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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mare turist e Popescu. S-a plim-
bat prin toate partidele.
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În curtea Spitalului Municipal Filantropia va fi ridicată o nouă
aripă a unităţii sanitare, care va înlocui trei corpuri de clădire
vechi în care acum funcţionează Urgenţa, Cardiologia şi Hema-
tologia. Noul spital va avea trei etaje şi va fi construit în totali-
tate cu bani de la bugetul local, aproximativ 500.000 de euro,
urmând ca dotările să fie făcute cu bani atraşi de la bugetul de
stat. Singurul corp de clădire ce va fi păstrat este actuala Ma-
ternitate care se află acum în plin proces de reabilitare, lucrări-
le fiind programate să se termine la sfârşitul acestui an.
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Primăria Craiova construieşte
o nouă aripă la Spitalul Filantropia

Primăria Craiova construieşte
o  n o u ã  a r i p ã  l a  S p i t a l u l  F i l a n t r o p i a
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Primăria Craiova construieşte
o nouă aripă la Spitalul Filantropia

Ambiţiile
desluşite ale lui
Manuel Valls

Ne-am cam lămurit cu toată
tevatura Parisului legată de neac-
ceptarea României şi Bulgariei la
Schengen, până la finele anului,
adică pe preşedinţia UE deţinută
de Lituania. Ministrul francez de
Interne, Manuel Valls, care în-
carnează „aripa de dreapta” a PS,
obsedat de sentimentul de inse-
curitate al francezilor, a promis
o întoarcere la prezenţa statului
„peste tot”. Animat de ambiţii
prezidenţiale, dar şi de speranţa
înlocuirii premierului Jean Marc
Ayrault, se legitimează deocam-
dată cu primele rezultate în ma-
terie de securitate, după mai bine
de un an.
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$1 EURO ...........................4,4631 ............. 44631
1 lirã sterlinã..........................5,2730.......................52730

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 10 octombrie - max: 20°C - min: 9°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2988........32988
1 g AUR (preþ în lei).......138,9402.....1389402
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Ambasadorul României la Londra, Ion Jinga (foto),
denunþã o serie de factori ce creeazã o „culturã a vi-
nei”, cãreia românii ºi bulgarii îi sunt victime în Marea
Britanie, notând o intensificare a „ostilitãþii faþã de imi-
grare”, într-un articol publicat pe site-ul huffington-
post.co.uk. „ªtim cu toþii cã, în prezent, est-europenii
nu se bucurã de o presã prea favorabilã în M. Brita-
nie”, îºi începe el materialul, enumerând „dificultãþile
economice, mãsurile de austeritate, intensificarea re-

toricii anti-UE, contextul electoral ºi previziuni înºelã-
toare pentru 2014” ca factori care au condus la crearea
acestei culturi a vinei în opinia publicã britanicã, potri-
vithuffingtonpost.co.uk. Jinga criticã „asocierea, de
cãtre media, a migranþilor cu furtul, furtul din buzunare
ºi cerºitul”, afirmând cã aceste fenomene afecteazã
oraºele majore „din cele mai vechi timpuri” ºi insistând
cã ele nu au apãrut în Europa în ultimii ani sau cã ar fi
legate de comunitãþile est-europene stabilite în þãri oc-

cidentale. „Orice încercare de asociere a infracþio-
nalitãþii cu o naþiune anume sau de prezentare a
acesteia ca rezultat al extinderii UE nu este adevã-
ratã ºi poate alimenta incidente motivate rasist”,
avertizeazã Jinga. O cercetare LSE citatã de publi-
caþia „The Observer”, continuã ambasadorul, aratã
cã nivelul infracþiunilor în cartiere cu numeroºi
imigranþi est-europeni a scãzut semnificativ, iar
relaþia dintre sosirea imigranþilor ºi nivelul violen-
þei este „aproape zero ºi nesemnificativã”. Româ-
nii care trãiesc în Marea Britanie, pledeazã amba-
sadorul, sunt „bine integraþi în comunitãþile loca-
le, iar prezenþa lor este în principal rezultatul cere-
rii pieþei britanice”, subliniind cã ei prezintã cea
mai mare ratã a angajãrilor (85%), cã 40% au studii
universitare finalizate, cã „munesc din greu, plã-
tesc taxe ºi sunt preþuiþi de angajatori” ºi plãtesc
cãtre statul britanic mai mult decât primesc. Re-

putaþia lor este afectatã de materiale de presã negati-
ve, adaugã el. Jinga demonteazã în continuare acuzaþii
ale unor politicieni, potrivit cãrora „27.000 de români
au fost arestaþi în ultimii cinci ani”, arãtând cã „arestat”
nu înseamnã „acuzat” sau „condamnat”, cã în multe
cazuri aceeaºi persoanã a fost arestatã sau identificatã
de cãtre poliþie - tot o formã de arestare, apreciazã
ambasadorul - de mai multe ori ºi cã numãrul vizeazã o
perioadã de cinci ani. „Pentru a compara, doar în 2012
au fost comise peste 5,6 milioane de infracþiuni în M.
Britanie. Dacã înmulþim cu cinci ani, se poate conchide
cã 28 de milioane de britanici au comis infracþiuni. De-
sigur, acest lucru nu are sens, la fel ca atunci când se
spune cã o trime dintre românii care trãiesc în M. Brita-
nie au fost arestaþi!”, au argumentat Jinga. Ambasa-
dorul mai scrie cã România prezintã una dintre cele mai
scãzute rate ale infracþionalitãþii din Europa, cã infrac-
þiunile comise de români în Marea Britanie sunt clasifi-
cate ca „infracþiuni mãrunte” ºi cã numãrul românilor
condamnaþi în aceastã þarã în prima jumãtate a lui 2013
a scãzut cu 20%, în comparaþie cu aceeaºi perioadã a
anului trecut. „Ca cetãþeni UE, românii pot merge ori-
unde vor în interiorul Uniunii - exact ca britanicii”, subli-
niazã Jinga, adãugând cã „nimeni nu poate spune câþi
(români) pot veni în Marea Britanie anul viitor” ºi cã
statisticile aratã cã românii care cautã un loc de muncã
în strãinãtate nu preferã aceastã þarã.
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GFR trebuie sã achite toþi
banii pentru CFR Marfã
pânã luni

Termenul de finalizare a
privatizãrii CFR Marfã nu a
fost prelungit de Guvern în
ºedinþa de ieri, astfel cã, în
lipsa unei alte decizii, Grup
Feroviar Român va fi obligat sã
achite cel târziu luni încã 170
milioane euro pentru 51% din
acþiuni, au declarat agenþiei
Mediafax surse oficiale. Sursele
citate mai afirmã cã, la acest
moment, pentru perioada
urmãtoare nici nu este progra-
matã o eventualã ºedinþã
specialã de guvern pe aceastã
temã. Contactaþi de Mediafax,
reprezentanþii Ministerului
Transporturilor nu au dorit sã
comenteze informaþia.

Guvernul se va consulta cu
FMI ºi CE asupra proiectului
de buget pentru 2014

Guvernul se va consulta, la
sfârºitul lunii octombrie, cu
experþii Fondului Monetar
Internaþional (FMI) ºi cei ai
Comisiei Europene asupra
proiectului de buget pentru anul
viitor ºi va aproba documentul
dupã aceste discuþii, la începu-
tul lunii noiembrie, a anunþat
premierul Victor Ponta. „Sfârºi-
tul lunii - avem discuþia cu cei
de la Comisia Europeanã ºi
FMI, la începutul lui noiembrie
trimitem bugetul în Parlament”,
a afirmat Ponta. El a precizat
cã proiectul de buget ar urma sã
fie adoptat ºi de Parlament în
cursul lunii noiembrie.

Avocatul Poporului a contestat, ieri,
la Curtea Constituþionalã a României
(CCR) ordonanþa de urgenþã privind in-
solvenþa, invocând lipsa conformitãþii
unor dispoziþii legale din actul normativ
faþã articolul 1 alineatul 5 ºi articolul 15
alineatul 2 din Constituþie. În sesizarea
trimisã CCR, Avocatul Poporului a ridi-
cat direct excepþia de neconstituþionali-
tate a articolului 81 alineatul 3 ºi a artico-
lului 348 din Ordonanþa de urgenþã a Gu-
vernului nr.91/2013 privind procedurile
de prevenire a insolvenþei ºi de insol-
venþã. Actul normativ, adoptat pe 2 oc-
tombrie de Guvern, prevede la articolul
81 cã: „În cazul în care activitatea debito-
rului se aflã sub incidenþa prevederilor
Legii audiovizualului, ca urmare a des-
chiderii procedurii ºi pânã la data confir-
mãrii planului de reorganizare, se suspen-
dã licenþa audiovizualã cu începere de la
data primirii comunicãrii de cãtre Consi-
liul Naþional al Audiovizualului”. Avoca-
tul Poporului a cerut CCR sã se pronunþe
dacã este constituþional sau nu ca toþi
cetãþenii sã plãteascã taxe, iar decizia
Curþii va reprezenta un mesaj foarte clar
în acest sens, a þinut sã explice premierul
Victor Ponta. „Eu cred cã e foarte bine cã
ieºim din dezbaterea pur politicã. A ajuns
preºedintele sã moarã de grija presei, dupã

Avocatul Poporului a contestat
la CCR ordonanþa de urgenþã

privind insolvenþa TVA va scãdea la 9%, cel mai pro-
babil, ºi în sectorul cãrnii, unde eva-
ziunea a crescut de la majorarea taxei
la 24%, a declarat ieri secretarul de
stat din Ministerul Agriculturii Achim
Irimescu. „Probabil cã sectorul cãrnii
va fi urmãtorul care va beneficia de
TVA redusã, dar este foarte impor-
tant modul în care efectuãm contro-
lul ºi mãsurile pe care le luãm pentru
reducerea evaziunii în domeniul pro-
duselor de panificaþie. Decizia viitoa-
re privind reducerea TVA ºi la alte
produse alimentare depinde de suc-
cesul mãsurii în domeniul pâinii, de
reducerea evaziunii ºi veniturile bu-
getare”, a spus Irimescu la Forumul
Investitorilor Auto-
htoni. El a arãtat cã ana-
liza realizatã de Minis-
terul Agriculturii în do-
meniul cãrnii a indicat
douã probleme, respec-
tiv importurile reale ºi
nereale ºi producþia la
negru din România.
„Din cifrele noastre re-
iese cã situaþia este des-
tul de gravã. Dupã creº-
terea TVA la 24%, subit
au dispãrut zeci de mii
de tone de carne ºi pro-
duse de carne, care, cel

Oficial: TVA va scãdea la 9%, cel
mai probabil, ºi în sectorul cãrnii

Guvernul a amânat din nou, ieri, adop-
tarea noului Cod rutier, pentru a clarifica
detaliile tehnice de constituire a contului
unic în care sã fie vãrsate toate sumele
încasate din amenzile percepute pentru
contravenþii ºi infracþiuni, au declarat sur-
se oficiale. Informaþia a fost confirmatã la
finalul ºedinþei de cãtre ministrul Agricul-
turii, Daniel Constantin, acesta precizând
cã documentul a fost amânat pentru core-
larea bazelor de date necesare administã-
rii contului unic, în care vor fi vãrsate su-
mele din amenzi, ºi cã decizia politicã rã-
mâne ca noul Cod rutier sã fie promovat
prin ordonanþã de urgenþã, sãptãmâna

Adoptarea noului Cod rutier, amânatã din nou de Guvern

ce era marele duºman al presei ºi al mo-
gulilor. (...) Avocatul Poporului a cerut
Curþii Constituþionale sã se pronunþe
dacã este constituþional sau nu ca, pânã
la urmã, toþi sã plãtim taxe sau dacã este
constituþional ca doar unii sã plãteascã
taxe ºi unii nu. Cred cã decizia Curþii Con-
stituþionale va da un mesaj foarte clar în
ce mãsurã în România suntem împãrþiþi
doar între cei care respectã legea ºi cei
care nu o respectã, nu între cei care plã-
tesc taxe ºi sunt luaþi de fraieri ºi cei care
nu plãtesc taxele ºi cred cã sunt mai deº-
tepþi”, le-a spus Ponta miniºtrilor ieri, în
ºedinþa de guvern. Preºedintele Traian
Bãsescu spunea, marþi, cã Ordonanþa de
Urgenþã nr.91/2013 cuprinde un articol
care este discriminatoriu, pentru cã re-
glementeazã strict pentru audiovizual.
„Domnul Ghiþã (n.r. - deputatul PSD Se-
bastian Ghiþã, patronul România Tv) tre-
buie sã purceadã la a achizitiona televi-
ziuni ºi radiouri, dacã se poate ºi Televi-
ziunea Românã, sã le punã în slujba dom-
nului Victor Ponta. ªi atunci dãm o ordo-
nanþã de urgenþã cu caracter discrimina-
toriu, pentru þintele domnului Ghiþã ºi ale
domnului Ponta. Din pãcate, Avocatul
Poporului am înþeles cã astãzi a anunþat
cã reflecteazã, cã va discuta”, a mai co-
mentat preºedintele Traian Bãsescu.

mai probabil, s-au dus în economia
subteranã. Circa 71.000 de tone de
carne de porc au dispãrut în econo-
mia subteranã în 2011-2012”, a expli-
cat Irimescu. Potrivit datelor oficia-
lului din Ministerul Agriculturii, eva-
ziunea pe TVA în domeniul cãrnii ºi
produselor din carne a fost în 2011
de 230 milioane de euro. Reprezen-
tanþii investitorilor români, reuniþi în
Forumul Investitorilor Autohtoni, au
solicitat Guvernului revenirea TVA la
19%, dar ºi reducerea taxei la 9% ºi la
alte produse alimentare. Potrivit in-
vestitorilor, reducerea TVA doar la
pâine este o mãsurã marginalã, fãrã
efecte importante în economie.

viitoare sau „în urmãtoarele sãptãmâni”.
Luni, premierul Victor Ponta anunþa cã s-a
gãsit o soluþie „care sã se poatã ºi aplica,
referitor la faptul cã cei care au amenzi ºi
nu le plãtesc în 30 de zile sã li se suspende
permisul pânã la plata amenzii. Era o mare
problemã de aplicare, în sensul cã omul îºi
plãtea amenda ºi noi nu ºtiam cã ºi-a plã-
tit-o ºi îi suspendam permisul. Acum am
gãsit o soluþie (...) cu un cont unic (n.r. –
deschis la Trezorerie) ºi cu faptul cã poli-
þia nu poate suspenda permisul cuiva de-
cât dupã ce verificã, la 30 de zile dupã, cã
în acel cont unic nu s-a plãtit amenda”. La
ºedinþa de Guvern de ieri, premierul i-a

spus ministrului de Interne, Radu Stroe,
cã noul Cod rutier trebuie sã aibã „toleran-
þã zero” faþã de ºoferii care comit acciden-
te grave, iar cine greºeºte trebuie sã plã-
teascã amendã, chiar dacã va ieºi „cucul”
(n.r. – referire la preºedintele Traian Bã-
sescu) la 18.30 sã spunã cã este neconsti-
tuþional. „Cu ministrul Stroe, astãzi, ve-
dem soluþiile juridice pe care le gãsim la
Codul rutier pentru a face aplicabile inten-
þiile foarte bune pe care le avem, ºi anume
toleranþã zero faþã de cei care comit fapte
grave, alcool, trecere la cale feratã, mers
pe contrasens, vitezã excesivã, cum fa-
cem ca oamenii sã plãteascã amenzile”, le-

a spus Ponta miniºtrilor. Premierul a subli-
niat cã toatã lumea trebuie sã plãteascã
amenzile, chiar dacã, în opinia sa, preºe-
dintele Traian Bãsescu va considera ne-
constituþional faptul cã cetãþenii vor fi
puºi sã achite aceste amenzi. „Sper sã nu
ni se spunã cã doar fraierii plãtesc amen-
zile ºi deºtepþii nu trebuie sã le plãteascã.
Eu cred cã trebuie sã le plãteascã toatã
lumea. O sã iasã cucul la 18.30 ºi o sã zicã
cã e neconstituþional cã vrem sã-i pu-
nem pe oameni sã-ºi plãteascã amenzi-
le”, a spus primul-ministru. Codul rutier a
fost discutat ºi sãptãmâna trecutã în
Guvern, fãrã sã fie aprobat.
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Ne-am cam lămurit cu toată
tevatura Parisului legată de neac-
ceptarea României şi Bulgariei în
Schengen, până la finele anului,
adică pe preşedinţia UE deţinută
de Lituania. Ministrul francez
de Interne, Manuel Valls, care în-
carnează „aripa de dreapta” a PS,
obsedat de sentimentul de insecu-
ritate al francezilor, a promis o în-
toarcere la prezenţa statului „pes-
te tot”. Animat de ambiţii prezi-
denţiale, dar şi de speranţa înlo-
cuirii premierului Jean Marc Ay-
rault, se legitimează deocamdată
cu primele rezultate în materie de
securitate, după mai bine de un
an. Pregătindu-şi cu abilitate... te-
renul. Alte detalii au importanţă
minoră pentru Manuel Valls. Nu-
mai că, în arguţia proferată, nu

MIRCEA CANŢĂR

Ambiţiile desluşite ale lui Manuel Valls
totul îi este favorabil şi după ce,
în plină polemică pe chestiunea
romilor, şeful diplomaţiei france-
ze, Laurent Fabius, şi-a exprimat
dezacordul la intrarea României
şi Bulgariei în spaţiul Schengen
(grupul „celor 26” – 22 din UE,
la care se adaugă Norvegia, El-
veţia, Islanda şi Liechtenstein), în
condiţiile actuale de control al
frontierelor, a venit tragedia la
Lampedusa, unde ieri s-a depla-
sat şi preşedintele Comisiei Eu-
ropene, Jose Manuel Barroso. Ca
să se convingă de o grozăvie. Şi
am aflat că „porţi de acces” în
UE, pentru emigranţii veniţi din
Africa şi Orientul Apropiat, sunt
Italia, Malta, Grecia, Cipru, Spa-
nia şi... Bulgaria. Poate şi Româ-
nia, deşi dovezile sunt neconclu-

dente. O reuniune a miniştrilor de
Justiţie şi Afaceri Externe, luni şi
marţi, la Luxemburg, a parafat un
acord privind o vastă operaţiune
„de securizare şi supraveghe-
re în Mediterană”, incluzând
Ciprul şi Spania, pilotată de Ce-
cilia Malmstrom, comisarul euro-
pean pentru Afaceri Interne.
Numai că Frontex, agenţia de
supraveghere a frontierelor euro-
pene, şi-a văzut redus bugetul, în
numele austerităţii, de 118 milioa-
ne euro, în 2011, la 85 milioane
de euro, în acest an. Cu alte cu-
vinte, teza că România şi Bulga-
ria, în condiţiile aderării la Schen-
gen, nu prezintă garanţii ferme,
de impermeabilitate a frontiere-
lor externe UE, este una mai de-
grabă „confecţionată”, fiindcă di-

ficultăţi reale au şi celelalte ţări din
sudul Europei, cum am văzut.
Despre corupţie, doar câteva vor-
be. Aşa ceva există şi în Franţa, şi
inclusiv fostul preşedinte, Nicolas
Sarkozy, aflat „în război”, cum ti-
tra ieri, pe site-ul propriu, „Le
Point”, cu Francois Fillon, fostul
său premier, nu este în afara ori-
cărei bănuieli, dacă avem în ve-
dere doar mult mediatizata „afa-
cere Bettencourt”. Deunăzi,
ONG-ul „Transparency Interna-
tional” a apreciat că Franţa aplică
rău convenţia internaţională a
OCDE, prin politicile sale anti-co-
rupţie. Convenţia internaţională a
OCDE a intrat în vigoare în anul
2000 şi interzice coruperea agen-
ţilor publici în achiziţiile la nivel in-
ternaţional. Franţa este poziţiona-

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

tă în grupul ţărilor cu „eficacitate
limitată”, aflându-se în compania
Africii de Sud, Argentinei, Portu-
galiei, mult în urma SUA şi Ger-
mania. Nu mai oferim exemple. Şi
revenim la ambiţiile desluşite ale
lui Manuel Valls, născut în Spania
şi naturalizat în Franţa la 20 de ani,
care consideră că a vorbi despre
imigraţie nu este „deloc uşor”, ci
este o temă de confruntare. Apă-
rându-şi modelul de integrare fran-
cez, lucru firesc, o face călcând
însă pe acorduri, parteneriate şi,
mai ales, pe statornice afinităţi.
Ceea ce uneori este mai greu de
înţeles. Chiar dacă, în multe punc-
te de vedere are dreptate, extin-
derea rigorilor aberante şi la Ro-
mânia, a cărui capitală odinioară a
fost... Parisul, este inacceptabilă.

Propunere legislativă privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor
cu caracter fascist, rasist sau xenofob
Preşedintele PNL, Crin Antonescu, lide-

rul şi viceliderul grupului deputaţilor liberali,
Andrei Gerea, respectiv George Scutaru, au
depus în Parlament o propunere legislativă
pentru modificarea şi completarea  Ordo-

nanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbo-
lurilor cu caracter fascist, rasist sau xeno-
fob şi a promovării cultului persoanelor vi-
novate de săvârşirea unor infracţiuni contra
păcii şi omenirii. ”Nu întâmplător am ales
acest moment pentru a depune această ini-
ţiativă, pentru că mâine ( n.r ieri) este ziua
comemorării Holocaustului. Şi sigur că, în
ultimii ani, inclusiv cu această ordonanţă, cu
toate discuţiile, dezbaterile publice, cu toate
recuperările istorice care s-au făcut, Româ-
nia, ca ţară, ca societate, ca mediu public a
făcut paşi decisivi,semnificativi
în ceea ce priveşte restabilirea
unor adevăruri is toric e c hiar
dacă extrem de dureroase şi mo-
mentul ac esta al comemorării
Holocaustului este un bun prilej
pentru a medita, pentru a spune
lucruri care s-au întâmplat, care
nu trebuie să se mai repete nici-
odată şi împotriva cărora inclu-
siv prin intermediul legislaţiei tre-
buie să adoptăm cea mai fermă
poziţie posibilă”, a declarat pre-
şedintele PNL, Crin Antonescu,
în cadrul unei conferinţe de pre-
să susţinută marţi, 8 octombrie,
alături de deputatul PNL Geor-
ge Scutaru.

“ Holocaustul pe teritoriul României”
Modificările legislative au fost generate de

experienţa de până acum, când solicitări sau
reclamaţii (plângeri) depuse la Parchet de
către diverse entităţi, inclusiv de către In-
stitutul “Elie Wiesel”, pasibile de a intra sub
incidenţa acestui act normativ, au fost fi-
nalizate cu închiderea dosarului încă din
faza de cercetare. Pentru a reglementa
această situaţie, iniţiativa legislativă propu-
ne, în primul rând, ca definiţia dată “ Holo-
caustului pe teritoriul României” să includă
“persecuţia sistematică şi anihilarea evrei-
lor sprijinită de autorităţile şi instituţiile sta-
tului Român în teritoriile administrate de
acestea în perioada 1940-1944”. Prin pro-
iectul de act normativ se propune interzi-
cerea şi a faptelor, şi nu doar a organizaţii-

lor, simbolurilor cu caracter fascist, rasist
sau xenofob, precum şi includerea între fap-
tele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a
celor c u caracter legionar. De asemenea,
iniţiatorii liberali propun şi reformularea unui
articol din actualul act normativ, astfel încât
să intre sub incidenţa legii atât fapta persoa-
nei de a promova în public cultul persoane-
lor vinovate de  crime de război sau crime
contra umanităţii, cât şi fapta de a promova
în public, idei, concepţii sau doctrine fas-
ciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

MARGA BULUGEAN
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Fostul  senator de
Dolj Constantin „Dili”
ªerbãnoiu s-a ales cu
dosar penal, ieri dupã-
amiazã, dupã ce fiul
sãu l-a reclamat la Po-
liþie cã i-a furat mai
multe calorifere dintr-
un spaþiu comercial si-
tuat în centrul Craiovei.
În jurul orei 15.30, Con-
stantin ªerbãnoiu a
ajuns la locaþia respec-
tivã ºi a luat mai multe
calorifere. Fiul sãu,
care este acum pro-
prietar al spaþiului, a
sunat pe 112 anunþând
Poliþia cã este victima
unu furt. Un echipaj de poliþiºti ai Sec-
þiei 1 Craiova a ajuns la faþa locului, fãrã
sã ºtie cã este vorba despre neînþele-
geri în familie ºi, pentru cã au fãcut
scandal, poliþiºtii i-au ridicat pe toþi cei
implicaþi ºi i-au dus la sediul subunitãþii
pentru audieri. În urma verificãrilor
efectuate s-a stabilit cã spaþiul pentru
care a apãrut scandalul este într-ade-
vãr al fiului, astfel cã, pe numele lui Con-
stantin ªerbãnoiu a fost întocmit dosar
penal pentru furt.

„Poliþiºtii au fost sesizaþi prin numã-

rul de urgenþã 112 despre un furt de ca-
lorifere comis la un spaþiu comercial din
zona centralã. În temeiul sesizãrii, un
echipaj de la Secþia 1 Poliþie Craiova s-
a deplasat la faþa locului, iar persoanele
gãsite acolo au fost ridicate ºi duse la
audieri. S-a constatat cã este vorba de-
spre un litigiu între tatã ºi fiu cu privire
la spaþiul respectiv, pe numele tatãlui
fiind întocmit dosar penal pentru comi-
terea infracþiunii de furt”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Fostul senator Constantin „Dili”
ªerbãnoiu, dosar penal pentru furt

Un tânãr de 19 ani din Craiova a
fost accidentat grav, ieri dupã-
amiazã, dupã ce a fost implicat într-
un accident rutier pe strada „Pãrului”
din municipiu. Din cercetãrile efec-
tuate de poliþiºtii de la Rutierã,
Adrian Florescu, în timp ce se depla-
sa pe o motocicletã, fãrã a poseda
permis de conducere, a pierdut
controlul direcþiei într-o curbã uºoarã
la stânga ºi s-a lovit de un autoturism
Dacia Logan care circula din sens
invers. În urma impactului, motoci-
cleta a fost proiectatã într-un Citroen
parcat pe trotuar, pe care l-a avariat.

Motociclist fãrã permis, rãnit
în accident

Reamintim cã în februarie
2010, poliþiºtii Serviciului de In-
vestigare a Fraudelor Dolj au aflat
cã Gabriel Miloteanu, care avea
atunci 24 de ani, student la Fa-
cultatea de Teologie din Craiova
ºi barman în clubul “Medieval”
din municipiu, falsifica whisky, îl
îmbutelia în sticle originale de
J&B ºi îl vindea drept bãuturã ori-
ginalã, cu sume sub preþul pieþei.
Pe 23 februarie 2010, poliþiºtii au
descins la locuinþa tânãrului, din
cartierul craiovean Valea Roºie,
unde au gãsit ºi ridicat o instala-
þie din inox artizanalã, mai multe
sticle goale de J&B cu bandero-
le fiscale, 80 de litri de alcool du-
blu rafinat ºi 20 de litri de esenþe,
coloranþi ºi arome folosite la pro-
ducerea bãuturilor alcoolice.

Anchetatorii au stabilit cã tâ-
nãrul fabrica acasã bãuturi alco-
olice pe care le îmbutelia în sticle
de whisky J&B adunate de prin
baruri, dupã care le vindea în dis-
coteci sau le livra cunoscuþilor,
pentru nunþi ºi botezuri, cu 39 de
lei sticla, iar la comenzi mai mari
preþul cobora ºi pânã la 20 de lei.

Poliþiºtii i-au întocmit dosar penal
pentru punerea în circulaþie de
produse contrafãcute, falsifica-
rea de alimente ºi producerea de
produse accizabile în afara unui
antrepozit fiscal autorizat. Nu s-
a lãsat descurajat de faptul cã oa-
menii legii i-au confiscat toate
ustensilele ºi i-au fãcut dosar pe-
nal.

ªi-a mutat „afacerea”
Deºi cercetat, Miloteanu ºi-a

continuat „afacerea”, numai cã

a mutat producþia în casa unui
prieten din comuna Afumaþi.
Potrivit rechizitoriului întocmit de
procurori, tânãrul ºi-a procurat
alt recipient pentru fabricarea
bãuturilor, a fãcut rost de alcool
ºi de alte sticle goale, ºi s-a pus
pe treabã. Pe 19 martie 2010,
Miloteanu a fost depistat de po-
liþiºti în trafic cu maºina plinã de
sticle cu whisky J&B falsificat.
În aceeaºi zi, în urma unei per-
cheziþii, poliþiºtii au gãsit în casa
lui Doru Ciobanu, din Afumaþi,

noua instalaþie improvizatã pen-
tru contrafacerea bãuturilor.
Miloteanu a stat dupã gratii 11
zile, dupã care a fost eliberat.

În iulie 2010 procurorii i-au tri-
mis în judecatã pe cei doi, iar pe
28 martie 2012 Tribunalul Dolj l-
a condamnat pe Miloteanu la doi
ani de închisoare cu suspenda-
re, iar pe Ciobanu la un an ºi ºase
luni, tot cu suspendare. În plus,
instanþa i-a obligat pe cei doi sã
achite societãþii DIAGEO
BRANDS BV MOLENWERF
Olanda, producãtorul ºi distribui-
torul J&B, 23.600 de lei despã-
gubiri materiale ºi 20.000 de lei
daune morale.

Procurorii au fãcut apel, so-
luþionat pe 18 februarie 2013 de
judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova. Instanþa a dispus ca
ambii inculpaþi sã fie condamnaþi
la câte doi ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 4 ani, însã
le-a înlãturat obligaþia de achita-

re a despãgubirilor materiale,
rãmânând sã plãteascã doar cei
20.000 lei cu titlu de daune mo-
rale producãtorului bãuturii. Sen-
tinþa a fost atacatã cu recurs la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie de Parchetul de pe lângã
Curtea de Apel Craiova. Dosa-
rul s-a înregistrat la ÎCCJ în luna
martie a.c., ºi, dupã o amânare,
vinerea trecutã, pe 4 octombrie
a.c., procurorii ºi-au retras re-
cursul, rãmânând definitivã ho-
tãrârea pronunþatã la Curtea de
Apel Craiova: „Ia act de retra-
gerea recursului declarat de Par-
chetul de pe lânga Curtea de
Apel Craiova împotriva deciziei
penale nr.50 din 18 februarie
2013 a Curtii de Apel Craiova,
Sectia Penala si pentru Cauze cu
Minori, privind pe inculpatii Mi-
loteanu Gabriel Alexandru si Cio-
banu Doru Constantin. Definiti-
vã”. Se aratã în încheierea de
ºedinþã a Înaltei Curþi de Casa-
þie ºi Justiþie.

Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Craiova ºi-a retras recursul declarat în
dosarul studentului la Teologie, care
era ºi barman în clubul „Medieval” din
Craiova, ºi care, împreunã cu un prie-
ten, falsifica whisky J&B ºi îl vindea
în discotecile din Craiova. În aceste
condiþii, sentinþa pronunþatã de Curtea
de Apel Craiova pe 18 februarie 2013

în aceastã cauzã a rãmas definitivã. Stu-
dentul ºi amicul sãu au fost condamnaþi
la câte 2 ani de închisoare cu suspenda-
re pentru falsificare de alimente sau
alte produse ºi au de achitat pãrþii ci-
vile DIAGEO BRANDS BV MOLEN-
WERF Olanda, producãtorul bãuturii
originale, suma de 20.000 de lei cu ti-
tlu de daune morale.

Studentul la TStudentul la TStudentul la TStudentul la TStudentul la Teologie care falsifica whisky condamnateologie care falsifica whisky condamnateologie care falsifica whisky condamnateologie care falsifica whisky condamnateologie care falsifica whisky condamnat
definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendaredefinitiv la 2 ani de închisoare cu suspendaredefinitiv la 2 ani de închisoare cu suspendaredefinitiv la 2 ani de închisoare cu suspendaredefinitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare

Tânãrul a fost rãnit, la faþa locului
fiind solicitatã o ambulanþã care l-a
preluat ºi transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde a
rãmas internat.

„Pe numele tânãrului a fost
întocmit dosar penal pentru condu-
cerea unui vehicul pe drumurile
publice de cãtre o persoanã care nu
posedã permis corespunzãtor cate-
goriei, cercetãrile fiind continuate de
cãtre poliþiºtii de la Biroul Rutier
Craiova”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU

Au trecut, iatã, aproape douãzeci ºi pa-
tru de ore de la aventura mea de câteva
ceasuri trãitã ºi experimentatã, pe viu,
cum se spune, în acel spaþiu al UPU Dolj
(secþia de urgenþã, parcã i se spunea),
încã neprimitor, mai adecvat scenografiei
unui alt film din neorealismul autohton atât
de bine vãzut în afarã. Nu ºi… înãuntru.
Probabil tocmai fiindcã aici ficþiunea nu
mai poate bate… realitatea. Hâdã. Revol-
tãtoare Dar cãreia nu i te poþi opune. Pare
fãrã leac.

Am fost toatã viaþa mea, îndeosebi în
anii, deloc puþini, în care am fãcut pe…
scribul jurnalistic, foarte apropiat de me-
dici ºi de problemele lor, unele cu totul
speciale: medici aruncaþi în uitare (când
se va gândi cineva sã-i cinsteascã memo-
ria fondatorului neurologiei ºi psihiatriei ol-
tene, dr. Sava Lãzãrescu, împrumutându-i
numele actualului Spital nr. 3?!) cu pasiu-
ne pentru profesiune, respect faþã de pa-
cient ºi faþã de breaslã, ori alþii din gene-
raþia mea, chirurgi ºi generaliºti de excep-
þie, crescuþi miraculos la umbra unor re-

O dupã-amiazã la UPU DoljO dupã-amiazã la UPU DoljO dupã-amiazã la UPU DoljO dupã-amiazã la UPU DoljO dupã-amiazã la UPU Dolj
marcabili mentori ai primilor ani de medi-
cinã universitarã din Bãnie. De aceea, am
simþit mereu, în situaþii jenante în care s-
au gãsit unitãþi spitaliceºti ori cadre medi-
cale individuale, un sentiment ambiguu, de
chin ºi de protest, sub semnul neputinþei
de a înþelege gesturi ºi erori pe care mai
ales aceastã nobilã profesiune n-ar trebui
sã ºi le permitã.

Acelaºi sentiment l-am retrãit ºi marþi
dupã-amiazã în acel loc în care ar trebui sã
fie evaluatã poate cea mai preþioasã dintre
toate virtuþile profesiunii de medic: dragos-
tea sau grija – ºi îngrijorarea vãditã, asu-
matã – faþã de semenul în suferinþã. Cu-
nosc condiþia deplorabilã a sistemului sani-
tar românesc, supus, periodic, dupã un
odios calendar electoral, unei reforme care,
în final, se transformã aproape invariabil
în contrariul ei. Nici aici, în secþia de ur-
genþã, lucrurile nu stau altfel: aparaturi, nu
ºtiu dacã vechi ori noi, însã mai tot timpul
defecte, nefuncþionale; lipsã de cadre ºi,
cum se observã cu ochiul liber, îndeosebi
de cadre mature ºi experimentate, trecute

prin examenele dure ale acestei „speciali-
zãri”; locuri de primire insuficiente, cu pa-
turi ºi cãrucioare în suferinþã, cu o singurã
baie mai mult defectã ºi multe alte neajun-
suri ascunse privirilor strãine, dar ºtiute de
cei care trebuie sã le înfrunte.

Iatã de ce ezit în a arunca, eu primul ºi
fãrã discernãmânt,… evanghelica piatrã.
Nu neg nici mãcar ipoteza cã, în circum-
stanþe date, câþiva medici ºi asistenþi din
acest sector sã fie puºi ºi în situaþii de un
anumit eroism: de care, evident, în condi-
þii normale, nici n-ar trebui sã fie nevoie.

ªi, totuºi… Un lucru m-a rãvãºit ºi m-a
determinat sã mã revolt: atitudinea de tota-
lã, jenantã, condamnabilã ºi crasã indife-
renþã din partea personalului.

Poate cã eu însumi sedus de condiþia
pacientului… normal, am rezistat tentaþiei
de a suna pe cineva „cunoscut” ºi, ca într-
un stat, presupus la fel de „normal”, m-am
supus acestui ritual transformat, în decurs
de câteva ceasuri, într-un adevãrat coºmar.
Înscris într-un registru, mi s-a spus sã iau
loc pe o bancã ºi sã aºtept cã voi fi che-

mat; n-am fost nici dupã o orã, nici dupã
douã ºi, puþin peste trei, am aflat cã încã
mai era un pacient înainte-mi, asta în con-
diþiile în care niºte „neni Bebe” tot intrase-
rã, purtaþi de braþe de niºte halate albe etc.,
etc. ªi, oricât aº fi greu de crezut, mãrturi-
sesc cã aº fi preferat, în acel balamuc, într-
un decor plin de turpitudine, ca mãcar o
singurã persoanã din cele zece-douãzeci,
nu le-am numãrat, ce se aflau acolo de ser-
viciu sã fi încercat, fie ºi o singurã datã, sã
ne surâdã, sã ne dea impresia cã ºtia de
prezenþa noastrã, sã ne îmbãrbãteze, pe toþi
odatã, dacã nu pe fiecare în parte…N-ar fi
fost de ajuns. Ar fi fost însã un semn, mi-
nim, ce-i drept, de decenþã ºi de cuviinþã
faþã de oameni în suferinþã, plãtitori de taxe,
pentru care opþiunea de a trece prin acel
loc e deseori sinonimã cu acceptarea pro-
bei purgatoriului.

Mãcar atât. Un zâmbet poate ºi vindeca
uneori, mai ales când el provine de la omul
în alb. În absenþa lui, dar ºi fiindcã de re-
formã în sistem e mai bine sã se tacã, se
stinge ºi ultima pâlpâire de speranþã.

Cu aceastã ocazie, Florin Stan-
cu, administratorul public al jude-
þului Dolj, a reafirmat angajamen-
tul Consiliului Judeþean Dolj de a
susþine în continuare performanºa
în domeniul sportiv ºi a adresat un
mesaj de felicitare fondatorilor
Muzeului Sportului Doljean.

„Sunt onorat sã reprezint Con-
siliul Judeþean Dolj ºi pe domnul
preºedinte Ion Prioteasa la aceastã
manifestare, care marcheazã un
moment important pentru judeþul
nostru: reaºezarea Muzeului Spor-
tului Doljean într-o casã nouã, mult
mai frumoasã, mult mai încãpãtoa-
re, una în care putem sã venim cât
mai mulþi ºi cât mai des.  Consiliul
Judeþean Dolj, dupã cum se ºtie,
este un aliat al sportului: premiazã
elevii cu rezultate deosebite la com-
petiþiile sportive ºi, de asemenea,
finanþeazã sportul profesionist,
având un club de copii ºi juniori
care desfãºoarã aceastã activitate.
Aºadar, suntem cu totul alãturi de
fenomenul sportiv din judeþul nos-
tru ºi vom face acest lucru ºi în
continuare.

Administratorul public al judeþului Dolj, Florin Stancu:

„Consiliul Judeþean Dolj,
un aliat al sportului”

Administratorul public al judeþului Dolj, Florin Stancu, a
participat, ieri, la festivitatea de redeschidere a Muzeului
Sportului Doljean, al cãrui nou sediu se gãseºte în clãdirea

Sãlii Polivalente din Craiova.

«Ai câºtigat?
Continuã! Ai pierdut?

Continuã!»
Reprezentnatul judeþului a mai

spus cã la acest muzeu aducem
aminte de istorie, de performanþa
din judeþul Dolj. „Vorbim despre un
loc în care tinerele generaþii îºi pot
gãsi modele, un loc în care poate
fi învãþat modul în care s-au obþi-
nut cele mai bune rezultate în
sport. Îmi vin în minte cuvintele
lui Pierre de Coubertin de fiecare
datã când vorbim despre sport: «Ai
câºtigat? Continuã! Ai pierdut?
Continuã!» Trebuie sã ºtim sã fa-
cem acest lucru. Renunþarea este
o slãbiciune. Sã încercãm încã o
datã este calea cea mai potrivitã
cãtre succes.  În încheiere, vreau
sã-i felicit pe cei care au avut
aceastã iniþiativã, pentru ca astãzi
sã putem cu toþii sã intrãm cu drag
în acest muzeu ºi sã ne aducem
aminte de istoria sportului doljean“,
a declarat Florin Stancu, adminis-
tratorul public al judeþului Dolj.

MARGA BULUGEAN

Nu de Piteºti este vorba, ci de Pie-
leºtii din judeþul Dolj, unde victime
sunt conducãtorii auto care tranzi-
teazã aceastã localitate. Comuna Pie-
leºti are ceva deosebit faþã de alte
localitãþi doljene sau ale patriei. Res-
pectiv, atât intrarea, cât ºi ieºirea
sunt prevãzute cu douã benzi de cir-
culaþie pentru autovehicule. Astfel,
ieºirea în sensul Pieleºti – Craiova
este prevãzutã cu douã benzi de cir-
culaþie, pe o distanþã de circa 100
de metri, viteza fiind limitatã, prin
semnul adecvat, la maximum 50km/
h. Pentru cã ºoferii, scãpaþi din co-
loana în care traverseazã comuna
menþionatã, formatã din autoturis-
me sau maºini mai mari, se vor în-
scrie pe banda a doua ºi vor încerca
sã depãºeascã maºinile cu gabarit
care ruleazã, evident, pe prima ban-
dã. În felul acesta, depãºesc viteza
de 50 km/h ºi sunt supuºi unor sanc-
þiuni contravenþionale. Numai cã, din
cauza tronsonului scurt de drum ºi
a lipsei de spaþiu unde sã staþioneze
maºina cu aparatul radar instalat pe
ea, niciodatã în aceastã ieºire din lo-
calitate nu întâlneºti un echipaj de
poliþie, deºi, de reþinut, este porþiu-
nea în care s-au înregistrat cele mai
multe tragedii rutiere. Alta
e situaþia la ieºirea din co-
muna Pieleºti în direcþia
Balº. ªi iatã cum stau lu-
crurile. Cu aproximativ
50-60 de metri înainte de
ieºire, existã un indicator
care limiteazã viteza la
50km/h, inutil din moment
ce, prin lege, viteza este
reglementatã, cum bine se
ºtie, la 50 de km/h în lo-
calitãþi. Dupã acest indica-

Aþi auzit de „fenomenul Pieleºti”?
M. ALEXANDRU

tor se aflã semnul care aratã
ieºirea din localitate, iar pe
acelaºi suport este instalat un
alt indicator, care limiteazã ia-
rãºi viteaza la 50 km/h. Pen-
tru ca dupã alþi 50 de metri sã
aparã un alt indicator, care li-
miteazã viteza la 50 km/h, ºi
un altul care interzice depãºi-

rea. Amplasare inutilã, din moment
ce existã linia continuã. La micã dis-
tanþã de aceste indicatoare, ºoseaua
se desprinde în douã benzi, cam de
200 de metri lungime, pânã într-o cur-
bã la dreapta, pen-
tru ca, dupã alþii
300 de metri, cele
douã benzi sã se
unifice, formând
iarãºi o singurã ban-
dã de circulaþie.
Acesta este locul
vulnerabil, în care
vegheazã agenþii de
circulaþie. Aceºtia
stau în vârful pan-
tei ºi oricine îndrãz-
neºte sã meargã pe
banda a doua cu mai mult de 50 km/
h va beneficia de o „felicitare” din par-
tea celor care sunt plãtiþi sã contribu-
ie la siguranþa traficului rutier. Foarte
interesant este faptul cã, la câþiva ki-
lometri mai departe, pe sensul de cir-
culaþie spre Balº, ºoseaua se desprin-
de din nou, pe o lungime de câteva
sute de metri, pe douã benzi ºi, iarãºi,
– sigur cã aþi ghicit – viteza este limi-
tatã la 50 km/h. Semnele de circula-
þie se amplaseazã de cãtre adminis-

tratorul drumului naþional, cu avizul
Poliþiei Rutiere. Prin urmare, în loca-
litatea Pieleºti s-a dispus amplasarea
semnelor de circulaþie dupã ce, în
prealabil, s-a obþinut avizul Poliþiei Ru-
tiere a judeþului Dolj. În ceea ce pri-
veºte semnele amplasate dupã termi-
narea localitãþii Dolj, CNADNR a ur-
mat aceeaºi procedurã. De ce a pro-
cedat în felul acesta CNADNR, atâta
verme cât rostul celor douã benzi de
circulaþie este de a decongestiona tra-
ficul ºi nu de a-l încurca mai mult,
prin obligarea ºoferilor de a conduce

pe aceleaºi benzi cu aceeaºi vitezã?
Cei de la CNADNR habar nu au de
amplasarea acestor semne, însã cei
de la Poliþia Rutierã sunt bãnuiþi, ne
referim la cei care o conduc, ºi de
simþ practic, ºi de cunoaºterea legis-
laþiei. De ce se admite actuala stare
de lucruri, într-o zonã de-a dreptul
vulnerabilã, e mai greu de înþeles. Un
lucru este cert: numãrul mare de
sancþiuni aplicate participanþilor la tra-
fic la ieºirea din comuna Pieleºti cã-

tre Balº nu a împiedi-
cat producerea unor
tragedii mediatizate.
Concluzia este una sin-
gurã: o reanalizare
atentã, atât a oportu-
nitãþii unor indicatoa-
re, cât ºi prezenþa, nu
atât a radarului bine
dosit, cât a unor poli-
þiºti cu vocaþie în diri-
jarea circulaþiei.
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Pentru cã proiectul unui mare
spital municipal, care ar fi trebuit
sã fie ridicat lângã Parcul Tine-
retului, pe un teren al Primãriei
Craiova, nu poate fi finanþat, au-
toritãþile locale au pus în schemã
construcþia unui spital mai mic pe
care sã poatã sã-l finanþeze cu
bani de la bugetul local. Primarul
Lia Olguþa Vasilescu a declarat

ieri cã noul spital va fi, de fapt, o
aripã a Filantropiei, care va fi
amenajatã pe amplasamentul a
trei secþii vechi ce vor fi demola-
te. „Urgenþa, Cardiologia ºi, pro-
babil, Hematologia vor fi demo-
late. Pe amplasamentul lor va fi
clãdirea cea nouã. Noi vrem ca
lucrarea sã meargã foarte repe-
de, ne ºi apucãm de SF. Chiar în
aceastã sãptãmânã, vreau sã îl
atribui prin încredinþare directã,
ca sã nu mai stãm 6 luni în licitaþii
cã este o nebunie. Va costa sub
30.000 de euro ºi, dupã ce va fi
fãcut, vom scoate la licitaþie PT-
ul ºi execuþia. Va dura ºase luni,
deci undeva, în primãvara anului
viitor, ne vom apuca de construc-
þia spitalului”, a anunþat primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.

Noua aripã a spitalului
va costa 500.000 de euro

Noua aripã a spitalui va fi un
bloc de trei etaje, lucrãrile de
execuþie fiind estimate la suma
de 500.000 de euro. În ceea ce
priveºte dotarea cu aparaturã
medicalã, primarul Craiovei a
declarat cã se vor accesa fon-

duri de la bugetul de stat, fiind
necesari în jur de 3 milioane de
euro, dintre care 300.000 de
euro sã fie constribuþia de 10%
a Primãriei Craiova. „Dacã ni
se aprobã, spunem bogdapros-
te, dacã nu va trebui sã supor-
tãm noi de la buget ºi aparatu-
ra. Deocamdatã, un aparat de
imagisticã este absolut nece-
sar”, a mai spus edilul-ºef din
Bãnie. Cert este cã autoritãþile
iau în calcul sã suporte întrega
investiþie: „Chiar am discutat
despre bugetul de anul viitor ºi,
în mod sigur, vom prinde ºi spi-
talul. Va fi construit numai cu
fonduri de la primãrie pentru cã,
din pãcate, pe orice fel de îm-
prumut vrei sã faci, trebuie sã
treci pe la comisia de avizare a
împrumuturilor de la Ministerul
Finanþelor. Pe fonduri europe-
ne, deocamdatã, nu este deschi-
sã axa de construcþie de spitale
dec la zero ºi, oricum, ministe-
rul Sãnãtãþii nu mai aprobã con-
strucþii de spitale municipale
foarte mari”.

Clãdirile actuale sunt greu
de întreþinut

Cadrele medicale spun cã ri-
dicarea unor spaþii medicale noi
este justificatã din moment ce mai
toate clãdirile sunt vechi ºi acu-
muleazã facturi record la utilitãþi.
„Aici cheltuim cel mai mult pen-
tru partea de utilitãþi. Tavanele
sunt foarte înalte, clãdirea nu este
izolatã, fiindcã este monument
istoric, deci asta înseamnã cos-
turi foarte mari. Este foarte mare
factura la utilitãþi, de 5 milioane
de lei pe lunã. În plus, este ºi spi-
tal pavilional ºi fiecare pavilion are
centralã proprie, se pierde cãldu-
rã”, a precizat Alice Gavrilã, ma-

nagerul Spitalului Municipal Filan-
tropia. În plus, gradul de aglome-
rare al spitalului este tot mai
mare. La Secþia de Hematologie,
cele 45 de paturi sunt insuficien-
te, numãrul de pacienþi care ajung
aici fiind dublu întrucât este sin-
gurul astfel de centru între Timi-
ºoara ºi Bucureºti. „Toate saloa-
nele sunt pline. Sunt pacienþi în
general cu boli incurabile, cu o
stare generalã foarte proastã,
care necesitã condiþii de trata-
ment speciale. Este greu sã men-
þii ºi toate regulile de tratament
impuse de Sanepid, când ai un
aflux de pacienþi aºa de mare, un
indice de utilizare a patului peste
media naþionalã”, a adãugat ma-
nagerul de la Filantropia. Când
aceste clãdiri vor fi demolate,
pacienþii vor fi mutaþi în alte
spaþii ale spitalului.

Spitalul de 20 de milioane
de euro rãmâne în cãrþi

Pe de altã parte, municipalita-
tea craioveanã nu renunþã nici la
ideea de a avea un mare spital
pe un amplasament nou. „Mi-ar
fi plãcut sã fac acel spital de 20
milioane de euro vizavi de Parcul
Tineretului, dar pentru cã nu se
poate, deocamdatã, o sã ne mul-
þumit cu acest spital care cred eu
cã va acoperi necesitãþile. În-
seamnã un împrumut multianul pe
care nu ni-l aprobã nimeni. Sigur
cã mi l-aº fi dorit, aºa cum visea-
zã orice craiovean, dar pentru cã
nu se poate, ºi promisiunea este
promisiune, am spus cã ne înca-

drãm în bugetul nostru local ºi
vom face ceea ce ne permitem”,
a mai spus Lia Olguþa Vasilescu.

Maternitatea va fi gata
la sfârºitul anului

În paralel, ieri, se lucra de zor
la Maternitatea spitalului, care ar
trebui sã fie gata pânã la sfârºitul
acestui an. Lucrãrile de renova-
re au fost suportate de Primãria
Craiova, care a alocat în acest an
o sumã de 2 milioane de euro
pentru modernizarea sãlilor de
tratament ºi de operaþie, a saloa-
nelor, grupurilor sanitare ºi holu-
rilor. „Aþi vãzut diferenþa între
saloane, cred cã este semnifica-
tivã. Noi trebuie sã terminãm
pânã la sfârºitul anului pentru cã
am alocat bani de la buget ºi ei
trebuiesc cheltuiþi. S-au alocat
cãtre Filantropia aproximativ 2
milioane de euro, niciodatã nu s-
a mai întâmplat aºa ceva. Asta
atestã grija pe care o avem faþã
de mãmicile care vor sã aducã
pe lume copii. La finalul anului,
când vom mai face o vizitã, o sã
vedeþi cum aratã o maternitate de
top, seamãnã mult cu ceea ce am
vãzut în Bucureºti, la Filantropia,
care e cotat la ora actualã ca cel
mai bun spital din România”.
Anual, medicii trateazã, în Mater-
nitatea spitalului Filantropia, în jur
de 1.700 paciente. Doctorii vor-
besc de o creºtere semnificativã
a gravidelor care ajung aici, nu-
mãrul acestora dublându-se în
ultimul timp, de la aproximativ 100
la 200 de cazuri pe lunã.

În curtea Spitalului Municipal Fi-
lantropia va fi ridicatã o nouã aripã
a unitãþii sanitare, care va înlocui
trei corpuri de clãdire vechi în care
acum funcþioneazã Urgenþa, Cardio-
logia ºi Hematologia. Noul spital va
avea trei etaje ºi va fi construit în
totalitate cu bani de la bugetul local,

aproximativ 500.000 de euro, urmând
ca dotãrile sã fie fãcute cu bani atraºi
de la bugetul de stat. Singurul corp
de clãdire ce va fi pãstrat este actua-
la Maternitate care se aflã acum în
plin proces de reabilitare, lucrãrile
fiind programate sã se termine la
sfârºitul acestui an.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU
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Tema sub care se deruleazã pro-
iectul se intituleazã : “Cine vrea
sã ne jucãm?!” ºi antreneazã la-
olaltã elevi ºi profesori. Multicul-
turalitatea ºi multilingvismul sunt
puse în evidenþã prin activitãþile
care se deruleazã în cadrul aces-
tui proiect. „Prin intermediul aces-
tui parteneriat vom încerca sã
îmbunãtãþim abilitãþile sociale,
sportive ºi lingvistice ale elevilor
noºtri. Vom face aceast lucru prin
strategii didactice ºi metode care
combinã procesul învãþãrii cu ex-
perienþa ºi diversitata jocului in-
teractiv.  Jocurile pentru copii vor
fi mediul de învãþare ºi vor sti-
mula spiritul de competiþie al ele-
vilor noºtri”, a precizat prof.Do-

“Cine vrea sã ne jucãm?!”,“Cine vrea sã ne jucãm?!”,“Cine vrea sã ne jucãm?!”,“Cine vrea sã ne jucãm?!”,“Cine vrea sã ne jucãm?!”,
proiect ºcolar Comenius, derulat la Mârºaniproiect ºcolar Comenius, derulat la Mârºaniproiect ºcolar Comenius, derulat la Mârºaniproiect ºcolar Comenius, derulat la Mârºaniproiect ºcolar Comenius, derulat la Mârºani

Timp de aproape o sãptãmânã, în pe-
rioada 6-12 octombrie, ªcoala Gimna-
zialã nr 1, din localitatea Mârºani, ju-
deþul Dolj este gazda unei întâlniri, cu
participare internaþionalã, ce face par-
te din proiectul ºcolar, multilateral

„Comenius”, finanþat cu fonduri de la
Comisia Europeanã. Sunt prezente ast-
fel, mai multe delegaþii, ce provin de la
ºcolile  partenere, din Europa, cum ar
fi cele din Spania, Anglia, Polonia, Tur-
cia ºi Portugalia.

ru Savu, manager de proiect.
Reprezentnatul ºcolii gimnaziale
de la Mârºani a mai spus vizavi
de acest proiect, cã scopul sãu ar
fi ºi acela de a stimula nevoia pen-
tru educaþie a elevilor prin cea mai
uºoarã metodã: jocul. „Le vom
oferi elevilor noºtri un echilibru
între jocurile pe calculator care
uneori afecteazã comportamentul
lor ºi experienþa realã a jocurilor
tradiþionale ale copilãriei fapt care
îi va ajuta sã realizeze importanþa
integrãrii sociale ºi legãtura cu prie-
tenii”, a mai completat prof. Savu.

„Jocurile Europene”
Totodatã cadrul didactic a mai

spus cã se doreºte ºi realizarea

acestor lucruri într-un mediu
multicultural oferit de colabora-
rea cu diferite ºcoli din Uniunea
Europeanã. „Elevii noºtri vor lu-
cra în echipe pentru fiecare ºcoalã
partenerã, pentru a descoperi jo-
curile tradiþionale ale fiecãrei þãri.
În timpul întâlnirilor de proiect
elevii vor împãrtãºi jocurile ºi le
vor juca împreunã pe perioada
desfãºurãrii competiþiei intitula-
te „Jocurile Europene” care va
avea loc în fiecare ºcoalã. De
asemenea, îºi vor îmbunãtãþi abi-
litãþile lingvistice ºi culturale prin
comunicarea cu partenerii lor ºi
prin prezentãri ale tradiþiilor ºi
istoriei naþionale. Jocurile vor fi
folosite ca ºi instrument de co-

municare, elevii vor împãrtãºi
sentimente de toleranþã ºi priete-
nie în timp ce se vor juca  cu
prietenii lor din alte þãri. Instru-
mentele TIC vor fi ºi ele folosite
pe parcursul implementãrii pro-
iectului pentru activitãþi precum:

realizarea de prezentãri power
point ale jocurilor ºi prezentãri
culturale despre fiecare þarã par-
tenerã realizate pentru web site-
ul proiectului”, a mai spus prof.
Doru Savu, managerul de proiect.

MARGA BULUGEAN

„Zilele Carierei” oferã craiove-
nilor posibilitatea de a interacþiona
în mod direct cu reprezentanþii
companiilor, dar ºi acces la infor-
maþii legate de oferta locurilor de
muncã disponibile. Reprezintã tot-
odatã ºi un mediu optim pentru a
îmbina douã dintre cele mai impor-
tante elemente componente de pe
piaþa muncii: cererea ºi oferta.
“Companiile care ºi-au confirmat
deja prezenþa sunt: Palace Tour,
Ubisoft, OTIMMC Craiova, Digi-
tal Grafix, Bridge IT, Polisea, Cum-
mins Generator Technologies, Vo-
dafone, Decathlon, Dagmar D.V.,
Hella, Leroy-Merlin, Primaserv,
American Experience. Evenimen-
tul ce are ca scop dezvoltarea eco-
nomiei locale prin dinamizarea for-
þei de muncã, se adreseazã tuturor
categoriilor sociale, atât ºomerilor

O nouã ediþie a evenimentului
„Zilele Carierei”

cât ºi persoanelor
care ocupã deja un
loc de muncã, atât
celor cu experien-
þã cât ºi tinerilor
proaspãt absol-
venþi care, în ca-
drul acestui eveni-
ment, vor avea
ºansa de a obþine
informaþii direct
de la sursã”, anun-
þã organizatorii.

Ofertele com-
paniilor partenere vizeazã domenii
precum: tehnic, comercial, infor-
matic, dar urmãresc ºi instruirea
potenþialilor angajaþi, prin facilita-
rea accesului la cursuri de forma-
re profesionalã, dezvoltare a com-
petenþelor lingvistice ºi programe
de practicã în strãinãtate. « „Zile-
le Carierei” din aceastã toamnã
constituie cea de-a IV-a ediþie a
evenimentului, dupã ce ultimele
ediþii au fost bine primite atât de
companiile din Craiova care au
ales sã se implice direct în pro-
iect, dar ºi de craiovenii care au
venit într-un numãr foarte mare
pentru a-ºi gãsi un loc de muncã
potrivit nevoilor personale», au
mai precizat organizatorii evenime-
nului destinat craiovenilor aflaþi în
cãutarea unui loc de muncã.

ALINA DRÃGHICI

AIESEC Craiova în parteneriat cu Primãria Municipiului
Craiova, Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj ºi RAT Craiova
organizeazã  „Zilele Carierei”. Evenimentul ce aduce aproa-
pe de craioveni câteva dintre cele mai importante companii
renumite la nivel local, naþional ºi chiar internaþional, începe
astãzi ºi se desfãºoarã pânã mâine în foaierul Teatrului Naþio-

nal  „Marin Sorescu”, în intervalul orar 10:00 - 17:00. Conferinþa îºi propune
sã fie un forum multidisci-
plinar al cercetãtorilor din
industrie ºi mediul acade-
mic, aducând în dezbatere
probleme actuale ºi de per-
spectivã din Automaticã ºi
Calculatoare ºi oferind ca-
drul de prezentare pentru
rezultate recente de cerce-
tare ºi perspective din acest
domeniu în ascensiune. Vor
fi prezentate lucrãri plena-
re invitate, contribuþii, se-
siuni invitate, demonstraþii
practice.

Peste 150 de participanþi
Prezenta ediþie este organizatã

pentru a doua oarã de cãtre Uni-
versitatea din Craiova, prin Facul-
tatea de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã, având drept parte-
neri Universitatea Tehnicã
“Gheorghe Asachi” din Iaºi ºi Uni-
versitatea “Dunãrea de Jos” din
Galaþi, precum ºi Institutul de
Cercetãri ºi Inginerie în Automa-
ticã IPA CIFATT Craiova, sub
patronajul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii – Autoritatea Naþionalã
de Cercetare ªtiinþificã, al Acade-
miei de ªtiinþe Tehnice din Româ-
nia, al Societãþii Române de Au-
tomaticã ºi Informaticã Tehnicã
ºi al Secþiunii Române a IEEE (In-
stitute of Electrical and Electro-
nic Engineering). La fel ca ºi edi-

Conferinþã internaþionalã la Automaticã ºi Calculatoare
Conferinþa internaþionalã la Automaticã ºi Cal-

culatoare ICSTCC 2013 (International Conferen-
ce on System Theory, Control and Computing) din
11-13 Octombrie 2013, Sinaia, Hotel Palace este la
a patra ediþie sub aceastã formulã unificatã. Ea a
apãrut din fuziunea a trei conferinþe separate ale
domeniului organizate distinct de Universitatea din
Craiova (Facultatea de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã) – SINTES (International Conferen-

ce on System Theory and Control), Universitatea
Tehnicã “Gheorghe Asachi” din Iaºi (Facultatea
de Automaticã ºi Calculatoare) – SACCS (Inter-
national Symposium on Automatic Control and
Computer Science) ºi Universitatea “Dunãrea de
Jos” din Galaþi (Facultatea de Automaticã, Calcu-
latoare, Inginerie Electricã ºi Electronicã) – SIM-
SIS (International Symposium on Modelling, Si-
mulation and Identification Systems).

þiile precedente, Conferinþa se
bucurã de co-sponsorizarea teh-
nicã a Societãþii de Automaticã
(Control System Society) a IEEE
– una din cele mai mari asociaþii
profesionale de specialitate din
lume, având peste 500.000 de
membri specialiºti din toate dome-
niile ingineriei electrice ºi electro-
nice. Un element de noutate al
acestei conferinþe, pentru cei cir-
ca 150 de participanþi estimaþi,
majoritar de peste hotare, dar ºi
din þarã, universitari, cercetãtori,
doctoranzi ºi specialiºti din me-
diul economic, este preluarea ºi
indexarea în baza de publicaþii a
IEEE, IEEExplore, consideratã a
fi una din primele ca importanþã
în domeniu, cu o reputaþie de exi-

genþã ºi capacitate de
diseminare impecabi-
lã. Prin acordarea cã-
tre IEEE a copyright-
ului se asigurã o mai
bunã diseminare ºi vi-
zibilitate internaþiona-
lã a lucrãrilor confe-
rinþei. Conferinþa be-
neficiazã de sprijinul
unor firme de presti-
giu în calitate de par-
teneri ºi sponsori.
Primul partener ºi
sponsor al ICSTCC
2013 este compania
Romtelecom, liderul
pieþei de comunicaþii

fixe din România, care oferã ser-
vicii inovatoare ºi în domeniul In-
ternet, televiziune digitalã, IPTV,
spaþiu de gãzduire de date, servi-
cii combinate de date ºi voce. Cel
de-al doilea partener de tradiþie al
conferinþei este Romtek Electro-
nics SRL, care oferã servicii de
proiectare, furnizare ºi instalare de
echipamente/sisteme ºi consultan-
þã pentru aparate ºi sisteme de
mãsurã ºi control, platforme edu-
caþionale, sisteme pentru audio/vi-
deo/TV/film. De asemenea, con-
ferinþa este sponsorizatã ºi de Top
Edge România, Dolsat Consult,
SMC România, POLISEA Româ-
nia, NETROM România, Sintec
Media ºi UBISOFT România.

ALINA DRÃGHICI
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Intrare în Slatina numai pe baza
paşaportului de oltean!

Distracţia va fi cuvântul de or-
dine al acestei săptămâni la Slati-
na, unde localnicii sunt invitaţi să
petreacă patru zile pe străzile
oraşului – la propriu, pentru că nu
puţine dintre evenimentele cuprin-
se în program se vor desfăşura pe
bulevardul „Al. I. Cuza”. Festiva-
lul de Umor „Oltenii &... restu’
lumii” debutează astăzi, ora 11.11,
la podul de peste Olt, cu tradiţio-
nala vamă oltenească. Toţi cei care
nu sunt de pe aceste meleaguri şi
vor să treacă prin Slatina vor avea
nevoie de paşaport de oltean. Vor
fi întâmpinaţi de oficialităţile loca-
le şi invitaţii speciali ai evenimen-
tului cu pastramă, mămăligă, vin
şi praz, dar şi cu fanfara şi dansa-
torii de la Ansamblul Profesionist
„Doina Oltului”.
Meşterii populari şi producătorii
agroalimentari ies la bulevard

Pe bulevard – probabil cel mai
căutat loc în zilele festivalului –,
slătinenii sunt aşteptaţi
la ora 13.13 la deschi-
derea Târgului Meşteri-
lor Populari, a Târgu-
lui producătorilor agro-
alimentari, dar şi a…
butoiului cu vin şi glu-
me, care, împreună cu
muzic a de taraf , vor
c urge din belşug la
Mustăria „La căţaua le-
şinată”. De asemenea,
se inaugurează „Birou-
rile Paşapoarte – loc de

Festivalul „Oltenii &… restu’ lumii”,  cu praz şi
pastramă, vin şi glume, muzică şi caricatură

„Off”-urile lui Gabriel Bratu,
de 65 de ani publicate
în cotidianul „Cuvântul Libertăţii”

Expoziţia de caricatură „Off”-uri prezentată la Slatina de Gabriel
Bratu, vicepreşedinte al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din Ro-
mânia, cuprinde mai multe lucrări pe care cunoscutul grafician craio-
vean le-a publicat, de-a lungul timpului, în cotidianul „Cuvântul Libertă-
ţii”. De altfel, s-ar putea spune că este cel mai longeviv caricaturist de
presă din România, chiar luna aceasta împlinindu-se 65 de ani de când,
zi de zi, îşi spune “Off-urile” în paginile acestui ziar, cu un umor ine-
puizabil, pe care îi urăm să-l aibă mulţi ani de-acum înainte.

«De „Cuvântul Liber-
tăţii” mă leagă activitatea
de dinainte, la ziarul la
care am debutat, eu con-
siderând actualul cotidian
continuatorul începuturi-
lor mele. Aici am o bucă-
ţică din sufletul meu»,
mărturisea artis tul,  cu
emoţie, în urmă cu câţi-
va ani. Gabriel Bratu a de-
butat în 1948 în ziarul cra-
iovean „Înainte”, azi „Cu-
vântul Libertăţii”. Rubrica sa de caricatură zilni-
că, mic panou de îndreptare a moravurilor, mai întâi
fără titlu, cu timpul şi-a conturat instanţa: „Negru pe alb” (anii ’50), „In-
stantanee” (anii ’60), „Pe şleau”, „Pilule amare”, „Bile negre” (anii ’70),
„De la obraz” (anii ’80), pentru a se statornici la „Off-uri” (de la începutul
anilor ’90), definind cursivitatea unui caricaturist de cursă lungă.

De-atunci, din anii ’50, Popescu, unul dintre „personajele” sale, spune
povestea sa, dar mai ales pe a celorlalţi. A fost atent la ce i s-a întâmplat în
familie, la ce se întâmplă prin vecini, pe stradă, în tagme sau în societate.
„Omuleţul lui Gabriel Bratu, cu o lentoare a mişcărilor care ne facem să
înţelegem că mai avem încă timp, greu de ocolit ca şi artistul care l-a
întrupat – adică i-a dat un trup după chipul şi asemănarea sa –, a fost
„aruncat” sau implicat de artist în cele mai năstruşnice ipostaze pentru a
ne arăta în fapt cine suntem şi nu ce vrem să părem a fi, în ce lume
paradoxală trăim şi, mai ales, cum trăim”, remarca Florin Rogneanu,
managerul Muzeului de Artă din Craiova.

Slatina se va transforma de astăzi, până la sfârşitul săptă-
mânii, în capitala umorului, odată cu debutul celei de-a XIX-
a ediţii a Festivalului de Umor „Oltenii &… restu’ lumii”. Invi-
taţi la eveniment sunt actriţa Adriana Trandafir, scriitorul
Cornel Udrea, caricaturiştii Ştefan Popa Popa’s şi Gabriel
Bratu, iar programul pregătit de organizatori cuprinde Târ-
gul Meşterilor Populari,  Salonul Internaţional de Caricatu-
ră, parade ale portului popular şi spectacole folclorice, lansări
de cărţi, concursuri ale epigramiştilor şi caricaturiştilor, reci-
taluri de umor, bucătărie tradiţională ş.a.

aplicat moaca pe paşaportul ol-
tean”, „agenţi” responsabili fiind
desemnaţi caricaturiştii Cătălin Mi-
halache şi Gogu Neagoe. Mâine,
11 octombrie, la 10.10, tot aici se
va deschide bucătăria tradiţională:
preparate culinare gătite pentru pu-
blic, nelipsită fiind ciorba olteneas-
că de praz.

Maria Tănase, evocată
de Adriana Trandafir
într-un recital actoricesc

Iubitorii festivalului au parte şi
anul acesta de numeroase evenimen-
te culturale. Astăzi, la ora 14.14, la
Galeria „Artis” a Muzeului Judeţean
Olt are loc vernisajul expoziţiei de ca-

ricatură veche româneas-
că Ştefan Popa Popa’s şi
a expoziţiei de caricatu-
ră „Off”-uri, de Gabriel
Bratu. Centrul Cultural
„Eugen Ionescu” va găz-
dui, apoi, mai multe lan-
sări de cărţi – între care
„La umbra păsării Co-
libri”, de Cornel Udrea,
şi „Respect la purtător.
Portrete mici pentru oa-
meni mari”, de Viorel
Baciu, ambele publicate

anul acesta la Editura „Napoca
Star” –, o expoziţie de pictură naivă
realizată de Ioan Maric şi un con-
curs de recitaluri dramatice.

Tot aici – mâine, 11 octombrie,
ora 18.18 – Adriana Trandafir va
susţine un recital extraordinar Ma-
ria Tănase. Copil fiind, actriţa a
avut ocazia să o întâlnească pe
marea interpretă, cu prilejul unui
recital prezentat la căminul cultu-
ral din satul său natal. Mai târziu a

devenit admiratoare ferventă a
acestei voci de referinţă a muzicii
româneşti şi a înfiinţat Fundaţia
Culturală „Maria Tănase”.

Festivalul de la Slatina va fi con-
dimentat, bineînţeles, şi cu multă
muzică bună. Pe scena ce va fi
amplasată pe acelaşi bulevard vor
urca artiştii de la „Doina Oltului”,
câteva ansambluri folclorice din
judeţ, dar şi cunoscuţi interpreţi de
muzică uşoară şi populară.

Actorul Valeriu
Dogaru – 75 de
ani de viaţă şi
50 de ani în
slujba teatrului

Actor al Teatrului Naţional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova încă din
1964, Valeriu Dogaru împlineşte as-
tăzi 75 de ani de viaţă, dintre care 50
în slujba scenei! A absolvit cursurile
Institutului de Artă Teatrală şi Cine-
matografică (I.A.T.C.) din Bucureşti
în anul 1963 şi, după un interludiu
bârlădean, a venit la Naţionalul cra-
iovean, unde a jucat în peste o sută
de roluri memorabile. Din 2004 este Societar de Onoare al acestei insti-
tuţii. «Extraordinarul actor craiovean merită întreaga consideraţie a unui
oraş care a văzut la lucru mari actori pe o scenă de reputaţie mondială.
Vineri, 11 octombrie, de la ora 18.00, iubitorii teatrului îl pot aplauda în
rolul Gary în spectacolul „Ce mai taci, Gary?”, în regia Alinei Rece,
prezentat la Sala „Ion D. Sîrbu”», au precizat reprezentanţii Teatrului
Naţional din Craiova. La mulţi ani, domnule Valeriu Dogaru!

Secţia de Ştiinţele Naturii a
Muzeului Olteniei, cu sprijinul Con-
siliului Judeţean Dolj – ca parte-
neri în cadrul proiectului cultural
„Constelaţii româneşti tradiţiona-

„Ziua constelaţiilor româneşti tradiţionale”,
la Muzeul Olteniei

le, etapa naţională”, finan-
ţat de Administraţia Fondului
Cultural Naţional – vor orga-
niza mâine, 10 octombrie, ora
12.30, „Ziua constelaţiilor
româneşti tradiţionale”.

Programul se va desfăşu-
ra în sala de conferinţe a sec-
ţiei, din strada „Popa Şapcă”
nr. 8, şi va cuprinde video-
proiecţii având ca temă Uni-
versul şi structurile sale, pre-
zentate de lector  univ.  dr.
Emil Marinescu, de la Depar-
tamentul de Geografie din
cadrul Facultăţii de Matema-
tic ă şi Ştiinţe ale Naturii a
Universităţii din Craiova, lec-

tură a muzeograf dr. Olivia Ciobo-
iu privind promovarea şi valorifi-
carea elementelor specifice viziu-
nii populare româneşti asupra ce-
rului şi vizionarea filmelor digitale

rezultate din prima ediţie a proiec-
tului, urmată de lecturi publice pe
tema constelaţiilor româneşti tra-
diţionale.

Acţiunea, coordonată de dr. Oli-
via Cioboiu, muzeograf la Secţia de
Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei,
coincide cu perioada în care au loc
manifestări cultural-educative dedi-
cate Săptămânii Mondiale a Spa-
ţiului Cosmic (4-10 octombrie),
sărbătoare internaţională a ştiinţei şi
tehnologiei şi a contribuţiilor aces-
tora la îmbunătăţirea condiţiei uma-
ne. Şi-au anunţat participarea stu-
denţi de la Departamentul de Geo-
grafie a Facultăţii de Matematică
şi Ştiinţe ale Naturii a Universităţii
din Craiova (coord.: lector univ. dr.
Emil Marinescu) şi elevi ai Cole-
giului Naţional „Carol I” (coord.:
prof. dr. Carmen Ciuculescu şi
prof. dr. Camelia Simeanu).
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Agenþia Centralã americanã de
Informaþii urma sã înceapã, de
ieri, sã recheme la serviciu mem-
brii personalului consideraþi „cei
mai indispensabili”, în contextul
în care blocajul bugetar se pre-
lungeºte în Statele Unite, a anun-
þat John Brennan, directorul CIA.
Persoanele chemate sã revinã la
serviciu sunt cele ale cãror servi-
cii sunt necesare „în vederea cu-
legerii de informaþii strãine, anali-
zei surselor de toate provenienþe-
le, acþiunii secrete ºi contraspio-

najului”, se aratã într-un comuni-
cat publicat de directorul Agen-
þiei. „Pãstrarea personalului nos-
tru la niveluri atât de reduse ca
sãptãmâna trecutã ar fi periculoa-
sã pentru securitatea vieþilor oa-
menilor ºi pentru protecþia pro-
prietãþii”, a continuat el. Numãrul
de salariaþi care urmeazã sã revi-
nã la post nu este menþionat în co-
municat. În plus, potrivit instruc-
þiunilor primite de cãtre ierarhie,
nu se „garanteazã cã ne vom pu-
tea plãti angajaþii pe perioada cri-

zei”, se aratã în comunicat. Pen-
tagonul a anunþat încã de sâmbã-
tã cã urma sã înceapã sã reche-
me cea mai mare parte a angajaþi-
lor trimiºi în ºomaj tehnic. Parali-
zia Guvernului american, cauzatã
de un dezacord asupra bugetului,
în Congres, între democraþi ºi re-
publicani, s-a aflat ieri în a 9-a zi.
Sute de mii de salariaþi au fost tri-
miºi în concedii fãrã platã, dupã
eºecul Congresului de a vota bu-
getul pentru anul fiscal 2014, care
a început pe 1 octombrie.

Casa Albã ameninþã cu veto o
propunere a republicanilor, majo-
ritari în Camera Reprezentanþilor,
de creare a unei comisii speciale a
Congresului SUA ce va avea auto-
ritatea de a recomanda mãsuri pen-
tru a ridica plafonul datoriei ºi re-
duce cheltuielile, informeazã Asso-
ciated Press. Biroul de Manage-
ment ºi Buget al Casei Albe a de-
clarat cã preºedintele Barack Oba-
ma se va opune mãsurii dacã ea
ajunge pe biroul sãu. Casa Albã se
opune aprobãrii acestei legislaþii cu
o propunere de a-i plãti pe angaja-
þii federali care au trebuit sã rãmâ-

nã la posturile lor în timpul închi-
derii guvernului federal, a adãugat
Budget Office. Fãrã acþiunea Con-
gresului, aceºti angajaþi vor rãmâ-
ne fãrã urmãtorul salariu, progra-
mat pe 15 octombrie. Totodatã,
Obama i-a acuzat pe liderii repu-
blicani cã se folosesc de riscul in-
trãrii þãrii în incapacitate de platã
pentru a obþine avantaje în nego-
cierile pe tema bugetului. „Demo-
craþii din Camera Reprezentanþilor
ºi din Senat au negociat ºi sunt dis-
puºi sã continue discuþiile pentru
depãºirea diferenþelor pe tema bu-
getului, dar republicanii au o stra-
tegie de tipul «totul sau nimic»”, a
spus Obama într-o conferinþã de
presã organizatã la Casa Albã. „Eu
sunt dispus în continuare sã ne-
gociez pe orice temã, dar liderii
republicani trebuie sã ridice pla-
fonul de îndatorare fãrã condiþii”,
a continuat Obama, subliniind cã
i-a transmis preºedintelui republi-
can al Camerei Reprezentanþilor,
John Boehner, cã nu va purta ne-
gocieri decât dupã ce va fi elimi-
nat riscul privind intrarea þãrii în
incapacitatea de platã.

CIA începe sã recheme la serviciu personal consideratCIA începe sã recheme la serviciu personal consideratCIA începe sã recheme la serviciu personal consideratCIA începe sã recheme la serviciu personal consideratCIA începe sã recheme la serviciu personal considerat
„indispensabil”, în pofida crizei bugetare„indispensabil”, în pofida crizei bugetare„indispensabil”, în pofida crizei bugetare„indispensabil”, în pofida crizei bugetare„indispensabil”, în pofida crizei bugetare

Procesul fostului preºedinte egip-
tean, Mohamed Morsi, destituit de ar-
matã pe 3 iulie a.c., va începe la 4 no-
iembrie, a anunþat ieri presa oficialã,
citatã de AFP. Acesta este primul ºef
de stat ales democratic în Egipt ºi a
fost destituit în urma unor manifestaþii
la care au participat milioane de per-
soane, care au cerut plecarea sa de la
putere. De atunci, Morsi este þinut într-
un loc secret, iar susþinãtorii sãi pro-
testeazã în mod regulat împotriva a ceea
ce ei considerã a fi o loviturã de stat.
Autoritãþile instalate de cãtre armatã
reprimã aceste manifestaþii cu violen-

Procesul fostului preºedinte
egiptean Mohamed Morsi va

începe la 4 noiembrie
Preºedintele american,

Barack Obama, a nominalizat-
o, ieri, pe Janet Yellen la
conducerea Bãncii centrale
americane (Fed), aceasta fiind
prima femeie care va ocupa
acest post, dupã cum a anunþat
un oficial de la Casa Albã.
Mandatul actualului preºedinte
al Fed, Ben Bernanke, va
expira la 31 ianuarie. Cunoscu-
tul economist Lawrence
Summers, consilier al preºe-
dintelui Obama, a fost conside-
rat pentru o perioadã favorit la

Barack Obama a nominalizat
prima femeie la conducerea

Fed, pe Janet Yellen
preluarea conducerii bãncii
centrale. El s-a retras însã din
cursã în septembrie, la presiu-
nile congresmanilor democraþi
din Comisia bancarã din Senat.
„Este o alegere excelentã ºi
cred cã va fi confirmatã cu o
majoritate largã”, a declarat
influentul senator democrat
Charles Schumer într-un
comunicat, citat de Bloomberg.
Yellen (67 de ani) a ocupat
funcþia de vicepreºedinte al
Rezervei Federale începând din
anul 2010.

þã. Marþi, guvernul egiptean a retras
miºcarea Fraþii Musulmani (din care
provine ºi Morsi) de pe lista organiza-
þiilor neguvernamentale (ONG) auto-
rizate, punând în aplicare o decizie a
justiþiei, care a interzis, la 23 septem-
brie, „activitãþile” confreriei ºi a ordo-
nat confiscarea bunurilor acesteia, po-
trivit media. Aceastã interdicþie se apli-
cã confreriei - care nu existã din punct
de vedere juridic -, dar ºi Asociaþiei
Fraþilor Musulmani, un ONG înfiin-
þat în perioada preºedinþiei lui Morsi
ºi acuzatã cã este utilizatã ca faþadã
de membrii miºcãrii.

Aproximativ 5 milioane de azeri cu drept de
vot au fost convocaþi ieri la urne pentru a-ºi
alege preºedintele, în cadrul unui scrutin în care
ºeful statului în exerciþiu, Ilham Aliev (foto),
care a avut deja douã mandate în cea mai înaltã
funcþie în stat, dupã ce i-a succedat tatãlui sãu
la putere, în 2003, era dat ca favorit, relateazã
France Presse. Zece candidaþi au concurat pen-
tru cea mai înaltã funcþie în stat în aceastã fos-
tã republicã sovieticã din Caucazul de Sud. Pri-
mele rezultate erau aºteptate la scurt timp dupã
închiderea urnelor.

Sunt deja 20 de ani de când familia Aliev
conduce Azerbaidjanul, noteazã cotidianul fran-
cez „Le Nouvel Observateur”. Din tatã în fiu,
începând din 1993. Acesta ar putea fi un slo-
gan al campaniei electorale a lui Ilham Aliev.
Acesta era absolut convins cã va fi reales la
preºedinþie, la 10 ani dupã ce i-a succedat tatã-
lui sãu, Heidar. Niºte alegeri „de formã”, care
nici mãcar nu vor fi supervizate de Uniunea
Europeanã (UE), contrar scrutinelor din 2005,
2008 ºi 2010. Heidar Aliev, tatãl, a urcat eºa-
loanele puterii sovietice, de la KGB pânã în frun-
tea Partidului Comunist, înainte de a-ºi face in-
trarea în Biroul Politic al Uniunii Sovietice ºi de

Azerbaidjan: Din tatã în fiu, eterna domnie a dinastiei Aliev
a se impune la preºedinþia Azerbaidjanului, la
doi ani dupã declararea independenþei acesteia,
în 1991. Chiar dacã tranziþia a fost un pic neaº-
teptatã pentru observatori — Ilham Aliev este
cunoscut mai degrabã pentru interesul acordat
meselor de casino decât birourilor politice, po-
trivit ziarului francez — miliardele
de dolari provenite din bogãþiile pe-
troliere ale Azerbaidjanului au faci-
litat enorm sarcina preºedintelui,
ales ultima datã cu circa 89% din
voturi. De altfel, dinastia Aliev nu
pare sã se opreascã aici. Soþia lui
Ilham, Mehriban, specialistã în of-
talmologie, deputatã din 2005 ºi
foarte prezentã la televiziune, este
vãzutã adesea ca un posibil succe-
sor al soþului sãu. Chiar dacã ave-
rea familiei Aliev este dificil de cuan-
tificat, ea rãmâne estimatã la mili-
arde de dolari, în condiþiile în care,
potrivit specialiºtilor, familia a ºtiut
sã fructifice în mod avantajos pro-
ducþia de hidrocarburi. Cu toate
acestea, cheia menþinerii la putere
a clanului Aliev rãmâne anihilarea

oricãrei opoziþii, constatã „Le Nouvel Obser-
vateur”. Chiar dacã aceasta, de obicei fragmen-
tatã, a reuºit sã formeze o coaliþie pentru a îna-
inta un candidat unic, nu pãrea câtuºi de puþin
încrezãtoare în posibilitãþile sale de a înregistra
un scor bun în aceste alegeri.

Nobel 2013: Martin Karplus,

Michael Levitt ºi Arieh Warshel,

laureaþi pentru chimie

Premiul Nobel pentru chimie
pe 2013 a fost atribuit cercetã-
torilor Martin Karplus, Mi-
chael Levitt ºi Arieh Warshel, a
anunþat, ieri, Comitetul Nobel
din cadrul Academiei regale de
ºtiinþã din Suedia, potrivit site-
ului oficial al prestigioaselor
distincþii. Cei trei cercetãtori
au fost recompensaþi „pentru
dezvoltarea modelelor multisca-
lare aplicabile în cazul sisteme-
lor chimice complexe”, a
precizat Comitetul Nobel.
Aceºtia „au pus bazele puterni-
celor programe care sunt
folosite pentru a înþelege ºi a
anticipa procesele chimice”, a
mai arãtat Comitetul Nobel în
comunicatul de presã în care a
anunþat atribuirea premiului în
valoare de 8 milioane de
coroane (1,25 milioane de
dolari). „Modelele computeri-
zate care oglindesc viaþa realã
au devenit cruciale pentru cele
mai multe progrese fãcute
astãzi în chimie”, a precizat
comitetul.

Record de opinii

nefavorabile pentru

Hollande ºi Ayrault

Preºedintele francez, François
Hollande, ºi premierul Jean-
Marc Ayrault au înregistrat în
octombrie cel mai scãzut nivel de
popularitate, având fiecare doar
29% opinii favorabile, potrivit
sondajului lunar LH2/Le Nouvel
Observateur publicat marþi
seara. Tot marþi, un alt sondaj
Ifop-Paris Match dezvãluia, de
asemenea, un nivel record de
nepopularitate pentru acest
tandem al puterii executive, cu
procente uºor diferite (30 %
opinii favorabile pentru Fran-
çois Hollande, 33% pentru Jean-
Marc Ayrault). Potrivit LH2,
66% dintre persoanele intervie-
vate declarã cã au o pãrere
negativã despre preºedintele
Republicii, iar 61% au o pãrere
nefavorabilã despre premier. O
proporþie de 5% dintre persoane-
le intervievate nu se pronunþã în
privinþa lui Hollande ºi 10% în
privinþa lui Ayrault. Cu 29%
opinii pozitive, ºeful statului nu
pierde decât un punct în raport
cu luna septembrie, dar regresea-
zã cu trei puncte procentuale faþã
de iulie, trecând sub pragul de
30% pentru prima datã de la
alegerea sa, în mai 2012, în
acest barometru lunar. Acesta
este „cel mai prost scor de când
a ajuns la Elysée”, insistã LH2.
Institutul dezvãluie cã „Nicolas
Sarkozy nu a depãºit niciodatã
acest prag simbolic” de 30% în
timpul celor cinci ani de preºe-
dinþie, menþinându-se deasupra
acestuia. Din octombrie 2012,
premierul a pierdut 16 puncte,
iar preºedintele 11. Sondajul a
fost realizat prin telefon, pe un
eºantion de 964 de persoane,
reprezentativ pentru populaþia
francezã cu vârste peste 18 ani,
dupã metoda cotelor.
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09:00 O datã’n viaþã (R)
12:00 Europa mea (R)
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Din Þara de Foc la

Tijuana
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:50 Finanþe ºi afaceri
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Calea Europeanã
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Studio Fotbal
21:25 Fotbal: Andorra -

România
23:50 Studio Fotbal
00:10 Condamnat sã ucidã

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Islay - Secretul whiskyului

(R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Nascutã sub o stea

norocoasã (R)
12:45 Muzica DP 2
13:00 Concertele Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Rezistenþa prin culturã
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Japonia, stãpânele mãrii
20:10 Legenda lui Bruce Lee
21:50 Poate nu ºtiai
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Motomagia
00:25 Trei regate
01:20 Concertele Enescu (R)

08:05 Contesa de gheaþã
10:20 Steaua Laurei ºi monºtrii

din vis
11:25 Curaj
13:35 Aventuri la firul ierbii
15:10 Sora mea
16:40 Hugo
18:45 Filme ºi vedete
19:10 În derivã
20:00 Great Expectations
22:05 Oraºul magic
23:00 Activitate paranormalã 4
00:25 Domniºoare de onoare
02:30 A fost odatã asasin...
04:15 Secrete
06:00 Hotel Transilvania

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Experimentul Philadelphia

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Spion fãrã voie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Adevãrul gol-goluþ
22:30 Casa soarelui rãsare
00:30 Adevãrul gol-goluþ (R)
02:30 Casa soarelui rãsare (R)
04:30 România, te iubesc! (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Suflet de gheaþã
22:30 Iþi ordon sã mã iubeºti!
00:00 Poveºtiri adevãrate (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
03:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)
05:00 Doamne de poveste (R)
06:00 Iubiri vinovate (R)

08:00 Monk (R)
09:00 Men of a Certain Age (R)
10:00 Transformarea: Roboþii

salvatori (R)
10:30 Aventurile Christinei
11:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Lumea Pro Cinema (R)
15:00 La bloc (R)
16:00 M.A.S.H. (R)
17:00 Monk
18:00 Men of a Certain Age
19:00 Aventurile Christinei
19:30 Teoria Big Bang
20:00 Necunoscuþii
22:00 Legãmântul
00:15 Dexter
01:15 Anturaj
01:45 Fringe
02:30 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
03:15 Dexter (R)
04:00 Lumea Pro Cinema
04:30 Cine A.M.

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 iComedy

22:00 X Factor (R)

00:30 Întoarcere în Paradis

02:45 Observator (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:15 Pe banii pãrinþilor

23:45 Faci faþã, faci bani (R)

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Teo Show (R)

03:45 Pe banii pãrinþilor (R)

05:00 Inima nu respectã reguli

(R)

06:45 Pastila de râs (R)

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 Sport, dietã ºi o vedetã (R)

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 În cãutarea norocului

22:30 Killer Karaoke

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:00 Meteoritul

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal: Anglia - Muntene-

gru
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling RAW
02:30 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
03:30 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
10:00 Camionagiii gheþurilor
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul transportatorilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
21:00 Aºii amanetului din Louisiana
22:00 Rãzboiul depozitelor
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09:10 O vacanþã de aur
10:45 Oameni care au schimbat

Lumea
11:00 Tezaur folcloric (R)
11:50 Pe scurt despre orice
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:50 Lozul cel mare
17:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
18:15 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 O datã’n viaþã
00:00 Moºtenirea clandestinã (R)
01:00 Europa mea (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Nedespãrþitã de jeep (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 8 într-o barcã (R)
12:30 Coreea: spirit ºi culoare
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Islay - Secretul whiskyului
20:10 Nãscutã sub o stea

norocoasã
21:45 Muzica DP 2
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Zon@ IT
00:25 Trei regate
01:20 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:30 Doctor Dolittle
08:55 Hotel Transilvania
10:25 Salutãri din Hollywood
12:05 Hotelul Marigold
14:05 Contesa de gheaþã
16:20 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
17:35 Pace, iubire ºi neînþele-

geri
19:10 În derivã
20:00 Beyonce: Viaþa e doar un

vis
21:35 Cum s-o dai sã fie bine?
23:25 True Blood
00:20 Arbitrage

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 O nouã ºansã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Experimentul Philadelphia
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Serviciul Român de

Comedie (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã (R)
14:30 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Suflet de gheaþã
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Chelsea Settles (R)
04:30 Reþeta de Acasã (R)

08:00 Monk (R)
09:00 Men of a Certain Age (R)
10:00 Transformarea: Roboþii

salvatori (R)
10:30 Aventurile Christinei (R)
11:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 Întoarcerea din iad
16:45 Monk
17:45 Men of a Certain Age
18:50 Aventurile Christinei
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Forrest Gump
00:00 Dexter
02:00 Anturaj
02:30 Fringe
03:15 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston

06:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Faci faþã, faci bani
21:15 Asta-i România! (R)
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 La un pas de fericire (R)
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Inima nu respectã reguli

(R)
06:45 La un pas de fericire

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor

(R)
09:30 Trãsniþi din NATO (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Poveºti din jurul lumii
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mãrul discordiei
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Meteoritul

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Informaþia
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Over the Limit
01:00 ªtiri Sport.ro
01:10 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Premierã Colecþia de la

Count's Kustoms
00:00 Extratereºtri antici
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Anunþul tãu!
S. C. SERVICII DE UTILITÃÞI
PUBLICE  LEU SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a Auto-
rizaþiei de Mediu privind activi-
tatea de Alimentare cu apã ce
se desfãºoarã în comuna Leu,
judeþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, Craiova, str.Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se
priumesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 26.10.2013.
S.C. YUKO GROUP SRL titular
al proiectului „INSTALAÞIE
DESCÃRCARE, INCÃRCARE,
DISTRIBUÞIE PRODUSE PE-
TROLIERE” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU, pentru pro-
iectul ”INSTALAÞIE DESCÃR-
CARE, INCÃRCARE, DISTRI-
BUÞIE PRODUSE PETROLIE-
RE”propus a fi amplasat în
Portul Bechet. 1. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zi-
lele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare (în
termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ) pânã
la data de 12.10.2013.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM ªOFER
TAXI. Telefon: 0765/
431.669.
S.C. MAR CAN
CONSTRUCTION
SRL angajeazã 3 sã-
pãtori manuali – stu-
dii generale. Relaþii
la telefon/fax: 0251/
412.232.
Angajãm frizeriþã, coa-
fezã zona Brestei. Te-
lefon: 0741/505.044.
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃ-
RIE. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoºtin-
þe în sisteme de alar-
mã, supraveghere vi-
deo, reþele calcula-
toare. CV-ul se depu-
ne la adresa de e-
mail: angajari_craio-
va@yahoo.com.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Isto-
rie meditez pentru ori-
ce nivel: testare naþio-
nalã, bacalaureat, fa-
cultate. Pregãtesc la
domiciliu elevi de cla-
sele I–IV. Telefon:
0720/536.468.
Licenþiatã, douã specia-
lizãri ofer meditaþii com-
plete clasele I-IV. Tele-
fon: 0751/239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Tele-
fon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

Consiliul Local al Municipiului Craiova organizeazã, la se-
diul sãu din str. A. I. Cuza, nr. 7, în conformitate cu prevederi-
le Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituþiilor publice de culturã, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 269/2009, modificatã
ºi completatã prin O.U.G. nr. 68/2013, concursul de proiecte
de management pentru ocuparea postului de manager la Casa
de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova.

Concursul se organizeazã conform prevederilor Regulamen-
tului de organizare ºi desfãºurare a concursului, elaborat în te-
meiul Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 189/2008 pri-
vind managementul instituþiilor publice de culturã, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 269/2009, modificatã ºi
completatã prin O.U.G. nr. 68/2013, dupã cum urmeazã:

-  4 noiembrie 2013, depunerea proiectelor de management
de cãtre candidaþi;

-  6 noiembrie 2013 - 19 noiembrie 2013, analiza proiecte-
lor de management - prima etapã;

-  21 noiembrie 2013, susþinerea proiectelor de management
în cadrul interviului - a doua etapã.

Dosarele de concurs ºi proiectele de management se depun
la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza, nr.
7, în data de 04.11.2013, pânã la ora 16.30.

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã:
· cerere de înscriere la concurs;
· copie dupã actul de identitate;
· curriculum vitae (de preferat model european, conform

H.G. nr. 1021/2004);
· diplome de studii ºi, dupã caz, documente care atestã efec-

tuarea unor specializãri;
· adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate co-

respunzãtoare;
· cazierul judiciar - în cazul persoanelor cu cetãþenie româ-

nã sau acte similare în situaþia persoanelor cu altã cetãþenie;
· declaraþie pe propria rãspundere cã nu au desfãºurat acti-

vitate de poliþie politicã;
· declaraþie pe propria rãspundere cã nu deþin o funcþie de

conducere la o altã instituþie publicã;
· proiectul de management, întocmit ºi structurat conform

cerinþelor din Caietul de obiective, nesemnat, fãrã elemente de
identificare ale candidatului, în format printat ºi în format elec-
tronic (CD sau DVD).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintã însoþite de
documentele originale, care se certificã pentru conformitatea
cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs sau în
copii legalizate.

Regulamentul concursului, caietul de obiective, criteriile de
participare la concurs ºi bibliografia se pot descãrca de pe pa-
gina oficialã de internet a Primãriei Municipiului Craiova
(www.primariacraiova.ro) sau se pot obþine de la sediul auto-
ritãþii.

Relaii suplimentare se pot obine de la Primãria Municipiu-
lui Craiova, Serviciul Resurse Umane, telefon 0251/416235,
interior 358
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PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ
GRATUITÃ DECO-
RAÞIUNI INTERI-
OARE. TELEFON:
0727/804.400.
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil.
Telefon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon, 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând vilã la roºu Gher-
ceºti posibilitate prelua-
re credit Prima Casã.
Telefon: 0752/142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.

Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea Ciu-
tura, preþ negociabil. Te-
lefon: 0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anvelo-
patã termic, eventual
schimb 2 apartamente,
2 camere sau variante.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în satul
Predeºti, judeþul Dolj, la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren zona ANL
412m.p. Preþ 25 Euro/
m.p. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu o
casã bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European 54
m, toate utilitãþile. Re-
laþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate,
cadastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, comuna
Predeºti ideal pentru
casã, zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case, va-
riante. Telefon: 0761/
665.763.

Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ nego-
ciabil, 600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIE-
LEªTI DE 70 – 75.000
MP. TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon. 0727/
884.205.
Vând sau schimb apar-
tament 4 camere Lãpuº,
cu casã 2-3 camere. Te-
lefon: 0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Camera Agricolã Dolj
cauta pentru închiriere
spaþiu de birouri în su-
prafaþã de 120-180 mp
(6-7 birouri) la parter sau
etaj 1 cu acces din stra-
dã ºi locuri de parcare.

Primãria Segarcea
organizeazã în data de
30.10.2013, ora 14.00,
licitaþie publicã pentru
concesionarea supra-
feþei de 20 m.p. teren
domeniul public situat
în strada Unirii.
Caietul de sarcini se

achiziþioneazã de la se-
diul Primãriei Segarcea.

Primaria municipiu-
lui Calafat, anunta ur-
matoarea rectificare:
la anuntul publicat in
data de 8.10.2013,
pagina 11, la conditii
de participare, in loc
de vechime minima 3
ani se va citi 1 an.
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Vând maºinã auto
Peugeot 806, benzinã,
an 1995 neînmatricu-
latã. Bariera Vâlcii nr.
63. Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabrica-
þie 2006, full-options,
bleu-marin, piele, xenon,
motor de 2000 cm3. Te-
lefon. 0762/109.595.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Ford Fiesta im-
pecabil, înmatriculat.
Telefon: 0745/043.152.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bucovãþ,
sat Palilula, stare foarte
bunã. Telefon: 0251/
361.093, 0767/249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/ 804.400
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, originalã
fabricã, preþ 5000 RON.
Telefon: 0764/834.799.
Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bute-
lie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimi-
tirul Roboaica. Tele-
fon: 0736/655.212.
Vând frigider Actic 240
l preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3 lem-
ne diferite esenþe din de-
molare magazie 125 lei
m3. Telefon: 0761/
355.869; 0770/303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ negocia-
bil, zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.
Vând presã pentru stru-
guri capacitate mare.
Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fruc-
te, precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele din
carne. Telefon: 0729/
033.903.

Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã, di-
verse scule, motor re-
zervã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300. Preþ 200 lei.
Relaþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3 bare
cornier de 60 mm lungi
de 3 m, 3 foi de tablã
zincatã 2,5/1 m. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.

Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.

Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-4
ani (50 Ron), televizor
bucãtãrie, 2 radio case-
tofoane (30 Ron/buc).
Telefon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MOTOR PEN-
TRU ARO DIESEL,
ABRIC, BITUM AS-
FALT, MOZAIC DE
MARMURÃ. TELE-
FON: 0731/989.215;
0251/425.651.

DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ cu sediul in str. Iancu Jianu, nr.
19, Craiova, Dolj, tel.: 0251/421363, fax: 0251/597059, e-mail:
office@craiova.rosilva.ro, anunþã dezbaterea publicã a rapor-
tului de mediu ºi a studiului de evaluare adecvatã a planului
amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Segarcea, întocmit pen-
tru fondul forestier proprietate publicã a statului ce este ampla-
sat pe raza administrativã a comunelor: Bistret, Calopãr,
Cerãt, Drãnic, Gighera, Giurgiþa, Goicea, Lipovu, Negoi, Mãceºu
de Jos, Radovan, Segarcea, Þuglui, Valea Stanciului, dezbate-
re ce va avea loc în data de 26.11.2013, orele 14.00 la sediul
Direcþiei Silvice Dolj, din localitatea Craiova, judeþul Dolj.

Proiectul de plan, raportul de mediu ºi studiul de evaluare adec-
vatã, pot fi consultate în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 ºi
vineri între orele 8.00-13.00 la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, jud. Dolj si la sediul
Direcþiei Silvice Dolj, str. Iancu Jianu, nr. 19, Craiova, Dolj, pre-
cum  ºi pe site-ul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

La dezbaterea publicã au fost invitaþi: Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, Sistemul
de Gospodãrire a Apelor Dolj, Garda Naþionalã de Mediu -
Comisariatul Judeþean Dolj, Administraþia ariei naturale pro-
tejate «Coridorul Jiului» ROSCI0045, Inspectoratul Silvic de
Regim Silvic ºi Vânãtoare Rm. Vâlcea, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã Dolj, Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvol-
tare Ruralã Dolj ºi I.C.A.S. Bucuresti – Staþiunea Craiova.

Dezbaterea publicã este deschisã publicului  interesat de im-
plementarea planului.

Publicul interesat de implementarea planului poate transmite
observaþii privind documentele prezentate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
jud. Dolj si la sediul Direcþiei Silvice Dolj, str. Iancu Jianu, nr.
19, Craiova, Dolj, pânã la data de 25.11.2013.



14/ cuvântul libertãþii joi, 10 octombrie 2013publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 10 octombrie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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.

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”!

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
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.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr ta-
blouri, sculpturã, acua-
relã, graficã, monede,
bancnote, timbre, cea-
suri, icoane, alte anti-
chitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, Valea Roºie.
Telefon: 0745/ 175.456.

Închiriez spatiu comer-
cial în municipiul Craio-
va, str. Lipscani, 300 mp,
dispus pe trei niveluri.
Telefon: 0745/130.705.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã, rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, Scoala
M. Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.

Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Primãria comunei Me-
lineºti organizeazã lici-
taþie publicã deschisã
în data de 2.10.2013,
ora 11.00 pentru închi-
rierea spaþiului de 52.80
m.p. situat în incinta
Dispensarului Comu-
nal Melineºti, judeþul
Dolj. Caietul de sarcini
se ridicã de la sediul Pri-
mãriei Melineºti. Ter-
men de depunere a
ofertelor este de
21.10.2013, ora 9.00.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559: 0351/
401.251.
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.

PIERDERI
Pierdut nr. Fiscal
DJ0027012703. Se
declarã nul.
Pierdut Legitimaþie de
Concurs pe numele BÃ-
LOI  ELENA - AURE-
LIA emisã de UMF Cra-
iova. Se declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Alexandru Maxim a devenit
la mai puþin de un an de la
transferul în Bundesliga unul
din oamenii de bazã ai lui VfB
Stuttgart. Fostul mijlocaº al
Pandurilor e titular incontesta-
bil  în echipa lui  Thomas
Schneider ºi, cu ajutorul sãu,
ºvabii au devenit campionii fa-
zelor fixe în acest sezon de
campionat, izbutind sã mar-
cheze de 6 ori din asemenea si-
tuaþii.

Dintre aceste reuºite, doar
una nu a plecat din piciorul lui
Maxim. Este vorba de punctul

semnat de Vedad Ibisevici, din
penalty, la înfrângerea de pe te-
renul lui Augsburg. Performan-
þele din acest sezon ale lui Ma-
xim, care are ºi trei goluri, nu
au fost trecute cu vederea de
antrenorul Thomas Schneider.

“Alex are o precizie uimi-
toare în picior. Când executã
el, ºtii cã va alege cea mai
bunã soluþ ie”,  a declarat
Schneider, în cotidianul ger-
man Bild. “Suntem foarte pe-
riculoºi la fazele fixe ºi el are
o mare contribuþie”, a recu-
noscut ºi Christian Gentner,

cãpitanul lui VfB.
Precizia lui Maxim a fost re-

marcatã ºi de adversari. Este
vorba despre  Robin Dutt, teh-
nicianul celor de la Werder Bre-
men: “Jos pãlãria în faþa lui
Maxim. Orice echipã ºi-ar dori
o armã cu calitãþile lui”.

7 assit-uri (5 în Bundesliga
ºi douã în Cupa Germaniei) ºi
3 goluri are Maxim în acest
sezon.

Cu pasele decisive din cam-
pionat, Maxim se aflã detaºat
pe primul loc într-o ierarhie a
“servanþilor”.

Tenismanul britanic Andy
Murray (locul 3 în lume) a anun-
þat, ieri, cã nu va participa la
Turneul Campionilor de la Lon-
dra, care se va desfãºura în pe-
rioada 4-11 noiembrie, din cauza
unor probleme medicale la spa-
te, a notat L’Equipe.

În septembrie,
campionul de la Wim-
bledon a suferit o in-
tervenþie chirurgicalã
ºi va avea nevoie de o
perioadã de cel puþin
douã luni pentru recu-
perarea completã. 

Scoþianul nu a vrut
sã forþeze o revenire
înaintea finalului de
sezon din dorinþa de
a fi sutã la sutã pre-
gãtit pregãtit pentru

Andy Murray nu va participa
la Turneul Campionilor

primul turneu de Grand Slam din
anul competiþional viitor – Aus-
tralian Open.

“Sunt extrem de dezamãgit cã
nu voi juca în acest an la Lon-
dra. Iubesc sã joc în faþa fanilor
mei, în fiecare an fac o atmosfe-
rã extraordinarã. Voi reveni mai

puternic pe teren ºi sper sã mã
calific pentru Turneul Campioni-
lor de anul viitor”, a spus Mur-
ray pentru BBC. 

Pânã acum ºi-au asigurat pre-
zenþa la Turneul Campionilor spa-
niolii Rafael Nadal ºi David Fer-
rer, precum ºi sârbul Novak Djo-

kovici.
Pentru celelalte

cinci locuri disponibile
se luptã, în ordinea
clasamentului ATP, ar-
gentinianul Juan Mar-
tin Del Potro, cehul
Tomas Berdych, elve-
þienii Roger Federer ºi
Stanislas Wawrinka,
francezii Jo-Wilfried
Tsonga ºi Richard
Gasquet, respectiv ca-
nadianul Milos Raonici.

Spania îºi poate asigura califi-
carea la Campionatul Mondial din
2014 mâine searã, când va înfrun-
ta pe teren propriu Belarus, însã
nu aceasta este principala preocu-
pare a reprezentanþilor Federaþiei
iberice. 

Secretarul general al instituþiei,
Jose Perez, a anunþat în presa spa-
niolã cã dupã încheierea prelimina-
riilor îi va fi propus
un nou contract lui
Vicente del Bosque. 

Antrenorul care
a reuºit sã câºtige
atât Campionatul
Mondial, cât ºi pe
cel European la câr-
ma selecþionatei
“Roja” a anunþat în
urmã cu ceva vre-
me cã, dupã CM
din Brazilia 2014, se
va retrage din func-
þia de selecþioner al
echipei naþionale.

Cu toate cã are
asigurat un post în

Spaniolii vor sã-i propunã
un nou contract lui del Bosque:

“Voi analiza atent aceastã ofertã”
cadrul Federaþiei în cazul în care îºi
va duce planurile la bun sfârºit, Del
Bosque ar putea fi întors din drum. 

Contactat de Marca, selecþione-
rul de 62 de ani a lãsat deschisã o
portiþã: “Încã nu m-a contactat ni-
meni din Federaþie sã îmi spunã
asta, însã dacã e adevãrat voi ana-
liza atent oferta”, a afirmat Del
Bosque. 

Cu un dosar penal aflat pe rol,
dupã incidentul din luna mai, când
s-a îmbãtat, a spart uºa unui bloc
din Bucureºti ºi s-a certat cu poli-
þiºtii, plus episodul de duminicã sea-
ra, când, tot în capitalã, l-a “altoit”
serios, într-un bar, pe rapidistul
Daniel Pancu, Gabriel Tamaº n-a
uitat, totuºi, sã aibã grijã ºi de ca-
riera sa de fotbalist.

Fundaºul în vârstã de 29 de ani
a ajuns, ieri, la o înþelegere cu CFR

Scandalagiul Tamaº a semnat cu CFR Cluj
Cluj, semânând un contract valabil
pânã la varã, cu o clauzã specialã
prin care poate pleca în aceastã iar-
nã, dacã se va ivi o ofertã mai bunã.

Tamaº a ajuns în Ardeal fãrã
sumã de transfer, dupã ce în sep-
tembrie îºi reziliase de comun acord
contractul cu englezii de la West
Bromwich Albion. El va purta la
echipa din Gruia tricoul cu numã-
rul 3.

„Nu mã intereseazã ce face

Tamaº în afara terenului, vreau sã
vãd ce poate pe gazon! Am fost de
acord ca el sã vinã, e o ºansã ºi
pentru el ºi pentru noi, e un jucãtor
experimentat, valoros, nu mai are
nevoie de prezentãri. A avut o pe-
rioada mai puþin fastã, dar cred cã
e conºtient de asta ºi va încerca sã
demonstreze. Am mare încredere
cã au fost niºte scãpãri ºi cã ne va
ajuta din punct de vedere sportiv.
Sunt convins cã în douã sãptãmâni
se va pune la punct cu pregãtirea ºi
cred cã va fi apt de joc în urmãtoa-
rea etapã”, a declarat tehnicianul
CFR-ului, Petre Grigoraº.

„Nu am fãcut niciodatã un pas
înapoi în carierã. Am venit la CFR
deoarece de aici au plecat cei mai
mulþi jucãtori în strãinãtate. Aºtept
un meci cu Steaua. Îmi place de
Grigoraº, lucreazã bine”, a spus ºi
jucãtorul.

Tamaº a mai evoluat în Româ-
nia la Tractorul Braºov ºi Dinamo,
iar în strãinãtate, în afarã de WBA,
la Galatasaray, Spartak Moscova,
Celta Vigo ºi Auxerre.

Digi Sport 1
4:00 – FORMULA 1 – Antrenamente 1 Marele Premiu al Japoniei.

Digi Sport 2
9:00 – TENIS (M) – Turneul de la Shanghai (China): ziua a 3-a /

20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Veszprem (Ungaria) – Mo-
tor Zaporozhye (Ucraina) / 4:00 – MOTO GP – Antrenamente 1 Marele
Premiu al Malaeziei.

Digi Sport 3
3:00 – FOTBAL – Campionatul Braziliei: Flamengo – Internacional.

Eurosport
16:00 – FOTBAL (F) – Liga Campioanelor / 18:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Linz (Austria).

Eurosport
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Linz (Austria).

PROGRAM LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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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

Ovidiu Stângă doreşte să orga-
nizeze la mijlocul fiecărei săptămâni
câte un meci de pregătire, pentru
a-şi ţine în priză şi jucători care
evoluează mai puţin. Ieri s-a con-
sumat prima acţiune de acest gen,
CS Universitatea întâlnind pe are-
na „Petre Deselnicu” divizionara D
CSO Filiaşi, aflată pe locul 6 în
„Liga lui Bogdan”. Alb-albaştrii au
câştigat cu 1-0, unicul gol al me-
ciului a fost marcat de Mihăiţă Ple-
şan, în minutul 10, dintr-o lovitură
de la 11 metri obţinută de Bardu.
Ovidiu Stângă şi Corneliu Papură
au folosit fotbaliştii care au rămas
până acum în afara lotului, pe cei
suspendaţi, dar şi câţiva juniori de

DJST Dolj,  Filiala Dolj a Acade-
miei Olimpice Române, Regia Au-
tonomă de Administrare a Dome-
niului Public şi Fondului Locativ
Craiova şi conducerea Sălii Poli-
valente au organizat ieri Festivita-
tea de Redeschidere  a Muzeului
Sportului Doljean, în incinta Sălii
Polivalente din Craiova. Printre
participanţi s-au numărat sportivii
care au concurat la Jocurile Olim-

Muzeul Sportului Doljean,
inaugurat la Sala Polivalentă

Deşi SCM Craiova nu are în cla-
sament vreun punct după primele
cinci etape, antrenoarea Carmen
Amariei spune că situaţia nu este
disperată, iar obiectivul, califica-
rea în play-off, poate fi îndeplinit,
deoarece urmează o perioadă de
meciuri mai accesibile, iar din de-
cembrie se aşteaptă ca echipa să
arate mult mai bine, întrucât se vor
cristaliza relaţiile de joc. „În pri-
vinţa următorului meci sunt foarte
optimistă, sunt sigură că fetele vor
aduce o primă victorie şi va fi una
clară. Chiar dacă Neptunul este o
echipă periculoasă, disciplinată, pe
care o respectăm, nu avem altă
variantă decât victoria. Cred că
până acum am pus la punct o de-
fensivă destul de bună, indiferent
de sistemul de apărare abordat, iar
portarii au avut prestaţii excelente.
Mai avem de pus la punct atacul
poziţional şi contraatacul faza a
doua. Nu sunt probleme de lot,
Gogoriţă va reveni pe teren,  iar
Roxana Han ar putea evolua şi ea
câteva minute. De asemenea, până

Pentru handbalistele
urmează meciuri mai accesibile

Obiectivul Amariei:
9 puncte

în următoarele 3 etape
la ora jocului avem şanse mari să
obţinem dreptul de joc al Alexan-
drei Haşegan. Nu m-am gândit că
după cinci etape să nu avem nici
un punct dar asta este situaţia, nu
intru în panică, cred că obiectivul
poate fi atins, această echipă va juca
mult mai bine din decembrie şi ia-
nuarie, când vom trece peste pe-
rioada de ac omodare”, a declarat
Carmen Amariei. Antrenoarea nu
exclude posibilitatea aducerii unui
ps iholog la ec hipă, jucătoarele
având probleme în a aborda f ina-
lurile de joc, pe revenirea adver-
sarului. Următorul meci al SCM
Craiova, loc ul 10 în Liga Naţio-
nală, este programat sâmbătă, 12
octombrie, de la ora 17, în Sala
Polivalentă,  cu Univers itatea
Neptun Constanţa, „lanterna ro-
şie”, pentru ca mai apoi echipa din
Bănie să joac e la Vâlcea şi acasă
cu CSM Ploieşti. Ec hipa de han-
bal feminin îi îinvită pe suporteri
astăzi, la ora 18,  în incinta Elec-
troputere Parc Mall pentru o se-
siune de fotografii ş i autografe.

Carmen
Amariei

Stângă şi-a verificat
rezervele cu Filiaşiul

Alb-albaştrii au câştigat cu 1-0 amicalul disputat pe terenul
„Petre Deselnicu”, gol Pleşan din penalty

la echipa satelit. Enache Câju a re-
venit după accidentarea suferită în
urmă cu două luni, fiind aproape
refăcut, deşi a evoluat cu o prote-
ză la mâna afectată. „Sper să revin
cât mai curând, fiindcă deşi am
efectuat perioada ede pregătire, nu
am debutat încă pentru Craiova” a
spus mijlocaşul de 30 de ani. Au
început meciul de ieri: Irimia – Vi-
şan Creţu, Scarlat, Izvoranu, Gea-
mănu - Dragalina, Pleşan, Goro-
vei - Bardu, Ousmane Gueye, Câju.
Pe parcurs au mai intrat: Alin Nica
– Fl. Pârvu, Andruţa, Cebuc, Min-
că şi C. Stancu. La CSO Filiaşi,
Gigi Ciurea i-a trimis în teren pe:
Lascu - Barbu, Lupu, Sodoleanu,

Pais -  Ianâc u, Hrelea,  Bornec i,
Creţu - Pârvuică,  Răducanu. Au
mai jucat: Robu,  Niculete,  Săvu-
lescu,  Birtu, Porumbescu, Moho-
rea. Au asistat la meci şi juc ătorii
incluşi în lot de Ovidiu Stângă
pentru mec iul de sâmbătă,  c u
UTA Arad. Căpitanul de echipă
din jocul cu Satu Mare,  Ionuţ
Stanc u, a dec larat: „Vic toria
ac easta trebuie să reprezinte un
nou înc eput pentru noi,  să încer-
căm să nu mai pierdem punc te
în continuare.  Meciul cu UTA nu
es te aşa de uşor cum se aş teaptă
unii, trebuie tratat cu mare serio-
zitate dac ă vrem să ne adăugăm
alte trei punc te în c lasament”.

pice Campionatele Mondiale şi
Campionatele Europene: Natalia
Andrei, Cristieana Cojocaru, Clau-
dia Ştef, Petra Iacob, Roxana Gat-
zel Han dar şi antrenorii Dan Po-
deanu, Horia Ştef, Gheorghe Sbo-
ra, Dumitru Popescu, Mircea Ale-
cu, Nicu Braun. De asemenea, au
mai fost prezente oficialităţi locale
precum prefectul Marius Deca,
Florin Stancu, Florin Lungu, direc-

tor RAADPFL, Sorin Manda, di-
rec torul CSM Craiova, Nicuşor
Cotescu, inspec tor  adjunc t ISJ
Dolj. Muzeul Sportului Doljean a
fost înfiinţat în anul 2008 de către
Directorul Academiei Olimpice
Române – filiala Dolj, Aurel Daneş,
funcţionând, până în 2013, în in-
cinta DJST Dolj. „Ne bucurăm că,
în sfârşit, Muzeul Sportului Dol-
jean beneficiază de o locaţie potri-
vită, după ce, timp de 5 ani, a fost
găzduit de către DJST Dolj. Ex-
ponatele, strânse cu grijă de către
profesorul Aurel Daneş, sunt în
sfârşit puse în valoare. Sportivii
doljeni meritau un astfel de muzeu
care să reflecte rezultatele obţinu-
te cu eforturi foarte mari. Craio-
venii au ocazia, începând de as-
tăzi, să cunoască mult mai bine is-
toria sportului doljean cu reprezen-
tanţii ei de marcă. Ne dorim ca prin
rezultatele pe care sportivii noştri
le vor obţine în viitor, până şi
această locaţie să devină neîncă-
pătoare pentru trofee, dimplome şi
medalii”, a declarat Alina Ionescu,
director executiv al DJST Dolj.


