,  am trecut la
utilaje fabricate în Taiwan, mult
mai fiabile, iar apoi la utilaje mult
mai performante,   fabric ate în
Uniunea Europeană. Putem să ne
şi lăudăm spunându-vă c ă avem
în dotare s ingurul extruder din
România c are poate fabrica folii
în cinci straturi, avem maşini cu
care putem oferi pieţei o gamă
extrem de largă de produse : fo-
lii, pungi din polipropilenă  şi po-
litilenă pentru alimente,  saci în

rolă,  sac i individuali,  sac i c u
umeri înc linaţi pentru ambalare
confec ţii, saci pentru gunoi me-
najer.  Imprimarea se poate reali-
za flexografic în 1-6 c ulori in-
clus iv polic romie »,  a ţinut să
precizeze Virgil Fira, direc torul
Moviplast SRL..

,,Oameni pentru oameni,,
Moviplast este o firmă care se

respectă şi respectă, de aceea,
conducerea societăţii este decisă
să se implice din ce în ce mai mult
în activităţile sociale.  « Încercăm
să ne implicam în activităţile so-
cial corporative. Am asigurat în
ultimii doi ani  sacii de gunoi fo-
losiţi în ac ţiunile LET S DO IT
România , am contribuit şi la cam-
pania de anul acesta. Suntem  un
partener serios. De altfel la prima
ediţie desfăşurată în România a
manifes tării soc ial corporative
,,Oameni pentru oameni,, am câş-
tigat locul întîi pe ţară la catego-
ria întreprinderi mijloc ii. Proiec-
tul nostru s-a numit ,,Pentru un
oraş mai curat,, .De asemenea,
anul trecut, am primit diploma de
Excelenţa de la Habitat for Huma-
nity România pentru participarea
activă şi suportul oferit la realiza-
rea evenimentului « Big Build 2012
din Preajba »,Dolj. Şi nu ne vom
opri aici. Vom continua să susţi-

nem proiectele sociale cu impact
şi să f im un parter de nădejde
pentru comunitatea locală », a mai
spus Alexandra Fira,  direc torul
comercial al Moviplast.

Diplome şi trofee
de excelenţă

Moviplas t este o societate bine
plasată în orice top. De-a lungul
celor 20 de ani de ac tivitate a fost
premiată de Cons iliul Întreprin-
derilor Mici şi Mijlocii, de Came-
rele de Comerţ,  asta pentru a
marca pe de o parte seriozitatea
ac tionariatului,  iar  pe de altă par-
te şi calitatea,  produselor. Direc-
torul Virgil Fira spune că trofeu
câştigat la prima ediţie organiza-
tă de Camera Americană de Co-
merţ ş i Indus trie din România,  a
fost c ea mai mare mândrie,  fiind
vorba de o festivitate elegantă,  de
o decernare fastuoasă c are a avut
loc  la Crow n Plaza,  în Bucureşti,
unde au luat parte şi principesa
Margareta, prin cipele Duda,  o
mu lţim e d e oa meni po litic i
« Sunt foarte multe diplome acor-
date de Camera de Comerţ şi In-
dustrie a judeţului Dolj, Consiliul
Naţional al IMM-urilor, pentru
excelenţa noastră în afaceri. De
altfel, suntem membrii în Cole-
giul de Conduc ere al Camerei  de
Comerţ şi Industrie  Oltenia şi în-
cercăm cât putem să contribuim
la redresarea aces teia dar fără su-
portul majorităţii membrilor  va fi
foarte greu.În cadrul topului fir-
melor organizat de Camera de
Comert şi Industr ie Craiova, în
anul 2012,  pentru anul 2011, am
c âş tigat Trofeul de Exc elenţă
pentru ultimii 10 ani consecutivi
de activitate. Tot anul trec ut, la
categoria fabricarea artic olelor
din material plastic, la întreprin-
deri mijlocii am câştigat locul 1.

Felicitări şi la cât mai
multe rezultate pozitive. Şi
colectivul redacţional al
cotidianului Cuvântul Li-
bertăţii  din  Craiova vă
urează La Multi Ani !
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Locuitorii din comuna Cãlã-
raºi vor avea apã curentã ºi ca-
nalizare, un confort pe care ºi-l
doreau de mai mulþi ani. Prima-
rul Vergicã ªovãilã are o veste
bunã pentru sãteni, anunþându-i

cã, de astãzi, demareazã lucrã-
rile la Masterplanul de apã ºi
canalizare ºi în comuna lor. Lu-
crarea este una extrem de im-
portantã întrucât va aduce apa
în trei sferturi din gospodãriile
din Cãlãraºi. „Investiþia ajunge
la 4,3 milioane de euro ºi presu-
pune introducerea unei reþele de
aproape 25 de kilometri de ca-
nalizare ºi 10 kilometri de apã
curentã. ªantierul va dura
aproape un an ºi va începe con-
comitent la Cãlãraºi, Dãbuleni
ºi Bechet”, a precizat primarul
Vergicã ªovãilã. Licitaþia de
execuþie a fost organizatã de
Compania de Apã Oltenia, iar
autoritãþile locale sperã ca o par-
te dintre cei care vor munci la
introducerea reþelei de apã ºi
canalizare sã fie localnici. Re-
þeaua de canalizare va benefi-
cia de o staþie de epurare care
va funcþiona la Bechet, pe râul
Jieþ. În ceea ce priveºte reþea-
ua de apã, va exista avantajul
construirii unui bazin de mare
capacitate care va asigura apa
îndeosebi pe timpul verii când
agricultorii din Cãlãraºi folosesc
din plin aceastã resursã.

Restul de 30% din gospodãrii,
racordate de Primãria Cãlãraºi

Restul gospodãriilor din Cã-
lãraºi care nu vor putea fi aco-
perite de masterplanul de apã nu

vor rãmâne pe dinafarã prea
mult timp. Primarul Vergicã
ªovãilã i-a asigurat pe aceºtia
cã se vor bucura de aceleaºi fa-
cilitãþi în viitorul apropiat întru-
cât autoritãþile intenþioneazã sã

realizeze extinderea reþelelor de
apã ºi canalizare printr-un pro-
iect propriu al primãriei. „Restul
de 30% din casele din Cãlãraºi
le vom racorda noi la utilitãþi, ur-
mând sã facem extinderea re-

þelelor cu fonduri de la bugetul
local, pentru cã vrem ca toatã
comuna sã beneficieze unitar de
aceste avantaje”, a precizat
Vergicã ªovãilã. Satul Sãrata nu
este cuprins în acest masterplan
cu reþea de canalizare, însã au-
toritãþile intenþioneazã ca ºi aici
sã rezolve lucrurile. „Noi am
fãcut o adresã, la timpul respec-
tiv, cãtre proiectantul care a pro-
iectat masterplanul ºi s-a fãcut
o redimensionare a conductei de
aducþiune de aici ºi pânã la Jieþ,
unde va fi o staþie de epurare,
în aºa fel încât sã preia ºi Sãra-
ta”, a mai spus primarul comu-
nei Cãlãraºi, care a dat asigu-
rãri cã documentaþia existã în
acest sens ºi cã se aºteaptã
gãsirea unui oportunitãþi de fi-
nanþare. În schimb, Sãrata este
singurul sat din Cãlãraºi care
dispune de o reþea de alimenta-
re cu apã.

Mini-secþie de utilaje,
în subordinea Consiliului Local

Primãria Cãlãraºi îºi propu-
ne sã înfiinþeze o mini-secþie de
utilaje agricole pe care sã le
punã la dispoziþia localnicilor la

niºte preþuri mai mici faþã de
cele practicate de privatizaþi.
„Cu banii proveniþi din subven-
þia APIA, am achiziþionat un
tractor de 180 de cai putere, cu
o tocãtoare pentru resturile ve-
getale, o balotierã, un disc, pre-
cum ºi un MIC pentru împrãº-
tiat îngrãºãminte. Vrem sã avem
toatã gama de maºini agricole,
douã-trei tractoare, semãnãtori,
disc ºi un plug pentru cã se sim-
te nevoia acestor utilaje, cele
care existã fiind vechi ºi se pier-
de sãmânþa pe câmp”, a expli-
cat primarul Vergicã ªovãilã.
Pânã la sfârºitul acestui an, so-
cietatea va fi înfiinþatã. Ea va
avea asociat unic  Consiliul Lo-
cal Cãlãraºi, care va stabili ºi
preþurile pentru folosirea aces-
tor maºini de cãtre agricultorii
din zonã. Dupã cum a spus pri-

marul, se va avea grijã ca tari-
fele de închiriere sã fie mai mici
decât cele care sunt percepute
de societãþile agricole care func-
þioneazã în Cãlãraºi. Spre exem-
plu, un localnic a plãtit,
în aceastã varã, ºi 2 lei
pe balotul împachetat cu
ajutorul utilajelor de la
privaþi, în timp ce primã-
ria a oferit acelaºi ser-
viciu la un preþ la jumã-
tate. Autoritãþile spun cã
societatea va avea suc-
ces întrucât existã un
precedent, Consiliul Lo-
cal Cãlãraºi înfiinþând
anterior ºi o societate de
panificaþie.

Reabilitarea Cãminului
Cultural se apropie

de sfârºit
În aceastã perioadã,

odatã cu lucrãrile de la
masterplan, continua ºi
reabilitarea Cãminului
Cultural. Dupã ce toatã
vara au efectuat lucrãri
de consolidare a struc-
turii de rezistenþã a clã-
dirii, ºantierul fiind des-
chis pe data de 1 iulie, construc-
torii au ajuns acum la înlocuirea
acoperiºului. Primãria Cãlãraºi
ºi-a dorit sã extindã clãdirea cu
o suprafaþã de aproximativ 70
de metri pãtraþi pentru a gãzdui
aici ºi biblioteca, cu tot cu re-
þeaua Biblionet. „Suntem la faza
de acoperiº ºi sperãm ca mun-
citorii sã lucreze în continuare
cu avânt. Dorim sã aduucem ºi
Cãminul Cultural la acelaºi ni-
vel cu alte clãdiri din centrul co-
munei, ºi aici mã refer la ºcoala

nr. 1 ºi la sediul primãriei. Bi-
blioteca noastrã are 15.000 de
volume, dar dorim sã le asigu-
rãm tinerilor care doresc sã con-
sulte anumite informaþii pe in-

tern ºi posibilitatea de a accesa
paginile dorite prin intermediul
Biblionetului”, a mai spus Ver-
gicã ªovãilã. În incinta Cãminu-
lui se va gãsi ºi o salã de lectu-
rã care va fi pusã la dispoziþia
tuturor celor care vor dori sã
citeascã. Tot aici va fi gãzduit ºi
Ansamblul Folcloric ”Bordeia-
ºul” din localitate, care este apre-
ciat pentru autenticitatea folclo-
rului pe care îl promoveazã, în
cântece ºi costume, la festivalu-
rile din þarã la care participã.

Localitatea Cãlãraºi intrã, de astãzi,
într-un mare ºantier. Este vorba de o lu-
crare de anvergurã care se va întinde pe
mai multe strãzi din comunã ºi care va
aduce, la finalul ei, confortul mult dorit
de localnici: apã curentã ºi reþea de ca-
nalizare. Investiþia se ridicã la 4 milioa-
ne de euro, bani europeni atraºi prin
Consiliul Judeþean Dolj, care asigurã uti-

litãþile respective pentru trei sferturi din
gospodãriile din Cãlãraºi. Se va lucre
timp de aproape un an, autoritãþile fiind
gata sã ofere tot sprijinul necesar pentru
constructori. În paralel, continua lucrã-
rile începute în varã ºi la modernizarea
ºi extindrea Cãminului Cultural, care se
contureazã deja ca una dintre cele mai
plãcute clãdiri din comunã.

Încep lucrãrile la reþelele de apã ºi canalizare, în Cãlãraºi!Încep lucrãrile la reþelele de apã ºi canalizare, în Cãlãraºi!Încep lucrãrile la reþelele de apã ºi canalizare, în Cãlãraºi!Încep lucrãrile la reþelele de apã ºi canalizare, în Cãlãraºi!Încep lucrãrile la reþelele de apã ºi canalizare, în Cãlãraºi!

Vergicã ªovãilã
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Primul invitat al sezonului autumnal este
Lucian Boia – la ora actuală cel mai prolific
istoric român: la numai câteva luni după pre-
cedentul său volum, „De ce e România alt-
fel?” (2012), a publicat altul, „Sf ârşitul
Occidentului?” (2013),  ambele aflate pe
primele două locuri în topul celor mai vân-
dute cărţi ale Editurii „Humanitas”. La Cra-
iova, Lucian Boia va susţine conferinţa cu
tema „Gândurile unui istoric”, întâlnirea cu
publicul urmând să aibă loc duminică, 13

Istoricul Lucian Boia, aşteptat peste două săptămâni
la „Întâlnirile SpectActor” de la Craiova
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Odată cu debutul noi stagiuni
artistice – vineri, 27 septem-
brie, cu premiera spectacolului
„Familia Tot”, de Orkeny Ist-
van, în regia lui Bocsardi
Laszlo –, Teatrul Naţional
„Marin Sorescu” redeschide şi
„Întâlnirile SpectActor” – serie
de dezbateri pe teme dintre
cele mai diverse, în strânsă
conexiune cu teatrul, inaugura-
tă în anul 2010.

octombrie, ora 11.00, în Sala „I.D. Sârbu”
a Teatrului Naţional.

Moderator în dialogul craiovenilor cu re-
putatul istoric va fi Nicolae Coande, secre-
tar literar al TNC. Biletele pentru eveniment
s-au pus deja în vânzare la Agenţia institu-
ţiei. Între invitaţii din acest an la „Întâlnirile
SpectActor” s-au mai numărat fostul preşe-
dinte al României Emil Constantinescu, dra-
maturgul Dumitru Radu Popescu, regizorul
şi scenaristul Alexa Visarion, actorul Dorel

Vişan şi regizorul Laurenţiu Damian.
Lucian Boia – născut la Bucureşti, la 1 fe-

bruarie 1944 – este profesor la Facultatea de
Istorie a Universităţii din Bucureşti. Opera sa,
întinsă şi variată, cuprinde numeroase titluri
apărute în România şi în Franţa, precum şi
traduceri în engleză, germană şi în alte limbi.
Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a ima-
ginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teore-
tice privitoare la istorie („Jocul cu trecutul.
Istoria între adevăr şi ficţiune”) şi la imagi-

nar („Pentru o istorie a imaginarului”), cât
şi prin investigarea consecventă a unei largi
game de mitologii (de la viaţa extraterestră şi
sfârşitul lumii până la comunism, naţionalism
şi democraţie). A adus, de asemenea, noi in-
terpretări privitoare la istoria Occidentului, a
Franţei şi a Germaniei. În 1997, lucrarea sa
„Istorie şi mit în conştiinţa românească” a
stârnit senzaţie şi a rămas de atunci un punct
de reper în redefinirea istoriei naţionale.

MAGDA BRATU

Colocviile „Scrisul Românesc”, organizate
de editura şi revista „Scrisul Românesc”, vor
avea în acest an ca temă „Limba română şi
mass-media”. Programul de manifestări cul-
tural-ştiinţifice al evenimentului se va desfăşu-
ra în zilele de 3 şi 4 octombrie şi va reuni la
Craiova academicieni, profesori universitari şi
din învăţământul preuniversitar, critici şi isto-
rici literari, scriitori, directori şi redactori-şefi
de reviste culturale din ţară şi din străinătate.

Joi, 3 octombrie, ora 12.00, în Sala Oglin-
zilor a Muzeului de Artă sunt anunţate lansa-
rea volumului „Literatura şi sincretismul
artelor” – antologie de Florea Firan, şi ex-
poziţia de cărţi şi reviste „Scrisul Românesc
2003-2013”. În aceeaşi zi, de la ora 17.00,
la „Epoca Steak House” (strada „Alexandru
Macedonski” nr. 51) va avea loc Gala Pre-
miilor „Scrisul Românesc”.

Nu mai puţin de 11 cărţi vor fi lansate
vineri, 4 octombrie, ora 11.00, tot în Sala
Oglinzilor a Muzeului de Artă craiovean. Este
vorba despre „Autoseopii, autoficţiuni sau

Despre „Limba română şi
mass-media” la Colocviile
„Scrisul Românesc”

Câmpul cu maci” de Irina Mavrodin; „Scri-
sori deschise” de Dumitru Radu Popescu;
„Note de lectură” de Virgil Nemoianu;
„Portrete în timp” de Florea Firan: „Serta-
rul cu albine” de Carmen Firan; „Pro domo
I” de Ovidiu Ghidirmic; „Din partea cea-
laltă” de Dumitru Radu Popa; „Între femei”
de Adrian Sângeorzan; „Adulter cu smochi-
ne şi pescăruşi” de Adrian Cioroianu; „Scri-
sori din America” de Deyan Ranko Bras-
chich; „Cultura digitală – între agonie şi
extaz” de Şerban Centea.

Programul evenimentului include şi un
moment aniversar: „Liniştea şi neliniştea
drumului: Florea Firan – 80”, dedicat di-
rectorului revistei „Scrisul Românesc” şi al
editurii cu titlu omonim. Profesor universi-
tar, doctor în ştiinţe filologice,  istoric şi critic
literar, publicist şi gazetar, Florea Firan va
împlini, pe 4 octombrie a.c., 80 de ani de la
naştere şi 55 de ani de activitate didactică,
ştiinţifică şi literară.

MAGDA BRATU

Studenţii internaţionali revin
în grădiniţele din Craiova

Pentru ediţia a doua, 11 noiembrie – 22 decembrie, grădiniţele care
doresc sa primească un student internaţional cu experienţă pedagogi-

că, care să predea preşcolarilor, o pot contacta pe coordonatoarea
proiectului, Adina Ciurea, la numărul: 0748349824.

Clubul Seniorilor de pe lângă Biblio-
teca Municipală „Petre Anghel” din
Băileşti va aniversa mâine, 1 octombrie,
şapte ani de la înfiinţare.  Momentul
sărbătoresc  va f i marcat c hiar de Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice
şi Ziua Internaţională a Muzicii, motiv
numai bun pentru c a seniorii băileş teni
să se buc ure de un program artis tic cu
muzică româneasc ă,  în special roman-
ţe, dar ş i muzic ă clasică. De asemenea,
două tinere talente – Ionela Chiriac şi
Ana Maria Caliţoiu, de la Şc oala Gimna-
zială Ghidici – îi vor încânta c u un
recital de versuri, iar  trupa de teatru
„Arlechino” a bibliotecii le va prezenta
sc eneta „Garoafele lui Trandafir” de
Tudor Muşatesc u.

«Pensionarii care fac parte din clubul
nostru şi au depăş it
vârs ta de 75 de ani vor
primi diplome de exc e-
lenţă,  iar celor  mai tineri
li se vor oferi diplome de
partic ipare. De aseme-
nea,  se va ac orda
diplomă c elui mai tânăr
pens ionar şi diploma de
platină c elui mai valoros
– în vârs tă – pens ionar.
Atât membrilor  Clubului
Seniorilor,  c ât şi tuturor

Clubul Seniorilor băileşteni aniversează
şapte ani de la înfiinţare

persoanelor vârs tnice colectivul biblio-
tecii noastre le urează multă sănătate,  o
viaţă cât mai lungă şi liniştită alături de
cei dragi ş i tradiţionalul „La mulţi
ani!”»,  a prec izat bibliotec ar Janeta
Vlad. Din iniţiativa sa, a ing. Vasile
Dulgheru,  ing.  Aurelian Feroiu şi prof.
Elisabeta Bălţoi, în urmă cu şapte ani au
fost puse bazele ac es tui c lub, care lună
de lună ş i-a mărit numărul de membri.

Şi pentru c ă va fi sărbătoare,  vârs tni-
cii sunt aş teptaţi apoi la o masă festivă,
organizată la un restaurant din oraş,  iar
din meniu nu va lipsi, desigur, tortul.
Invitaţi de onoare ai evenimentului vor
fi primarul municipiului Băileşti, Costel
Pistriţu,  ş i Minel Turburan,  pensionar al
bibliotec ii din oraşul Filiaş i.

MAGDA BRATU

Toamna aceasta AIESEC Craiova readuce
internaţionalismul în grădiniţe prin interme-
diul proiectului International Kindergarten.
Acesta presupune prezenţa a trei studenţi străini
cu experienţă pedagogică, ce vor prelua locul
educatorilor şi vor crea activităţi interactive de-
spre educaţie culturală pentru copii.

Proiect dezvoltat de AIESEC în parteneriat
cu Clubul de Engleză “Fly High”, International
Kindergarten este o nouă versiune a proiectu-
lui Global Kindergarten, ce a devenit un pro-
iect naţional. Acesta are ca scop dezvoltarea
interesului şi curiozităţii copiilor de grădiniţă

asupra altor culturi, dar şi asupra limbilor străi-
ne, proiectul vizând, de asemenea, îmbunătăţi-
rea cunoştinţelor de limbă engleză a participan-
ţilor.Proiectul se va desfăşura de data aceasta
în două ediţii. Prima ediţie va avea loc între 30
septembrie – 2 noiembrie, iar a doua între 11
noiembrie – 22 decembrie.

Activităţile didactice vor fi implementate într-
un mod interactiv, non-formal şi uşor de înţeles
pentru copii, cu sprijinul cadrelor didactice din
cadrul grădiniţelor implicate. Cele cinci sesiuni
săptămânale vor avea ca teme principale: desco-
perirea diferenţelor culturale, educaţia lingvistică

(limba engleză şi limba maternă a studentului
străin), regulile de comportament în societate,
educaţia artistică (muzică, desen, teatru, dans),
sănătatea şi nutriţia, dar şi educaţia ecologică.

Astfel, timp de şase săptămâni, copiii vor
putea interacţiona cu internaţionali din Brazi-
lia, Egipt şi Malaezia. Grădiniţele care au ac-
ceptat invitaţia noastră de a face parte din pro-
iectul International Kindergarten sunt: Grădi-
niţa “Căsuţa cu Poveşti”, Grădiniţa “Nicolae
Romanescu”, Grădiniţa “Joylight”, Grădiniţa
“Traian Demetrescu”.

ALINA DRĂGHICI
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Din nou crizã politicã în Italia,
a câta oare?, prin demisia miniº-
trilor membri ai partidului lui Sil-
vio Berlusconi, la îndemnul men-
torului lor, gest calificat de pre-
mierul Enrico Letta (foto) ca „ne-
bun ºi iresponsabil”. Conformân-
du-se comenzii lui Il Cavaliere, cei
5 miniºtri membri ai Partidului
Poporul Libertãþii (PdL), de cen-
tru-dreapta, au fãcut cunoscut cã
ei considerã „inacceptabil” ºi in-
admisibil ultimatumul primit din
partea preºedintelui Consiliului de
miniºtri, Enrico Letta. Acesta
anunþase cã va cere un vot de în-
credere din partea parlamentului,

pentru a clarifica susþinerea, din
partea câmpului de centru-dreap-
ta, acordatã guvernului sãu. De
sãptãmâni, prietenii lui Silvio Ber-
lusconi au mãrit presiunea asu-
pra Senatului, în încercarea evi-
tãrii destituirii, foarte probabile,
a lui Il Cavaliere din postul de
senator, dupã condamnarea de-
finitivã, la 1 august, la 4 ani de
închisoare (redusã la un singur
an, din cauza unei amnistiei) pen-
tru fraudã fiscalã. Încã de joi,
parlamentarii PdL au ameninþat
cu demisia în masã, în semn de
protest contra votului aºteptat
pentru vineri, din partea comi-

siei senatoriale constituitã pe
aceastã problemã. În acest cli-
mat deteriorat, Consiliul de mi-
niºtri a fost convocat în vederea
discutãrii unei creºteri a TVA,
începând cu 1 octombrie. N-a
putut fi luatã nici o decizie din
cauza tensiunilor politice: creº-
terea TVA de la 21% la 22% urma
sã fie aplicatã începând de mâi-
ne. Aceastã creºtere este respin-
sã de mediul economic ºi riscã
sã apese asupra consumului, într-
o þarã aflatã în plinã recesiune.
Sâmbãtã, Il Cavaliere a invitat
miniºtrii din partidul sãu sã nu fie
complici la o mãsurã impusã de
stânga italianã. „Decizia adopta-
tã ieri de preºedintele Consiliului
a îngheþat acþiunea guvernului,
întrucât antrenarea de aceastã
manierã a creºterii TVA este o
gravã violare a pactului de gu-
vernare” a comentat Berlusconi.
Într-un comunicat, Letta a ri-
postat cã „italienii se vor convin-
ge de minciuna uriaºã ºi încer-
carea de a denatura realitatea. (...)
Fiecare parlamentar îºi va asu-
ma propria responsabilitate în
faþa þãrii”. Fostul preºedinte al
Consiliului de miniºtri, Mario
Monti, a cãrui miºcare aparþine
majoritãþii, l-a asigurat pe Letta
de cãutarea unei „soluþii credibi-
le”. În schimb, Beppe Grillo, fos-
tul comic care conduce Miºca-

rea 5 Stele, aflatã în afara coali-
þiei, doreºte noi alegeri ºi recla-
mã demisia preºedintelui Giorgio
Napolitano, care l-a mandatat pe
Letta sã guverneze, raliind stân-
ga miliardarilor care determinã
politica italianã de douã decenii.
Jocurile politice sunt deschise ºi
incerte: Enrico Letta va încerca
sã formeze un al doilea guvern,
bazându-se pe mai multe dezer-
tãri. Dar probabilitatea realizãrii
unei majoritãþi riscã sã fie scã-
zutã. Pieþele ar putea reacþiona
negativ la evoluþia celei de-a tre-
ia economii a zonei euro, care se
luptã sã iasã din crizã. FMI a es-
timat vineri cã instabilitatea poli-
ticã în Italia constituie un mare
risc pentru creºterea economicã.
Ipoteza unor noi alegeri este im-
probabilã, existând riscul ca un
nou scrutin sã conducã la un im-
pas la fel de mare în absenþa unei
modificãri a legii electorale. De
aceea, rolul lui Giorgio Napolita-
no ca arbitru al crizei va fi esen-
þial în urmãtoarele zile. „Nu avem
nevoie de campanie electoralã în
flux continuu, avem nevoie de un
parlament care sã discute ºi sã
lucreze”, a spus preºedintele sâm-
bãtã, înainte de anunþul demisiei
miniºtrilor PdL. Datoria publicã
a Italiei este de 2.000 miliarde
euro, iar rata ºomajului în rândul
tinerilor ajunge la 40%.

Italia: Letta condamnã „gestulItalia: Letta condamnã „gestulItalia: Letta condamnã „gestulItalia: Letta condamnã „gestulItalia: Letta condamnã „gestul
nebun” al berlusconiºtilornebun” al berlusconiºtilornebun” al berlusconiºtilornebun” al berlusconiºtilornebun” al berlusconiºtilor

Deputaþii ºi membrii partidului
neonazist grec Zori Aurii arestaþi
sâmbãtã sub acuzaþia cã ar face
parte dintr-o organizaþie crimina-
lã vor avea parte de un proces co-
rect, a dat asigurãri ministrul Jus-
tiþiei, Haralambos Athanassiou, re-
lateazã Reuters. „Democraþia în
Grecia este puternicã. Toþi cei
arestaþi vor avea parte de un pro-
ces corect”, a afirmat ministrul
dupã o întrevedere cu premierul
Antonis Samaras ºi ministrul Or-
dinii Publice, Nikos Dendias.
Membri importanþi ai partidului
Zori Aurii - inclusiv liderul sãu Ni-
kos Michaloliakos, Ilias Kassidia-

ris, deputat ºi purtãtor de cuvânt
al partidului, doi alþi deputaþi ºi 10
membri ai formaþiunii - au fost
arestaþi sâmbãtã, fiind suspectaþi
cã ar face parte dintr-o organiza-
þie criminalã. Ei urmeazã sã aparã
în faþa Curþii Supreme – care an-
cheteazã asasinarea unui rapper
antifascist de cãtre un activist al
acestei formaþiuni - la sfârºitul
acestei sãptãmâni, pentru a fi acu-
zaþi oficial, noteazã Reuters. Poli-
þia a confiscat douã pistoale ºi o
puºcã de vânãtoare din locuinþa
lui Nikos Michaloliakos, afirmând
cã acesta nu avea permis de armã
pentru ele.

Atena dã asigurãri cã toþi membrii
partidului neonazist Zori Aurii arestaþi

vor avea parte de un proces corectMinistrul egiptean de Externe,
Nabil Fahmy, a cerut sâmbãtã, la
ONU, sprijinul comunitãþii inter-
naþionale împotriva „terorismu-
lui”, cu referire la miºcarea Fraþi-
lor Musulmani, relateazã AFP.
„Sunt convins cã întreaga comu-
nitate internaþionalã, care respin-
ge de multã vreme terorismul, va
sprijini poporul egiptean în lupta
sa împotriva violenþei ºi partiza-
nilor acesteia ºi nu va accepta nici
o tentativã pentru a o justifica sau
tolera”, a declarat el de la tribuna
Adunãrii Generale a Naþiunilor
Unite, la New York. Armata ºi
guvernul egiptean dau asigurãri cã
desfãºoarã o „luptã împotriva te-
rorismului” dupã violenþele ce au

Egiptul cere sprijin internaþional
împotriva Fraþilor Musulmani

Guvernul chinez a deschis ieri zona comercialã liberã Shanghai, o platformã
industrialã de 29 kilometri pãtraþi fãrã restricþii asupra investiþiilor strãine ºi cu un
sistem birocratic permisiv, cel mai important experiment economic al Chinei din
ultimii 30 de ani. Pentru început, 25 de companii chineze ºi strãine au obþinut
licenþe pentru a derula operaþiuni în zona liberã Shanghai, potrivit presei chineze,
citatã de Associated Press, preluatã de CNBC. Regulile de funcþionare ale zonei
comerciale au fost anunþate vineri, fiind focusate pe reducerea birocraþiei ºi eli-
minarea restricþiilor asupra investiþiilor strãine în sectorul serviciilor. Autoritãþile
intenþioneazã de asemenea sã utilizeze zona liberã Shanghai pentru a experimenta
în ceea ce priveºte reforma sistemului financiar, inclusiv convertibilitatea mone-
dei naþionale. De asemenea, dobânzile din zona comercialã liberã vor fluctua liber
pe piaþã, fãrã intervenþia statului, potrivit proiectelor de viitor pentru aceastã zonã.
Proiectul pilot va avea rolul de „laborator” pentru diverse experimente financiare,
înainte ca acestea sã fie aplicate în China.

China a inaugurat zona liberã Shanghai, cel mai important
experiment economic din ultimii 30 de ani

urmat destituirii ºi arestãrii de cã-
tre armatã, pe 3 iulie, a preºedin-
telui islamist Mohamed Morsi. Cir-
ca 1.000 de persoane ºi-au pier-
dut viaþa în aceste ciocniri sânge-
roase ºi peste 2.000 de islamiºti
au fost arestaþi. „Suntem hotãrâþi
sã aplicãm integral foaia de par-
curs (care prevede alegeri în
2014), ceea ce ne obligã sã acor-
dãm prioritate absolutã menþinerii
securitãþii ºi sã ne opunem oricã-
rei tentative de intimidare”, a adã-
ugat ºeful diplomaþiei de la Cairo,
care a respins orice „amestec în
treburile interne” ale þãrii sale. Jus-
tiþia egipteanã a interzis, luni, ac-
tivitãþile Fraþilor Musulmani ºi a
confiscat bunurile acestora.

Premierul ungar
Viktor Orban, reales
preºedinte al Fidesz

Premierul ungar Viktor
Orban a fost reales, sâmbã-
tã, preºedinte al partidului
la putere Fidesz, în cadrul
celui de-al 25-lea congres
al formaþiunii politice,
relateazã MTI. Vicepreºe-
dinþii formaþiunii, Lajos
Kosa, Ildiko Gall Pelczne ºi
Zoltan Pokorni au fost ºi ei
realeºi, iar Janos Lazar l-a
înlocuit pe Mihaly Varga în
calitate de vicepreºedinte al
Fidesz.

Pakistan: Nou atentat
cu bombã, soldat cu cel
puþin 31 de morþi

Cel puþin 31 de persoane
au murit ºi 76 au fost
rãnite într-un nou atentat
cu bombã comis ieri în
oraºul pakistanez Peshawar,
situat în apropierea frontie-
rei cu Afganistanul, rela-
teazã agenþiile Reuters,
AFP ºi EFE. Bilanþul
exploziei, produsã într-o
piaþã aglomeratã, a fost
anunþat de Sahebzada
Muhammad Anees, înalt
responsabil local, ºi confir-
mat de Jameel Shah,
reprezentant al spitalului
„Lady Reading” din Pesha-
war. Acesta este cel de-al
treilea atentat cu bombã
produs în ultima sãptãmâ-
na în Peshawar ºi în împre-
jurimi.

Bilanþul naufragiului
unei nave transportând
refugiaþi a ajuns
la 28 de morþi

Bilanþul naufragiului
unei nave ce transporta
refugiaþi provenind din
Orientul Mijlociu, cu
destinaþia Australia, a
ajuns la 28 de morþi, în
timp ce guvernul australian
a dat noi asigurãri cã a
fãcut tot posibilul pentru a
veni în ajutorul pasageri-
lor, transmitea ieri AFP.
„Am gãsit încã ºapte
cadavre - ºase adulþi ºi un
copil - în urma cãutãrilor
de-a lungul coastei, în
aceastã dimineaþã’”, a
declarat ºeful poliþiei din
regiunea Agrabinta, din
insula Java, în largul
cãreia nava cu refugiaþi s-a
scufundat vineri. Alte
câteva zeci de persoane sunt
date dispãrute în urma
acestui naufragiu. Solici-
tanþii de azil proveneau din
Liban, Iordania ºi Yemen.
La bordul ambarcaþiunii se
aflau 120 de persoane, din
care 25 au fost salvate în
primele ore ale operaþiunii
de cãutare a pasagerilor.
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Anunþul tãu!
S.C. SERPET ALEX SRL anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „STAÞIE GPL” propus a fi
amplasat în comuna Rojiºte nr. 335, Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1 ºi la sediul S.C. SERPET
ALEX SRL, Cârcea, str. Aeroportului nr.
145, în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1. Craiova, Dolj.
Aceasta informare este efectuata de:
SC KML Consultanta SRL, cu sediul in
localitatea Bucuresti, str Plutasilor, nr.
49, ap. 1, Sector 1, ce intentioneaza sa
solicite la ABA Jiu,  aviz de gospodari-
rea apelor pentru realizarea lucrarilor
la “Exploatare cariera de piatra”, comu-
na Cetate, jud Dolj. Aceasta investitie
este noua. Ca rezultat al investitiei nu
vor rezulta (temporar/permanent) ape
uzate menajere.  Aceasta solicitare de
aviz este conforma cu prevederile Le-
gii apelor nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea avizu-
lui de gospodarire a apelor pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa mentio-
nata. Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului, dupa data
de  18.09.2013.
ANAF – Direcþia Generalã Regionala
a Finanþelor Publice Craiova - Admi-
nistraþia Judeteana a Finanþelor Pu-
blice Dolj, organizeazã, în data de
16.10.2013, ora 10 la sediul sãu din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
în conformitate cu prevederile art. 162
din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003, privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, licitatie publica pen-
tru vanzarea urmatoarelor bunuri
aparþinând Vardo SRL, CUI 6489578,
cu sediul in Craiova, srada Riului, nr.
391: Autoturism Toyota RAV 4 – 37612
lei; Autoturism Toyota RAV 4 – 36930
lei; Masina de impachetat tip VWA
203 – 48382 lei; Masina de tesut

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere
video, reþele calcula-
toare. CV-ul se depu-
ne la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

MEDITAÞII
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer meditaþii
complete clasele I-IV.
Telefon: 0751/239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Telefon.
0724/088.745; 0351/
416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
S.C. ATLANTYS, Clu-
bul Oamenilor de  Afa-
ceri, organizeazã
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
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase +
albumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/
906.706.

Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cãmin
(lângã Liceul Pedago-
gic) 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.
Telefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2
camere transformat în
3, ultramodern cu cen-
tralã, mobilier ºi garaj,
(în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2
camere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon, 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

Anunþul tãu!
RD3HS 3/630 – 51060 lei; Masina de
tesut RD3HS 3/630 – 51060 lei; Masi-
na impletit PA 1/24 – 94500 lei; Rastel
GR 28 – 4500 lei; Rastel GR 18 – 3000
lei; Masina de tesut RD3HS 3/420 –
33750 lei; Masina de tesut RD3HS 3/
420 – 33750 lei; Masina de tesut
RD3HS 4/630 – 54750 lei; Masina im-
pletit PA 1/16 – 66750 lei; Masina im-
pletit PA 1/18 – 51000 lei; Rastel GR
28 – 15000 lei; Urzitor SP 03 Pack –
20250 lei; Rastel GRP 8 – 9750 lei;
Masina de ambalat DDT N 700671 –
30750 lei; Razboi de tesut V5NI 2/110
– 25500 lei; Razboi de tesut V5NI 2/
110 – 25500 lei; Razboi de tesut V5NI
2/110 – 25500 lei; Razboi de tesut V5NI
2/110 – 25500 lei; Masina de impache-
tat AWH 250 – 15000 lei; Masina de
tesut RD3HS 3/630 – 32250 lei; Masi-
na calibrat – 12000 lei. Preþul nu in-
clude TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bu-
nuri sã înºtiinþeze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data
stabilitã pentru vânzare. Pentru par-
ticiparea la licitaþie ofertanþii trebuie
sã depunã, cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei, urmãtoarele docu-
mente: oferta de cumpãrare, dovada
plãþii taxei de participare; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant (procura special legalizatã);
pentru persoanele juridice de naþio-
nalitate românã, copie dupã  certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului; pen-
tru persoanele fizice române, copie
dupã actul de identitate; dovada emi-
sã de creditorii bugetari cã nu au obli-
gaþii bugetare restante. Oferta de
cumpãrare se va prezenta în scris or-
ganului de executare, însotitã de do-
vada plãþii sumei reprezentând 10%
din preþul de pornire a licitaþiei pânã
în ziua de 15.10.2013. Taxa de partici-
pare se va achita in contul RO9-
5TREZ2915067XXX006744, CUI
21828791. Pentru relaþii suplimenta-
re vã puteþi adresa Administraþiei Ju-
detene a  Finanþelor Publice Dolj, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, Serviciul
Executare Silitã Contribuabili Mijlocii,
camera 406, tel: 0251402277.
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CASE
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km de
Craiova, mobilã, ara-
gaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.

Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea
Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. 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. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European 54
m, toate utilitãþile. Re-
laþii 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 deschideri
17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.

Vând teren 400 mp in-
travilan situat în Se-
garcea str. Unirii, nr.
29F (în spatele Liceu-
lui), cadastru. Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo 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 Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0 7 4 4 / 5 6 3 . 6 4 0 ;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craio-
va.  Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.

VÂND TEREN ZONA
PASARELA 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 Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon. 0727/
884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 camere
Lãpuº, cu casã 2-3 ca-
mere. Telefon: 0766/
483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon:
0745/541.174.

STRÃINE
Vând Peugeot 307
diesel anul 2004 înma-
triculat 2008. Telefon:
0728/031.821.

Vând Peugeot 306
diesel înmatriculat. Te-
lefon: 0761/155.549.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xe-
non, motor de 2000
cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Cielo – 2007 –
1850 euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Citroen C3, al-
bastru, 2007, 23500
km, 5 uºi, 1400 cm3,
airbags, ABS, ca nouã
+ cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Die-
sel, 90 C.P., fabricaþie
1996, aer condiþionat,
preþ: 650 euro. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.
Vând KIA SPORTAGE,
an fabricaþie 2005,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0723/221.837.

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.
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Vând camion Iveco,
turbo diesel, an fabri-
caþie 2008, 39.000 km,
nerulat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negociabil
sau alte variante. Te-
lefon: 0748/995.594.
Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând frigider Actic 240 l
preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esenþe
din demolare magazie
125 lei m3. Telefon:
0761/355.869; 0770/
303.445.

Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
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,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.

Vând struguri ananas,
blanc ºi zaibãr. Tele-
fon: 0785/447.615.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare.
Telefon: 0251/531.294.
Vând struguri Resling
de calitate. Telefon:
0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.

Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Tele-
fon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 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
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.

Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã bu-
cãtãrie, ºifonier uºi gli-
sante, covoare. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.

Vând/închiriez construc-
þie cu spaþii separate
500 mp cu teren intravi-
lan 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton. Te-
lefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 30 septembrie 2013

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

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

VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM ASFALT,
MOZAIC DE MARMU-
RÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.

Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþiu-
ne, 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, sal-
tea, 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,
bancnote, timbre, cea-
suri, icoane, alte antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

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

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tri-
cotat fineþea 6-7 ºi ace
fineþea 8. Telefon: 0745/
589.825.
Cumpãr 100 litri must
Feteascã alb. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apar-
tament. Telefon: 0761/
438.807.
Bucureºti- zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, Scoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez apartament 2
camere, Valea Roºie.
Telefon: 0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru ampla-
sare de magazine sau
piaþã Lãpuº. Vad foarte
bun. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc fatã în gazdã,
central. Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren pentru
parcare maºini sau cen-
tru vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 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.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.

P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii.
Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Tele-
fon: 0748/105.609.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere.
Telefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 camere,
zona 1 Mai. Telefon:
0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn serios,fãrã obliga-
þii 50 ani, doresc cunoº-
tiinþã cu doamnã vârstã
apropiatã. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.

DIVERSE
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craio-
va. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.

Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
CREDITE ÎN LEI CU
DOBÂNDÃ FIXÃ. TE-
LEFON: 0725/401.174.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897.
0751/ 911.417.

Caut donator rinichi
grupa O1 Telefon:
0766/683.126.
Pensionar singur caut
familie pentru întreþine-
re la þarã. Telefon:
0762/603.748.

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

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.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRL

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucru al Comu al Comu al Comu al Comu al Complepleplepleplexuluixuluixuluixuluixului

Comercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial Oltenia
Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:

LLLLLuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vineriineriineriineriineri
9.00-19.00-19.00-19.00-19.00-19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Liga I - Etapa a 9-a

„U” Cluj – Sãgeata 1-1
Au marcat: Szilagy 52 / V. Dinu 6 – pen.

Pandurii – Gaz Metan 1-2
Au marcat: Buleicã 87 / Paraskevas 14 – aut., Robertson 42.

Steaua – ACS Poli 3-0
Au marcat: Piovaccari 26, Stanciu 40, Ad. Popa 76.

Meciurile Corona – FC Botoºani, Viitorul – FC Vaslui ºi Oþelul –
Dinamo s-au jucat asearã.

Astra – FC Braºov – astãzi, ora 19 (Digi 1)
Ceahlãul – Chiajna – astãzi, ora 19 (Dolce 1)

Petrolul – CFR Cluj – astãzi, ora 21.30 (Digi 1)

Clasament

1. Steaua 7 6 1 0 19-5 19
2. Astra 7 5 1 1 20-6 16
3. Petrolul 8 4 4 0 10-5 16
4. Botoºani 8 4 3 1 8-5 15
5. Pandurii 9 4 2 3 16-12 14
6. Ceahlãul 8 3 4 1 10-5 13
7. Mediaº 9 3 3 3 11-11 12
8. Sãgeata 9 3 3 3 9-12 12
9. FC Vaslui 7 3 2 2 8-5 11
10. ACS Poli 9 3 2 4 9-11 11
11. CFR Cluj 8 2 4 2 6-11 10
12. Oþelul 8 3 1 4 7-12 10
13. Dinamo 8 2 3 3 12-8 9
14. Chiajna 5 2 1 2 6-8 7
15. Braºov 8 1 4 3 7-10 7
16. Viitorul 7 0 4 3 2-9 4
17. „U” Cluj 9 0 3 6 5-19 3
18. Corona 7 0 1 6 4-14 1

LIGA A IV-A DOLJ –

ETAPA A VII-A

CS Universitatea II – Recolta Ostroveni 0-1, Victoria Celaru –
Progresul Segarcea 3-4,  Unirea Leamna – Amaradia 2-3, Vânãto-

rul Desa – Viitorul Cârcea 1-3, Danubius Bechet – Dunãrea Calafat
1-2, CSO Filiaºi – CS Iºalniþa 2-0, ªcoala de Fotbal Gicã Popescu –

Dunãrea Bistreþ 0-2. Prometeu Craiova a stat, deoarece echipa
Avocaþii Craiova s-a retras din campionat.

1. Dunãrea Calafat 7 7 0 0 35-9 21p
2. Progr. Segarcea 6 5 1 0 25-9 16
3. Dunãrea Bistreþ 7 5 1 1 21-8 16
4. Rec. Ostroveni 6 5 0 1 13-9 15
5. CSO Filiaºi 7 3 2 2 14-13 11
6. Prometeu Craiova 5 3 1 1 17-6 10
7. Viitorul Cârcea 5 3 0 2 13-6 9
8. CS Iºalniþa 6 3 0 3 6-7 9
9. Danubius Bechet 7 2 2 3 11-14 8
10. Am. Melineºti 5 2 0 3 8-24 6
11. Vânãtorul Desa 6 2 0 4 10-28 6
12. SF Gicã Popescu 6 1 2 3 11-12 5
13. Victoria Celaru 7 1 0 6 13-23 3
14. „U” II Craiova 7 0 1 6 7-17 1
15. Unirea Leamna 7 0 0 7 7-26 0

Programul transmisiunilor TV live de astãzi:

HCM Baia Mare – ªtiinþa Bacãu (Liga Naþionalã masculinã de handbal,
ora 17, Digi 2), Ceahlãul – Concordia (Liga I, ora 19, Dolce 1), Gornik
Zabrze - Zawiska Bydgoszcz  (Ekstraklasa, Polonia, ora 19, Eurosport
2), Steaua – CS Caraº Severin (Liga Naþionalã masculinã de handbal, ora
19, Digi 2), Astra – FC Braºov (Liga I, ora 19, Digi 1), Petrolul – CFR
Cluj (Liga I, ora 21.30, Digi 1), Greuther Furth - Dinamo Dresda (Zwei-
te Bundesliga, ora 21.30, Eurosport 2), Fiorentina – Parma (Serie A, ora
21.45, Digi 2), Granada – Bilbao (Primera Division, ora 23, Digi 3).

Primele meciuri oficiale ale sezonu-
lui, respectiv dubla din Cupa României
cu Mobitelco Cluj, i-au lãmurit pe con-
ducãtorii echipei de baschet masculin
cã au nevoie de un centru de talie, în
condiþiile în care Ionuþ Drãguºin va lipsi
tot sezonul regulat. Bogdan Popescu a
jucat foarte bine de la transferul la Cra-
iova, dar a fost mai degrabã transferat
pentru poziþia 4, în condiþiile în care nu
are decât 2 metri. Cum nici Hallik nu
este un jucãtor impozant, fiind ºi în cri-
zã de formã, la SCM Universitatea a fost
adus fostul pivot de la Municipal Ora-
dea, Saºa Topcov (foto, dreapta), care
nu avea angajament pentru sezonul
care stã sã înceapã.  În vârstã de 33 de
ani, bosniacul are 2,06 metri ºi a semnat
un contract pe 3 luni cu Universitatea
Craiova, el evoluând în þara natalã, la
HEO, în Serbia, la Proleter Naftagas ºi în Bulgaria la
Spartak Pleven ºi Cernomore Varna. Topcov a jucat în
ultimii trei ani pentru echipa de pe Criºul Repede, acolo
unde au fost coechipier cu antrenorul Andelko Mandic
sau cu Nemanja Maric, acesta din urmã venit ºi el în
varã la Craiova. Astfel, toþi cei 3 jucãtori puºi pe liber de
Oradea, Topcov, Maric ºi Lupusavei, au fost abordaþi

Bosniacul Saºa TBosniacul Saºa TBosniacul Saºa TBosniacul Saºa TBosniacul Saºa Topcovopcovopcovopcovopcov
va juca în Bãnieva juca în Bãnieva juca în Bãnieva juca în Bãnieva juca în Bãnie

Echipa de baschet are un pivot de talie
pentru a acoperi absenþa lui Drãguºin

Este un început de campionat ra-
tat din toate punctele de vedere
pentru echipa femininã de handbal,
care pare cã vrea sã-ºi punã singu-
rã piedici. În primul rând, cele douã
rezultate de egalitate, cu Zalãul ºi
Deva, nu sunt de consolare, întru-
cât de anul acesta se acordã 3 punc-
te la victorie, aºa încât remiza nu te
mai ajutã prea mult. Apoi, ºi acele
douã puncte agonisite au dispãrut,
dupã defecþiunile organizatorice de
la meciul cu Zalãu, povestea celor
douã jucãtoare care nu aveau drept
de joc fiind cunoscutã. Însã inclu-
siv pe teren SCM Craiova pare sã
se autosaboteze. Dupã ce la Braºov

Handbalistele au pierdut dupã un final dezastruos
Parcã e autosabotaj la SCM Craiova

Vicecampioana României la volei masculin, SCMU
Craiova a câºtigat a treia ediþie a Cupei  „Radu Zanfi-
rescu”, care s-a disputat la finalul sãptãmânii trecute
în Sala Polivalentã Elevii lui Dãnuþ Pascu au învins U
Cluj cu 3–0 (25–22, 25–15, 25–18), au bãtut pe Dinamo
cu 3–1 (25–18, 24–26, 25–19, 25–20) ºi formaþia din
Serbia Djerdap Kladovo cu 3–1 (25–15, 23–25, 25–19,
25–21). În celelalte meciuri s-au înregistrat rezultatele:
Dinamo I – Djerdap Kladovo 3–0 (26–24, 28–26, 25–
21), Djerdap – ”U” Cluj 3–0 (25–21, 25–16, 25–12), Di-
namo – ”U” Cluj 3-1 (25–20, 25–18, 20–25, 25–14). Pe
locul secund s-a clasat Dinamo, pe 3 a fost Djerdap
Kladovo, iar Clujul a terminat pe ultima poziþie. „A fost
un turneu util ºi reuºit, cu trei zile pline cu meciuri

Voleibaliºtii craioveni au câºtigat
Cupa „Radu Zanfirescu”

foarte puternice. Am avut o prestaþie bunã ºi foarte
bunã, dar mai avem destule lucruri de pus la punct
pânã la startul sezonului” a declarat antrenorul Craio-
vei, Dãnuþ Pascu. La feminin sezonul a început în week-
end cu prima fazã a Cupei României, iar SCM Craiova a
pierdut la Medicina Târgu Mureº, scor 3–0 (25–22, 25–
23, 25–19), returul fiind programat sâmbãtã în Bãnie.
„În condiþiile unei deplãsãri destul de obositoare, dar
mai ales a problemelor de lot pe care le avem, a fost un
meci la finalul cãruia mã pot declara mulþumit de modul
în care fetele s-au prezentat. Sper ca pânã la jocul retur
sã ne rezolvãm problemele medicale din lot ºi sã ne lup-
tãm pentru fiecare minge ºi pentru calificare” a declarat
Berthold Vãsuicã, antrenorul formaþiei feminine.

au avut ºansa de a egala cu 14 mi-
nute înainte de final, cedând în
schimb la final la 10 goluri diferen-
þã, sâmbãtã a urmat un alt final ne-
verosmil. Tot cu 14 minute înainte
de ultima sirenã, fetele lui Carmen
Amariei aveau 5 goluri avantaj, 29-
24, iar când s-a încheiat meciul ta-
bela arãta un stupefiant 30-33 (16-
16). Carmen Amariei recunoºtea la
final „masochismul” echipe sale:
„Un meci pe care l-am pierdut, din
pãcate, pe mâna noastrã. Am avut
avantaj, dar din pãcate iar am gre-
ºit  ºi am ratat foarte mult în ultimele
10 minute. Nu este o problemã cu
condiþia fizicã, ci totul este legat de

problema psihologicã. Fetele îºi do-
resc, dar au o teamã teibilã sã nu
piardã jocul, iar un proverb româ-
nesc spune cã: «De ce þi-e fricã, nu
scapi!». ªi tocmai acest lucru ni s-a
întâmplat. Am avut o sãptãmânã nea-
grã, care ºi-a pus amprenta pe fete.
Ne pare rãu pentru acest insucces
în special pentru suporterii ºi oame-
nii care sunt alãturi de noi. Mergem
mai departe ºi rãmânem cu acelaºi
obiectiv”. Pentru SCM Craiova au
evoluat: Nichita, Munteanu - Gogo-
riþã 8 goluri, Han 6, Snopova 4, Cioa-
ric 4, Apipie 3, Ianaºi 2, Goran 2,
Dincã 1, Floricã. La oaspete, Hora-
þiu Paºca le-a folosit pe: Mãzãrea-
nu, Enache - Ani-Senocico 9 goluri,
Chintoan 7, Vintilã 6, Tetean 4, Flo-
rea 3, Ivan 2, Cârjan 1, Tivadar 1.
SCM Craiova ocupã penultimul loc
în clasament, cu 0 puncte, iar etapa
viitoare are o misiune imposibilã, la
Brãila, contra formaþiei care a reuºit
surpriza rundei, învingând la Bra-
ºov 25-24, dupã ce portarul L. Stan
a apãrut o aruncare de la 7 metri în
ultima secundã. În alte meciuri ale
etapi a patra: HC Zalãu – Neptun
Constanþa 25-23, Cetate Deva – HC
Baia Mare 22-24. CSM Bucureºti –
CSM Ploieºti 33-22, HCM Roman –
HCM Rm. Vâlcea 32-21.  Roman ºi
Baia Mare au maximum de puncte
dupã 4 etape.

de oficialii olteni, doar românul ratând o revenire în Bã-
nie. În sezonul trecut, Topcov a avut o medie de 12
puncte, 3,8 recuperãri ºi 0,7 intercepþii pe meci. În schimb,
coordonatorul Cãtãlin Petriºor va fi împrumutat pânã la
sfârºitul sezonului la BC Timiºoara, echipã unde a mai
evoluat. ªtiinþa va întâlni în prima etapã a campionatu-
lui vicecampioana BC Mureº.
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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

Cei mai vechi jucători ai echipei lui Adrian
Mititelu, Ciucă şi Săceanu, au fost decisivi în
succesul obţinut sâmbătă la Severin în faţa
Slatinei. După o primă repriză echilibrată, primii
doi căpitani ai FC U au luat meciul pe cont
propriu şi l-au decis din două faze fixe. Ciucă a
transformat o lovitură liberă, iar „Săce”, un
penalty obţinut de Goge. Nicolo Napoli se vede pe
locul secund după primele patru etape, în
obiectivul impus, promovarea în Liga I. Italianul
s-a declarat mulţumit de evoluţia din repriza
secundă şi de rezultat. După recordurile de
asistenţă din partidele cu CS Universitatea şi
Petrolul, pe „Municipal” au fost sâmbătă doar
300 de spectatori, în ciuda rezultatelor bune ale
alb-albaştrilor. Pentru FC U Craiova, Nicolo
Napoli i-a folosit pe: Hotoboc – Mitic, Acka,
Ciucă – cpt., Cruceru (46 Frăsineanu) – Vasile
Gheorghe (46 Goge), Săceanu, Mârzeanu, Bălaşa
– Ripoli (76 Bălan), Baird. La oaspeţi, antrenorul
Dan Oprescu a utilizat formula: Mogoşanu –
Anghelina (74 Căpăţână), Marincău, Gligor –
cpt., Siminic – Ignea, Quist, Huţanu, Bancu -
Drăghici (54 Ivănică), N‘Kongue (65 Agbleta).

Liga a II-a, etapa a 4-a

FC U Craiova – FC Olt 2-0
Au marcat: Ciucă 49, Săceanu 68 – din penalty.
ASA Tg. Mureş – CS Universitatea 1-1
Au marcat: Bumba 90+3 – din penalty / Opriţa 67.
Gloria Bistriţa – FC Bihor 1-0
A marcat: Antonache 25.
Metalul Reşiţa – Minerul Motru 2-0
Au marcat: O. Vasile 1, Stoica 53.
UTA – Olimpia Satu Mare 1-2
Au marcat: Marcu 23 – pen. / Neagu 25, Dragoş 90.
CS Mioveni – CSM Rm. Vâlcea 0-0

Etapa viitoare (5 octombrie): CS Mioveni – UTA, CSM Rm. Vâl-
cea – Gloria Bistriţa, FC Bihor – FC U Craiova, FC Olt – Metalul
Reşiţa, Minerul Motru – ASA Tg. Mureş, CS Universitatea – Olim-
pia Satu Mare (sâmbătă, ora 13, TVR 1).

Seria I, etapa a 5-a: Gloria Buzău – Rapid CFR Suceava 3-0, FC
Clinceni – Farul 3-0, CSMS Iaşi – Unirea Slobozia 2-0, ACS Berceni –
Dunărea Galaţi 3-2, CF Brăila – Rapid Bucureşti 1-2. Unirea Tărlungeni a
stat. Clasament: 1. FC Clinceni 13p, 2. CSMS Iaşi 12p, 3. Rapid 11p.

Clasament

1. Gloria Bistriţa 4 3 1 0 6-2 10
2. FC U Craiova 4 2 2 0 4-1 8
3. Rm. Vâlcea 4 2 2 0 5-2 8
4. Olimpia 4 2 2 0 6-4 8
5. Metalul Reşiţa 4 2 1 1 7-4 7
6. ASA Tg. Mureş 4 1 2 1 3-3 5
7. FC Bihor 4 1 1 2 5-6 4
8. FC Olt Slatina 4 1 1 2 2-4 4
9. Minerul Motru 4 1 0 3 4-5 3
10. CS Univ. 4 0 3 1 3-5 3
11. CS Mioveni 4 0 2 2 1-6 2
12.  UTA  Arad 4 0 1 3 3-7 1

Craiova a avut un gol anulat pe nedrept şi a
fost egalată  dintr-un penalty inventat

Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Finalul
a adus pagube
Alb-albaştrii au primit gol în prelungiri şi i-au pierdut pentru
cel puţin două etape pe Dragalina, Izvoranu şi Pleşan

ASA Tg. Mureş – CS Universitatea 1-1
Au marcat: Bumba 90+3 – din penalty / Opriţa 67.

Tg. Mureş, stadion: „Trans-SIL”, spectatori: 1.000.
ASA: Caparco 6 – Homei 5 (80 Hanca), Vârtic 6, Patriche 6, L. Szilagy - cpt. 3 – Cioinac 4, Al. Dan 5 –

Bumba 7, Buhuşi 6 (61 Miclea) 6, Buhăescu 6 - A. Creţu 5 (26 Aniţoiu) 6. Antrenor: Eduard Iordănescu.
CS Universitatea: Brac 6 – Cârjă 7, Ljubinkovic 7, Izvoranu 7, I. Stancu 6 - Ad. Ionescu –cpt. 6 (66

Dragalina) 3, Pleşan 7 – Dragu 7, Precup 5 (46 Sin) 5, Opriţa 7 (87 Pătraşcu) - A. Voinea 5. Antrenor: Erik
Lincar

Eliminări: Szilagy 24 / Dragalina 76, Izvoranu 90+4, Pleşan – după meci.
Arbitri: Istvan Kovacs (Carei) - Micloş Nagy (Cluj-Napoca),Adrian Mărginean (Aiud).

Cea mai consistentă evoluţie de
până acum a echipei lui Lincar nu
i-a adus şi primul succes în cam-
pionat, de care a despărţit-o doar
un minut. Mai mult, Pleşan şi Iz-
voranu, vor dispărea din primul
unsprezece pentru o perioadă, la
fel ca şi Dragoş Dragalina. Ultimii
veniţi în Bănie au fost eliminaţi în
prelungiri, atunci când Craiova a
pierdut şi două puncte. Izvoranu a
primit roşu pe teren, la faza egală-
rii, iar lui Pleşan i-a fost reţinut
carnetul după incidentele de la ves-
tiare. De asemenea, prima apariţie
în faţa presei nu i-a priit lui Draga-
lina, care, la doar câteva minute
după ce a intrat pe teren, i-a dat
prilejul lui Kovacs să restabilească
egalitatea numerică. Acelaşi arbi-
tru ardelean a decis şi remiza de

pe tabelă, printr-un penalty dictat
probabil din patr iotism local şi
transformat de fostul „tr icolor”
Bumba. La fel ca la finalul derby-
ului de la Severin, şi cel la Târgu
Mureş s-a terminat cu scandal,
tonul fiind dat dinaintea jocului de
declaraţiile infantile ale lui Daniel
Stanciu, continuate de intrarea cri-
minală a lui Szilagy. Cu Izvoranu
şi Pleşan titulari, Ştiinţa a arătat alt-
fel. Alb-albaştrii nu au fost intimi-
daţi de presiunea pusă de oficialii
gazdelor şi şi-au impus punctul de
vedere la Târgu Mureş. Din minu-
tul 24, Edy Iordănescu a scos sin-
gurul vârf de atac trimis pe teren,
întrucât Szilagy a fost preocupat
să-l calce în picioare pe Dragu
chiar  în faţa asis tentului Nagy.
„Victima” căpitanului mureşean

avea să deschidă scorul în minutul
59, cu o lovitură de cap plasată din
poziţie regulamentară, dar şi asis-
tentul Mărginean şi-a respectat
subiectivismul, în „CI”-ul său scri-
ind Aiud ca loc de origine, adică la
vreo 80 de km de Tg.  Mureş.
Omul c u s teagul s-a abţinut pes-
te câteva minute,  când Opriţa a
lovit ciudat,  dar  eficient mingea
centrată de Cârjă. Finalul a fost
de coşmar pentru alb-albaştri,
care, frus traţi de şicanele gazde-
lor  şi de încercarea lui Kovacs  de
a-i decima, au ripostat consistent
şi au absenţe notabile pentru ur-
mătoarele partide. Urmează două
ac asă,  cu Satu Mare şi Vâlcea,
dar nu va fi uşor, mai ales că de-
plasările par  să le fie mai la înde-
mână băieţilor lui Lincar.

Doar 300 de spectatori
au mai venit la Severin

Victoria
veteranilor


