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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

- Grivei face “sluj” stând în faţa
stăpânului, în două labe, iar Po-
pescu face sluj în faţa directorului,
mergând în patru labe. actualitate / 5

De ieri, toate blocurile
din Craiova au primit
căldură. Reprezentanţii
SC Termo îi asigură pe
locatari că agentul ter-
mic va fi furnizat doar în
funcţie de temperatura
de afară, gradele din
apartament fiind reglate
astfel încât frigul să nu
se resimtă în apartamen-
te şi nici ca facturile să
fie prea mari.
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Romii: Pentru
Francois Hollande,
„politica guvernului
a fost definită”

Se deplasează astăzi, la Paris, pre-
şedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu
Zgonea, în postura de „salvatore del-
la patria”, pentru unele diligenţe, în-
ţelegem, pe lângă conducerea PS, în
„chestiunea romilor”, realmente in-
flamată, inclusiv la nivelul guvernului
francez, unde con troversele dintre
miniştrii Manuel Valls şi Cecile Duflot
au avut nevoie, marţi, de intervenţia
premierului Jean Marc Ayrault, chiar
în Adunarea Naţională. „Nu există
motive pentru exacerbarea acestor
probleme dificile”. Şi, potrivit aces-
tuia, „datoria oamenilor de stat este
să avanseze soluţii concrete, eficien-
te şi nu de a se opune unii altora
pentru rezolvarea lor”.

cultură / 8

„Ăl de l-a văzut pe Dumnezeu”, adaptare
după „La Lilieci” – un nou spectacol
sorescian la Teatrul Naţional din Craiova
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$1 EURO ........................... 4,4511 ..............44511
1 lirã sterlinã..........................5,3345.......................53345

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 3 octombrie - max: 8°C - min: 0°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,2888........32888
1 g AUR (preþ în lei).......136,7989.....1367989

Cursul pieþei valutare din 3 octombrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Proiectul noului Cod rutier, care trebuia promo-
vat sub forma unei ordonanþe de urgenþã ºi adoptat
ieri de Guvern, a fost amânat, dupã o discuþie în
ºedinþã, fãrã a se preciza motivul. Asta dupã ce pre-
mierul Victor Ponta menþiona, luni, cã dacã ministrul
Afacerilor Interne, Radu Stroe, va avea pânã mier-
curi „o formã agreatã” a Codului rutier, atunci aces-
ta va fi adoptat în ºedinþa de Guvern. Marþi, minis-
trul Stroe menþiona cã modificãrile la proiectul nou-
lui Cod rutier urmau sã fie operate pânã ieri. „Vom
lua în considerare amendamentele demne de a fi
luate în considerare”, a precizat Stroe, întrebat
dacã vor mai exista modificãri la proiectul pri-
vind Codul rutier.

Noul Cod rutier prevede o amendã maximã
de 16.000 de lei pentru administratorii de dru-
muri care nu îºi îndeplinesc atribuþiile, o amendã
maximã pentru ºoferi de 9.600 lei ºi o perioadã
maximã de doi ani în cazul suspendãrii permisu-
lui de conducere, a anunþat ieri ministrul Aface-
rilor Interne, Radu Stroe. Potrivit ministrului,
aceste sancþiuni sunt între prevederile finale in-
cluse în proiectul noului Cod rutier. În forma re-
vizuitã a proiectului Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului pentru modificarea ºi completarea
OUG 195/2002 privind circulaþia pe drumurile pu-
blice, publicatã în 20 septembrie pe site-ul Mi-
nisterului Afacerilor Interne, sancþiunile din noua
legislaþie rutierã au fost modificate substanþial
faþã de proiectul de act normativ iniþial, cea mai
mare amendã fiind stabilitã la 9.600 lei, faþã de
16.000 de lei, iar suspendarea permisului, dupã un
accident grav, urmând sã vizeze o perioadã de cel
mult doi ani, faþã de cinci. Astfel, unul dintre artico-
lele din forma revizuitã a proiectului de OUG preve-
de cã suspendarea exercitarii dreptului de a condu-
ce autovehicule se dispune „pentru o perioadã de
doi ani în cazul accidentului de circulaþie din care a

rezultat vãtãmarea corporalã sau decesul unei per-
soane, dacã norma de circulaþie încãlcatã este con-
ducerea sub influenþa bãuturilor alcoolice a unui
autovehicul, conducerea unui autovehicul pe una
din cãile autostrãzii în sens opus celui în care se
desfãºoarã în mod normal circulaþia sau în care se
desfãºoarã în mod normal, depãºirea de cãtre con-
ducãtorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a
vitezei maxime admise pe sectorul de drum respec-
tiv ºi pentru categoria din care face parte autovehi-
culul condus sau nerespectarea regulilor privind

trecerea la nivel cu calea feratã, atunci când instan-
þa de judecatã sau, dupã caz, procurorul a dispus
neînceperea urmãririi penale, scoaterea de sub ur-
mãrire penalã, încetarea urmãririi penale, achitarea
ori încetarea procesului penal, pentru una din urmã-
toarele situaþii: lipseºte plîngerea prealabilã a per-
soanei vãtãmate, autorizarea sau sesizarea organu-

lui competent ori altã condiþie prevãzutã de lege,
necesarã pentru punerea în miºcare a acþiunii pena-
le, a fost retrasã plîngerea prealabilã ori pãrþile s-au
împãcat ori a fost înlocuitã rãspunderea penalã”. În
prima formã a proiectului, cea mai asprã sancþiune
de acest fel era suspendarea carnetului pentru cinci
ani. Din forma revizuitã a proiectului a fost scoasã
ºi sancþionarea cu amendã din clasa a VI-a, plus
suspendarea permisului pentru doi ani în cazul ºofe-
rilor care trec pe roºu. Conform acestei forme a pro-
iectului, nerespectarea semnificaþiei culorii roºii a

semaforului va fi sancþionatã gradual, în func-
þie de gravitatea consecinþelor, începând cu
suspendarea carnetului pentru 60 de zile ºi de
la 6 la 8 puncte amendã. În forma revizuitã a
proiectului au mai fost prevãzute între 51 ºi
200 de puncte amendã, plus suspendarea car-
netului pentru un an, în cazul accidentelor
rutiere soldate numai cu pagube materiale
dupã: neoprirea la trecerea la nivel cu calea
feratã când barierele sau semibarierele sunt
coborâte ori în curs de coborâre sau când
semnalele cu lumini roºii ºi/sau sonore sunt
în funcþiune, precum ºi nerespectarea semni-
ficaþiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale
feratã simplã, fãrã bariere, Trecere la nivel cu
o cale feratã dublã, fãrã bariere însoþite de
indicatorul oprire, instalate la trecerea la nivel
cu o cale feratã; conducerea unui autovehi-
cul pe una din cãile autostrãzii, în sens opus
celui în care se desfãºoarã în mod normal cir-

culaþia; depãºirea de cãtre conducãtorul de autove-
hicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise
pe sectorul de drum respectiv ºi pentru categoria
din care face parte autovehiculul condus; condu-
cerea unui autovehicul sau tramvai de cãtre o per-
soanã aflatã sub influenþa bãuturilor alcoolice, dacã
fapta nu constituie, potrivit legii, infracþiune.
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Avertizare de temperaturi
deosebit de scãzute pentru
perioada 2-5 octombrie

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie (ANM) a emis, pentru perioada
2-5 octombrie, o avertizare de tempera-
turi deosebit de scãzute, ºtirea fiind anun-
þatã ieri, la comandamentul de urgenþã
de la Palatul Victoria, de directorul Ion
Sandu. „Avertizãri meteo pentru canti-
tãþi mari de precipitaþii nu vom emite în
continuare. Administraþia Naþionalã de
Meteorologie va emite o informare, pen-
tru perioada 2-5 octombrie, pentru tem-
peraturi deosebit de scãzute. Vom ajun-
ge, în depresiuni ºi pe munte, la minus 6
grade. (...) La temperaturile anunþate, la
munte precipitaþiile vor fi sub formã de
zãpadã. (...) Dupã aceea, pânã sâmbãtã
rãmân temperaturile negative în timpul
nopþii, la munte ºi în depresiuni, ºi de
luni începe sã se încãlzeascã. Vom ajun-
ge la temperaturi de peste 20 de grade în
timpul zilei ºi, de luni încolo, chiar ºi
noaptea vor fi temperaturi pozitive, pen-
tru o perioadã de cel puþin 10 zile”, a
declarat Sandu.
Dragnea: Ca deputat,
voi vota fãrã ezitare
proiectul Roºia Montanã

Vicepremierul Liviu Dragnea a de-
clarat, ieri, la audierile din Comisia pen-
tru Roºia Montanã, cã, în calitate de
deputat, va vota pentru proiectul de lege
care reglementeazã exploatarea în
aceastã zonã. „Voi vota «Da», cu preci-
zarea cã este «Da» pe datele la care eu
am acces azi, acum. Dacã în urma tutu-
ror audierilor, analizelor, verificãrilor,
vor apãrea alte date, o sã vãd. Dar pe
datele actuale rãspunsul e «Da»”, a pre-
cizat Dragnea, rãspunzând unei între-
bãri adresate de membrii comisiei. În
opinia acestuia, nu existã „o dihonie”
în PSD din cauza faptului cã preºedinte-
le Victor Ponta a afirmat cã va vota îm-
potriva proiectului, iar el va vota în fa-
voarea actului normativ. „Eu am o rela-
þie foarte bunã cu Victor Ponta. Eu am
avizat proiectul de lege ºi nu am perso-
nalitate dublã, sã vin în Parlament sã
votez împotrivã”, a mai spus Dragnea. Vicepremierul Liviu Dragnea a

declarat, ieri, cã propunerile
privind poliþia de ordine publicã ºi
circulaþie rutierã conþinute de
proiectul sãu de descentralizare nu
reprezintã un „casus belli”, el
adãugând cã este deschis la orice
discuþie. Solicitat sã comenteze
faptul cã ministrul de Interne,
liberalul Radu Stroe, nu susþine
proiectul de descentralizare,
Dragnea a rãspuns: „Foarte bine. E
o opinie, o sã þinem cont de ea, o
sã discutãm”. El a precizat cã
proiectul nu este unul de lege sau
de ordonanþã de urgenþã ºi nu este
în circuitul de avizare, ci cumulea-
zã o sumã de propuneri ale
autoritãþilor locale. „Important e sã
facem descentralizarea - totalã sau
parþialã. Cã, în ceea ce priveºte
poliþia de ordine publicã ºi
circulaþia rutierã, vor fi trecute
aceste competenþe la primarii de
oraºe ºi municipii, exclusiv sau nu,
e important, dar nu este un casus

Dragnea: Propuneri le pr iv ind pol i þ ia
din proiectul de descentralizare nu

reprezintã un „casus bell i”
Liderul senatorilor PSD, Ilie Sâr-

bu, a vorbit, într-o emisiune televiza-
tã, despre o posibilã „despãrþire” a
USL în lipsa unui compromis, el arã-
tând cã existã douã variante: fie com-
promis ºi se merge mai departe aºa,
fie lucrurile sunt tranºate „bãrbãteº-
te” ºi „fiecare merge pe drumul lui”.
Întrebat, la postul B1 Tv, în contex-
tul unei discuþii despre subiectele în
disensiune ºi schimburile de replici
dintre PSD ºi PNL din ultima perioa-
dã, cum ar trebui sã se regleze situa-
þia dacã liberalii ºi social-democraþii
rãmân fiecare pe poziþiile lor, Sârbu a
rãspuns: „Ceea ce urmeazã ºtiþi ºi
dumneavoastrã”. Chestionat dacã
are în vedere „divorþul” în USL, Ilie
Sârbu a subliniat cã „nu, nu divor-
þãm în USL (...) ... Despãrþirea... nu
existã soluþie de compromis dacã nu
înþelegem cã nu se poate continua
aºa. E un lucru simplu ºi am discutat
asta, am discutat ºi cu domnul Anto-
nescu (n.r. – Crin Antonescu, liderul
PNL) ºi cu ceilalþi colegi din PNL, care
nu sunt fericiþi cã se întâmplã lucru-
rile astea. (...) Întrebarea pe care aþi
pus-o nu are decât un singur rãs-
puns, sau poate mai e o variantã:
compromisul. Ori compromis ºi sã
mergem mai departe aºa, ori tranºãm
lucrurile bãrbãteºte ºi fiecare merge
pe drumul lui. Nu se poate altfel, douã
variante sunt, pornind de la ideea pe
care cu toþii am agreat-o, cã nu ne
face bine. ªi, sigur, opoziþia se bucu-
rã, domnul Bãsescu se bucurã, le dãm
o ocazie sã se bucure”. Senatorul
PSD a arãtat totodatã cã, de când au
început „declaraþiile belicoase”, so-
cial-democraþii au fost cei care doar
au rãspuns liberalilor. „De când au

Ilie Sârbu, despre o posibilã
despãrþire a USL: Ori compromis,
ori tranºãm lucrurile bãrbãteºte

început declaraþiile acestea belicoa-
se între noi, întotdeauna noi am fost
cei care am rãspuns. Declaraþia lui
Crin Antonescu, declaraþia lui Hel-
lvig... eu, cel puþin, tot timpul am rãs-
puns, presa m-a întrebat ºi eu am rãs-
puns, câteodatã mai direct, câteoda-
tã mai diplomatic. (...) Nu am venit
noi sã facem o declaraþie”, a punctat
Sârbu.

Vicepremierul Liviu Dragnea i-a
spus, ieri, unui jurnalist care l-a în-
trebat dacã reuniunea de urgenþã a
USL, pe care a solicitat-o, nu a mai
avut loc din cauza refuzului liberali-
lor de a se întâlni, cã nu poate rãs-
punde întrucât întrebarea este „bru-
talã”. „Nu pot rãspunde pentru cã
este o întrebare brutalã. Nu a fost o
solicitare trimisã prin curier ºi sã pri-
mim un rãspuns negativ. Am tot dis-
cutat cã o sã ne vedem ºi o sã ne
vedem. A avut loc o discuþie infor-
malã duminicã searã, dar nu o întâl-
nire oficialã, în care sã adoptãm deci-
zii importante”, a spus Dragnea. La
insistenþele jurnalistului, care dorea
sã ºtie când va urma o ºedinþã a USL,
vicepremierul a rãspuns, pe un ton
iritat: „Eu ºtiþi ce vã sugerez? Mai
întrebaþi ºi în altã parte, cã eu m-am
sãturat sã rãspund la asta. Noi ne
dorim foarte mult sã avem aceastã
întâlnire”. Totuºi, acesta a arãtat cã
se aflã în relaþii bune atât cu liderul
PNL, Crin Antonescu, cât ºi cu libe-
ralii. „Nu ne-am certat, nu ne-am bã-
tut, nu ne-am înjurat, chiar am o rela-
þie bunã. Nu avem tensiuni. Nu ne-
am cãsãtorit sã intrãm acum în faza
de divorþ. Suntem colegi într-un pro-
iect politic serios, major, funcþionãm
în continuare”, a spus Dragnea.

belli (n.r. - motiv de rãzboi)”, a
subliniat Dragnea. El a arãtat cã a
fost informat ieri dimineaþã de
cãtre ministrul de Interne, Radu
Stroe, asupra nemulþumirilor
sindicatelor din Poliþie, care au
ameninþat cã vor protesta ºi vor
picheta Guvernul dacã acest
proiect va fi adoptat. „Mi-a spus
domnul ministru Stroe azi diminea-
þã. Le sugerez sã facã aceste
proteste când discutãm de un
proiect de act normativ care intrã
pe circuitul de avizare. Deocamda-
tã discutãm de niºte propuneri ale
autoritãþilor locale”, a spus
vicepremierul. Ministerul de
Interne susþine cã o descentraliza-
re a unor componente ale Poliþiei
care ar avea efectele asupra
siguranþei cetãþeanului nu poate fi
susþinutã, precizând cã la MAI,
care ar trebui sã fie co-iniþiator al
unei astfel de iniþiative legislative,
nu a fost transmis nici un proiect
de OUG în acest sens. În ceea ce

priveºte posibila trecere a
poliþiºtilor rutieri ºi poliþiºtilor
de ordine publicã în subordinea
primãriilor, Ministerul Afacerilor
Interne susþine cã „orice
iniþiativã de acest tip trebuie sã
aibã în vedere toate efectele
care ar putea fi generate,
inclusiv asupra siguranþei
cetãþeanului”, ceea ce nu este
cazul aici. „În aceste condiþii,
MAI nu poate susþine o astfel
de viziune asupra descentralizã-
rii, neasumatã de altfel nici
de cãtre Guvernul României”,
se aratã într-un comunicat
al ministerului.
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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

Deşi ieri erau programate să fie făcute doar
probele la cald, reprezentanţii SC Termo Cra-
iova au decis să înceapă furnizarea agentului
termic pentru toate blocurile din oraş, moti-
vând că vremea este prea rece pentru a mai fi
amânată distribuţia. „Deoarece au fost înde-
plinite condiţiile legale de furnizare a agentu-
lui termic, adică trei zile consecutiv tempera-
turile medii exterioare au fost sub 10 grade
Celsius, începând de astăzi (n.r. – ieri ) furni-
zăm căldură în tot sistemul nostru centrali-
zat”, a declarat, ieri, administratorul SC Ter-
mo, Nicolae Degeratu, precizând că este vorba
de toate imobilele din Craiova care sunt în-
călzite cu agent termic.
Caloriferele se încălzesc progresiv

Fiind pornită cu câteva săptămâni mai
devreme – în alţi ani furnizarea făcându-se

din luna noiembrie –, încălzirea termică se
face respectându-se câteva condiţii noi. Re-
prezentanţii Termo au prec izat că agentul
termic nu va fi încălzit la maximum, tempe-
ratura gigacaloriei fiind mai crescută sau mai
scăzută în funcţie de gradele care vor fi afa-
ră. „Noi începem furnizarea fără probele la
cald, ceea ce e riscant, deoarece sistemul
nostru de distribuţie e foarte vechi. Odată

Caloriferele craiovenilor
s-au încălzit mai devreme

De ieri, toate blocurile din Craiova au primit căldură. Reprezentanţii SC
Termo îi asigură pe locatari că agentul termic va fi furnizat doar în funcţie de
temperatura de afară, gradele din apartament fiind reglate astfel încât frigul
să nu se resimtă în apartamente şi nici ca facturile să fie prea mari.

ce l-am pornit, nu vom putea să îl mai între-
rupem. Dacă va fi cald afară, atunci vom
reduce doar temperatura, dar nu vom mai
opri agentul termic”.
Punctele termice nu mai pot fi oprite

Pe de altă parte, reprezentanţii Termo le
recomandă administratorilor să respecte do-
rinţele locatarilor în ceea ce priveşte distribu-
ţia agentului termic. În cazul în care aceştia
doresc să facă economii, furnizarea poate fi
amânată prin oprirea distribuţiei agentului ter-
mic de la subsolul blocurilor. „Să fie foarte
clar, noi nu vom mai opri punctele termice.
Dacă locatarii vor să facă, totuşi, economii,
administratorii sunt obligaţi să ţină cont de
dorinţa lor şi să le oprească furnizarea de la
subsol, acolo unde există contorul comun pen-
tru energia termică”, a mai spus administra-

torul Termo Craiova.
Administratorii
invocă robineţii

Ieri, în prima zi de fur-
nizare, administratorii au
venit deja cu reclamaţii la
Termo, cerând ca agentul
termic să fie mai bine oprit
la nivelul întregii asociaţii
de proprietari. „Le-am ex-
plicat că nu pot să fac acest
lucru pentru că aş da peste
cap întreg sistemul. Au po-
sibilitatea să oprească agen-
tul termic de la subsolul
blocurilor şi aşa va rămâne
stabilit”, a precizat Dege-
ratu. Administratorii se
plâng că nu pot să acţione-
ze robinetele de la subso-
lurile blocurilor din teama
de a nu le distruge, fiind şi

acestea la fel de vechi ca sistemul. „E doar
o scuză, în realitate nu e deloc aşa. Şi chiar
dacă se rup, ceea ce nu cred, putem să le
înlocuim fără probleme, de asta suntem aici”,
a mai spus administratorul Termo. Calorife-
rele craiovenilor vor fi încălzite de acum şi
până la sfârşitul lunii martie, când se va în-
cheia oficial perioada de iarnă.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Conform
reprezentanþilor
IPJ Dolj, în
noaptea de marþi
spre miercuri,
agentul-ºef
principal Daniel
Tãnasie, de 42 de
ani, din Craiova,
care îºi desfãºoa-
rã activitatea la
Secþia 3 Poliþie
Craiova, în timp
ce mergea pe
strada „Amara-
dia” din munici-
piu, fiind în timpul
liber, a observat
în faþa unui
magazin o femeie al cãrei comporta-
ment i s-a pãrut suspect. Poliþistul s-
a îndreptat cãtre ea, femeia a rupt-o
la fugã, însã a prins-o ºi a vãzut cã
aceasta avea asupra ei mai multe
pachete þigãri, diferite mãrci, pe care
încercase sã le ascundã. Daniel
Tãnasie ºi-a anunþat colegii de la
Secþia 5 Poliþie Craiova ºi, în urma
cercetãrilor, s-a stabilit faptul cã Lina
Constantin, de 28 de ani, din comuna
Giurgiþa, sustrãsese 48 pachete de
þigãri din interiorul magazinului în

faþa cãruia a fost observatã
de poliþist.

„Pe numele celei în cauzã au fost
întocmite acte premergãtoare începe-
rii urmãririi penale sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de furt calificat,
cercetãrile fiind continuate de lucrã-
torii Compartimetului Investigaþii
Criminale din cadrul Secþiei 5 Poliþie,
în vederea stabilirii întregii activitãþi
infracþionale”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

O doljeancã de 28 de ani, „cunoºtinþã” mai veche de-a poliþiºti-
lor craioveni, a fost prinsã, în noaptea de marþi spre miercuri, de
un poliþist aflat în timpul liber, care a vãzut-o ieºind dintr-un ma-
gazin de unde tocmai furase mai multe bunuri. Femeia s-a ales acum
cu un nou dosar penal pentru furt calificat.

Hoaþã prinsã de un poliþist
aflat în timpul liber

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
marþi, în jurul orei 12.00, Gabriel Mihãi-
lescu, de 39 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Renault Clio,
pe DE 70 Craiova – Filiaºi, în satul Tato-
mireºti, comuna Brãdeºti, într-o curbã la
stânga, carosabilul fiind umed, a pierdut
controlul maºinii ºi a lovit un cap de pod
din beton. În urma accidentului a rezultat
vãtãmarea corporalã gravã a conducãto-
rului auto, care a fost transportat cu o am-
bulanþã la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, din cercetãrile poliþiºtilor
de la Rutierã stabilindu-se cã accidentul
s-a petrecut pe fondul neadaptãrii vitezei
de deplasare la condiþiile de drum.

Un alt accident de circulaþie grav s-a

petrecut ieri, în jurul prânzului, pe DN
65, în comuna doljeanã Robãneºti. Din
cercetãrile fãcute la faþa locului de poli-
þiºti a reieºit cã ªtefan Eugen, de 43 de
ani, din Vâlcea, în timp ce conducea un
autoturism Renault, înmatriculat în jude-
þul Vâlcea, pe DN 65, pe raza comunei
Robãneºti, a intrat în coliziune cu un TIR
care circula dinspre Craiova cãtre Balº.
În urma impactului violent, autoturismul
a fost proiectat în afara pãrþii carosabi-
le. La faþa locului au ajuns echipaje de
Descarcerare ºi SMURD de la ISU
Dolj, ºoferul autoturismului Renault fi-
ind preluat ºi transportat la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
a rãmas internat în stare gravã.

„Poliþiºtii de la Ru-
tierã au stabilit, în
urma cercetãrilor
efectuate, cã vinovat
de producerea acci-
dentului este conducã-
torul TIR-ului, care a
pãtruns pe contrasens
ºi a lovit autoturismul.
Pe numele conducã-
torului auto vinovat a
fost întocmit dosar
penal sub aspectul
comiterii infracþiunii
de vãtãmare corpora-
lã din culpã”, a decla-
rat agent principal
Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Doi ºoferi au fost rãniþi grav în urma unor accidente de circu-
laþie petrecute în judeþ. Ambii au fost internaþi în Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

ªoferi rãniþi grav în accidente rutiere

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie i-au trimis în jude-
catã, la sfârºitul lui septembrie 2009,
pe Cornel Gheorghe Penescu, acþionar
în cadrul SC PIC S.A. Piteºti ºi aso-
ciat în cadrul SC MUNTENIA ALI-
MENT SRL, SC PIC DISTRIB SRL
Piteºti (fostã S.C.ONIÞA SRL), în sar-
cina cãruia s-a reþinut infracþiunea de
dare de mitã ºi pe Florian Anghelina,
fost inspector de muncã în cadrul In-
spectoratului Teritorial  de Muncã

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au soluþionat apelul declarat
de Cornel Penescu ºi de un alt inculpat, fost inspector la ITM Argeº,
trimiºi în judecatã de procurorii DNA, într-un dosar vizând infrac-
þiuni de corupþie. Mai exact, Penescu a fost acuzat cã i-a dat ºpagã
inspectorului pentru a „închide ochii” la nerespectarea drepturi-
lor angajaþilor magazinelor PIC din Piteºti ºi Craiova. Judecãto-
rii craioveni i-au menþinut lui Penescu pedeapsa primitã pe fond,
de 2 ani închisoare cu executare, ºi au dispus faþã de celãlalt incul-
pat suspendarea executãrii pedepsei. Atât cei doi, cât ºi procurorii
DNA Craiova pot ataca hotãrârea Curþii de Apel Craiova cu recurs.
Cornel Penescu este deja încarcerat, ispãºind o pedeapsã de 4 ani
închisoare cu executare primitã tot pentru fapte de corupþie.

Pedeapsã menþinutã la Curtea de Apel CraiovaPedeapsã menþinutã la Curtea de Apel CraiovaPedeapsã menþinutã la Curtea de Apel CraiovaPedeapsã menþinutã la Curtea de Apel CraiovaPedeapsã menþinutã la Curtea de Apel Craiova
pentru Cornel Penescu, într-un alt dosar de corupþiepentru Cornel Penescu, într-un alt dosar de corupþiepentru Cornel Penescu, într-un alt dosar de corupþiepentru Cornel Penescu, într-un alt dosar de corupþiepentru Cornel Penescu, într-un alt dosar de corupþie

(I.T.M.) Argeº, în sarcina cãruia s-a
reþinut infracþiunea de luare de mitã.
În rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii anticorupþie au
reþinut cã „la data de 14 noiembrie
2006, inculpatul Penescu Gheorghe
Cornel, în calitate de acþionar la SC
PIC S.A., i-a promis inculpatului An-
ghelina Florian, inspector de muncã la
I.T.M. Argeº, suma de 10.000.000
ROL (1.000 lei), pentru ca acesta sã
efectueze un control superficial la se-

diul S.C. PIC S.A., sã nu constate ade-
vãratele încãlcãri ale Codului Muncii
(nerespectarea drepturilor angajaþilor
magazinelor din Piteºti ºi Craiova re-
feritoare la prestarea orelor suplimen-
tare) ºi, implicit, sã nu aplice sancþiuni
contravenþionale. Suma promisã a fost
remisã efectiv la 15 noiembrie 2006”,
dupã cum se aratã într-un comunicat
al DNA de la data respectivã.

Dosarul a fost înaintat spre judeca-
re Tribunalului Argeº. În octombrie
2012 judecãtorii de aici i-au gãsit vi-
novaþi pe cei doi, condamnându-i la
câte doi ani de închisoare cu executa-
re. Atât inculpaþii, cât ºi procurorii an-
ticorupþie au fãcut apel, soluþionat
marþi, 1 octombrie a.c., de Curtea de
Apel Craiova. Instanþa craioveanã i-a
menþinut pedeapsa lui Penescu ºi i-a

suspendat executarea pedepsei lui Flo-
rian Anghelina pe un termen de încer-
care de 4 ani: „Admite apelurile for-
mulate de Parchet ºi inculpatul An-
ghelina Florian.  Respinge apelul
formulat  de  inculpatul  Penescu
Gheorghe Cornel. În baza art. 81
C.p. dispune suspendarea condiþio-
natã a executãrii pedepsei aplicate
inculpatului Anghelina Florian pe
durata termenului de încercare de 4
ani. Menþine restul dispoziþiilor sen-
tinþei. Obligã apelantul inculpat Pe-
nescu Gheorghe Cornel la 1.000 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat, restul
cheltuielilor rãmânând în sarcina
statului. Cu recurs. Pronunþatã în
ºedinþa publicã de la 01.10.2013”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
Curþii de Apel Craiova.
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MIRCEA CANÞÃR

Se deplaseazã astãzi, la Paris, preºe-
dintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgo-
nea, în postura de „salvatore della pa-
tria”, pentru unele diligenþe, înþelegem,
pe lângã conducerea PS, în „chestiunea
romilor”, realmente inflamatã, inclusiv
la nivelul guvernului francez, unde con-
troversele dintre miniºtrii Manuel Valls ºi
Cecile Duflot au avut nevoie, marþi, de
intervenþia premierului Jean Marc Ayrault,
chiar în Adunarea Naþionalã. „Nu existã
motive pentru exacerbarea acestor proble-
me dificile”. ªi, potrivit acestuia, „dato-
ria oamenilor de stat este sã avanseze
soluþii concrete, eficiente ºi nu de a se
opune unii altora pentru rezolvarea lor”.
Sã ne optim puþin, dar foarte puþin, la dex-
teritãþile de „trimis special” ale lui Valeriu
Zgonea, deloc plin de tact ºi dibãcie ºi
chiar de orice simþ al realului, peste care
cu greu se poate trece. Când afirmã, într-
o declaraþie de presã, scandaloasã prin di-
letantismului ei, cã va avea întâlniri cu
„secretarul general al PS” ºi „preºe-
dintele Parlamentului” pe tema Schen-
gen, în ajunul deplasãrii, îºi dã realmente
în petic. ªi se considerã al treilea om în
stat. Socialiºtii francezi, având ca lider

„un prim-secretar”, omologul lui Vale-
riu Zgonea fiind preºedintele Assemblee
Nationale (Adunarea Naþionalã). Bo-
tezarea demnitãþilor celor pe care îi va
întâlni este o dovadã de neonorare cuve-
nitã a funcþiei, cu nevricalele sale pro-
vinciale. În Franþa, presa relateazã zilnic
despre aprinsa polemicã privind romii ºi,
ieri, aºteptatã era o referire a preºedinte-
lui Francois Hollande, în ºedinþa Consi-
liului de Miniºtri, la diferendul dintre
Manuel Valls ºi Cecile Duflot, rãzbãtut
în presã. Pânã la urmã, Francois Hollan-
de a cerut „unitate, responsabilitate ºi
solidaritate” miniºtrilor, chemaþi la or-
dine „pentru ultima oarã”, afirmând cã
„politica guvernului a fost definitã”.
Din punctul de vedere al premierului fran-
cez Jean Marc Ayrault, aceste probleme
cu „demantelarea taberelor ilicite” pot fi
rezolvate prin aplicarea circularei guver-
namentale din august 2012, care preve-
de „fermitate ºi umanitate” pentru fa-
milii. „Când deciziile justiþiei sunt lua-
te, Ministerul de Interne, Poliþia ºi Jan-
darmeria executã aceste decizii”, a spus
Ayrault, în prezenþa lui Manuel Valls, adã-
ugând: „Soluþii se pot gãsi, cu condiþia

ca persoanele în cauzã sã respecte legile
Republicii”. Cum polemica s-a acutizat,
Manuel Vallas nu regretã nimic din ceea
ce a declarat, deºi anterior „Le Point”
reþinuse, pe surse, cã „regretã tonul dez-
baterii, denaturarea propriilor cuvinte ºi
atacul al cãrui obiect este”. Ceea ce era
o notã mai subtilã. Acum câteva idei pe
fond. Michael Guet, care lucreazã la
Consiliul Europei, ca reprezentant spe-
cial al secretarului general însãrcinat cu
problemele romilor, opineazã cã sunt re-
cenzaþi 16.949 persoane care trãiesc în
tabere ilicite, în marea majoritate romi.
Cifra este precisã. Dar este anti-consti-
tuþionalã recenzarea oamenilor în func-
þie de etnie. Existã o structurã la nivelul
Consiliului Europei care se ocupã de pro-
blemele romilor din 1995. Sintagma
„romi migranþi” este neavenitã, cei mai
mulþi fiind cetãþeni europeni ºi, prin ur-
mare, nu sunt „migranþi”, în sensul le-
gislaþiei europene. În þãrile din nordul Eu-
ropei pot fi întâlniþi romi slovaci, cehi ºi
polonezi. În Franþa, Italia ºi Spania gã-
sim romi veniþi din România, þarã latinã.
Deºi în Spania (40.000), Italia (70.000),
Belgia (30.000) sunt mai mulþi romi, pro-

blema nu este atât de mediatizatã ºi poli-
tizatã. Principalul neajuns al acestora,
peste tot: lipsa locuinþelor. Contrar a ceea
ce se spune, Franþa nu a primit mai mulþi
romi în ultima vreme. Iar fixaþia lui Ma-
nuel Valls are ºi raþiuni politice. Cum
stânga, cãreia îi aparþine, clameazã „so-
lidaritate”, „ospitalitate”, „inserþie socia-
lã”, nu poate rezolva aceste probleme,
Frontul Naþional profitã de beneficii. ªi
acum doar trei date: 31 iulie 2012 – Mi-
nisterul de Interne dispune demantelarea
taberelor de romi; 15 martie 2013 – mi-
nistrul de Interne declarã cã romii nu
doresc sã se integreze în Franþa; 24 sep-
tembrie 2013, pe France Inter – din nou
declaraþii conform cãrora „romii au vo-
caþia revenirii în România ºi Bulgaria”.
Toatã tevatura, realmente disproporþio-
natã, l-a obosit ºi enervat pe ministrul de
Interne, care s-a vãzut devansat în son-
daje, la cota de popularitate, de Alain Jup-
pe. Între timp, ministrul francez de Ex-
terne, Laurent Fabius, a fãcut declaraþia
halucinantã conform cãreia þara sa se
opune luãrii unei decizii, pânã la sfârºitul
anului, privind intrarea României în
Schengen, ºi din cauza romilor.

În ceea ce priveºte asistenþa
medicalã de urgenþã, se va intro-
duce posibilitatea ca CPU – com-
partimentele de primiri urgenþe –
sã intre în coordonarea UPU-rilor
– unitãþilor de primiri urgenþe –,
în ideea de a micºora transferuri-
le din zone periferice spre capita-
la de judeþ. Se prevede, de ase-
menea, obligativitatea existenþei
defibrilatoarelor, în zone foarte
aglomerate, care sã asigure inter-
venþii operative pentru cetãþeni.

În privinþa spitalelor publice se
urmãreºte scoaterea acestora din

Începând de anul viitor, sistemul sanitar
românesc se va guverna dupã noi reguli.
Mãsuri importante vizeazã spitalele, care
vor avea un statut nou, dar ºi pachetul de
servicii medicale de bazã. Dupã câte se
pare, plata personalului sanitar se va face

dupã principii diferite decât cele de pânã
acum, ºi anume dupã criterii de performan-
þã care le vor fi impuse mai întâi doctorilor
ºi apoi ºi celorlalþi angajaþi din spitale. Tot
din primãvarã, ar putea intra în vigoare o
nouã lege a malpraxisului.

categoria instituþiilor publice bu-
getare, lãsând posibilitatea de a
alege statutul unitãþii sanitare sub
formele prevãzute de lege: regii
autonome, societãþi comerciale
cu capital de stat ºi ONG-uri cu
proprietari statul sau comunitã-
þile locale. Nu se poate schimba
forma de organizare ºi destina-
þia. Ele rãmân spitale de stat (cu
proprietar administraþiile locale
sau Ministerul Sãnãtãþii).Toate
spitalele publice vor primi statu-
tul de utilitate publicã ºi vor pu-
tea beneficia de fonduri bugeta-

re. Spitalele vor putea opera dupã
un buget global, spre deosebire
de situaþia actual,ã când trebuie
sã aºtepte rectificarea bugetarã.
Vor avea posibilitatea înregistrã-
rii ca plãtitor de TVA ºi deducerii
TVA-ului aferent achiziþiilor,
având ca efect diminuarea cos-
turilor ºi majorarea lichiditãþilor.
Vor avea, totodatã, posibilitatea
de a contracta împrumuturi fi-
nanciare, de a calcula ºi introdu-
ce în costuri amortizarea bunu-
rilor ºi de a constitui fond pro-
priu de dezvoltare.

Se limiteazã numãrul
de consultaþii

Noua legislaþie oferã medicilor
posibilitatea de a trata pacienþi pro-
prii în spitalul unde lucreazã. Ex-
cepþie fac situaþiile de urgenþã.
Medicii cu specialitatea medicinã
de urgenþã ºi ATI nu pot avea pa-
cienþi privaþi. Totodatã, procentul
paturilor ocupate de pacienþi în
regim privat nu poate depãºi 20%.
Consultarea acestora nu se poate
face decât în afara orelor de pro-
gram. Medicii care opteazã pentru
a avea pacienþi privaþi în spitalul
public trebuie sã fie angajaþi ai spi-
talului ºi sã nu lucreze concomi-
tent ºi în mediul privat. Sumele
obþinute în urma plãþilor fãcute de
pacienþii privaþi se vor distribui în-
tre medic, echipa medicalã ºi spi-

tal (procentele propuse în acest
moment sunt 50% pentru medic,
30% echipã, 20% spital).

Pe de altã parte sunt o serie de
afecþiuni pentru care spitalele ar
trebui sã limiteze internãrile: râie,
pojar fãrã complicaþii, cancer de
piele, cardiomiopatie ischemicã,
stenozã aorticã, hepatitã cronicã,
ulcer gastric acut fãrã hemoragie
sau perforaþie, pneumonie, diabet
fãrã complicaþii ºi fracturi multi-
ple de coaste. Pachetul de bazã
asigurã doar o consultaþie la trei
ani pentru pacienþii între 18 ºi 39
de ani ºi o consultaþie pe an pen-
tru pacienþii peste 40 de ani. În
policlinicã, pentru bolnavii de can-
cer sunt asigurate maximum ºase
consultaþii pe an, în timp ce pen-
tru alte afecþiuni – între douã ºi
maximum patru consultaþii pe an.

O nouã lege a malpraxisului
Prin legea malpraxisului se

urmãreºte ca pacientul sã aibã

acces nemijlocit ºi gratuit la re-
pararea prejudiciului reclamat în
condiþiile unei înþelegeri amiabi-
le. De asemenea, se doreºte sta-
bilirea unor criterii obiective
pentru despãgubirea pacienþilor
de asigurator. Spitalul va fi co-
finanþator minor al poliþei de asi-
gurare a personalului medical. Se
va limita cuantumul despãgubi-
rilor pentru daunele morale. Se
va stabili o procedurã obligato-
rie de soluþionare pe cale amia-
bilã între pacient, medic ºi asi-
gurator, înaintea eventualelor
demersuri judiciare. Procedura
de înþelegere amiabilã nu poate
depãºi ºase luni de la data înce-
perii. Se prevede introducerea
posibilitãþii de a apela la media-
tori care vor fi plãtiþi majoritar
de asiguratori. Va exista garan-
þia despãgubirii în cuantumurile
prevãzute de lege pentru daune
morale sau patrimoniale.

RADU ILICEANU

Ce schimbãri aduce reforma din SãnãtateCe schimbãri aduce reforma din Sãnãtate
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Vodafone România a fost certificatã
de auditorul independent p3 communi-
cations pentru cel mai bun serviciu de
date mobile, pe smartphone ºi pe
modem, dintre toate reþelele LTE/
UMTS/GSM din România, în zonele
metropolitane. Comparativ cu celelalte
reþele LTE/UMTS/GSM, mãsurãtorile

au arãtat cã Vodafone România oferã
“cel mai bun serviciu de date pe
smartphone” ºi “cel mai bun serviciu
de date mobile broadband”. Campania
de mãsurare comparativã a performan-
þei s-a desfãºurat între 5 ºi 31 august
2013, în 19 oraºe: Arad, Bacãu, Baia
Mare, Botoºani, Brãila, Braºov, Bucu-

reºti, Buzãu, Cluj-
Napoca, Constanþa,
Craiova, Galaþi, Iaºi,
Oradea, Piteºti,
Ploieºti, Sibiu, Târgu
Mureº ºi Timiºoara.
Testele au fost
realizate staþionar ºi
în mobilitate.  Servi-
ciile care fac obiectul
fiecãreia dintre cele
douã certificãri sunt:
navigarea pe Inter-
net, download de
date, upload de date
ºi videostreaming
youtube. Aceasta
este cea de-a patra
certificare oferitã
Vodafone România
de cãtre p3 commu-
nications pentru
performanþele reþelei.

Vodafone România a fost certificatã:
cel mai bun serviciu de date mobile

În cursul anu-
lui 2013, au fost
rea l iza te  con-
troale la agenþii
economic i ,  so-
cietãþi comercia-
le ºi persoane fi-
zice care îºi des-
fãºoarã activita-
tea pe raza jude-
þului Dolj, în do-
meniul produce-
rii ºi comerciali-
zãrii legumelor ºi
fructelor. „S-au
efectuat 205 con-
troale pe filiera
de comercializare  în pieþe, centre de
sortare, ambalare depozite en-gross, re-
þele de comercializare, urmãrindu-se
respectarea normelor privind calitatea
produselor, evidenþa ºi conformitatea cu
standardele comunitare aplicându-se
urmãtoarele mãsuri: interzicerea comer-
cializãrii pânã la efectuarea etichetãrii;
declasarea de la o categorie superioarã
de comercializare la una inferioarã;
scoaterea de la comercializare a loturi-

lor de legume ºi fructe depreciate; con-
fiscarea loturilor de legume-fructe fãrã
documente de provenienþã; constatarea
contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
prevãzute de legislaþie, respectiv 35
amenzi în valoare de 42.500 lei ºi 13
avertismente”, a subliniat Delia Filimon,
directorul executiv al Direcþiei pentru
Agricultura Dolj, în Raportul de activi-
tate al Direcþiei, prezentat recent în
cadrul Colegiului Prefectural.

Direcþia pentru Agriculturã Dolj
a executat peste 200 de controale
Au fost date 35 amenzi, în valoare de 42.500 de lei

KRUK România este o compa-
nie de top pe piaþa de management
al creanþelor. Aceasta este a doua
întâlnire cu persoanele cu datorii
din cadrul caravanei din aceastã
toamnã în marile oraºe ale þãrii,
dupã cea organizatã la Iaºi, în urmã
cu douã sãptãmâni. Pe lângã ofi-
cialii KRUK România, la eveniment
au participat Sofia Vicoveanca,
solistã de muzicã popularã, ºi Si-
mona Gherasim, life coach, care
au împãrtãþit poveºti de viaþã, sfa-
turi ºi au încurajat persoanele cu
datorii sã-ºi aºtearnã pe hârtie do-
rinþele ºi sã le urmeze pentru a de-
veni realitate.

“KRUK România face un pas
înainte în educaþia financiarã ºi în-

cearcã sã le ofere oamenilor sfa-
turi pentru a scãpa de datorii. ªi ei
au dorinþe, la fel ca noi toþi, ºi tre-
buie sã ºtie cã ºi le pot îndeplini
într-un termen bine stabilit, prin
determinare ºi dorinþa de a duce
lucrurile la bun sfârºit. Un tatã cu
care m-am întâlnit ieri spunea cã
îºi doreºte sã meargã din nou în
concediu cu copiii ºi soþia, altul îºi
dorea sã-ºi vadã copiii la casa lor
în momentul în care va termina de
achitat datoriile. Sunt la rândul meu
tatã ºi nu cred cã existã dorinþe mai
arzãtoare decât cele pe care vrei
sã le îndeplineºti pentru copiii tãi.
Un plan bun este soluþia pe care
orice persoanã o poate adopta pen-
tru a pãºi pe drumul cãtre o viaþã

fãrã datorii. Semnarea unui
angajament de platã în rate
convenabile este primul pas
spre îndeplinirea acestor
dorinþe”, a precizat Clau-

diu Bud, directorul Diviziei
de Vânzãri ºi Servicing a
KRUK România.

Oltenia, locul al patrulea
Oltenia ocupã locul al pa-

trulea în ierarhia regiunilor
istorice ale României dupã
valoarea creanþelor acceptate
spre colectare de KRUK în
primul semestru al acestui
an, cu o valoare totalã a
creanþelor de 56 de milioane
de lei. Numãrul cazurilor
transferate cãtre KRUK în
aceastã perioadã (23.703)
reprezintã 11% din totalul

cazurilor. Oltenia este, de asemenea,
regiunea cu cea mai micã valoare
medie a creanþelor (2.283 lei). Cea
mai mare creanþã a unei persoane
fizice din regiune transmisã spre co-
lectare cãtre KRUK România este
de 150.000 de lei, în timp ce cea
mai mare creanþã a unei persoane
juridice din aceeaºi regiune este de
310.000 de lei.

Debitorii bãrbaþi au avut
cea mai mare pondere

Vârsta medie a persoanelor din
Oltenia cu datorii administrate de
KRUK România este puþin mai
mare decât cea la nivel naþional: 44
de ani, faþã de media naþionalã de
43 de ani. Conform datelor statis-
tice aferente primului semestru al
anului curent, aproximativ 33% din
totalul persoanelor cu datorii din
portofoliul KRUK România au vâr-
ste cuprinse între 31 ºi 40 de ani,
în timp ce 24% dintre acestea pro-
vin din segmentul 41-50 de ani. În

perioada ianuarie-iunie 2013, debi-
torii bãrbaþi au avut cea mai mare
pondere în portofoliul KRUK Ro-
mânia, dar ºi cu valori mai mari
decât cele ale femeilor. “M-am
bucurat sã vãd cã oltenii cu care
ne-am întâlnit ieri au dorinþe, îºi fac
planuri ºi luptã pentru a scãpa de
povara datoriilor. Cred cã noi, ro-
mânii, suntem oameni puternici ºi
nu ne lãsãm îngenuncheaþi de greu-
tãþi. Mai ales atunci când avem cu
cine sã ne sfãtuim ºi când ni se
oferã ºi ajutor”, a declarat Sofia

Vicoveanca, cunoscutã solistã de
muzicã popularã.

„Ziua Fãrã Datorii”
Fiecare dintre noi doreºte sã îºi

împlineascã dorinþele într-o zi în
care nu va mai avea datorii. De ace-
ea, Grupul KRUK a lansat, în urmã
cu doi ani în România, „Ziua Fãrã
Datorii”, o sãrbãtoare care ne rea-
minteºte tuturor necesitatea de a fi
la zi cu achitarea obligaþiilor de pla-
tã. 17 noiembrie, data la care se ser-
beazã aceastã zi, reprezintã o oca-
zie pentru a face un rezumat al si-
tuaþiei financiare personale, pentru
a ne reaminti cui datorãm bani ºi
cât ºi a acþiona în sensul achitãrii
datoriilor. KRUK este prezentã în
România de 6 ani, iar în ultimii cinci,
consilierii de teren ai companiei au
efectuat peste 240.000 de vizite. În
luna februarie 2013, compania
KRUK International S.R.L. ºi-a
schimbat denumirea în KRUK Ro-
mânia S.R.L. Compania a fost în-
fiinþatã în anul 2007 de Grupul KRUK
– liderul pieþei de management al
creanþelor comerciale din Polonia.
Compania este specializatã în mana-
gementul integrat al creanþelor, având
clienþi atât din sectorul financiar, cât
ºi companii de servicii.

KRUK România a organizat, ieri, la
Craiova, „Seminarul de sfaturi de viaþã ºi
financiare”. În cadrul acestei întâlniri,
craiovenii au trecut pe lista dorinþelor,
în primul rând, casa, apoi un concediu de

odihnã împreunã cu întreaga familie într-
o staþiune exoticã, organizarea unei nunþi
sau a unui botez, o petrecere datã dupã
achitarea datoriilor, dar în primul rând
o viaþã fãrã datorii.

KRUK România, la întâlnirea cu craioveniiKRUK România, la întâlnirea cu craioveniiKRUK România, la întâlnirea cu craioveniiKRUK România, la întâlnirea cu craioveniiKRUK România, la întâlnirea cu craiovenii

Sofia Vicoveanca
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GEORGE POPESCU

Ieri, dupã primele ore de dezbateri în
Senat, în Italia tensiunea indusã de soar-
ta guvernului Enrico Letta pare a-ºi fi
diminuat din intensitatea care, pe toatã
durata dimineþii, a înregistrat fluctuaþii
ºi rãsturnãri de situaþie demne de o pe-
liculã cinematograficã: ºi nu în tradiþia
fellinianã, ci în cea a modelului engle-
zesc 007.

Cum se cunoaºte, confruntat cu ris-
cul de a i se retrage mandatul de sena-
tor, urmare a unei sentinþe penale pen-
tru fraudã fiscalã, Silvio Berluscini a
decis („de unul singur”, cum a spus-o
chiar el) sã retragã susþinerea guver-
nului condus de democratul Letta, im-
punând celor cinci miniºtri ai sãi ordinul
de a-ºi depune demisiile ºi cerându-le
tuturor parlamentarilor propriului partid
sã voteze contra solicitãrii de încredere
cerute de premier.

De vinerea trecutã, când decizia lui
Berlusconi a fost fãcutã publicã în chiar
minutele în care Enrico Letta confirma,
de la tribuna ONU, stabilitatea politicã

În Italia, politica gen… 007În Italia, politica gen… 007În Italia, politica gen… 007În Italia, politica gen… 007În Italia, politica gen… 007
a þãrii sale, scena politicã italianã a cu-
noscut momente de un dramatism amin-
tind de tumultuoºii „ani de plumb”; totul
însã în alte registre, ceva mai… post-
moderne, pe mãsura politicii de azi, în
care invocata „corectitudine” de extrac-
þie americanã pare a nu se mai împiedi-
ca de probleme de moralã ori de bunul
simþ cetãþenesc.

Intrat în politicã vertiginos, cu un slo-
gan fotbalistic, „Forþa Italia”, menit a-i
oferi un consens pe cât de sigur pe atât
de facil, magnatul mediatic aflat pe lista
celor mai bogaþi oameni din lume a
transformat, timp de 20 de ani, scena
publicã într-un fel de bazar, oriental sau
nu (i s-a conferit, pe lângã alte porecle,
ºi cea de Caiman), oscilând printre peri-
peþii de cele mai diverse, toate subsumate
datului în stambã, de la festine erotice cu
minore pânã la zeci de cauze judiciare.

Abil, „animal politic” ºi încã de clasã
ºi el, Il Cavaliere a încercat aceastã lo-
viturã de forþã având ca scop cãderea
actualului guvern, cãruia el însuºi i-a ofe-

rit, cu insistenþã, sprijin cu cinci luni în
urmã, disimulându-ºi, ca de obicei, ade-
vãrata raþiune. El le reproºeazã guver-
nanþilor cã n-au aplicat programul eco-
nomic pentru care au primit investitura.
În realitate, adevãrata raþiune este ris-
cul – foarte sigur în ultimele zile – ca
vinerea viitoare comisia nr. 8 a Senatu-
lui sã-i retragã mandatul de senator ºi,
astfel, sã-l scoatã din viaþa politicã pen-
tru o perioadã datã. Pentru cineva cu un
orgoliu nemãsurat ºi cu un comportament
la limita maidanului, ca Berlusconi (nu
întâmplãtor s-a autodesemnat cel mai
bun prieten al lui… Gaddhafi), o astfel
de decizie este indigerabilã.

Convins cã va câºtiga un nou scrutin
electoral (evident, graþie imperiului sãu
mediatic ºi armatei de propagandiºti plã-
tiþi cu generozitate), Caimanul a fãcut,
sub tensiune, eroare dupã eroare. Cea
mai mare însã a fost aceea de a fi anun-
þat recrearea vechiului sãu partid, Forza
Italia, cãruia i-a ºi inaugurat un sediu, iar,
ieri dimineaþã, în Senat, grupul de cca 30

de senatori ce i-au întors spatele tocmai
pe acest scenariu ºi-a motivat dizidenþa
ºi votul de încredere în Guvernul Letta.

Iatã, însã, cã tocmai în timp ce scriam
aceste rânduri încã o rãsturnare, de data
aceasta cu adevãrat ºocantã, de nimeni
anticipatã, a avut loc cu câteva minute
înainte de a se trece la vot în Senat. Pre-
zent în aulã pe toatã durata confruntãrii,
Berlusconi a acces la microfon anunþând
cã toþi senatorii partidului sãu vor vota…
moþiunea de încredere în guvernul Letta.

O rãsturnare despre care jurnaliºtii de
la faþa locului au spus cã va rãmâne în
istorie dar în care aceiaºi comentatori
considerã cã s-ar putea sã fie cântecul
de lebãdã al lui Berlusconi.

Aºadar, sfârºitul unui mit, al unui mag-
nat, Caiman, intrus în politicã, Berlusconi
însuºi: faptul cã aventura sa a durat do-
uãzeci de ani aminteºte pânã ºi italianu-
lui de rând o altã experienþã, chiar dacã
infinit mai tragicã, a istoriei sale nu prea
îndepãrtate: Il ventennio fascista al lui
Mussolini.

Universitatea din Craiova organizeazã astãzi
o serie de evenimente prilejuite de Zilele
Facultãþii de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã, a anunþat instituþia printr-un comu-
nicat. Manifestãrile vor începe la ora 9.00, în
Sala Albastrã a Universitãþii, cu înmânarea
Diplomelor de Excelenþã pentru activitatea
didacticã ºi de cercetare ºi vor continua cu
prezentãri ale companiilor partenere ale Facul-
tãþii de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã.
Va urma premierea ºefilor de promoþie ºi a
studenþilor cu rezultate deosebite la competiþiile
internaþionale ºi naþionale, iar apoi vor putea fi
vizitate expoziþiile ºi standurile de prezentare
ale firmelor partenere. Evenimentul se va
încheia în jurul orei 13.00, cu înmânarea diplo-
melor de licenþã într-un cadru festiv.

ALINA DRÃGHICI

Studenþii români primesc
1.250 de euro dacã aleg sã stu-
dieze la una dintre universitãþi-
le din Norvegia, Islanda sau

Burse de 1.250 de euro pentru studenþii români
Liechtenstein. Aproximativ 300
de studenþi români vor benefi-
cia de burse de studii în univer-
sitãþile din þãrile menþionate, prin

intermediul programului „Burse
ºi cooperare interinstituþionalã
în domeniul învãþãmântului su-
perior”. Proiectul, a cãrui valoa-
re este de peste 4,4 milioane de
euro, a fost lansat sãptãmâna
trecutã la Ministerul Educaþiei
ºi se adreseazã tuturor univer-
sitãþilor din þarã, inclusiv profe-
sorilor. Totodatã, programul ur-
mãreºte sprijinirea studenþilor
din orice ciclu de studiu ºi per-
sonalul din universitãþile româ-
neºti pentru realizarea de mo-
bilitãþi transnaþionale în þãrile
menþionate. Programul „Burse
ºi cooperare interinstituþionalã
în domeniul învãþãmântului su-
perior” se aflã la a doua rundã
de implementare în România. Pri-
ma rundã s-a derulat pe parcur-
sul anului universitar 2009-2010.

ALINA DRÃGHICI

Bursele de cercetare pot fi ac-
cesate doar de studenþi ºi cerce-
tãtori internaþionali (cetãþenii turci
ºi deþinãtorii de cetãþenie dublã,
turcã ºi românã, nu sunt accep-
taþi sa aplice), iar aceºtia trebuie
sã prezinte acceptul universitãþii
unde doresc sã îºi desfãºoare pe-
rioada de cercetare. Plasamen-
tul la universitãþi nu va fi efectuat
de agenþia de burse a Turciei ºi
nu existã posibilitatea urmãrii unui
curs prealabil de limbã strãinã
(nici turcã, nici altã limbã) de par-
ticipanþi, de aceea este necesar
ca ei sã cunoascã limba în care
se va desfãºura programul de cer-
cetare ºi sã primeascã acceptul
universitãþii în privinþa acesteia.

Candidaþii trebuie sã deþinã ti-
tlul academic de doctor sau sã se
afle în procesul de pregãtire a te-
zei de doctorat. Durata burselor
de cercetare este cuprinsã între
3 ºi 12 luni. Bursierii programului
ce cercetare vor primi indemni-
zaþie lunarã ca studenþi doctoranzi

Guvernul turc oferã burse
pentru tinerii cercetãtori
Guvernul turc acordã burse doctorale de aproximativ
500 de dolari pe lunã, între trei luni ºi un an, pentru

românii cu doctorat ºi cunoºtinþe de limbã turcã ce vor
sã facã cercetare în universitãþi din Turcia.

(echivalentul a aproximativ 500
USD pe lunã). La cerere, agen-
þia de burse poate oferi ºi cazare
bursierilor. Aceºtia au obligaþia ca
la sfârºitul programului de cerce-
tare sã scrie un articol pe tema
cercetãrii efectuate.

Candidaþii ce îndeplinesc aces-
te condiþii trebuie sã completeze
formularul de aplicare, sã ataºe-
ze documentele solicitate în for-
mular ºi sã le trimitã pe adresa
de e-mail research@turkiyebur-
slari.gov.tr, pânã la data de 31 oc-
tombrie 2013. Dosarul de aplica-
re trebuie sã conþinã ºi scrisoa-
rea de acceptare de la universi-
tatea gazdã. În urma procesului
de evaluare a dosarelor, candida-
þii acceptaþi vor fi informaþi ºi vor
primi scrisoarea de acceptare la
programul de burse. Ulterior, can-
didaþii vor trebui sã aplice la Am-
basadele sau consulatele Turciei
pentru vizã, semnarea contractu-
lui de acordare a bursei.

ALINA DRÃGHICI
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«Ide ea acestei cărţi s-a născut din dorul de ţară,
care  – pentru mine  – s-a manifestat foarte concret:
eram obsedat de primele amintiri legate de locurile

unde  m-am născut. Cartea „La Lilieci” poate fi citită ş i în lumina poe ziei
concrete, care reifică cuvintele, poate fi luată şi ca o încercare de re con-
stituire a epopeii satului (la început a fost e popeea), şi ca o carte de
amintiri din copilărie. Una din ambiţiile mele cele mai mari a fost să
demonstrez că şi graiul oltenesc (blamat de unii) este tot atât de literar
ca ş i celelalte, pe  care oltenii le-au receptat cu bună credinţă».

 (Marin Sorescu)
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O nouă expoziţie
pe simezele
Galeriei „ARTA”

U n i u n e a
A r t i ş t i l o r
Plas tic i din
România –
Filiala Craiova
vă invită sâm-
bătă,  5 oc -
tombrie, la un
nou eveniment artistic, organizat în în-
chiderea expoziţiei „Silviu Bârsanu şi
prietenii săi”, vernisată pe 13 septem-
brie. De această dată îşi vor prezenta lu-
crările patru artişti plastici: Silviu Bârsa-
nu, Adrian Raţa, Dana Stana şi Laurenţiu
Dimoiu. Deschiderea expoziţiei de grup
va avea loc la Galeria „ARTA” din Craio-
va (Calea Unirii nr. 12), la ora 17.00.

Versuri şi reversuri
la Biblioteca
Judeţeană

Editura „Aius”
vă propune o după-
amiază relaxantă
împreună cu poetul
şi actorul Nicolaie
Dincă, prilejuită de
lansarea volumului
„Rouă de lumină.
Versuri şi rever-
suri”, ce va avea
loc mâine, 4 octom-
brie, ora 16.00, în
Sala „Marin Sores-
cu” a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman”. „Rouă de lumină. Ver-
suri şi reversuri” reuneşte într-un singur
volum cele trei cărţi apărute anterior, la
care se adaugă şi un număr mare de tex-
te inedite. „Poetul morunglăvean are o
poezie sensibilă şi acidă deopotrivă, dând
dovadă de o fină ironie în situaţii dintre
cele mai complexe”, menţionează orga-
nizatorii evenimentului. Cartea va fi pre-
zentată de Marian Malciu şi Petrişor Mi-
litaru, iar  actorul Ştefan Cepoi va re-

Mitropolia Olteniei
lansează lucrarea
„Sf. Ierarh Calinic –
iubirea şi dăruirea
Olteniei”

Mitropo-
lia Olteniei
va lansa
luni, 7 oc -
tombrie, lu-
crarea „Sf.
Ierarh Cali-
nic – iubi-
rea şi dărui-
rea Olte-
niei” la Bi-
blioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din
Râmnicu Vâlcea. La eveniment – care se
va desfăşura cu începere de la ora 16.45
– va fi prezent şi Înaltpreasfinţitul Părin-
te Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mi-
tropolitul Olteniei. „Elementele care în-
tregesc această lucrare sunt documente
şi scrieri raportate la viaţa şi activitatea
Sfântului Ierarh Calinic şi un film pe su-
port electronic, sub formă de stick, ce
oglindesc trecutul şi prezentul Sfântului
Ierarh în viaţa Bisericii Ortodoxe Româ-
ne şi a Bisericii din Oltenia”, a precizat
Gabriela Popescu, din cadrul Biroului de
presă al Mitropoliei Olteniei.

După cele şase piese care le-a pus în scenă
până în prezent – „A treia ţeapă”, „Matca”, „Vă-
rul Shakespeare”, „Iona”, „Paracliserul”, „Exis-
tă nervi” – şi după recitalurile de neuitat susţinute
de artistul Tudor Gheorghe („Petrecerea”, „La
Lilieci”), Teatrul Naţional din Craiova readuce în
faţa publicului opera lui Marin Sorescu – scriitor
al cărui nume instituţia îl poartă încă din vara
anului 2005. Prima reprezentaţie a nou-
lui spectacol montat aici – „Ăl de l-a văzut
pe Dumnezeu”, adaptare după opera li-
terară „La Lilieci” – va avea loc sâmbă-
tă, 5 octombrie, de la ora 18.30, la Sala
„Amza Pellea”.

«Spectacolul înseamnă o reapropie-
re de opera „patronului” teatrului nos-
tru, Marin Sorescu, căruia îi suntem
datori de multă vreme. Sunt câţiva ani
de când, după „Există nervi”, nu s-a
mai pus în scenă, la noi, nici un text
semnat de Marin Sorescu», a explicat
alegerea Mircea Cornişteanu, manage-
rul TNC.

Dramatizare de Ana-Maria Nistor, în
regia Mirelei Cioabă, având-o asisten-
tă pe Gina Călinoiu, şi în scenografia
lui Viorel Penişoară-Stegaru, „Ăl de l-
a văzut pe Dumnezeu” îi are în distribuţie pe actorii
Monica Ardeleanu, Gina Călinoiu, Anca Dinu, Geni
Macsim, Dragoş Măceşanu, Ştefan Mirea, Tudorel
Petrescu, Raluca Păun, Angel Rababoc, Mircea Tu-
dosă, Cătălin Vieru. „Este pentru prima oară când Te-
atrul Naţional care îi poartă numele pune în scenă un
spectacol după o altă operă literară decât teatrul so-
rescian propriu-zis”, spun reprezentanţii instituţiei.

„Ăl de l-a văzut pe Dumnezeu”,
adaptare după „La Lilieci” – un nou spectacol

sorescian la Teatrul Naţional din Craiova

Sfinţii Serghie şi Vah, ale căror sfinte moaşte
se găsesc aşezate spre închinare la Catedrala
Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie”, vor fi sărbătoriţi luni, 7 octombrie, la
Craiova. Prăznuirea celor doi sfinţi mucenici
va fi precedată, duminică seara, de tradiţiona-
la procesiune în jurul sfântului lăcaş cu racla
în care sunt aşezate sfintele lor moaşte, alături
de capul şi mâna stângă ale Sfântului Ierarh
Nifon şi de capul Sfintei Muceniţe Tatiana Dia-
coniţa. După tradiţionala rânduială, moaştele
celor patru sfinţi, ocrotitori ai Catedralei Mi-
tropolitane din Craiova, vor fi aşezate la închi-
nare în mijlocul sfântului lăcaş.

Procesiune cu moaştele Sfinţilor Serghie
şi Vah, la Catedrala Mitropolitană

A doua zi, Sfânta Liturghie va fi
săvârş ită de ÎPS Irineu,  Arhiepi-
sc opul Craiovei şi Mitropolitul Ol-
teniei,  înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi. La slujbă vor par-
ticipa ierarhi din Sinodul Mitropo-
litan al Mitropoliei Olteniei. Răs-
punsurile la strană vor f i date de
Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Di-
mitr ie” al Catedralei Mitropolitane, dir ijat
de prof. Victor Şapcă. „După slujbă,  ÎPS
Părinte Irineu va merge la Centrul de re-
staurare, conservare patrimoniu şi vizua-
lizare, unde va săvârşi, alături de părinţii

profesori de la Facultatea de Teologie din
Craiova, slujba  de Te Deum pentru stu-
denţii teologi, cu prilejul deschiderii nou-
lui an univers itar”, au declarat reprezen-
tanţii Mitropoliei Olteniei.

 Pentru luna octombrie, în
calendarul Bisericii sunt con-
semnaţi mai mulţi sfinţi, la
care românii ortodocş i au
mare evlavie.

Astfel, pe 14 septembrie
este cinstită Sfânta Cuvioasă
Parascheva, ale cărei sfinte
moaşte se găsesc la Catedrala
Mitropolitană de la Iaşi. Şi
anul acesta sunt aşteptaţi la
Iaşi sute de mii de credincioşi
din toată ţara pentru a se în-
china la moaştele Sfintei Cu-
vioase, în cadrul celui mai
mare pelerinaj creştin orto-
dox organizat la noi în ţară.

O sărbătoare prăznuită cu
multă evlavie, îndeosebi în Transilvania, este cea a Sfinţilor Mărtu-
risitori Ardeleni: Visarion şi Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea, Sfin-
ţii Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel,
pomeniţi de Biserica noastră pe 21 octombrie.

Trecând munţii în sud vestul României, Craiova îl sărbătoreşte la

Sărbătorile religioase ale lunii octombrie
26 octombrie pe ocrotitorul oraşului şi al Catedralei Mitropolitane:
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Pentru a marca
acest eveniment, Mitropolia Olteniei va organiza o serie de momen-
te cu caracter liturgic, din care nu va lipsi tradiţionala procesiune pe
străzile centrale ale oraşului cu sfintele moaşte ale Sfinţilor Nifon,
Serghie, Vah şi Sfintei Muceniţe Tatiana din Catedrala Mitropolita-
nă, la care de obicei participă mii de credincioşi din Craiova şi din
zonele învecinate.

Pe 27 octombrie este prăznuit Sfântul Dimitrie cel Nou Basara-
bov, ocrotitorul Bucureştilor şi al Catedralei patriarhale. Sunt aproa-
pe două secole şi jumătate de când moaştele Sfântului Dimitrie cel
Nou Basarabov au fost aşezate, spre cinstire şi închinare, în raclă
de argint în Catedrala patriarhală din Bucureşti şi în fiecare toamnă,
la 27 octombrie, zeci de mii de credincioşi urcă Dealul Mitropoliei
pentru a se închina la ele.

Dintre celelalte sărbători religioase amintim: praznicul Sfinţilor
Mari Mucenici Serghie şi Vah, pomeniţi la 6 octombrie, praznicul
Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca de pe 18 octombrie, praznicul
Sfântului Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului, de pe
23 octombrie, şi pomenirea primului mitropolit al Ţării Româneşti,
Sfântul Ierarh Iachint, care are loc în fiecare an la 28 octombrie
(Sfântul Iachint a fost canonizat în anul 2008).

(Biroul de presă al Mitropoliei Olteniei)
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Stânga europeanã a declanºat
în mod oficial procesul vizând de-
semnarea unui candidat la suc-
cesiunea conservatorului Jose
Manuel Barroso la conducerea
Comisiei Europene (CE), în
toamna lui 2014. Social-demo-
cratul german Martin Schulz,
actualul preºedinte al Parlamen-
tului European (PE), este favo-
ritul socialiºtilor europeni. Pre-
tendenþii la obþinerea învestiturii
socialiste au termen pânã la sfâr-
ºitul lui octombrie sã îºi anunþe
intenþiile Partidului Socialist Eu-
ropean (PSE), din care fac par-
te partidele socialiste ºi social-
democrate europene, inclusiv
Partidul Socialist (PS) francez ºi
Partidul Social-Democrat (SPD)
german. Numele candidaþilor ur-
meazã sã fie anunþate pe 6 no-
iembrie. Aceºtia urmeazã sã ob-
þinã, ulterior, susþinerea partide-
lor de stânga europene ºi a gru-
pului social-democrat din cadrul
PE. Candidatul va fi desemnat

în februarie 2014, în cadrul Con-
gresului PSE, care îºi va adopta,
cu aceastã ocazie, programul
electoral. În virtutea Tratatului de
la Lisabona, opþiunea pentru vii-
torul preºedinte CE, desemnat de
ºefii de stat ºi de guverne UE,
este necesar sã reflecte rezulta-
tul alegerilor europene din perioa-
da 22-25 mai anul viitor. Astfel,
fiecare partid este angajat sã
desemneze în avans un candidat,
în vederea personalizãrii campa-
niei. Liberalii europeni ar putea
sã-ºi desemneze candidatul la
sfârºitul lui decembrie. Liderul
grupului liberal în PE, fostul pre-
mier belgian Guy Verhofstadt,
este unul dintre potenþialii candi-
daþi, la fel ca ºi germanul Guido
Westerwelle, al cãrui partid
(FDP) a suferit o înfrângere us-
turãtoare în urma recentelor ale-
geri legislative din Germania. Ver-
zii vor prezenta doi candidaþi, pe
28 ianuarie. Aceºtia ar urma sã
fie germana Rebecca Harms ºi

francezul José Bové. Conserva-
torii din cadrul Partidului Popular
European (PPE), din care fac
parte între altele partidul francez
UMP ºi german CDU, îºi vor de-
semna candidatul dupã Congre-
sul de la Dublin, în perioada 6-7
martie. Portughezul Jose Manuel

Barroso nu a renunþat, în mod
oficial, sã candideze pentru al trei-
lea mandat, deºi aceastã ipotezã
pare puþin probabilã. Alte nume
care circulã sunt ale premierului
irlandez Enda Kenny ºi comisari-
lor luxemburghez Viviane Reding
ºi francez Michel Barnier.
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Bande criminale din România vizeazã
oraºe europene, unde se deplaseazã cu
ajutorul unor curse low-cost pentru a
comite infracþiuni, dupã care se întorc
acasã, a avertizat directorul Europol,

Europol avertizeazã asupra bandelor infracþionale româneºti

Vicepremierul rus Dmitri
Rogozin (foto) a comentat, ieri, pe
contul sãu de Twitter, întâlnirea
lui Traian Bãsescu cu preºedin-
tele Parlamentului moldovean,
Igor Corman, afirmând cã preºe-
dintele român planificã integrarea
Republicii Moldova în Uniunea
Europeanã, apoi anexarea aces-
teia de cãtre România. „«Calul
Traian» (n.r. - Traian Bãsescu) a
pregãtit pentru Republica Moldo-
va douã etape: iniþial, «integrarea
în Uniunea Europeanã», apoi An-
schlussul (anexarea) ei de cãtre
România”, a scris Rogozin. În
cursul întâlnirii pe care a avut-o,
luni, cu preºedintele Parlamentu-
lui moldovean, Igor Corman, Bã-
sescu ºi-a exprimat îngrijorarea
cã Republica Moldova ar putea
repeta scenariul armean, în con-
textul în care Guvernul de la Ere-
van a preferat în ultimul moment
sã semneze acorduri cu Uniunea
Vamalã Rusia-Belarus-Kazah-
stan, deºi existau premisele inte-
grãrii europene. „Aveþi misiunea

Rob Wainwright (foto), citat de „Daily
Express”, în pagina electronicã. Princi-
palele infracþiuni comise sunt fraudele
cu carduri ºi furtul din buzunare, româ-
nii ºi bulgarii fiind suspecþi de fraude cu

carduri bancare în
proporþie de 90% în
Europa, potrivit Europol.
Rob Wainwright a
descris bandele drept
„infractori de rând care
opereazã în jurisdicþii
multiple”, adãugând cã
acestea sunt active de-a
lungul Europei. Europol
a identificat 240 de
bande de crimã organi-
zatã din România, care
reprezintã 6-7% din
totalul reþelelor crimina-

le active în Europa, potrivit „The Ti-
mes”. „Avem acest fenomen al bande-
lor criminale cãlãtoare, care a devenit
mult mai prevalent în ultimii trei, patru
ani. Bande din Lituania, Polonia, Româ-
nia opereazã în 20 sau mai multe þãri”, a
declarat Wainwright. „Ei zboarã la
bordul unor curse low-cost, dau câteva
lovituri într-un oraº ºi se întorc la timp
pentru ceai. Este foarte diferit pentru
poliþia localã sã rãspundã acestui lucru”,
a adãugat el. Europol susþine cã este
vitalã o cooperare poliþieneascã pentru
oprirea „valului de infracþiuni easyJet”,
afirmã „The Times”. Organizaþia consi-
derã însã cã ameninþarea bandelor de
români nu va creºte semnificativ atunci
când se vor ridica restricþiile de pe piaþa
muncii pentru români ºi bulgari, în
ianuarie 2014.

patrioticã de a rãmâne la putere
în 2014-2015, pentru a ratifica
acordurile (n.r. - europene), ast-
fel încât acestea sã nu rãmânã
simple poveºti”, i-a transmis Bã-
sescu lui Corman, membru al
Partidului Democrat din Republi-
ca Moldova. De asemenea, Ca-
mera Deputaþilor din România a
adoptat, luni, o declaraþie privind
susþinerea Republicii Moldova în
eforturile de aderare la UE. În re-
plicã, preºedintele Traian Bãses-
cu a precizat ieri cã þara noastrã
nu ºi-a declarat niciodatã intenþia
de a anexa o þarã ºi a adãugat cã
oficialul rus, „cum se trezeºte,
face o declaraþie” la adresa þãrii
noastre, apoi îºi bea „ceaiul sau,
mã rog, ceva”. Întrebat, în cadrul
conferinþei de presã comune cu
preºedintele Republicii Estonia,
Toomas Hendrik Ilves, cum co-
menteazã afirmaþia lui Dmitri Ro-
gozin, Traian Bãsescu a rãspuns:
„Sã dea Dumnezeu sã reuºim cu
integrarea Moldovei în Uniunea
Europeanã”. „Bãtãlia noastrã este

pentru integrarea Republicii Mol-
dova în Uniunea Europeanã, pen-
tru cã atunci aproape nu vom mai
avea frontiere. Vom fi cetãþeni eu-
ropeni, ºi noi, ºi cetãþenii Republi-
cii Moldova. Vom vorbi aceeaºi
limbã, vom avea mai mult sau mai
puþin aceleaºi obiective, vom avea
aceeaºi istorie în interiorul Uniunii
Europene”, a adãugat ºeful statu-
lui român. Acesta a þinut sã preci-
zeze cã România a fost primul stat

din lume care a recunoscut inde-
pendenþa Republicii Moldova. La
rândul sãu, preºedintele Estoniei a
afirmat cã singura anexare despre
care ºtie a fost cea a Estoniei, Le-
toniei ºi Lituaniei, ºi a Basarabiei.
„Acestea au fost cazuri de ane-
xare. (...) Ceea ce este ciudat este
cã nu au recunoscut cã au anexat
aºa ceva, însã acestea sunt cazu-
rile pe care le ºtiu eu”, a mai spus
preºedintele Estoniei.

Rogozin: Traian Bãsescu planificã anexarea Republicii Moldova de cãtre România

Grecia: Patru deputaþi
neonaziºti, inculpaþi pentru
„apartenenþã la o
organizaþie infracþionalã”

Patru deputaþi ai partidului
neonazist grec Zori Aurii au fost
inculpaþi, ieri, pentru „constituire
ºi apartenenþã la o organizaþie
infracþionalã”, iar unul dintre ei
a fost plasat în detenþie provizo-
rie, a anunþat o sursã judiciarã.
Dupã depoziþiile maraton, care au
durat peste 14 ore, în faþa unui
judecãtor de instrucþie la Atena,
trei deputaþi, dintre care purtãto-
rul de cuvânt al partidului, Ilias
Kassidiaris, au fost puºi în
libertate condiþionatã în aºtepta-
rea procesului, în timp ce al
patrulea, Yannis Lagos, a fost
plasat în detenþie provizorie.
Yannis Lagos este suspectat de
implicare în uciderea cântãreþului
antifascist Pavlos Fyssas, la 18
septembrie, în apropiere de Atena,
comisã de un membru al partidu-
lui. Aceastã dramã a bulversat
Grecia ºi a determinat autoritãþile
judiciare sã procedeze la o vastã
ofensivã împotriva formaþiunii
Zori Aurii, care ºi-a multiplicat în
ultimii ani violenþele împotriva
imigranþilor ºi militanþilor de
stânga. Cei trei deputaþi puºi în
libertate condiþionatã au interdic-
þia de a pãrãsi þara. Justiþia l-a
condamnat pe Ilias Kassidiaris,
suspectat cã este responsabil de
antrenarea paramilitarã a
militanþilor partidului, la o
amendã de 50.000 de euro. În
total ºase dintre cei 18 deputaþi ai
partidului au fost arestaþi la
sfârºitul sãptãmânii trecute, într-o
operaþiune vastã a poliþiei
antiteroriste, între care liderul
Zori Aurii, Nikos Michaloliakos,
ºi adjunctul sãu, Christos Pappas,
plasat în arest preventiv ºi care
urma sã depunã mãrturie ieri
dupã-amiazã ºi astãzi.
Obama îºi anuleazã douã etape
ale unui turneu în Asia de Sud-Est

Preºedintele american Barack
Obama ºi-a anulat vizitele în
Malaezia ºi Filipine, douã etape
ale unui turneu prevãzut în luna
octombrie în Asia de Sud-Est,
din cauza paraliziei parþiale a
guvernului federal, a anunþat
ieri Casa Albã, relateazã AFP. În
locul lui Barack Obama, în cele
douã þãri va pleca secretarul de
stat John Kerry, a indicat
preºedinþia americanã. Casa
Albã a subliniat cã, în loc de
patru þãri, liderul american va
efectua doar douã vizite — în
Indonezia ºi Brunei — deplasa-
rea sa în regiune fiind prevãzutã
pentru 6 octombrie. În Indone-
zia, Obama urmeazã sã participe
la summitul APEC (Forumul de
Cooperare Economicã Asia-
Pacific), ce va avea loc în insula
Bali. În absenþa unui compromis
între republicani ºi democraþi,
finanþarea aparatului de stat în
SUA a încetat la 1 octombrie,
pentru prima oarã în ultimii 17
ani. Multe instituþii publice ºi-au
suspendat activitatea luni la
miezul nopþii. Sub ameninþarea
de ºomaj tehnic s-au trezit
aproximativ 800.000 de funcþio-
nari publici din Statele Unite.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regionala a
Finanþelor Publice Craiova – Adminis-
traþia Judeteana a Finanþelor Publice
Dolj, organizeazã în data de 17.10.2013,
ora 11 la sediul sãu din Craiova, str. Mi-
tropolit Firmilian, nr. 2, în conformitate
cu prevederile art. 159, alin. 3, lit. d din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, pri-
vind Codul de Procedurã Fiscalã, repu-
blicatã, vânzarea prin licitaþie a urmãto-
rului bun imobil apartinand soþilor PE-
TRIA CEZAR-GABRIEL ºi PETRIA MA-
RILENE VIRGINIA,  constituit garanþie
in favoarea SC P.C.M. GRUP SRL, CUI
14248368, cu sediul in CRAIOVA, Calea
Bucuresti, bl. U10, sc. 1, ap. 22: teren
intravilan in suprafaþa de 1.288 mp, si-
tuat in Craiova, bld. Nicolae Romanes-
cu, nr. 5, la preþul de 656.000lei. Preþul nu
include TVA. Invitam pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun sa în-
stiinteze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilita pentru
vânzare. Pentru participarea la licitaþie
ofertantii trebuie sa depuna, cu cel pu-
tin o zi inainte de data licitaþiei, urmatoa-
rele documente: oferta de cumparare,
dovada plaþii taxei de participare; împu-
ternicirea persoanei care îl reprezinta
pe ofertant (procura special legalizata);
pentru persoanele juridice de nationa-
litate romana, copie dupa certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comertului; pentru persoa-
nele fizice române, copie dupa actul de
identitate; dovada emisa de creditorii
bugetari ca nu au obligaþii bugetare
restante. Oferta de cumparare se va pre-
zenta in scris organului de executare,
insotita de dovada platii sumei repre-
zentand 10% din pretul de pornire a lici-
tatiei pana in ziua de 16.10.2013. Taxa de
participare se va achita in contul RO9-
5TREZ2915067XXX006744, CUI
21828791.Pentru relatii suplimentare va
puteti adresa Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Dolj, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, Serviciul Executare Sili-
ta Contribuabili Mijlocii, la camera 406,
tel.: 0251/402277.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la lici-
taþie publicã cu strigare în vederea
închirierii spaþiului comercial situat
în Craiova, cartier Corniþoiu, bl. 46,
parter, judeþul Dolj, în suprafaþã de
64.00 mp, profil prestãri servicii. Li-
citaþia va avea loc la seddiul R.A-
.A.D.P.F.L. Craiova, str. Brestei nr. 129,
la data de 16.10.2013, ora 14.00. Rela-
þii suplimentare la telefon: 0251/
411.214 int. 17. 
Convocarea Adunãrii Generale Ex-
traordinare a Acþionarilor Cimoret
S.A. Administratorul Unic al Socie-
tãþii CIMORET S.A.societate de na-
þionalitate românã cu sediul social
în România, localitatea Iºalniþa, Plat-
forma Industrialã Doljchim, str. Mi-
hai Eminescu, nr. 105D, judeþul Dolj,
înregistratã la Oficiul Registrului Co-
merþului sub nr. J16/2105/1993:
având C.U.I. 4335068 (denumitã în
continuare “Cimoret” sau “Societa-
tea”), în baza dispoziþiilor art. 117
din Legea societãþilor comerciale nr.
31/1990 Republicatã, cu completã-
rile ºi modificãrile ulterioare ºi a pre-
vederilor art. 10 din Actul Constitu-
tiv al societãþii, Convoacã Aduna-
rea Extraordinarã a Acþionarilor So-
cietãþii în data de 11.11.2013, la ora
12.00, în sala de ºedinþe de la sediul
social al Societãþii situat în localita-
tea Iºalniþa, Platforma Industrialã
Doljchim, str. Mihai Eminescu, nr.
105D, judeþul Dolj, pentru toþi acþio-
narii înregistraþi în Registrul Acþio-
narilor Societãþii la data de referin-
þã 1.11.2013. Adunarea Generalã Ex-
traordinarã a Acþionarilor va avea
urmãtoarea ordine de zi: 1. Modifi-
carea formei juridice a societãþii din
S.A. (societate pe acþiuni) în S.R.L.
(societate cu rãspundere limitatã).
2. Aprobarea, ca urmare a schimbã-
rii formei juridice, a valorii ºi numã-
rului pãrþilor sociale ce vor consti-
tui capitalul social, conform preve-
derilor art. 11 din Legea societãþilor
nr. 31/ 1990. 3. Incetarea mandatului

Anunþul tãu!
Administratorului Unic ºi a manda-
tului Comisiei de Cenzori, ca urma-
re a schimbãrii formei juridice. 4.
Descãrcarea de gestiune a Adminis-
tratorului unic pentru activitatea
desfãºuratã pe perioada 1.01.2013
ºi pânã în prezent. 5. Alegerea unui
nou Administrator unic al societã-
þii, pentru un mandat cu puteri de-
pline, pentru o perioadã nelimitatã.
6. Adoptarea un nou act constitutiv
al societãþii, corespunzãtor noii for-
me juridice. 7. Mandatarea unei per-
soane, în vederea efectuãrii tuturor
formalitãþilor prevãzute de lege pen-
tru publicitatea ºi opozabilitatea
Hotãrârii AGA  ce se va adopta. In-
formaþiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi, precum ºi
forma propusã a noului Act consti-
tutiv al societãþii corespunzãtor noii
forme juridice, se aflã la dispoziþia
acþionarilor ºi pot fi consultate de
aceºtia la sediul social. In cazul în
care unul sau mai mulþi acþionari re-
prezentând, individual sau împreu-
nã, cel puþin 5% din capitalul social
al Societãþii, doresc sã facã propu-
neri pentru completarea ordinii de
zi, cererile în acest sens se vor de-
pune la sediul social al Societãþii în
cel mult 15 zile de la publicarea pre-
zentei convocãri. Reprezentarea ac-
þionarilor în Adunarea Generalã Ex-
traordinarã a Acþionarilor  Societã-
þii se poate face pe baza de procuri
speciale, care se vor depune la se-
diul social al Societãþii, cu cel puþin
48 de ore înainte de începerea ºedin-
þei Adunãrii Generale Extraordina-
re a Acþionarilor Societãþii. In cazul
în care la prima convocare din data
de 11.11.2013 nu este întrunit cvoru-
mul cerut de lege pentru adoptarea
unei hotãrâri valabile, a doua con-
vocare a Adunãrii Generale Extra-
ordinare a Acþionarilor Societãþii se
face pentru data de 12.11.2013 la
aceeaºi orã, în acelaºi loc ºi cu ace-
eaºi ordine de zi. Administrator Unic
Þuþuianu Tomiþã.
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DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu nr. 19, organizeaza licitatii publi-

ce deschise, pentru:
- vanzarea masei lemnoase pe picior;

 Volumul oferit:
               -    DM  =               7849  mc
                -    DT   =              2728  mc
                -     FA  =              1579  mc
                 -    Cvercinee =    4654  mc
                 -    Rasinoase =          0  mc
                   TOTAL         = 16810 mc
- vanzarea masei lemnoase fasonate;

 Volumul oferit:
               -    DM  =              8230  mc
                -    DT   =               734  mc
                -     FA  =                   0  mc
                 -    Cvercinee =     301  mc
                 -    Rasinoase =         1  mc
                   TOTAL         =   1859  mc
Licitatiile se vor organiza la sediul directiei in data de 14.10.2013, incepand cu ora 10.00.
Licitatiile se vor desfasura conform prevederilor Regulamentului de vinzare a masei lem-

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

Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiilor din data de
14.10.2013 se ofera la negociere in aceiasi zi .

Pentru a participa la negociere persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi condi-
tii de participare specifice licitatiei.

Preselectia se va tine in data de 09.10.2013
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate pe site-ul RNP –

Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatii agentii economici care nu au achitat obligatiile financiare

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

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre orele 09.00 – 16.00.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zilei
de naºtere Costel ºi Elena
Bazãverde ureazã domnu-
lui prof. dr. FLOREA FIRAN
directorul revistei Scrisul
Românesc, membru al Fi-
lialei Oltenia a Uniunii
Scriitorilor, Publicist de
Marcã, multã sãnãtate,
bucurii, putere de muncã
precum ºi tradiþionalul
„La mulþi ani!”.

OFERTE SERVICIU
Angajãm frizeriþã, coafezã
zona Brestei. Telefon: 0741/
505.044.
ANGAJÃM MAªINISTE MA-
ROCHINÃRIE. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Angajãm tehnician/inginer
cu cunoºtinþe în sisteme de
alarmã, supraveghere vi-
deo, reþele calculatoare. CV-
ul se depune la adresa de
e-mail: angajari_craiova-
@yahoo.com.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Istorie me-
ditez pentru orice nivel: tes-
tare naþionalã, bacalaureat,
facultate. Pregãtesc la domi-
ciliu elevi de clasele I–IV.
Telefon: 0720/536.468.
Licenþiatã, douã specializãri
ofer meditaþii complete clase-
le I-IV. Telefon: 0751/239.088.
Meditez matematicã pentru
Evaluare Naþionalã, bacalau-
reat, alte concursuri ºcolare
ºi examene. Telefon. 0724/
088.745; 0351/416.101.

Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri etc. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Profesoarã meditez matema-
ticã. Telefon. 0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Telefon:
0758/063.773. 0744/390.775.
Fac menaj sau bonã. Tele-
fon: 0762/047.095.
S.C. ATLANTYS, Clubul
Oamenilor de  Afaceri, or-
ganizeazã mese festive,
nunþi, botezuri, agape. Sun-
tem serioºi ºi exigenþi. Vã
aºteptãm în str. Romul bl.
T3A parter. Telefon: 0251/
411.712: 0723/ 868.723.
Finisaje interioare ºi exterioa-
re. Telefon: 0736/003.526.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 came-
re decomandate, Calea
Bucureºti, zona Institut. Te-
lefon: 0770/334.956.

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 came-
re transformat în 3, ultramo-
dern cu centralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2 came-
re. Telefon: 0351/175.746.
Vând apartament 2 came-
re central. Telefon, 0770/
682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re, Calea Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3 camere
decomandate, superb, preþ
negociabil, zona Ciupercã.
Telefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament 3 ca-
mere, îmbunãtãþiri, 70 mp,
1 Mai (langa Poligrafie).
45.000 Euro negociabil. Te-
lefon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gherceºti
posibilitate preluare credit
Prima Casã. Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren Lãdeºti
– Vâlcea. Telefon: 0767/
153.551.
Vând casã la 15 km de Cra-
iova, mobilã, aragaz. Tele-
fon: 0752/ 410.378.
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CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Anunt public privind depunerea solicita-
rii de emitere a acordului de mediu

 Consiliul Judetean Dolj anunta publi-
cul interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ,,EXTINDERE SPITAL CLINIC
JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA
CU IMOBIL P+1 CARDIOLOGIE IN-
TERVENTIONALA DE CHIRURGIE
CARDIO-VASCULARA, SUPRAETAJA-
RE CORP D+P+ 1 CU PASARELA DE
ACCES”, propus a fi amplasat in incinta
Spitalului Clinic de Urgenta.

 Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul ARPM Craiova str.
Petru Rares, nr. 1, si la sediul Consiliului
Judetean Dolj  str. Unirii nr. 19, in zilele de
L-V, intre orele 9-14.

 Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova, str. Petru Rares nr 1.

Vând casã în Bãileºti ºi
curte 2000 mp zona I, sau
schimb cu garsonierã
Craiova, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna Urzicu-
þa 4 camere + 3500 mp.
Telefon: 0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3 spaþii
comerciale. Telefon: 0744/
391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie formatã din
2 case, anexe ºi 38 ari curte
în sat Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon: 0251/
352.239. 0721/502.003.

Vând casã + teren aferent în
comuna Malu Mare cu ie-
ºire la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 camere, 2
bãi, bucãtãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã termic,
eventual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã de
locuit + 2400 mp teren in-
travilan în satul Predeºti, ju-
deþul Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren intravilan 4000
mp, cadastru, cu o casã bã-
trâneascã, pomi, vie la 11
km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comuna Bo-
rãscu - Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan Brã-
deºti, deschidere la Drum
European 54 m, toate utili-
tãþile. Relaþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând 2600 m.p. pe ºosea-
ua ªimnicu de Sus, la 600
metri de lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Telefon:
0351/170.504.

Vând parcele Cârcea, la
asfalt, alãturat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi 650 mp.
Telefon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis de
târgul Leu, 1174 mp, 2 des-
chideri 17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru, carte
funciarã. Telefon: 0724/
572.434; 0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna Pre-
deºti ideal pentru casã, zonã
pitoreascã. Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp zona Daewoo
între case, variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan ºi ex-
travilan. Telefon: 0766/
582.831.

Vând loc de casã, ªimnicu
de Jos, str. Grãdinari, nr.
34. Preþ negociabil, 600 mp.
Telefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren intravi-
lan în Iºalniþa, 2500 mp, cu
posibilitate de construire
lângã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere 34
m, paralel cu drumul eu-
ropean. Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp teren intra-
vilan, satul Predeºti la 16
km de Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrej-
muit, curent, apã, gaze.
Poziþie superbã. Telefon:
0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750 mp, ne-
parcelabil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45 ha.
Telefon: 0766/304.708.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.

SCHIMBURI
Schimb teren intravilan 4000
mp cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon. 0727/
884.205.
Vând sau schimb aparta-
ment 4 camere Lãpuº, cu
casã 2-3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Peugeot 306 diesel
înmatriculat. Telefon: 0761/
155.549.
Vând maºinã auto Peugeot
806, benzinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Bariera Vâlcii
nr. 63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabricaþie
2006, full-options, bleu-ma-
rin, piele, xenon, motor de
2000 cm3. Telefon. 0762/
109.595.
Vând Peugeot 307 diesel
anul 2004 înmatriculat 2008.
Telefon: 0728/031.821.
Vând Cielo – 2007 – 1850
euro. Telefon: 0767/153.551.
Vând Volvo Break, fabrica-
þie 1995, full, înscrisã Bulga-
ria, preþ 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0729/977.036.
Vând Ford Fiesta impeca-
bil, înmatriculat. Telefon:
0745/043.152.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând Citroen C3, albastru,
2007, 23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags, ABS, ca
nouã + cauciucuri iarnã. Te-
lefon: 0746/152.196.
De vânzare Turbo Diesel,
90 C.P., fabricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ: 650 euro.
Telefon: 0768/440.441.
Vând camion Iveco, turbo
diesel, an fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat în Ro-
mânia, motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5 tone, preþ
negociabil sau alte varian-
te. Telefon: 0748/995.594.
Vând KIA SPORTAGE, an
fabricaþie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0723/
221.837.

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând loc de veci cimitirul
Roboaica. Telefon: 0736/
655.212.
Vând struguri de ananas ne-
recoltaþi (recoltarea are loc în
comuna Leu). Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând frigider Actic 240 l preþ
negociabil. Telefon: 0763/
625.519.
Vând pãlãrie fetru nr. 55,
nouã, 50 lei, maºini de spã-
lat rufe, pompã defectã. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând PICK-UP, marcã ru-
seascã ºi discuri Electrecord
de muzicã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie ma-
ºini de cusut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3 lemne
diferite esenþe din demola-
re magazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869; 0770/
303.445.
Vând cârlige jgheaburi aco-
periº, arzãtoare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D 125/
850W, cauciucuri 155/13 cu
jantã, polizor voiaj cu douã
butelii nou, ceas Atlantic. Te-
lefon: 0771/385.734.

Vând 345 mp – 18,60, tar-
laua 80 preþ negociabil,
zona Daewoo cãpºunãrie.
Telefon: 0763/616.711;
0351/425.744.
Vând struguri ananas, blanc
ºi zaibãr. Telefon: 0785/
447.615.
Vând presã pentru struguri
capacitate mare. Telefon:
0251/531.294.
Vând struguri Resling de ca-
litate. Telefon: 0770/897.476.
Vând 2 gropi, Cimitirul Ro-
maneºti, cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/758.019.
Vând canapea extensibilã
tapiþerie pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.

Vând puieþi de nuc, frasin,
salcâm ºi diverºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici pentru a
înfiinþa o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând aparat de ozonat apa,
eliminã pesticidele din legu-
me ºi fructe, precum ºi hor-
monii ºi antibioticele din car-
ne. Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40 ml,
robineþi, ventile fontã noi di-
verse mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de bere, tub
CO2, aparat fax, aspirator,
balanþã Berkel, cuier panou,
maºinã de cusut Singer.
Telefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, lentile pen-
tru opticã, diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând struguri ieftin maxim
1000 kg. Telefon: 0729/
175.918.
Vând uºi cu toc, de interior,
cu geam, date cu lac, tuburi
CO2, dozator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic 30 kg,
250 lei, casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei negociabil.
Telefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300. Preþ 200
lei. Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând butelie aragaz, masã
televizor, covor, aragaz vo-
iaj cu butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã popula-
rã ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Telefon:
0720/929.024.

Vând sãpun de casã 15 kg,
8 lei/ kg, 2 damigene 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 cor-
nier de 60 mm lungi de 3
m, 3 foi de tablã zincatã 2,5/
1 m. Telefon: 0770/303.445.
Vând set vase inox nemþeºti
cu cinci funduri, pentru gãtit
etajat patru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci minute încãlzi-
re. Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer fontã fo-
losit, un calorifer tablã 120/
0,60 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
(flex) D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu nouã.
Telefon: 0251/427.583.
Vând frigider 320 litri, com-
binã muzicalã stereo, piei de
bovinã tratate, piese Dacia
noi, calculator instruire copii,
flex mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând frigider – index, ara-
gaz + butelie, aer condiþio-
nat, mobilã bucãtãrie, ºifo-
nier uºi glisante, covoare.
Telefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor, su-
fragerie, bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã de cusut,
lustrã, canapea, covor. Te-
lefon: 0720/929.024.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

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

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

Vând/închiriez construcþie cu
spaþii separate 500 mp cu
teren intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard beton.
Telefon: 0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi hrãnitoa-
re mari din plastic ºi tablã
groasã pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã din ara-
mã, capacitate mare ºi cen-
trifugã miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul Ungu-
reni. Telefon: 0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci, douã
pe o parte suprapuse ºi
douã pe o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4 ani
(50 Ron), televizor bucãtã-
rie, 2 radio casetofoane (30
Ron/buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã auto-
gen ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând mobilã, calculator,
combinã frigorificã, loc de
veci (Craiova Nord), robot
de bucãtãrie, diverse. Tele-
fon: 0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT
“SINGER”. TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
VÂND MOTOR PENTRU
ARO DIESEL, ABRIC, BITUM
ASFALT, MOZAIC DE MAR-
MURÃ. TELEFON: 0731/
989.215; 0251/425.651.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã,
ºemineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat –
fermoar –  nasturi - tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.

CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr tablouri,
sculpturã, acuarelã, graficã,
monede, bancnote, timbre,
ceasuri, icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/926.322.

DIVERSE
Cumpãr maºinã de tricotat
fineþea 6-7 ºi ace fineþea 8.
Telefon: 0745/589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de apartament.
Telefon: 0761/438.807.
Bucureºti - zona Vitan garso-
nierã 40 mp mobilatã, rog se-
riozitate. Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/714.578.
Închiriez garsonierã complet
mobilatã zona Lãpuº, Scoa-
la M. Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Telefon:
0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Calea Bu-
cureºti, exclus familii. Tele-
fon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe termen lung
pentru amplasare de maga-
zine sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Proprietar închiriez pe ter-
men lung apartament 3 ca-
mere mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Telefon:
0746/274.204.
Primesc fatã în gazdã, cen-
tral. Telefon: 0769/680.597.
Închiriez teren pentru parca-
re maºini sau centru vânzãri
sau G.P.L. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Închiriez teren pentru am-
plasare chioºcuri sau ma-
gazine pe perioadã nedeter-
minatã, zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depozit, str.
Dezrobirii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.

Închiriez apartament cu 2 ca-
mere decomandat, zona
George Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/463.563.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Tele-
fon: 0251/429.943;  0742/
450.724.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.

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

Doresc sã închiriez aparta-
ment 2 camere, zona 1 Mai.
Telefon: 0765/058.600.

MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obligaþii
50 ani, doresc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã apropiatã.
Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Caut persoanã autorizatã ptr.
cadastru în Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi montez curea
canelatã pentru maºinã de
cusut. Telefon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau îngrijire
copil sau bãtrân. Telefon: 0764/
568.897. 0751/ 911.417.

PIERDERI
S.C. PASTIANA COM SRL
anunþã pierderea Certifica-
tului Constatator de Autoriza-
re. Se declarã nul.

DECESE
Soþia Elena, copiii Gabi,
Marius, Daniela, Cristina ºi
Bogdan ºi nepoþii anunþã
încetarea din viaþã a celui
ce a fost soþ, tatã ºi bunic,
PAÞA CONSTANTIN. Înmor-
mântarea va avea loc azi,
3.10.2013, la Cimitirul Nord,
cu plecare la ora 11.30 de
la Capela Bisericii „Eroii
Neamului” (lângã Hotel
Emma Est).
LIVIU GIURCÃ, cel mai sen-
sibil ºi bun suflet din lume,
scumpul nostru frate ºi
unchi, pe care l-am iubit ºi-
l vom iubi mereu, ne-a lã-
sat un gol ºi o durere în
suflet imensã plecând
pentru totdeauna. Îl vom
plânge mereu. Sora ºi ne-
poata. Înmormântarea are
loc astãzi, la ora 12.00, în
localitatea Boureni.
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Chelsea a spulberat-o pe Stea-
ua pe Arena Naþionalã ºi a sem-
nat cea mai drasticã înfrângere a
roº-albaºtrilor în UEFA Cham-
pions League. Jose Mourinho s-
a declarat foarte mulþumit de jo-
cul elevilor sãi ºi a þinut sã-l evi-
denþieze pe mijlocaºul german-
 Andre Schurrle, adus în aceas-
tã varã de la Leverkusen. Acesta
a fost coºmarul lu Georgevski,
fundaºul Stelei fiind depãºit con-
stant ºi marcând ºi un autogol
„Rezultatul este unul foarte bun.
Jocul a fost, de asemenea, unul
solid. Am deþinut controlul parti-
dei ºi am arãtat inteligenþã ºi ma-
turitate într-un joc din deplasa-
re. Trebuia sã reparãm eºecul cu
Basel ºi am reuºit. Schalke are 6
puncte ºi e în avantaj, dar urmea-
zã cele douã meciuri cu ei. An-
dre Schurrle a fost fundamental.
Am ºtiut ce trebuie sã facem pen-
tru a penetra defensiva adversã,
iar el a fost cel care a reuºit-o.
L-am pus în poziþia în care ºtiam
cã va da randament. Mereu am
deþinut controlul. Am înscris de

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Înlocuitorul lui Hazard, Andre Schurrle, l-a nãucit pe Georgevski
ºi Steaua mai are ºanse doar la calificarea în Europa League

4 ori, dar puteam sã o facem de
6-7 ori la cum am jucat”, a de-
clarat Jose Mourinho la finalul
partidei. Ediþia de ieri a cotidia-
nului Daily Mail a notat cã Stea-
ua nu poate emite pretenþii la ca-
lificarea în faza urmãtoare a Li-
gii Campionilor, considerând cã
de acum lupta se va duce între
Schalke, Chelsea ’i FC Basel.
”Steaua a fost slabã cu Chelsea
ºi Grupa E s-ar putea transfor-
ma într-o cursã în trei pentru
primãvara Ligii. Totuºi, sã nu ui-
tãm cã anul trecut Nordjaelland
a terminat cu doar un singur
punct, iar Chelsea a avut 10, dar
s-a dus doar în Europa League.
Totul depinde de urmãtoarele
douã meciuri, crede Mourinho.
Dar la Bucureºti echipa sa a arã-
tat echilibru pentru prima datã de
când portughezul s-a întors,
având forþã, vitezã ºi atacuri rã-
vãºitoare” a scris Daily Mail.
Steaua a pierdut ºi la tineret tot
cu 4-0, înregistrând practic ace-
leaºi rezultate ºi în Youth League
precum la seniori, în Europa Lea-

gue. În celãlalt meci al grupei,
Schalke a dominat-o în deplasa-
re pe Basel, golul de senzaþie al
lui Draxler fiind precedat de o
barã la fel de spectaculoasã a lui
Neustadter.

Milan a egalat
dintr-un penalty

inventat

În grupa F, finalista Dortmund,
fãrã titularii Weidenfeller, Piszczek
ºi Schmelzer ºi cu Jurgen Klopp
în tribune, n-a avut probleme aca-
sã cu Marseille, dupã ce acum doi
ani le-a înlesnit calificarea france-
zilor în optimi în ultimul meci din
grupã, cedând cu 3-2 de la 2-0.
Tot în grupa F, în ziua în care a
împlinit 17 ani pe banca „tunari-
lor”, Arsene Wenger a obþinut pri-
ma victorie în faþa lui Rafael Be-
nitez în UEFA Champions League,
din cinci partide. De partea cea-
laltã, spaniolul s-a aflat la prima
înfrângere într-un meci oficial pe
banca lui Napoli. Trecând la gru-

pa G, Atletico este prima echipã
care o învinge pe FC Porto pe
„Dragao” în ultimii patru ani. Ul-
tima înfrângere suferitã de lusi-
tani a fost tot în UEFA Champions
League, în 2009, în faþa lui Chel-
sea. În grupa H, Barcelona a avut
aproape 80 la sutã posesie la Glas-
gow, dar nu a mai pierdut ca anul
trecut, chiar dacã acum nu l-a mai
avut pe Messi. Barca a egalat re-
cordul de 39 de succese în depla-
sare în UCL, deþinut de Manches-
ter United. Xavi l-a egalat ºi el pe

compatriotul Raul, care avea cele
mai multe meciuri jucate în com-
petiþie, 79. La Amsterdam, tânãra
echipã a lui Frank de Boer a fost
egalatã nedrept în prelungiri, dupã
ce Balotelli l-a pãcãlit pe arbitru
sã acorde penalty, dupã o þinere
reciprocã în careu. „ªtiam cã Ba-
lotelli este bun ºi la altceva decât
la marcarea golurilor, s-a dovedit
excelent ºi la jucat teatru. Din pã-
cate, prestaþia sa artisticã ne-a rãpit
douã puncte” a declarat Frank de
Boer.

GRUPA E
Steaua Bucureºti – Chelsea Londra  0-4
Au marcat: Ramires ’19, ’55, Georgievski ’44

(aut.), Lampard ’90
Steaua: Tãtãruºanu - Georgievski (Varela

’70), Szukala, Gardoº, Latovlevici - Bourceanu,
Filip - Ad. Popa (Tatu ’46), Stanciu, Tãnase -
Piovaccari (Kapetanos ’46). Antrenor: Lauren-
þiu Reghecampf.

Chelsea: Cech - Ivanovici, David Luiz, Ter-
ry, Cole - Oscar (Azpilicueta ’78), Ramires, Lam-
pard - Mata (Willian ’81), F. Torres (Eto’o ’11),
Schurrle. Antrenor: Jose Mourinho.

FC Basel (Elveþia) – Schalke 04 (Germania)
0-1

A. marcat: Draxler ’54
FC Basel: Sommer - Voser, Schar, Ivanov,

Safari (Delgado ’84) - Salah, Diaz, F. Frei (P.
Degen ’84), Xhaka (Sio ’62), Stocker - Streller.
Antrenor: Murat Yakin.

Schalke 04: Hildebrand - Uchida, Howedes,
Felipe Santana, Aogo (Kolasinac ’78) - Hoger,
Neustadter - Farfan (Szalai ’45), Meyer (Hoo-
gland ’85), Draxler - K.P. Boateng. Antrenor:
Jens Keller.

Clasament: 1. Schalke 04 – 6 puncte, 2. Chel-
sea Londra – 3 puncte, 3. FC Basel – 3 puncte,
4. Steaua Bucureºti – 0 puncte

GRUPA F
Borussia Dortmund – Olympique

Marseille 3-0
Au marcat: Lewandowski ’19, ’79

(penalti), Reus ’52
Dortmund: Langerak - Grosskreutz,

Subotic, Hummels, Durm - ªahin, Ben-
der - Aubameyang (71 B³aszczykow-
ski), Mkhitarian (88 Papastathopou-
los), Reus (82 Hofmann) - Lewandowski. An-
trenor: Zeljko Buvac.

Marseille: Mandanda - Fanni, N’Koulou, Lu-
cas Mendes, Mendy - Romao, Imbula - Payet
(73 Lemina), Valbuena (81 J. Ayew), A. Ayew -
Khelifa (81 Thavin). Antrenor: Elie Baup

Arsenal Londra – SSC Napoli 2-0
Au marcat: Ozil ’8, Giroud ’15

Arsenal: Szczesny - Sagna, Mertesacker,
Koscielny, Gibbs - Flamini, Arteta, Ramsey (88
Monreal) - Rosicky (64 Wilshere), Ozil - Giroud;
Antrenor: Arsene Wenger;

Napoli: Reina - Mesto, Albiol (83 Fernandez),
Britos, Zuniga - Behrami, Inler, Callejon (77 D.
Zapata), Hamsik, Insigne - Pandev (61 Mer-
tens); Antrenor: Rafael Benitez.

Clasament: 1. Arsenal Londra – 6 puncte, 2.
Borussia Dortmund – 3 puncte, 3. SSC Napoli
– 3 puncte, 4. Olympique Marseille – 0 puncte

GRUPA G
Zenit Sankt Petersburg – Austria

Viena  0-0

Zenit: Lodigin - Anyukov (87 Crisci-
to), Hubocan, Lombaerts, Smolinkov -
Faizulin, Witsel - Hulk, Shatov (50 Shiro-
kov), Danny - Kerzhakov (65 Shirokov). 

Antrenor: Luciano Spalletti
Austria Viena: Lindner - Koch, Ramsebner,

Ortlechner, Suttner - Holland, Mader - Royer (58
Murg), Simkovic, Leovac (81 Okotie) - Hosiner
(90+3 Kienast). Antrenor: Nenad Bjelica

Eliminat: Witsel 44

FC Porto  – Atletico Madrid 1-2
Au marcat: Jackson Martinez ’16 / Godin ’58,

Arda Turan ’86
FC Porto: Helton - Danilo, Otamendi, Mangala

(Ghilas 89), Sandro - Lucho Gonzalez (Quintero
68), Fernando, Defour - Varela, Jackson Martínez,
Josue (Lica 60). Antrenor: Paulo Fonseca.

Atletico: Courtois - Juanfran, Miranda, Godín,
Filipe Luis - Raul Garcia (Torres 79), Gabi, Tiago,
Arda Turan - David Villa (Rodriguez 46), Leo Bap-
tistao (Koke 76). Antrenor: Diego Simeone.

Clasament: 1. Atletico Madrid – 6 puncte, 2.
FC Porto – 3 puncte, 3. Austria Viena – 1 puncte,
4. Zenit Sankt Petersburg – 1 punct

GRUPA H
Ajax Amsterdam – AC Milan 1-1
Au marcat: Denswil ’90 / Balotelli ’90+4

(penalti)

Ajax: Cillessen - van Rhijn, Moisander (77
van der Hoorn), Denswil, Blind - Poulsen, S. de
Jong, Duarte (59 Schone) - de Sa (64 Ander-
sen), Fischer, Sigthorsson; Antrenor: Frank De
Boer.

Milan: Abbiati - Abate, Zapata, Mexes, Kon-
stant - N. de Jong, Montolivo, Muntari - Poli
(84 Emanuelson) - Robinho (80 Matri), Balo-
telli. Antrenor: Massimiliano Allegri.

Celtic Glasgow – FC Barcelona  0-1
A marcat: Fabregas ’76

Celtic: Forster - Lustig (70 Forrest), Van Dijk,
Ambrose, Izaguirre - Matthews, Brown, Mul-
grew, Stokes (70 Kayal) - Commons (86 Pukki) -
Samaras. Antrenor: Neil Lennon

Barcelona: Victor Valdes - Dani Alves, Pique,
Bartra, Adriano - Xavi, Busquets, Iniesta (89
Song) - Pedro (74 Alexis Sanchez), Fabregas
(78 Tello), Neymar. Antrenor: Gerardo Martino.

Clasament: 1. FC Barcelona – 6 puncte, 2.
AC Milan – 4 puncte, 3. Ajax Amsterdam – 1
punct, 4. Celtic Glasgow – 0 puncte

Manchester United traversea-
zã cel mai slab început de sezon
din ultimii 27 de ani, sub condu-
cerea noului manager, David Mo-
yes. Fostul antrenor al lui Ever-
ton a fost adus la recomandarea
lui Sir Alex Ferguson ºi are în
continuare credit din partea aces-
tuia. Ferguson a avut ºi el un în-
ceput prost la United, dar apoi a
cucerit nu mai puþin de 38 de tro-
fee în cei 27 de ani petrecuþi pe
Old Trafford. Forma slabã a lui
Man United a fãcut ca tot mai
multe voci sã cearã reîntoarcerea
cel puþin pentru o perioadã, a le-

Concordia Chiajna – Energia Rovi-
nari (Liga Naþionalã de baschet, ora
17.30, Digi 3), Anji – Tottenham
(Europa League, ora 19, Digi 1, Dolce
2), Kuban Krasnodar – Valencia (Euro-
pa League, ora 19, Digi 2, Dolce 1),
Trabzonspor – Lazio (Europa League,
ora 20, Digi 3), Mondialele de gimnas-
ticã de la Antwerp, concursul individual
masculin (ora 21, TVR 1), Pacos
Ferreira – Pandurii (Europa League,
ora 22, Digi 1, ProTV, Dolce 1), Dnepr
– Fiorentina (Europa League, ora 22,
Digi 2, Dolce 2), Swansea – St. Gallen
(Europa League, ora 22, Digi 3).

Alex Ferguson: „Nu revin la United”
gendarului manager. Într-un inter-
viu acordat pentru Mirror, Sir Alex
Ferguson a exclus aceastã vari-
antã, a oferit ºi motivele deciziei
sale. „Nu mai sunt interesat sã fiu
manager ºi nici nu vreau sã mã
întorc. United are un manager
bun, în curând vor apãrea ºi re-
zultatele. Am ºi eu viaþa mea, nu
existã cale de întoarcere. Vreau sã
am timp sã mã plimb, sã vãd viile
din Toscana ºi Franþa, vreau sã
ajung la Melbourne Cup (concurs
de cãlãrie - n.r.), sã am o viaþã li-
niºtitã. Anii mei ca manager s-au
terminat”, a spus Ferguson. 
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Astra 8 6 1 1 23-6 19
Steaua 7 6 1 0 19-5 19
Petrolul 9 5 4 0 13-7 19
Botoşani 9 5 3 1 10-6 18
Ceahlăul 9 4 4 1 13-6 16
Pandurii 9 4 2 3 16-12 14
Dinamo 9 3 3 3 14-9 12
Mediaş 9 3 3 3 11-11 12
Săgeata 9 3 3 3 9-12 12
FC Vaslui 8 3 2 3 8-7 11
ACS Poli 9 3 2 4 9-11 11
CFR Cluj 9 2 4 3 8-14 10
Oţelul 9 3 1 5 8-14 10
Chiajna 6 2 1 3 7-11 7
Viitorul 8 1 4 3 4-9 7
Braşov 9 1 4 4 7-13 7
„U” Cluj 9 0 3 6 5-19 3
Corona 9 0 1 8 5-17 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a X-a
FC Braşov – Viitorul – vineri, ora 19 (Digi 1)
ACS Poli – Corona – vineri, ora 21.30 (Digi 1)
Concordia – Astra – sâmbătă, ora 17
FC Vaslui – Steaua – sâmbătă, ora 19.30
Dinamo – Ceahlăul  – duminică, ora 14 (Antena 1)
Săgeata – Pandurii – duminică, ora 17 (Digi 1)
Gaz Metan – Petrolul – duminică, ora 19.30 (Digi 1)
FC Botoşani – „U” Cluj - luni, ora 16 (Dolce 1)
CFR Cluj – Oţelul – luni, ora 20.30 (Digi 1)

După ce formaţia muntenegrea-
nă Mornar Bar s-a retras din Liga
Balcanică din pricina neajunsurilor
financiare, organizatorii competiţiei
au decis, pentru a pastra un nivel
ridicat al competiţiei, modificarea
formatului de disputare. Astfel, cele
9 echipe participante au fost repar-
tizate într-o singură grupă, meciu-
rile fiind programate sub forma unui
sezon regulat, la fel ca în Liga Naţi-
onală, cu tur şi retur.  Astfel, SCM
Universitatea Craiova va disputa 8
meciuri pe teren propriu şi tot atâ-
tea în deplasare. La finalul sezonu-
lui regulat, primele două echipe se
califica direct la Final Four, în timp
ce locurile 3, 4, 5 şi 6 vor disputa
un tur suplimentar de calificare, în
urma căruia se vor decide şi cele-
lalte două echipe participante la
Turneul Final. SCM Universitatea
Craiova va disputa primul meci pe
17 octombrie, pe teren propriu,
împotriva formaţiei bulgare Levski

Europa League - program
Grupa A  - ora 22: Kuban (0 puncte) - Valencia (0) - ora 19.00, Swansea (3) - St. Gall (3).
Grupa B - ora 22: Ludogoreţ (3) - Dinamo Zagreb (0), Cernomoreţ Odessa (3) - PSV (0).
Grupa C - ora 22: Esbjerg (3) - Salzburg (3), Elfsborg (0) - Standard Liege (0)
Grupa D - ora 22: Rubin Kazan (3) - Zulte Waregem (1) - ora 19, Wigan (1) - Maribor (0).
Grupa E  - ora 22: Dnepr (3) - Fiorentina (3), Paços Ferreira (0) - Pandurii Târgu Jiu (0).
Grupa F  - ora 22: APOEL Nicosia (1) - Eintracht (3), Bordeaux (0) - Maccabi Tel Aviv (1).
Grupa G - ora 20: Rapid Viena (0) - Dinamo Kiev (0), Genk (3) - FC Thun (3)
Grupa H - ora 20: FC Sevilla (3) - SC Freiburg (1), Slovan Liberec (1) - Estoril (0).
Grupa I  - ora 20: Rijeka (0) - Betis Sevilla (1), Lyon (1) - Vitoria Guimaraes (3).
Grupa J  - ora 20: Legia Varşovia (0) - Apollon Limassol (0), Trabzonspor (3) - Lazio (3).
Grupa K - ora 20: Anji (1) - Tottenham (3) - ora 19, Tromso (0) - Şerif Tiraspol (1)
Grupa L - ora 20: Şahtior Karagandi (0) - Maccabi Haďfa (0), Alkmaar (3) - PAOK Salonic (3).

Singura participantă a României
în Europa League, Pandurii Târgu
Jiu, joacă în seara aceasta, de la ora
22, la Guimaraes, pe arena „Dom
Afonso Henriques”, împotriva for-
maţiei portugheze Pacos Ferreira.
Aceasta a terminat pe locul 3 ulti-
ma ediţie a campionatului iberic,
după Porto şi Benfica, fiind elimi-
nată din preliminariile Champions
League de Zenit Sankt Petersburg.

Pandurii, hocus-Pacos la Guimaraes
În partida de astăzi, gorjenii nu-i vor
folosi pe Nicoară, exclus din lot de
Cristi Pustai după ultimul joc de
campionat, cu Gaz Metan Mediaş,
şi pe Matulevicius, accidentat. În
aceste condiţii, primul „unspreze-
ce” ar putea fi: Stanca – Unguru-
şan, Erico, Paraskevas, Momcilo-
vic – Anton, Breveld – Buleică, Eric,
Ciucur – Rubio. Portarul formaţiei
Pacos Ferrerira, Antonio Filipe, a

declarat că Pandurii Târgu Jiu este
o echipă foarte bună, însă este în-
crezător  în victorie, informează
cotidianul portughez Record. „Vom
întâlni o echipă bună, dificilă, cu un
stil de joc asemănător cu al nostru.
Dar jucăm pe teren propriu, vom
încerca să obţinem victoria, chiar
dacă vom întâlni echipa care a eli-
minat Sporting Braga din această
competiţie” a declarat Filipe. Pacos
Ferreira este antrenată de Costin-
ha, fostul internaţional portughez,
care a marcat în prelungiri golul vic-
toriei în meciul cu România, scor
1-0, de la Europeanul din 2000.
Costinha îi are în lot pe foştii jucă-
tori de la CFR Cluj, Tony,  Jose
Manuel şi Andre Leao. Meciul de
astăzi va fi arbitrat de o brigadă din
Rusia, ce îl va avea la centru pe
Alexei Nikolaev, ajutat de Oleg Tse-
lovalnikov şi Dimitri Mosiakin. Are-
na din Guimaraes a găzduit meciuri
la Europeanul din 2004. În aceleaşi
an, pe acest teren a decedat ata-
cantul maghiar Mikloş Feher, în
timpul unui meci de campionat,
Guimaraes – Benfica.

După ce s-a modificat
sistemul de disputare

SCM Craiova
va disputa 16 meciuri

în Liga Balcanică
Alb-albaştrii debutează
pe 17 octombrie, acasă, contra
bulgarilor de la Levski Sofia

Sofia, la fel cum era menţionat în
programul iniţial, acesta fiind şi
meciul inaugural al Ligii în acest
sezon. Celelalte adversare ale „alb-
albaştrilor” vor fi: Balkan Botevgrad
(Bulgaria), Galil Gilboa Gan Ner (Is-
rael), KB Peja (Kosovo), Sigal Priş-
tina (Kosovo), Kozuv Gevgelija
(Macedonia), Kumanovo (Macedo-
nia) şi Teodo Tivat (Muntenegru).

Toma: „Ne avantajează decizia”
Team managerul echipei de bas-

chet SCM Craiova, Marius Toma,
a declarat că, în contextul actual,
decizia conducerii Ligii este în fa-
voarea Craiovei, deoarece dă şansa
jucătorilor străini să evolueze mai
mult. „Această decizie a boardului
ligii ne vine manuşă în contextul
actual de la echipă. Se ştie că avem
pentru moment 8 jucători străini şi
aceştia au o şansă de a juca printr-
o mai mare rotaţie, atât în campio-

natul intern cât şi în Liga Balacani-
că. Sincer, mă bucur şi consider
că această decizie face să dispară
orice urmă de tensiune care ar pu-
tea apărea în sânul echipei pe
această temă, fiecare jucator are
posibilitatea să arate ce poate, pen-
tru ca vom evolua în două cam-
pionate paralele practic şi în ace-
laşi timp să păstrăm un nivel ridi-
cat de valoare printr-un mai bun
raport efort - repaus – recupera-
re” a spus Toma. SCM Universi-
tatea Craiova debutează sâmbătă în
Liga Naţională, întâlnind pe teren
propriu vicecampioana BC Mureş.


