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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

- Asta e di ferenţa, Popescule,
politicienii sunt buni de gură şi noi
suntem... buni de plată. educaţie / 8
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Autorităţile locale vor scoate la licitaţie un nou
acord-cadru pentru asfaltarea străzilor din Cra-
iova. Primarul Olguţa Vasile scu a explicat că
actualul contract, întocmit între fosta adminis-
traţie şi firma Delta, nu mai poate fi aplicat de-
oarece au fost consumaţi toţi banii alocaţi. „Suntem în situaţia
în care s-au cheltuit banii, dar contractul-cadru este pe patru
ani de zile. Va trebui să ajungem la un compromis cu firma
respectivă, să accepte să se finalizeze acest contract ca să pu-
tem anul viitor să facem o nouă licitaţie pentru un nou acord-
cadru de drumuri”, a spus Olguţa Vasilescu.
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Şcoala Gimnazială
“Marin Sorescu”
din Bulzeşti s-a
mutat în casă nouă

Şcoala   Gimnazială “Marin So-
rescu” Bulzeşti s-a aflat zilele aces-
tea la ceas de sărbătoare.  În pre-
zenţa reprezentanţilor Inspectora-
tului Şcolar Judeţean Dolj şi ai Pre-
fecturii Dolj, managerul unităţii de
învăţământ împreună cu primarul
localităţii Bulzeşti au inaugurat la
sfârşitul săptămânii trecute noua
clădire a şcolii, subliniind în acest
fel faptul că efortul depus de către
autorităţile implicate în ultimii doi
ani s-a materializat în ceva frumos,
modern, la standarde europene.
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$1 EURO ...........................4,4503 ............. 44503
1 lirã sterlinã..........................5,2502.......................52502

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemiercuri, 16 octombrie - max: 17°C - min: 7°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,2940........32940
1 g AUR (preþ în lei).......133,0057.....1330057

Cursul pieþei valutare din 16 octombrie 2013-anunþat de BNR
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Andrei Gerea (foto) este propunerea PNL
pentru postul de ministru al Economiei, a
anunþat ieri, dupã ºedinþa Biroului Permanent

Naþional, liderul liberal Crin Antonescu.
„Domnul Andrei Gerea, fostul lider al gru-
pului parlamentar din Camera Deputaþilor,

membru al Comisiei economice, a fost
propunerea pe care am fãcut-o ºi pe
care am votat-o în unanimitate, cu 58
de voturi din 58 de membri prezenþi ai
BPN. Dânsul este propunerea noastrã
pentru Ministerul Economiei” a afir-
mat Antonescu. „Este o variantã pe
care am discutat-o ºi cu premierul,
este agreatã”, a completat acesta. Pre-
mierul Victor Ponta a confirmat, pen-
tru Agerpres, cã a acceptat propune-
rea PNL de nominalizare a deputatului
Andrei Gerea. În replicã, Crin Anto-
nescu a exclamat: „Ce bine ne-nþele-
gem noi doi, cum spunea un cântec
românesc”. Întrebat dacã ar fi preluat
el portofoliul Economiei, liderul PNL
a replicat, în glumã: „Era o idee, ca sã
nu se mai spunã cã nu susþin Guver-
nul Ponta suficient”. Andrei Gerea a
precizat ieri cã una dintre prioritãþile

sale la Ministerul Economiei este privatiza-
rea Oltchim. „Venind din Argeº, nu am cum
sã nu mã gândesc ca o prioritate la privati-
zarea Oltchim”, a spus Gerea la Parlament,
adãugând cã îºi doreºte ca acest lucru sã se
întâmple cât mai curând. „Sunt un om de
echipã ºi, având în vedere cã fac parte din
echipa liberalã, eu zic cã aceasta ar trebui
sã fie o garanþie pentru modul nostru de
lucru sau de gândire. În rest, sper sã am
aceeaºi performanþã pe care am avut-o în
toate locurile unde am fost. Îmi doresc tare
mult sã am succes ºi îmi doresc sã pot re-
zolva mãcar câteva dintre problemele care
sunt, ºi nu puþine, la nivelul ministerului”, a
mai precizat el.

Andrei Dominic Gerea are 45 de ani ºi a
absolvit în 1997 Academia de Studii Econo-
mice Bucureºti - Facultatea de Ciberneticã,
Statisticã ºi Informaticã Economicã, primul
sãu loc de muncã fiind ca electronist auto-
matizãri, la Automatica SA. Potrivit CV-ului
postat pe site-ul Camerei Deputaþilor, Gerea
are o vechime de 23 de ani în PNL.
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Informare meteo de ploi ºi
intensificãri de vânt în întreaga
þarã, de astãzi dupã-amiazã

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie a emis, ieri, o informare meteo
referitoare la ploi ºi intensificãri de vânt
în întreaga þarã începând de astãzi
dupã-amiazã pânã mâine la prânz. Po-
trivit meteorologilor, în intervalul 16 oc-
tombrie, ora 14,00 — 17 octombrie, ora
12,00, va ploua în cea mai mare parte a
þãrii, iar în Criºana, Banat, Oltenia,
Muntenia, vestul ºi sudul Transilvaniei
cantitãþile de apã vor depãºi 20 l/mp ºi
izolat 40 l/mp. La munte, precipitaþiile
vor fi ºi sub formã de lapoviþã ºi ninsoa-
re. În acelaºi interval, vântul se va inten-
sifica treptat, îndeosebi în vestul, sudul
teritoriului ºi în zona montanã ºi va atin-
ge la rafalã 45...50 km/h, iar pe arii
restrânse 60...70 km/h.
Constantin: Reducerea TVA
la carne va fi fãcutã,
probabil, anul viitor

Ministrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin, a declarat, ieri, cã TVA va scã-
dea la 9%, cel mai probabil, ºi în secto-
rul cãrnii, dar în anul 2014, iar ulterior
vor fi posibile reduceri de TVA la legu-
me, fructe ºi lapte. „Pentru bugetul anu-
lui 2014 nu discutãm, pentru cã impli-
caþiile sper sã nu mai fie asupra buge-
tului dacã scãdem TVA la carne. Anul
acesta într-adevãr au fost implicaþii,
pentru cã existã acea neîncredere oda-
tã cu reducerea TVA. Se reduce TVA de
la 24% la 9%. Obiectivul pe care l-a
avut FMI, ºi e normal, pentru a nu schim-
ba indicatorii macroeconomici ai Ro-
mâniei, a fost ca încasãrile la bugetul
de stat sã fie cel puþin aceleaºi. Dupã o
perioadã, sã zicem un an, se va face o
evaluare dacã efectul reducerii TVA la
pâine a fost benefic, în sensul cã s-a re-
dus preþul pâinii, cã am salvat acele
societãþi, am salvat locuri de muncã,
dar am avut ºi încasãri cel puþin egale
la bugetul de stat. Dacã toate aceste
lucruri sunt corecte, atunci putem sã
reducem TVA ºi la alte produse”, a spus
ministrul Agriculturii.

Senatorul PSD Sorin Bota susþi-
ne cã „bomba cu efect întârziat lã-
satã de guvernele PDL” privind
CFR Marfã trebuia „dezamorsatã
mai repede ºi cu mai puþinã bâlbâ-
ialã” de cãtre Cristian Ghibu (foto),
el opinând cã secretarul de stat, pre-
ºedinte al comisiei de privatizare,
„trebuie sã plece urgent”. Într-un
comunicat de presã transmis de
cabinetul senatorului (care este
ºeful Departamentului de Transpor-
turi ºi Infrastructurã din cadrul
PSD), intitulat „Guvernul Ponta a
scãpat de ultima bombã cu efect în-
târziat lãsatã de guvernele PDL”, se
menþioneazã: „Bine cã s-a terminat
telenovela CFR Marfã. S-au pier-
dut timp ºi bani. Aceastã «bombã»
trebuia dezamorsatã mai repede ºi
cu mai puþinã bâlbâialã de cãtre «pu-
pila» fostului ministru al transpor-
turilor (Relu Fenechiu), Cristian
Ghibu, secretar de stat ºi preºedin-
te al comisiei de privatizare a CFR
Marfã, care, pentru aceastã proas-
tã gestionare, trebuie sã plece ur-
gent! CFR Marfã are nevoie de un
manager privat, obligatoriu strãin
(neamþ, dacã se poate) ºi cu expe-
rienþã în managementul feroviar de
marfã! Doar dupã ce redevine per-
formantã aceastã companie trebuie
sã ne mai gândim sã o privatizãm ºi
asta, desigur, dupã 2016”. Preºe-
dintele PNL, Crin Antonescu, a afir-
mat ieri, în replicã, faptul cã eºecul
privatizãrii CFR Marfã este unul de
etapã, adãugând cã de aceastã si-
tuaþie nu este vinovat nici actualul
ministru al Transporturilor, Ramo-
na Mãnescu, nici fostul deþinãtor al
acestui portofoliu, Relu Fenechiu.
„Salut decizia curajoasã ºi fermã a

Senatorul PSD Sorin Bota: Secretarul
de stat Cristian Ghibu, pentru proasta
gestionare, trebuie sã plece urgent!Fermierii români vor primi, în-

cepând de astãzi, avansul de 50%
din plãþile pe suprafaþã, respectiv
61 de euro pe hectar, a declarat
ieri, pentru Agerpres, Daniel Con-
stantin, ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale. ,,Încercãm sã
plãtim fermierilor, în cel mult 2-3
sãptãmâni, circa 600 de milioane
de euro, ceea ce reprezintã avan-
sul de 50% din plãþile pe suprafa-
þã, respectiv 61 de euro pe hec-
tar, astfel încât aceºti bani sã se
întoarcã cât mai rapid de la Bru-
xelles. Diferenþa pânã la 160 de
euro pe hectar o vom plãti dupã 1
decembrie ºi sper cã pânã în mar-
tie vom reuºi sã finalizãm integral
plãþile pe suprafaþã”, a spus Con-
stantin. Pentru schema de platã

De astãz i ,  agr icultor i i  pr imesc 50%
din p lata europeanã pe suprafaþã

Ministrul de Externe, Titus Corlãþean, afirmã cã „poveºtile spuse prin
alte þãri europene, cu miliardele ºi miliardele de euro puse la dispoziþia
României pentru integrarea socialã a romilor”, nu sunt adevãrate, iar
statele care au primit cu adevãrat „miliarde” ar trebui întrebate cum au
folosit banii. Titus Corlãþean a declarat ieri, într-o conferinþã de presã
susþinutã la Nãdlac, cã România a beneficiat de 500 de milioane de euro
în ciclul bugetar 2007-2013 pentru incluziunea socialã, care cuprinde ºi
integrarea romilor, ºi nicidecum de miliarde de euro, cum s-ar spune în
unele þãri europene, transmite corespondentul Mediafax. „Poveºtile spu-
se prin alte þãri europene, cu miliardele ºi miliardele de euro puse la
dispoziþia României pentru integrarea socialã a romilor, sunt neadevãra-
te. În tot ciclul financiar bugetar al UE 2007 - 2013, pentru incluziunea
socialã, ceea ce nu înseamnã numai romi, România a avut la dispoziþie
puþin peste 500 de milioane de euro. Dar sunt alte þãri europene unde se
manifestã problema legatã de integrarea romilor (…) care au avut miliar-
de ºi miliarde de euro la dispoziþie, ar trebui sã le punem întrebarea cum
au folosit aceºti bani”, a declarat ministrul.Potrivit acestuia, în Europa
existã între 12 ºi 15 milioane de romi care nu au cetãþenie românã, astfel
cã problema integrãrii acestora nu þine doar de România.

Corlãþean: Miliardele alocate pentru
romi sunt poveºti, trebuie întrebate

þãrile care au primit banii

ministrului actual al Transporturi-
lor, doamna Ramona Mãnescu,
care, fãrã a mai despica firul în pa-
tru, a aplicat foarte strict condiþii
contractuale ºi legea” a spus Anto-
nescu. Privatizarea CFR Marfã a
eºuat pentru cã unele bãnci credi-
toare ale companiei nu ºi-au dat
acordul pentru schimbarea acþiona-
riatului, iar Consiliul Concurenþei nu
a avut timpul necesar pentru a se
pronunþa asupra tranzacþiei, potri-
vit Grup Feroviar Român (GFR),
compania declaratã câºtigãtoare a
licitaþiei. În schimb, ministrul
Transporturilor, Ramona Mãnescu,
a declarat luni seara cã GFR ar fi
putut plãti pentru acþiunile CFR
Marfã, cã ministerul a îndeplinit toa-
te condiþiile pentru transferul de
proprietate ºi cã procesul de priva-
tizare va fi reluat. Imediat, omul de
afaceri Gruia Stoica, proprietarul
GFR, a ºi menþionat cã va participa
la o nouã încercare de privatizare a
CFR Marfã dacã procesul va fi re-
luat: „Voi participa de o sutã de ori
dacã CFR Marfã va fi scoasã la
privatizare de o sutã de ori”.

unicã pe suprafaþã (SAPS) aferen-
tã anului 2013, suma alocatã Ro-
mâniei din Fondul European pen-
tru Garantare în Agriculturã
(FEGA) este de 1,403 miliarde de
euro, iar cuantumul maxim al plã-
þilor este de 139,17 euro /hectar.
La aceastã sumã, Guvernul a mai
aprobat încã o platã suplimentarã
de 21 de euro pe hectar din buge-
tul naþional, ceea ce ridicã subven-
þia pe suprafaþã la 160 de euro pe
hectar. De asemenea, ministrul a
precizat cã este pentru prima datã
când Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie în Agriculturã (APIA) plãteºte
avansul pentru Axa 2, respectiv
pentru mãsurile de agromediu,
pânã în prezent fiind efectuate
plãþi de 275 de milioane de euro.
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Curtea Supremă a SUA a exami-
nat ieri cazul producătorului german
de automobile Daimler AG, pentru
a decide dacă acesta poate fi făcut
răspunzător de acuzaţiile îndrepta-
te împotriva filialei Mercedes din
Argentina, de complicitate la viola-
rea drepturilor omului în timpul dic-
taturii militare din ţara menţionată
(1976-1983). Pe fond, este vorba
de plângerea a 22 de foşti angajaţi
(sau desc endenţii defuncţilor) ai
Mercedes Benz, sucursala din Ar-
gentina, cărora o Curte de Apel din
California le-a dat dreptate. Cei 21
de argentinieni şi un chilian acuză
conducerea antreprizei germane de
colaborare asiduă cu dictatura ar-

MIRCEA CANŢĂR

O speţă insolită la Curtea Supremă a SUA
gentiniană, în perioada în care
aceasta a deţinut puterea. Petenţii
afirmă că factorii decidenţi de la
Mercedes - Argentina identificau
opozanţii sau agitatorii şi-i denun-
ţau regimului, permiţând violente
descinderi ale poliţiei, arestări arbi-
trare, torturi şi dispariţii ale angaja-
ţilor. Un zelos şef al poliţiei argenti-
niene, responsabil cu aceste denun-
ţări, a fost recrutat de Mercedes
pentru a i se încredinţa dispozitivul
de securitate al filialei, facilitându-
se extracţia celor incomozi. Recla-
manţii invocă două legi americane
în obţinerea reparaţiilor morale, mai
exact a despăgubirilor de la firma
mamă a Mercedes, Daimler AG:

legea protecţiei victimelor torturii
(TVPA) şi un text vechi de două
secole, numit Alien Tort Statute
(ATS), care autorizează resortisan-
ţii străini să acţioneze în judecată la
instanţele americane încălcările de
drept internaţional. Cea mai înaltă
instanţă juridică a SUA, în majori-
tate conservatoare, trebuie să deci-
dă dacă Daimler AG, care deţine în
California o filială 100% Mercedes
Benz, poate fi acuzată în faţa tribu-
nalelor californiene. Ea examinează
pentru a doua oară într-un an res-
ponsabilitatea antreprizelor străine
aflate pe teritoriul american, sus-
pectate de abateri de la dreptul in-
ternaţional în afara frontierelor sale.

În primăvară, Curtea Supremă a
fost de acord cu gigantul petrolier
Shel, acuzat de complicitate la în-
călcări ale drepturilor omului în Ni-
geria, în urma unei plângeri a 12
reclamanţi care invocau că grupul
olandezo-britanic poate răspunde de
acţiunile sale în SUA. În cazul de
faţă, Daimler AG este susţinut de
mari antreprize şi bănci în Germa-
nia, dar şi de administraţia Obama,
care nu doreşte „afectarea relaţiilor
diplomatice şi a intereselor econo-
mice şi comerciale”. Daimler sus-
ţine că n-are nici o conexiune cu
SUA. Cu acest detaliu nu sunt de
acord reclamanţii, care demonstrea-
ză că Daimler câştigă miliarde de

dolari în fiecare an din vânzarea ma-
şinilor de lux în California prin fi-
liala sa Mercedes USA. Decizia nu
poate fi aşteptată decât anul viitor.
Speţa este într-adevăr insolită. Dar
SUA se consideră a avea democra-
ţia cea mai avansată din lume. Prin
instanţa sa supremă trebuie să se
pronunţe acum într-o chestiune re-
almente delicată. N-ar fi exclus ca
interesele economice, dar şi cele po-
litice, să prevaleze, fără a mai fi
evocate. Sau, mai exact, iată o con-
cluzie minoră: capitalismul dur şi
pur, sălbatic corporatist şi lobbys-
tic a fost şi este destinat să-i ser-
vească pe cei puţini în detrimentul
celor mulţi.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a decla-
rat, săptămâna trecută, că Primăria Craio-
va nu va mai putea să asfalteze străzile pe
actualul contract-cadru, întocmit pe o pe-
rioadă de patru ani de fosta administraţie
cu firma Delta. Autorităţile susţin că suma
de 80 de milioane de lei, care a fost aloca-
tă la începutul lui 2012, a fost deja cheltui-
tă, dar mai sunt totuşi multe lucrări de rea-
lizat. „Noi avem un caz foarte ciudat la
Craiova, în sensul că exista un contract
înainte, pe patru ani cu o firmă. Pot să vă
spun şi care este, pentru că ştiţi foarte bine,
e firma Delta. Dar era prevăzută şi o anu-
mită sumă, care era estimată de fosta ad-
ministraţie să ajungă pe patru ani la asfal-
tări. Ei bine, noi am asfaltat într-un an, în
câteva luni, cât îşi propusese fosta admi-
nistraţie să asfalteze în patru ani. Asta în-
seamnă că deja s-au terminat fondurile alo-
cate”, a explicat primarul Craiovei.

Un nou contract va fi scos la licitaţie
Autorităţile locale susţin că există o sin-

gură variantă de a ieşi din această situaţie.
Primarul Lia Olguţa Vasilescu a declarat
că se va negocia cu actualul titular de al
acordului-cadru, şi anume firma Delta

Un nou acord-
cadru pentru
asfaltările
din Craiova

Autorităţile locale vor scoate la licitaţie un nou acord-cadru
pentru asfaltarea străzilor din Craiova. Primarul Olguţa Vasi-
lescu a explicat că actualul contract, întocmit între fosta admi-
nistraţie şi firma Delta, nu mai poate fi aplicat deoarece au
fost consumaţi toţi banii alocaţi.

ACM Bucureşti, în vederea realizării aces-
tui contract. „Suntem în situaţia în care
s-au cheltuit banii, dar contractul-cadru este
pe patru ani de zile. Va trebui să ajungem
la un compromis cu firma respectivă, să
accepte să se finalizeze acest contract ca
să putem anul viitor să facem o nouă lici-
taţie pentru un nou acord-cadru de dru-
muri”, a spus Olguţa Vasilescu. După în-
treruperea vechiului contract, Primăria
Craiova va scoate la licitaţie unul nou, care
va fi semnat tot pe patru ani. „Mergem tot
pe acord pentru că legislaţia este o nebu-
nie totală. Ca să stau şase luni să asfaltez
o stradă, asta înseamnă că îmi mai trebuie
vreo 60 de ani de mandat la primărie ca să
pot să asfaltez ce mi-am propus. Şi cul-
mea e că avem bani, de ce să nu facem”.
Bani mai mulţi pentru lucrările de asfaltare

Noul acord-cadru pentru asfaltare va avea
o valoare mult mai mare decât actualul, au-
torităţile spunând că, în felul acesta, se evită
situaţia actuală, când se termină banii înainte
de expirarea celor patru ani. „A mers foarte
bine pe acord-cadru, problema este că dom-
nul Solomon îşi propusese o sumă de 500 mi-
liarde de lei pentru asfaltări, ori noi 350 de

miliarde i-am bă-
gat numai anul
acesta. Vor fi mai
mulţi bani pe
acordul-cadru,
din cauza asta noi,
când facem lici-
taţii, punem o
sumă maximă, iar
asta nu înseamnă
că se va ajunge la
ea”, a spus pri-
marul Craiovei, Olguţa Vasilescu, care a oferit
exemplul unui alt contract lansat de munici-
palitate. „La locurile de joacă sunt câteva
milioane de euro, dar nu înseamnă că vom
ajungem să îi cheltuim pe toţi. Însă, în mo-
mentul în care ai organizat o licitaţie care te
ţine pe loc timp de şase luni de zile, este
bine să o ai pentru o perioadă de măcar pa-
tru ani, ca să nu mai stai la fiecare început
de an să faci licitaţie”.

Fără acte adiţionale
Pe de altă parte, primarul Lia Olguţa Va-

silescu a precizat că preferă un nou acord-
cadru în locul unui act adiţional la actualul
contract pentru că lucurile să fie „curate”.

„Nu se pot face acte adiţionale şi eu nici
nu sunt de acord cu ele. Am un principiu
că e mai bine să fie totul curat ca să nu
avem nici un fel de probleme”, a comentat
primarul Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu a
menţionat că o parte din banii proveniţi din
amenzi vor fi investiţi în spitale şi şcoli, dar
şi în asfaltări de străzi. „Noi, în ultimele
luni, tot ce a venit surplus la bugetul local
– şi am avut 180 miliarde de lei în plus, în
condiţiile în care suntem printre puţinele
oraşe din România care nu au mărit taxele
şi impozitele locale - a mers către spitale
şi o parte importantă la drumuri”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Pompierii doljeni au
fost solicitaþi, ieri, în jurul
orei 11.00, în comuna dol-
jeanã Valea Stanciului,
pentru a scoate o femeie
cãzutã într-o fântânã. S-
a stabilit cã este vorba de-
spre Aurelia Diaconu, de
58 de ani, din satul Hore-
zu Poenari, comuna Va-
lea Stanciului, care a alu-
necat, din neatenþie, într-
o fântânã din apropierea
casei, adâncã de aproxi-
mativ 8 metri. Vecinii au
auzit-o strigând dupã aju-
tor, au aruncat o scarã în
fântânã, însã femeia n-a
reuºit sã iasã, aºa cã oa-
menii au sunat la 112. La
faþa locului a ajuns ºi o
ambulanþã SMURD, medicii acordându-i
femeii îngrijri dupã ce a fost scoasã cu bine
din fântânã.

„Pompierii doljeni de la Secþia de
Pompieri Segarcea ºi o ambulanþã
SMURD au ajuns la faþa locului, reu-

O femeie de 58 de ani, din comuna doljeanã Valea Stanciului a cãzut
într-o fântânã adâncã de aproximativ 8 metri, ieri dimineaþã, fiind ne-
voie de intervenþia pompierilor doljeni pentru a fi salvatã. Din ferici-
re, operaþiunea s-a desfãºurat fãrã probleme.

Doljeancã salvatã din fântânã

ºind sã o scoatã pe femeie în viaþã din
fântânã. Din fericire, apa nu era foarte
adâncã, iar diametrul fântânii a fost su-
ficient de mare cât sã permitã interven-
þia”, ne-a declarat mr. Florin Cocoºilã,
ofiþer de presã al ISU Dolj.

O fatã de 12 ani, din oraºul Filiaºi,
a fost rãnitã în cursul zilei de luni, în
timp ce încerca sã traverseze strada
neregulamentar. Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, luni, în jurul orei

Minorã accidentatã în timp ce
traversa neregulamentar strada

Tragedia s-a petrecut în ziua de Ru-
salii, pe 24 iunie, la o stânã din extra-
vilanul comunei Mãceºu de Jos, într-o
zonã cãreia localnicii îi spun „Sãlcioa-
ra”. Potrivit rechizitoriului întocmit la
finalizarea cercetãrilor de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, inculpatul Paul Giurcã, în vârstã
de 21 de ani, din comuna Goicea, era
angajat ca cioban, împreunã cu un-
chiul sãu, Constantin Giurcã, la stâna
respectivã, ce-i aparþine unui localnic.
Unchiul inculpatului, era de aproxima-
tiv 8 ani într-o relaþie de concubinaj
cu Constantina Brãtan, mama victi-
mei, copila având aproape 12 ani, ast-
fel cã cele douã veneau destul de des
pe la stânã. Pe 22 iunie a murit tatãl
lui Constantin Giurcã, astfel cã el ºi
mama fetei au rãmas în comunã sã se
ocupe de cele trebuincioase înmormân-
tãrii. Copila a dormit la stânã, unde au
rãmas, peste noapte, proprietarul ºi
încã o persoanã. Numai cã, pe 24 iu-
nie, dimineaþa, dupã ce au terminat
treaba, cei doi au plecat la casele lor,
copila ºi Paul Giurcã rãmânând sin-

guri la stânã. „În aceste împrejurãri,
dupã ce au servit masa de prânz ºi
au consumat þuicã, inculpatul i-a
propus victimei sã întreþinã rapor-
turi sexuale. Refuzul victimei a de-
terminat reacþia violentã a inculpa-
tului, care a început sã o loveascã
cu ciomagul, a tras-o de pãr ºi i-a
aplicat lovituri cu un cuþit, în interi-
orul barãcii pe care o folosea ca
dormitor. În continuare, inculpatul a
dezbrãcat-o pe victimã, a legat-o de
piciorul drept cu o frânghie ºi a tâ-
rât-o afarã, pe o distanþã de apro-
ximativ 10 m, pânã lângã þarcul oi-
lor, unde a întreþinut raport sexual
cu ea. Potrivit declaraþiilor inculpa-
tului, în acest loc, i-a mai aplicat
victimei lovituri cu cuþitul, deoarece
a observat cã aceasta  „ mai miºca”.
Dupã comiterea faptelor, inculpatul
Giurcã Paul a abandonat victima în
poziþia în care se afla ºi a mers în
baracã sã se culce”, se aratã în re-
chizitoriul procurorilor.

Victima a fost descoperitã în jurul
orei 18.00 de proprietarul stânei, care

se întorcea sã-l ajute pe Paul Giurcã
la treburi.

Din Raportul de constatare medico-
legalã emis de Institutul de Medicinã
Legalã Craiova, rezultã cã „moartea
victimei, a fost violentã ºi s-a datorat
hemoragiei ºi contuziei meningo-cere-
brale, consecinþa unui TCC cu fractu-
rã de boltã ºi bazã de craniu. Leziunile
traumatice constatate cu ocazia autop-
siei au putut fi produse cu un corp dur
alungit, posibil ciomag ºi un corp tãie-
tor înþepãtor, posibil cuþit, loviturile pu-
tând fi aplicate din faþã, spate, lateral
dreapta stânga. Zona escoriatã circu-
larã de la nivelul gambei drepte a putut
fi produsã  prin compresiune cu o sfoa-
rã”, dupã cum se aratã în raportul me-
dicilor legiºti ataºat la dosarul cauzei.

În cursul anchetei inculpatul a recunos-
cut comiterea faptelor, însã nu a oferit
o explicaþie logicã pentru violenþa de
care a dat dovadã, însã a avut discer-
nãmânt în momentul comiterii faptei,
dupã cum rezultã ºi din raportul de ex-
pertizã neuro-psihiatricã.

Pe 25 iunie a.c., Paul Giurcã a fost
arestat preventiv pentru 29 de zile, în
baza mandatului emis de magistraþii
Tribunalului Dolj, mandat prelungit ul-
terior de instanþã. Sãptãmâna trecutã
dosarul a fost înaintat Tribunalului
Dolj, pentru judecare, instanþa a men-
þinut arestarea preventivã a inculpa-
tului, iar Constantina Brãtan, mama
victimei, a declarat cã se constituie
parte civilã în cadrul procesului penal
cu suma de 200.000 lei.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au fi-
nalizat cercetãrile ºi l-au trimis în judecatã pe Paul Giurcã,
tânãrul de 21 de ani, din comuna doljeanã Goicea, care a
violat ºi ucis o copilã de numai 12 ani, din Mãceºu de Jos,
în luna iunie. În sarcina sa s-au reþinut infracþiunile de omor
deosebit de grav ºi viol, iar la sfârºitul sãptãmânii trecute
s-a menþinut arestarea preventivã a inculpatului. Crimina-
lul a recunoscut în faþa anchetatorilor cã a lovit-o cu cio-
magul pe copilã ºi la final i-a mai aplicat douã lovituri de
cuþit pentru cã „mai miºca”. Pentru fapta sa riscã o pe-
deapsã de pânã la 25 de ani de închisoare.

Ciobanul care a violat ºi ucis o copilãCiobanul care a violat ºi ucis o copilãCiobanul care a violat ºi ucis o copilãCiobanul care a violat ºi ucis o copilãCiobanul care a violat ºi ucis o copilã
de 12 ani trimis în judecatãde 12 ani trimis în judecatãde 12 ani trimis în judecatãde 12 ani trimis în judecatãde 12 ani trimis în judecatã

12.15, ªtefan Guºiþã, de 46 de ani,
din comuna Þînþãreni, judeþul Gorj, în
timp ce conducea un autoturism Audi
pe bulevardul „Racoþeanu”, în oraºul
Filiaºi, din direcþia Craiova cãtre

Strehaia, a acroºat-o cu
partea stângã faþã a
autoturismului pe
Andreea N., de 12 de
ani, din oraºul Filiaºi,
care s-a angajat în
traversarea drumului
prin loc nepermis ºi fãrã
a se asigura.

„În urma accidentului
a rezultat vãtãmarea
corporalã uºoarã a
minorei, care a primit
îngrijiri medicale fãrã a
fi necesarã internarea
ei, iar pe numele con-
ducãtorului auto a fost
întocmit dosar penal
pentru comiterea
infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã”,
ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.
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În viziune liberalã...
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Acestea sunt : reglementarea
inteligentã ºi asigurarea unui cadru
legal, stabil ºi predictibil pentru
mediul de afaceri ºi IMM-uri; ad-
optarea unei noi legi pentru între-
prinderile mici ºi mijlocii; relansa-
rea procesului investiþional prin eli-
minarea blocajului financiar ºi pro-
movarea unor mãsuri fiscale de
stimulare a IMM-uri; îmbunãtãþi-
rea accesului IMM-urilor la finan-
þare prin simplificarea proceduri-
lor de absorbþie a fondurilor struc-
turale; creºterea accesului IMM-

Grupul parlamentar al PNL din Ca-
mera Deputaþilor a avut la acest înce-
put de sãptãmâna, o ºedinþã de lucru
în prezenþa reprezentanþilor Consiliu-
lui Naþional al Întreprinderilor Private
Mici ºi Mijlocii din România
(CNIPMMR) ºi a Vicepremierului Da-
niel Chiþoiu, ministru al Finanþelor Pu-

blice. În deschiderea dezbaterilor, pre-
ºedintele CNIPMMR, prof. Ovidiu Ni-
colescu a prezentat deputaþilor PNL
rezultatele unei consultãri a aproxima-
tiv 2.000 de IMM-uri din România. În
urma acestei analize, reprezentanþii
CNIPMMR au stabilit 7 prioritãþi prin-
cipale pentru sectorul IMM-urilor.

urilor la achiziþiile publice; creºte-
rea accesului IMM-urilor la credi-
tele bancare ºi asigurarea transpa-
renþei informaþiilor privind oferte-
le de creditare ºi nu în ultimul rând,
dezvoltarea sectorului IMM-urilor
din România prin susþinerea dis-
tribuþiei ºi comercializãrii produse-
lor lor. „Prioritãþile stabilite de
CNIPMMR au fost susþinute ºi de
ministrul Daniel Chiþoiu care a
punctat importanþa sectorului
IMM-urilor privind contribuþia
acestora la PIB ºi posibilitatea ca

nevoile IMM-urilor sã se rezolve
prin decizii guvernamentale sau
propuneri legislative ce vor putea
fi elaborate de parlamentarii libe-
rali”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al PNL Dolj.

Plafon de 5
milioane de lei

Ministrul Finanþelor a dat asigu-
rãri cã se va implica în stimularea
sectorului bancar pentru reluarea
finanþãrilor acordate mediului de
afaceri. ”Sãptãmâna trecutã am
introdus în Guvern ºi s-a ºi apro-
bat Ordonanþa de Guvern privind
garantarea în proporþie de 50% a
creditelor luate de IMM-uri pen-
tru capital de lucru, într-un plafon
de 5 milioane de lei. Plafonul pe
care l-am alocat pentru aceste ga-
ranþii este de douã miliarde de lei.
Eu sper ca aceastã schemã de spri-
jin sã stimuleze sistemul bancar, cu
care am ºi avut discuþii, sã reia fi-
nanþarea IMM-urilor”, a declarat
Vicepremierul Daniel Chiþoiu. Re-
prezentanþii Consiliului Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi
Mijlocii din România au primit din

partea deputaþilor liberali aprecieri
ºi asigurãri cã activitatea acestui
sector este sprijinitã din Parlamen-
tul României. Împreunã cu liderul
grupului parlamentar, Andrei Ge-
rea, deputaþii liberali au iniþiat dis-
cuþii privind formarea unor grupuri
mixte de lucru pentru elaborarea
unui cadru legal care sã vinã în
întâmpinarea nevoilor IMM-urilor.

„Ghid
al bancabilitãþii
IMM-urilor”

O propunere concretã a venit
pentru realizarea de cãtre Consi-
liul Naþional al Întreprinderilor Pri-
vate Mici ºi Mijlocii din România a
unui Ghid al bancabilitãþii IMM-
urilor, un document menit sã aju-
te întreprinzãtorii români sã îºi
evalueze corect ºansele de a obþi-

ne creditare. Ghidul va fi gândit ca
un suport pentru IMM-uri în a-ºi
pregãti documentaþia necesarã ob-
þinerii unei astfel de finanþãri. La
ºedinþa de lucru din cadrul Gru-
pului parlamentar al PNL din Ca-
mera Deputaþilor, Consiliul Naþio-
nal al Întreprinderilor Private Mici
ºi Mijlocii din România a fost re-
prezentat de: prof. Ovidiu Nicoles-
cu, preºedinte CNIPMMR, prof.
Liviu Rogojinaru, vicepreºedinte
CNIPMMR, Florin Pîrvu, vicepre-
ºedinte CNIPMMR, Marius Andra,
vicepreºedinte PTIR,Denisa Vasi-
lescu, membru Colegiu de Exce-
lenþã în Afaceri CNIPMMR, Ana
Bontea, Director Departament Ju-
ridic ºi Dialog Social CNIPMMR,
Oana Dâscã, ºef Departament
Comunicare ºi Relaþii Internaþionale
CNIPMMR ºi Victor Lavric, Ana-
list Economic CNIPMMR.

Programul se adreseazã
studenþilor care doresc sã-ºi
dezvolte cunoºtinþele despre
marketingul online, iar cursurile
sunt predate de specialiºti
Google ºi traineri certificaþi. La
finalul cursurilor fiecare
student va primi din partea
Google România o diplomã de
participare a programului
Online Marketing Academy, iar
cei interesaþi de o carierã în
mediul online vor avea acces la
trainingurile avansate din
semestrul II.

Modele de business în online
Pe parcursul trainingurilor,

studenþii vor avea ocazia sã se
întâlneascã cu echipa Google
România ºi cu agenþii de
advertising top din þarã, sã afle

Google începe înscrierile în progra-
mul Online Marketing Academy (OMA),
lansat în colaborare cu universitãþi din
9 oraºe ale þãrii: Bucureºti, Iaºi, Cluj,
Sibiu, Braºov, Târgu Mureº, Oradea, Ti-
miºoara ºi Craiova. Online Marketing

Academy este primul program educaþi-
onal de nivel naþional organizat de Go-
ogle în România ºi, prin amploarea sa,
unul dintre cele mai importante progra-
me educaþionale organizate de Google în
Europa.

mai multe despre cum se
realizeazã o campanie de
publicitate în mediul online,
despre promovarea pe google.-
ro sau despre ce înseamnã sã
lucrezi într-o agenþie de publici-
tate. Antreprenori cu experienþa
le vor vorbi despre modele de

business în online ºi exemple
de succes, iar traineri certificaþi
de Google le vor demonstra
cum pot sã foloseascã Google
AdWords ºi Google Analytics în
promovarea online. “Ca absol-
vent al programului-pilot, nu
pot decât sã recomand OMA

tuturor celor ce intenþioneazã
sã foloseascã mediul online
pentru dezvoltarea unei cariere
sau pentru promovarea propriu-
lui business”, spune Alexandru
Blogu, participant în cadrul
programului-pilot de anul trecut
iar acum membru al echipei
Google în România.

Înscrierile pânã la 1 noiembrie
Trainingurile se vor desfãºura

în perioada noiembrie - decem-
brie 2013 în universitãþile
partenere, iar studenþii interesaþi
sunt invitaþi sã se înscrie la
adresa www.google.ro/ads/
academy pânã la data de 1
noiembrie. “Prin acest program
ne dorim sã punem bazele
urmãtoarei generaþii de specialiºti

în marketing online. De aceea, pe
lângã cursurile practice bazate pe
studii de caz, le vom pune la
dispoziþie absolvenþilor OMA o
platformã de joburi prin care vor
putea fi contactaþi de companii ºi
agenþii interesate de astfel de
specialiºti”, declarã Rareº Rusu,
Marketing Manager la Google
România.

Univeritãþile partenere în progra-
mul OMA: Academia de Studii Eco-
nomice, Universitatea Bucureºti,
Universitatea Babeº Bolyai, Univer-
sitatea Alexandru Ioan Cuza, Uni-
versitatea de Vest din Timiºoara,
Universitatea Transilvania, Univer-
sitatea Lucian Blaga, Universitatea
din Oradea, Universitatea din Cra-
iova ºi Universitatea Petru Maior.

Google România lanseazã programul
pentru studenþi Online Marketing Academy
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GEORGE POPESCU

Nu sunt nici pe departe un nostalgic
al trecutului ºi vetustului regim ceau-
ºist; unica nostalgie are ca obiect o via-
þã, a mea, risipitã prin pâcla vremii ºi a
vremilor, mustind, prin sita memoriei în
derivã ºi ea, atâtea întâmplãri, mai bune
ori mai rele, cu bucurii ºi suferinþe, sui-
ºuri ºi coborâºuri dintre cele care în-
scriu în magma unei existenþe semnele
unui destin. N-am pretins, bolnav de un
„virus” al modestiei ºi al unei cuviinþe
deprinse în sânul unei familii de þãrani
sãraci dintr-un sat „ºiit”, cu doar vreo
sutã de familii, toate neamuri între ele,
nici disidenþe ºi n-am revendicat nici
mãcar un minimum de reparaþie moralã
pentru coºmarul pe care niºte securiºti
zeloºi fãrã mãsurã mi-au ruinat aproa-
pe toatã studenþia prin tentative repeta-
te ºi absurde de a mã racola în rândul
turnãtorilor. Tentative eºuate, prin no-
roc, îmi spun, datoritã intervenþiei fer-
me a neuitatului meu dascãl ºi maestru
literar Al. Piru, apelând el însuºi la un
fel de ºantaj la mai marii de atunci ai
odiosului „serviciu”. „Rãu de gurã”,

Între cutele nostalgieiÎntre cutele nostalgieiÎntre cutele nostalgieiÎntre cutele nostalgieiÎntre cutele nostalgiei
cum mi se tot imputa, cititor, pe sub
mânã, de Kafka, de Buber, de Soljenî-
þîn chiar, dar ºi de „comuniºtii” mult
mai incomozi pe atunci precum Paso-
lini, Althusser, Sollers, sau chiar Camus
ori Gunter Grass, eram, în viziunea
trunchiatã a „gardienilor” socialismului
multilateral-dezvoltat, tocmai bun de
ºantajat. ªi, pe deasupra, ºi cu …origi-
ne. Sãnãtoasã, fireºte.

Dincolo de toate astea, în chiar recu-
zarea acestui tip de nostalgie, îmi este
cu neputinþã, la vârsta senectuþii, sã evit
interogaþii în legãturã cu ceea ce a fost,
ce am trãit ºi ceea ce se etaleazã acum
dinaintea noastrã ºi suntem obligaþi sã
trãim. Peste doar un an calendaristic
vom atinge un sfert de veac de la eveni-
mentele din decembrie ’89: un rãstimp
pe care, în visul sãu maladiv, Ceauºes-
cu nu l-a mai apucat, ratând uriaºa, pro-
babil, ocazie a unei aniversãri suprarea-
liste prilejuitã, în limbajul de el instaurat
ºi instigat, de …”Epoca de Aur”. Epo-
ca, prin voia Domnului ºi prin sângele
nevinovat al unor români martirizaþi în

jocul diabolic al unei lupte pentru Pute-
re ºi pentru ciolan, s-a pulverizat neaº-
teptat de iute. N-a lãsat în urmã decât o
mizerie umanã ºi conflicte de haite ieºi-
te din obscuritatea maidanelor în cen-
trul vieþii sociale. ªi scheletele coºma-
reºti ale unei industrii transformate în
fier vechi, prin care alte haite conivente
ºi-au încropit averi uriaºe.

Aºadar, nu putem escamota întrebãri
a cãror simplitate ºi concreteþe îºi cautã
în disperarea generalizatã rãspunsuri cât
de cât satisfãcãtoare: ce s-a fãcut cu
Þara în aceºti douãzeci ºi patru de ani
aruncaþi, bezmetic, sub spectrul litigios
al unei tranziþii nedefinite?

Privind în jur, eºti izbit de vioiciunea
intrigantã cu care s-au ridicat ºi se ridi-
cã, peste tot, la tot pasul, viloaie de o
somptuozitate generatoare de alergii, în
care vieþuiesc, viermuind nesãtui, noii
(mulþi dintre cei …vechi!) „stãpâni” ai
vremii, a unei noi …epoci, de bronz sau
de …fier vechi. Nevolnici ºi veroºi, agre-
sivi purtându-ºi la rever incultura ºi dis-
preþul pentru orice lege moralã, dispre-

þuitori ai oricãror criterii de merit, licen-
þioºi în sãraca lor avuþie lexicalã, vor-
bind public aºa cum mãnâncã ºi cum
dorm, ei deþin de peste douã decenii mo-
nopolul unei societãþi într-o continuã ºi
irefutabilã derivã. Molâi, când ies la ram-
pã împinºi de nevoi de imagine, fug, cu
un dezgustãtor gust al clandestinitãþii, în
semiobscuritatea în care-ºi ascund otrã-
vitele patrimonii.

N-am, repet, nostalgii în afara celor
ale propriei mele biografii, accidentate,
fireºte, nelipsitã nici de compromisuri ºi
nici de cãderi sub incidenþa supravieþui-
rii. Însã atâtea întrebãri – despre ce s-a
întâmplat cu noi, ca indivizi ºi ca neam,
ca societate ºi ca Þarã în acest lung, prea
lung rãstimp de istorie blocatã ori chiar
întoarsã îndãrãt, uneori cu zeci ori sute
de ani – nu ne lasã în pace. Ori n-ar tre-
bui. Fiindcã în absenþa lor, se întinde
plasa mohorâtã a unei resemnãri mai vi-
novate decât orice compromis. ªi totul
în ciuda unei disperãri pe care niciun
discurs pompos, nicio ipocrizie politicia-
nistã n-o mai poate vindeca.

Câºtigãtorii concursului organizat
de Fundaþia World Vision România
au absolvit în aceastã primãvarã
cursul de antreprenoriat organizat
prin proiect. Acest lucru a reprezen-
tat, de altfel, un criteriu de eligibili-
tate pentru înscrierea la concurs.
Îndrumaþi de coordonatorii World
Vision România, participanþii au avut
ca sarcinã sã conceapã planuri, ob-
iectivul fiind acela de a moderniza
atelierele în care lucreazã sau sã
amenajze noi ateliere, echipate ºi
dotate cu cele necesare dezvoltãrii
meºteºugului practicat.

Meºterii au primit premiile prin vi-
rament bancar ºi au început deja sã
punã în practicã planurile de moder-
nizare a atelierelor. Totodatã, o parte
dintre câºtigãtori, pentru o mai bunã repre-
zentare a intereselor lor, s-au afiliat celor
trei asociaþii profesionale locale create în

Eurodeputatul PSD, Victor Boºtinaru,
împreunã cu eurodeputatul Marek
Maciej Siwiec, preºedintele Grupului
„Prietenii europeni ai Israelului”, au
lansat, ieri, la Bruxelles, volumul
„România – Israel 1948 – 1969 diplo-
matic documents”.

Lansarea de carte a fost însoþitã ºi de
o conferinþã pe tema relaþiilor diploma-
tice dintre România ºi Israel. Cu
aceastã ocazie au fost prezentate câteva
filme de referinþã din arhiva Televiziunii
Române.

La evenimentul de lansare au partici-
pat înalþi oficiali europeni, ambasadori,
eurodeputaþi ºi jurnaliºti din presa
internaþionalã. Volumul va fi disponibil
gratuit pe website-ul eurodeputatului
Victor Boºtinaru la adresa:
www.victorbostinaru.ro.

RADU ILICEANU

Cei mai pricepuþi 36 de meºteri populari
din judeþele Dolj, Olt ºi Vâlcea au primit
premii în valoare de 140.000 de lei la un
concurs de planuri de afaceri în cadrul

proiectului „Atelierul de Meºteºuguri”.
Astfel, fiecare meºter a primit 4.000 lei
bani cu care sã-ºi punã în aplicare planul
conceput.

cadrul proiectului în comunele Breasta (ju-
deþul Dolj), Vitomireºti (judeþul Olt) ºi Co-
pãceni ( judeþul Vâlcea).

Între câºtigãtorii concursului se
numãrã þesãtori formaþi anul trecut
în cadrul proiectului, dar ºi artiºti ol-
teni renumiþi precum Olguþa Alexan-
drina Filip (costume populare) din
comuna Ceziezi, ceramistul Ionel
Cococi, comuna Vãdastra, ºi meºte-
rul olar Mihai Dogaru din comuna
Lungeºti. Lista completã a câºtigã-
torilor este disponibilã pe website-ul
proiectului.

Catalog online –
„Târgul de la sat”

O altã suprizã pregãtitã pentru
meºterii populari olteni este cã, în-
cepând de luna aceasta, obiectele
lucrate de artizanii din proiectul
„Atelierul de meºteºuguri” vor fi pro-
movate pe internet prin intermediul
catalogului online „Târgul de la sat”,
prima platformã gratuitã destinatã

promovãrii artei populare.
Important de reþinut este cã în-

scrierile în catalogul „Târgul de la
sat” sunt deschise pânã la data 31
ianuarie 2014 pentru meºterii popu-
lari, indiferent de meºteºugul practi-
cat. Condiþia obligatorie este sã lo-
cuiascã în în mediul rural, în unul
dintre judeþele Olteniei: Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt sau Vâlcea. Înscrieri-
le se fac la Centrele de informare ºi
Consiliere pentru Meºteºugari des-
chise la sediul World Vision din Râm-
nicu Vâlcea ºi liceul UCECOM din
Craiova. Pentru informaþii suplimen-
tare, persoanele interesate pot con-
tacta centrele de informare ºi consi-
liere din Vâlcea (tel. 0736.444.821)
ºi Craiova (tel. 0736.444.820).

Sprijin pentru doljenii din
mediul rural

„Atelierul de meºteºuguri” este un pro-
gram integrat de calificare, dezvoltare a
competenþelor antreprenoriale, suport ºi
consiliere a resurselor umane, pentru dez-
voltarea meºteºugurilor tradiþionale din
mediul rural din regiunea Sud – Vest Olte-
nia. Proiectul este cofinanþat din fonduri
europene prin POSDRU ºi se desfãºoarã
în perioada martie 2012 – aprilie 2014.

Fundaþia World Vision România desfã-
ºoarã „Atelierul de meºteºuguri” în cadrul
Programului pentru agriculturã ºi dezvol-
tare economicã care promoveazã investi-
þiile în capitalul uman din mediul rural cu
scopul dezvoltãrii economiei locale compe-
titive, sustenabile pe termen lung ºi în acord
cu valorile ºi tradiþiile locale. World Vision
România încurajeazã acest proces pentru a
îmbunãtãþi condiþile de trai ale familiilor cu
scopul final de a oferi copiilor ºanse spori-
te de educaþie, dezvoltare ºi bunãstare.

RADU ILICEANU

Lansare de carte la Bruxelles:
„România – Israel 1948 – 1969

diplomatic documents”

Meºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de leiMeºterii olteni, premiaþi cu 140.000 de lei



miercuri, 16 octombrie 2013 cuvântul libertăţii / 7cultură Pagină realizată de MAGDA BRATU

„Piaţa Tahrir” din Cairo, într-o
expoziţie a artistului fotograf Teodor
Radu Pantea deschisă la CraiovaFilarmonica „Oltenia” deschide astă-seară stagiunea de muzică de cameră

cu un recital extraordinar susţinut, începând cu ora 20.00, de soliştii Roxana
Pavel (vioară) şi Mihai Ungureanu (pian). Cei doi propun spre audiţie Sonata în
La major, nr. 1, op. 1-3, HWV 361, de Georg Friedrich Handel; Sonata în Mi
minor, nr. 28, K.304/300c, de Wolfgang Amadeus Mozart; Patru piese roman-
tice, op. 75, de Antonin Dvorak; Romanţa în Sol major, op. 26, de Johan
Svendsen; Temă din filmul „Schindler’s List”, de John Williams; „Lebăda”,
de Camille Saint-Saens; Siciliană, op. 78, de Gabriel Faure; Vocaliză, de Ser-
ghei Rahmaninov; Meditaţie din opera „Thais”, de Jules Massenet; Menuet,
de Fritz Kreisler. Un bilet costă 15 lei (10 lei pentru elevi, studenţi, pensionari).

Violonista Roxana Pavel a absolvit Universitatea DePaul din Chicago (pro-
moţia 2004), în anul 2006 a finalizat cursurile de master ale aceleiaşi institu-
ţii, iar în 2013 a obţinut titlul de Doctor în Muzică (interpretare instrumentală
– vioară şi, adiacent, muzică de jazz) al Universităţii Wisconsin-Madison.
De-a lungul timpului, a acumulat o bogată experienţă artistică, având prilejul
să concerteze cu diverse ansambluri orchestrale, camerale şi cu renumiţi
solişti concertişti. Ca solistă, a întreprins turnee în Norvegia, Spania, Austra-
lia, România şi Coreea de Sud. A desfăşurat şi o intensă activitate pedagogi-
că, ca profesor de vioară, violă şi muzică de cameră, iar în prezent este
asistent al prof. Paul Collins la Universitatea din Wisconsin.

Solist concertist şi, totodată, director artistic al Filarmonicii „Oltenia”, pia-
nistul Mihai Ungureanu apare cu regularitate în viaţa muzicală a ţării şi în
străinătate. A absolvit Academia de Muzică din capitală, beneficiind de îndru-
mările reputaţilor muzicieni Dan Grigore şi Ioana Minei, iar din 1981 a început
să susţină o intensă activitate concertistică. În ipostazele de solist, interpret de
muzică de cameră şi acompaniator, a concertat în centre culturale renumite din
Europa, America şi spaţiul asiatic (Japonia, Coreea de Sud, Iran). De aseme-
nea, participă frecvent în juriile unor importante concursuri internaţionale şi s-
a implicat în realizarea unor valoroase înregistrări discografice, promovând
atât repertoriul autohton, cât şi pagini de referinţă din creaţia universală.

La Galeriile de Artă ale Cer-
cului Militar Craiova se des-
chide astăzi, ora 19.00, expo-
ziţia de fotografie a dr. Teo-
dor Radu Pantea – E.FIAP/
s, PSA, profesor de fotogra-
fie la Universitatea din Oradea.
Intitulată „Piaţa Tahrir”, ex-
poziţia cuprinde 70 de lucrări
color realizate de autor în re-
numita piaţă din Cairo, repre-
zentând protestele încă paş-
nice ale egiptenilor.

Teodor Radu Pantea s-a născut la 21 februarie 1953, în Oradea, unde
a studiat, în cadrul Universităţii, la Departamentul pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Personalului Didactic. A urmat, mai târziu, cursuri de master
în „Sculptură şi ambient” la Facultatea de Arte Vizuale a Universităţii oră-
dene, instituţie în cadrul căreia actualmente este lector la disciplina „Foto
Art”. De asemenea, este doctor în istorie al Facultăţii de Istorie şi Geogra-
fie din Oradea, cu o temă de istorie a fotografiei: „Mişcarea fotografică
din România. Saloanele de artă fotografică din perioada 1945-2003”.

A participat la majoritatea saloanelor de artă fotografică organizate în
România din 1979 până în prezent (peste 100, întrunind peste 250 accep-
tări), la peste 130 de saloane internaţionale sub patronajul Federaţiei Inter-
naţionale de Artă Fotografică (FIAP), la alte aproape 170 sub patronajul
Societăţii Americane de Fotografie (PSA), cărora li se adaugă numeroase
expoziţii de grup, întruniri, simpozioane, tabere de creaţie, workshop-uri,
precum şi 84 de expoziţii personale. De asemenea, are un număr impresi-
onant de premii, medalii şi menţiuni internaţionale obţinute din 1996 până
în prezent: 288!

Stagiunea de muzică de cameră a Filarmonicii,
deschisă cu un recital de vioară şi pian

Prima seară de spectacol îi aduce în faţa publicului
pe toţi laureaţii cu Marele Premiu ai celor 21-a de
ediţii desfăşurate până în prezent. „Desigur, cei care
mai sunt în viaţă şi cei care au putut să vină la Craio-
va”, spune Nicolae Dumitru, referent în cadrul Cen-
trului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj – principala
instituţie organizatoare a festivalului, alături de Consi-
liul Judeţean Dolj şi Televiziunea Română. Şi pentru

Cortina se ridică, astă-seară, pentru prima dată în cadrul Festivalului-Concurs Naţional al Inter-
preţilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase” de la Craiova, pentru a da la iveală, fie şi
pentru câteva zile, dragostea şi admiraţia pe care oltenii, şi nu numai, le poartă marii artiste
supranumite „pasăre a măiastră” a folclorului nostru. O fac cu atât mai mult acum, când se
împlinesc 100 de ani de la naşterea sa şi 50 de la plecarea dintre noi… Festivalul se  desfăşoară
în perioada 14-19 octombrie şi aduce în faţa publicului, în cele trei seri de spe ctacol,  aproape 60
de artişti ş i 44 de  concurenţi – dintre care şapte repre zintă Doljul. Astă-seară, craiovenii sunt
aşte ptaţi în sala Teatrului Naţional „Marin Sorescu” la ora 18.30, iar cei ce n-au mai apucat să-
şi ia bilet  pot urmări spe ctacolul în direct pe TRV Craiova şi TVR 3, dar şi la Radio „Oltenia”.

Expoziţii de fotografie şi de pictură
cu portrete ale Mariei Tănase

Foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” găzduieşte astăzi, înce-
pând cu ora 13.00, o serie de activităţi conexe festivalului. Între acestea,
vernisajul unei expoziţii cuprinzând 30 de fotografii de mari dimensiuni,
cu imagini păstrate în colecţiile Secţiei de Etnografie a Muzeului Olteniei
(Casa Băniei) şi Bibliotecii Academiei Române. Maria Tănase adolescen-
tă ori cântând la Alhambra ori în rolul Mariei Paven din piesa istorică

„Horia”, Maria Tănase la New York împreună
cu sculptorul Constantin Brâncuşi sau în iposta-
ze inedite, fotografii cu tatăl artistei – Ion Coan-
dă, cu ultimul său drum sau cu mormântul din
cimitirul Bellu din capitală sunt numai câteva dintre
imaginile expuse.

Tot astăzi se deschide o expoziţie ce reuneşte
26 de portrete ale Mariei Tănase pictate de artis-
tul plastic Mihai Dascălu. Lucrările (ulei pe car-
ton, 40x40 cm) au fost realizate în ultimii doi
ani, special pentru ediţia aceasta a festivalului,
după ce autorul s-a documentat temeinic, după
cum mărturiseşte. „Îmi place foarte mult cum
cânta Maria Tănase… În plus, mi-am zis că ni-
meni până acum nu s-a gândit la o serie de portrete
ale aceluiaşi artist. E o expoziţie inedită, aşadar.
Sper să fie apreciată de public”, a declarat Mihai
Dascălu. Artistul este absolvent al Şcolii Popula-

re de Artă din Craiova, unde, în anii ‘70, a urmat cursuri de grafică, la
clasa prof. Gabriel Bratu, iar mai târziu a studiat pictura cu Victor Pârlac
şi sculptura cu Ilie Berindei.

Cu acelaşi prilej, în foaierul TNC se lansează şi cele două volume ale
lucrării „Folclor muzical din Oltenia”, ce îl au autor pe folcloristul,
compozitorul şi dirijorul Constantin Arvinte, totodată preşedinte de
onoare al juriului Festivalului-concurs „Maria Tănase” din acest an.

Artişti în recital, astă-seară
Laureaţi ai ediţiilor precedente: Ana Munteanu (1969), Gheor-

ghe Roşoga (1971), Vasilica Dinu (1978), Luciana Văduva
(1986), Rodica Chircu (1988), Laura Ştefănescu (1988), Mari-
ana Ionescu Căpitănescu (1991), Constantin Enceanu (1991),
Nicu Dumitrică (1993), Alina Cristina Bâcă (1995), Constantin
Lătăreţu (1999), Marin Ganciu (2003), Adriana Aurica Bucev-
schi (2005), Alexandru Şura – ţambal (2005), Vlăduţa Marioara
Lupău (2007) şi Casandra Maria Hauşi (2009). În recital extra-
ordinar: Claudia Negroiu – „Remember Maria Tănase”.

că melodiile Mariei Tănase reprezintă tot atâtea surse
de inspiraţie pentru artişti din cele mai variate zone,
interpreţilor de folclor le va urma pe scenă, cu un
extraordinar recital actoricesc, Claudia Negroiu.

Tot astă-seară se vor strădui să îşi învingă emoţiile
şi îşi arate frumuseţea glasului, a repertoriului şi a
costumului popular jumătate din cei 44 de concurenţi
care au fost declaraţi admişi. În urma preselecţiei naţi-
onale organizate alaltăieri au fost acceptaţi 33, alţi 11

numărându-se printre cei care au reuşit, ieri, să
convingă juriul de calităţile lor. Cei 44 de solişti
vocali şi instrumentişti au vârste cuprinse între
16 şi 35 de ani şi vin din Alba, Argeş, Buzău,
Bacău,  Caraş-Severin, Dâmboviţa,
Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Sălaj, Si-
biu, Suceava, Timiş, Vâlcea, dar şi din
Republica Moldova (3) şi Serbia (3).

La această a XXII-a ediţie a Fes-
tivalului-conc urs  „Maria Tănase”,
judeţul Dolj va fi reprezentat de şapte
tineri interpreţi – cinc i soliş ti vocali
şi doi ins trumentişti: Ce ană Mihae-
la Diana, Olteanu Liviu ,  Ţacu
De nisa Mariana, Che lu Bălan Zo-
rina,  Stoica Mădălina ,  Ruican
Ştefan Marius (caval ş i f luier) şi
Gheorghe Marius – care va evolua
la ambele secţiuni ale concursului:
cu cavalul şi vocal.  Ca şi soliştii in-
vitaţi în rec italuri, concurenţii vor fi
ac ompaniaţi de una dintre cele două
orches tre aflate pe scenă: cea a Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase”,  condusă de maes-
trul Nic u Creţu, şi „Lăutarii” din Chişinău
(Republica Moldova) – dir ijor Nicolae Bot-
gros. Prezentatoarea celor trei seri de spec-
tacol este Iuliana Tudor – gazda c unoscutei
emisiuni „O dată-n v iaţă” de la TVR1.

Festivalul „Maria Tănase”: trei seri de spectacol,
aproape 60 de artişti în recital, 44 de concurenţi!
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Deputaþii au aprobat astãzi
proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanþei Guver-
nului nr. 13/2013 privind
reglementarea unor mãsuri
fiscal-bugetare referitoare la
premierea elevilor care au
obþinut media 10 la examenul
de bacalaureat 2013. În

Elevii cu media 10 la examenul de bacalaureat,
recompensaþi cu 3.000 de lei

favoarea proiectului de lege s-
au exprimat 297 de deputaþi,
înregistrându-se o singurã
abþinere. Prin acest proiect de
lege sunt acordate premii în
valoare de 3.000 de lei fiecã-
rui absolvent de liceu care a
obþinut media 10 la examenul
de bacalaureat 2013, banii

urmând sã fie acordaþi din
bugetul pe anul 2013 al
Ministerului Educaþiei.

Camera Deputaþilor este for
decizional în acest caz, proiec-
tul de lege pentru aprobarea
OUG nr.13/2013 urmând a fi
propus pentru promulgare
ºefului statului.

Printre invitaþi s-a numãrat ºi scrii-
torul Nicolae Bãlaºa, fost elev al aces-
tei ºcoli, acesta fiind  nãscut în satul
Seculeºti, comuna Bulzeºti. De altfel
scriitorul a recunoscut cã una dintre
piesele de teatru a fost scrisã în câte-
va nopþi, “la mine, la þarã, la Bulzeºti,
satul Seculeºti

“Marcãm începutul unui drum nou”
Pentru ca evenimentul sã capete at-

mosferã de sãrbãtoare ºi sã se eviden-
þieze încã o datã faptul cã Bulzeºti este
localitatea unde s-a nãscut marele scri-
itor Marin Sorescu, elevii au pregãtit,
sub îndrumarea cadrelor didactice, un
mic spectacol educativ ce s-a încheiat
cu o interpretare excepþionalã a “ta-
bloului IV din Iona”. “Marcãm azi, prin
prezenþa noastrã aici, începutul unui
drum nou al unei ºcoli cu o tradiþie de
peste 60 de ani. Mãrturia unui proces
didactic de înalt profesionalism stã în
reuºitele profesionale, sociale, ale vie-
þii atâtor generaþii ce-ºi leagã destinul

de instituþia de învãþãmânt pe care o
reprezint. ªcoala româneascã este în
schimbare prin asimilarea unor meto-
de, programe ºi prin dezvoltarea com-
petenþelor la nivel european. Finaliza-
rea acestui proiect de a oferi elevilor
un spaþiu modern în deplinã concordan-
þã cu dezvoltarea societãþii contempo-
rane a fost posibilã prin eforturile sus-
þinute ale autoritãþilor locale, judeþene
ºi ale Inspectoratului ªcolar Judeþean.

“Purtãm destinul unei ºcoli deosebite”
Zilele dedicate acestui eveniment au

debutat prin organizarea unei mese ro-
tunde naþionale „Generozitatea sensu-
lui în matca unui cuvânt - Sorescu, ast-
fel ºcoala noastrã bucurându-se de o
participare numeroasã ºi de o aprecie-
re specialã. Purtãm destinul unei ºcoli
deosebite, având ca patron spiritual un
scriitor care a fãcut din comuna Bul-
zeºti un topos al miticului recunoscut
la nivel mondial. În prezent ªcoala Gim-
nazialã „Marin Sorescu” se bucurã de

un corp profesoral pasionat de mese-
ria de dascãl, nu o profesie, ci o voca-
þie, toate pentru consolidarea timpului
viitor: prin copiii ce sunt ºi cei care vor
veni”, a afirmat managerul unitãþii de
învãþãmânt, Adriana Bãrbuþu.

“Efortul a fost destul de mare pentru
autoritãþi ºi cadre didactice”

Edilul localitãþii Bulzeºti a subli-
niat cã efortul depus de cãtre autoritã-
þile implicate în ultimii doi ani s-a ma-
terializat în ceva frumos, modern, la
standarde europene. “Începând cu
acest an ºcolar, 2013-2014, elevii co-
munei Bulzeºti învaþã într-o ºcoalã
nouã, mult mai mare, modernizatã, cu
un numãr mai mare de sãli de clasã
frumos amenajate, grupuri sanitare cu
toate utilitãþile, o micuþã bibliotecã. ªi
pentru cã în ultimii doi ani efortul a fost
destul de mare nu numai din partea in-
stituþiilor implicate la ridicarea acestei
ºcoli, ci ºi din partea cadrelor didacti-
ce ºi a elevilor am decis împreunã cu
directorul ºcolii sã le mulþumim oferin-
du-le acest eveniment de sãrbãtoare.
Mã simt  la fel de emoþionat astãzi ca
ºi dascãlii ºi elevii acestei ºcoli. Asta
ºi pentru cã aici am învãþat ºi eu.
Atunci ºcoala arata altfel. Astãzi aici
învaþã ºi copila mea. Iar bucuria este
cu atât mai mare cu cât ºcoala aratã
altfel, condiþiile sunt bune, rezultatele
elevilor sunt demne dacã þinem cont cã

s-au aflat pe locul ºapte la nivelul ju-
deþului Dolj. Colectivul didactic este
unul de excepþie, tânãr ºi ambiþios, iar
copiii muncitori ºi cu rezultate bune.
Toate astea nu pot decât sã ne aducã
satisfacþie ºi sã ne dorim sã facem ºi
mai mult pe viitor pentru ºcoalã”,  Gin
Sorescu, primarul comunei Bulzeºti.

“ªcoala ocupã locul 7 în judeþul Dolj”
Prezentã la inaugurarea ºcolii, Irina

Petre, inspector ºcolar de specialitate
învãþãmânt primar - curriculum ºi in-
specþie ºcolarã a þinut sã sublinieze
faptul cã aceastã unitate de învãþãmând
se aflã pe locul ºapte în judeþ nu numai
datoritã efortului depus de elevi, dar ºi
dedicãrii dascãlilor în tot ceea ce fac:
“Este un moment important pentru noi,
toþi. Acum se vãd roadele colaborãrii
instituþiilor pentru a face posibilã ridi-
carea acestei ºcoli, dar  rezultatele ob-
þinute de cãtre elevii care au învãþat
aici la diferitele concursuri naþionale,
judeþene ne aratã cel mai bine cã nici
un efort nu e prea mic pentru aceºti
copii. Învãþãmântul se aflã într-o con-
tinuã transformare, iar cei direct im-
plicaþi au arãtat cã se pot face lucruri
frumoase dacã te dedici meseriei. Co-
lectivul acestei ºcoli a arãtat acest lu-
cru ºi sperãm ca ºi pe viitor rezultatele
elevilor sã fie cel puþin la fel de bune
ca pânã acum”.

ALINA DRÃGHICI

ªcoala   Gimnazialã “Marin Sorescu” Bulzeºti s-a aflat zilele
acestea la ceas de sãrbãtoare.  În prezenþa reprezentanþilor
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj ºi ai Prefecturii Dolj, ma-
nagerul unitãþii de învãþãmânt împreunã cu edilul localitãþii
Bulzeºti au inaugurat la sfârºitul sãptãmânii trecute noua clã-
dire a ºcolii, subliniind în acest fel faptul cã efortul depus de
cãtre autoritãþile implicate în ultimii doi ani s-a materializat în
ceva frumos, modern, la standarde europene.
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Aproape 400 de imigranþi au
fost salvaþi, în noaptea de luni
spre marþi, în apropierea Siciliei,
în Marea Mediteranã, prin trei
operaþiuni distincte. În cursul
primei operaþiuni, o barcã pneu-
maticã cu 80 de persoane la
bord, care se gãseau în apele li-
biene, a fost salvatã de o navã
comercialã, deturnatã de la tra-
seul sãu de cãpitãnia portului ita-
lian. În alte douã operaþiuni au
fost implicate fregata Espero ºi
nava de patrulare Vega. Cele douã
ambarcaþiuni au salvat, cu ajuto-

rul vedetelor Gãrzii de coastã, un
grup de 80 de imigranþi care se
gãseau în dificultate la circa 100
de km de Lampedusa ºi un al
doilea grup, de circa 210 persoa-
ne, care se gãseau la aproape 80
de km de mica insulã italianã.
Intervenþiile au survenit imediat
dupã decizia guvernului italian de
lansare a operaþiunii „Mare nos-
trum”, pentru întãrirea dispoziti-
vului militar în Mediteranã ºi evi-
tarea repetãrii de drame, precum
cele douã naufragii care au fãcut
împreunã circa 400 de morþi într-

o sãptãmânã. Italia a deplasat
deja 12 vedete ale Gãrzii de coastã
ºi ale poliþiei financiare, care ope-
reazã într-un spaþiu de 40 de mile
(cca. 75 de km) în jurul insulei
Lampedusa, principalul port de
intrare în Europa al imigranþilor
sosiþi din Africa. Patru vase mili-
tare sunt, de asemenea, prezente
pentru a opera în zonã. „Dispo-
zitivul actual costã 1,5 milioane
euro pe lunã. Cu acest nou plan
ne vom descurca mai bine”, a
afirmat luni searã ministrul ita-
lian al Apãrãrii, Mauro, fãrã a
face alte precizãri. „O navã am-
fibie, operaþionalã începând de
vinei, va fi utilizatã pentru prima
oarã”, în timp ce „capacitatea de
preluare a refugiaþilor ºi gãzdui-
rea acestora va fi mãritã”, a mai
adãugat ministrul. Poliþia italianã
a anunþat ieri punerea de seches-
tru în largul coastei calabreze, pe
o „navã mamã” bãnuitã de remor-
carea ambarcaþiunilor cu refugiaþi
în largul coastei nord-africane
pânã în apele italiene, ºi arestarea
a 17 membri ai echipajului. Auto-
ritãþile greceºti au efectuat o ope-
raþiune de salvare a 73 de sirieni
naufragiaþi în largul Peloponesu-
lui, transferaþi în portul Kalama-
ta, potrivit surselor portuare. Su-
pravieþuitorii, între care 11 femei
ºi 18 copii, se gãseau la bordul

unui yacht fãrã pavilion, dar ºi
fãrã carburant, care au cerut aju-
tor autoritãþilor greceºti în timp
ce navigau la 97 de km de coasta
peloponezã. Un vas italian, aflat
în apropiere, a remorcat barca
imigranþilor pânã în portul Kala-
mata, cu ajutorul patrulelor gre-
ceºti. Premierul Italiei, Enrico Let-
ta, a cerut Uniunii Europene pu-
nerea imediatã în funcþiune a sis-
temului de supraveghere a fron-
tierelor Eurosur, dar acesta nu va
deveni operaþional înainte de sfâr-
ºitul anului. Pentru premierul mal-
tez, Joseph Muscat, Mediterana
este în curs de a deveni un cimi-
tir. El se întreabã câte decese mai
trebuie înregistrate pânã a se în-
treprinde ceva. Acesta a fãcut deja
o scurtã vizitã în Libia, unde s-a
întâlnit cu omologul Ali Zeidan,
care s-a arãtat determinat în tra-
tarea problemei. Dar mai mult în
vorbe. La rândul sãu, ministrul
francez al Afacerilor Europene,
Thierry Repentin, recunoaºte cã
Franþa nu poate lãsa Italia singu-
rã. La 24 ºi 25 octombrie, Consi-
liul European va trebui sã abor-
deze propunerea Parisului, care
presupune însã un efort financiar,
dar ºi tehnic. Oricum, nu se poa-
te continua în sfidarea bãrbaþilor
ºi femeilor care se îneacã în mare
fãrã un rãspuns colectiv.
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Taifunul Wipha, al 26-lea din
acest sezon în Asia, care se aºteap-
ta sã loveascã sudul ºi estul Japo-
niei ieri ºi astãzi, ar putea fi cel mai
puternic din ultimii zece ani care
traverseazã interiorul arhipelagului
nipon, a avertizat Agenþia de Me-
teorologie de la Tokyo, conform
AFP. Ploi torenþiale sunt aºteptate
sã cadã pe o arie largã, ceea ce face
sã creascã temerile în privinþa unor
noi incidente la centrala accidenta-
tã Fukushima. Wipha, potrivit Agen-
þiei de meteorologie nipone, ar urma
sã atingã în aceastã dimineaþã coas-
ta de sud-est a insulei Honshu, cea
mai mare din arhipelagul japonez,
dupã care va traversa întreaga zona
esticã pe parcursul zilei. Taifunul,
care se afla ieri dimineaþã la aproxi-

Japonia se pregãteºte sã facã
faþã unui taifun puternic

Cel puþin 73 de persoane au
murit într-un cutremur
puternic care a afectat ieri
dimineaþã centrul Filipinelor,
în apropiere de zona turisticã
Cebu , una dintre cele mai
mari din arhipelag, au anunþat
autoritãþile. Cel puþin 57 de
persoane au murit pe insula
Bohol, în apropiere de epicen-
trul cutremurului cu magnitu-
dinea de 7,1, ºi 16 pe insulele
vecine, Cebu ºi Siquijor,
potrivit poliþiei. Un bilanþ
precedent anunþa 32 de morþi
ºi aproximativ 100 de rãniþi.
Cutremurul s-a produs la ora
08.12 (00.12 GMT), la o

Cutremur  cu  magni tud inea
de 7,2 grade în  F i l ip ine:

cel  puþ in  73 de morþ imativ 260 km est de insula meri-
dionalã Minami-Daitoshima, înain-
ta cu o vitezã de 25 de kilometri pe
orã în direcþia nord ºi urma sã se
ramifice în partea de nord-est. Ra-
falele de vânt ar putea ajunge chiar
pânã la 216 km/orã, spun meteoro-
logii, care avertizeazã cã va ploua
torenþial pe arii extinse. Se aºteaptã
ca taifunul sã mãture zona Tokyo pe
parcursul zilei de astãzi, riscând sã
antreneze perturbãri semnificative în
transporturi, inclusiv anularea mai
multor zboruri ºi întârzieri ale trenu-
rilor. În acest context, creºte îngri-
jorarea în legãturã cu posibilitatea
unor noi accidente la centrala Fuku-
shima, grav avariatã dupã cutremu-
rul de 9 grade urmat de devastatorul
tsunami din 11 martie 2011.

adâncime de 20 de kilometri,
în regiunea Bohol, în partea
centralã a Filipinelor, a
anunþat Institutul de geofizicã
a SUA (USGS). Seismul a
fost urmat de cel puþin 20 de
replici, dupã cum au indicat
experþii Institutului filipinez
de Vulcanologie ºi Seismolo-
gie (FIVS). Alte noi replici
sunt posibile, dar nu existã
riscul de valuri seismice,
conform acestora. Multe
ºcoli din insulele vecine ºi-au
anulat ieri orele pentru ca
autoritãþile sã verifice sigu-
ranþa clãdirilor, în vederea
evitãrii unor tragedii.

Agenþia Naþionalã de Informaþii (NSA) a
SUA colecteazã sute de milioane de liste de
contacte ale americanilor transmise prin e-
mail sau prin mesageria instant, a relatat ieri
Washington Post, citând documente ale fos-
tului consultant NSA Edward Snowden.
Într-o singurã zi în 2012, NSA a interceptat
444.743 de liste de contacte din e-mailurile
conturilor de Yahoo!, 82.857 din conturile
de Facebook, 33.697 din conturi Gmail ºi
22.881 din conturile altor furnizori de me-
sagerie online, preciza NSA într-o prezenta-
re publicatã de cãtre jurnalul american. Ex-
trapolând la un an, cifrele corespund colec-
tãrii a 250 de milioane de liste de contacte
de e-mail pe an. Aceasta vrea sã spunã cã
milioane, chiar zeci de milioane de ameri-
cani sunt vizaþi de aceastã colectare de date,
au declarat pentru cotidian doi oficiali de
rang înalt din serviciile de informaþii ameri-
cane. Listele conþin mai multe informaþii faþã

NSA colecteazã sute de milioane de liste de contacte transmise prin e-mail
de metadatele telefonice, deoarece prin e-
mail se transmit ºi numere de telefon, adre-
se fizice, informaþii economice sau familiale
ºi uneori primele linii dintr-un mesaj. NSA
intercepteazã aceste liste „din zbor”, atunci
când sunt schimbate pe Internet, mai des
decât atunci când sunt „în repaus”,
în serverele calculatoarelor. Din
aceastã cauzã, NSA nu are nevoie sã
notifice grupurile de Internet care
adãpostesc aceste informaþii, precum
Yahoo!, Google sau Facebook. Agen-
þia le intercepteazã din puncte de ac-
ces situate „peste tot în lume”, însã
nu ºi în Statele Unite, au precizat res-
ponsabilii de informaþii. Aceasta per-
mite NSA sã evite interdicþia de a in-
tercepta informaþii despre americani
din centre aflate pe teritoriul ameri-
can, explicã ei. La jumãtatea lui au-
gust, preºedintele american Barack

Obama a promis sã revizuiascã programele
americane de supraveghere, dupã dezbate-
rile provocate de dezvãluirile lui Edward
Snowden, care au scos la ivealã existenþa
unor programe secrete vaste de colectare a
datelor telefonice ºi electronice.

Experþii ruºi exclud ipoteza
otrãvirii lui Yasser Arafat
cu poloniu radioactiv

Analizele efectuate de experþi ruºi
pe probe biologice ale fostului lider
palestinian Yasser Arafat permit
excluderea ipotezei cã acesta ar fi fost
otrãvit cu poloniu radioactiv 210, ei
negãsind nici o urmã din aceastã
substanþã în eºantioanele investigate,
a declarat ieri ºeful agenþiei federale
ruse pentru analize biologice,
Vladimir Uiba, citat de agenþiile
Interfax ºi AFP. Afirmaþia contrazice
concluziile unor cercetãtori elveþieni,
publicate cu o zi în urmã. „Nu a fost
otrãvit cu poloniu. Experþii ruºi care
au condus analiza nu au gãsit urme
din aceastã substanþã”, a declarat
responsabilul citat. Anunþul de la
Moscova survine dupã ce revista
britanicã „The Lancet” a scris, luni,
cã o echipã de experþi de la Institutul
de Radiofizicã de pe lângã Centrul
medical din Lausanne a descoperit
un nivel ridicat de substanþe radioac-
tive în probele biologice prelevate de
la Yasser Arafat, relansând astfel
teoria otrãvirii fostului lider palesti-
nian, decedat în anul 2004 la un
spital militar francez din apropiere de
Paris. Responsabili palestinieni au
insinuat de mai multe ori cã serviciile
secrete israeliene l-ar fi otrãvit pe
Arafat, acuzaþii dezminþite de
guvernul israelian.
Libianul Abu Anas Al-Libi,
presupus membru
al Al-Qaeda, transferat
la New York

Libianul Abu Anas Al-Libi,
presupus membru al Al-Qaeda,
capturat sãptãmâna trecutã la Tripoli
de forþele speciale americane, a fost
transferat la acest sfârºit de sãptãmânã
la New York, a anunþat biroul
procurorului federal. El a fost
„transferat direct la New York, unde
este inculpat de peste zece ani.
Administraþia crede cã el va fi
prezentat unui ofiþer de justiþie mâine
(n.r. - ieri)”, se preciza într-un
comunicat al biroului procurorului
federal. Al-Libi a fost capturat la 5
octombrie în faþa domiciliului sãu din
Tripoli, iar ulterior a fost transferat la
bordul unei nave a Marinei militare
americane în Marea Mediteranã,
pentru a fi interogat. El a fost pus sub
acuzare la New York în 2000, în faþa
tribunalului federal din Manhattan,
alãturi de alþi 20 de presupuºi membri
Al-Qaeda, în special pentru complot în
vederea uciderii unor cetãþeni
americani ºi complot pentru distruge-
rea unor clãdiri ºi proprietãþi ale SUA,
în legãturã cu atentatele din Tanzania
ºi Kenya, care au provocat moartea a
peste 200 de persoane în 1998.
Guvernatorul unei provincii
afgane a fost ucis cu o
bombã ascunsã în microfon

Guvernatorul provinciei afgane
Logar a fost ucis, ieri, în explozia unei
bombe ascunse într-un microfon, în
timp ce lua cuvântul într-o moschee
dupã rugãciunea care marcheazã
începutul Aid al-Adha, sãrbãtoarea
musulmanã a sacrificiului, au anunþat
autoritãþile locale. „În aceastã
dimineaþã, guvernatorul Arsala Jamal
rostea o alocuþiune dupã rugãciunea
de Aid, când a fost ucis de o bombã
ascunsã în microfon. Alte opt persoane
au fost rãnite”, a declarat pentru AFP
Din Mohammad Darwish, purtãtorul de
cuvânt al acestei pronvincii, care se
învecineazã cu Kabulul. Atacul nu a
fost revendicat pentru moment, dar ar
purta marca insurgenþilor talibani
care, de un deceniu, ºi-au multiplicat
atentatele împotriva puterii afgane, a
forþelor de ordine ºi aliaþilor lor NATO.
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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 Legenda viºinie
00:35 Dosar România (R)
01:30 Europa mea (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Piloþii din Nunavik (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 Baschet: Liga Balcanicã:

BCMU Craiova - Levski Sofia
21:00 Arta seducþiei
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Zon@ IT
00:25 Trei regate
01:20 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
02:15 Nomazii din Kirghistan

07:45 Jurnalul unui puºti:
Cãldurã mare

09:20 Domestic
10:50 Iubire
12:55 Cãlãtoria 2: Insula

misterioasã
14:30 Sirena îndrãgostitã
16:20 Superman vs. The Elite
17:35 Jack ºi Jill
19:10 În derivã
20:00 The Rolling Stones
22:00 Dupã dealuri
00:30 Oraºul magic
01:25 Domniºoare de onoare
03:30 O noapte de neuitat

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Legãturi periculoase (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Coliziune devastatoare
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)
01:00 Dupã 20 de ani (R)
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 I like IT (R)

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (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 Dragoste cu greutate
15:45 Monk
16:45 La bloc
17:45 M.A.S.H. (R)
18:50 Teoria Big Bang
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Un profet
01:15 Dexter
02:00 Fringe
02:45 Southland

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
01:00 Observator (R)
02:00 Nikita
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire
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 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)

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 Ku Ninja în Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Wrestlemania XXIX
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: Texas
09:00 Pe urmele antichitãþilor
10:00 Oamenii cu topoare
11:00 Restaurãri
12:00 Hitler ºi nebunia de pe

Insule
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: Texas
20:00 Pe urmele antichitãþilor
21:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
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09:00 De la A la infinit (R)
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Convieþuiri
16:50 Europa mea
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:10 Comanche Territory
22:30 Biziday
23:20 Oameni care au schimbat

Lumea
23:30 Zãpezile de pe Kilimanjaro
01:35 Garantat 100% (R)
02:25 La vârf (R)
03:15 Oameni care au schimbat

Lumea

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 New York - ocolul lumii în

13 kilometri (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Wallis si Edward (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 D'ale lu' Miticã (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Piloþii din Nunavik
20:10 8 într-o barcã
21:30 Drumul succesului
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
01:35 Piloþii din Nunavik (R)
02:30 România frumoasã (R)

08:10 Steve Zissou: Cel mai tare
de pe mare

10:05 Cum sã te îndrãgosteºti
11:30 Katy Perry: Part of Me
13:00 Dreptate la înãlþime
14:40 Goana dupã cadou
16:10 Jurnalul unui puºti:

Cãldurã mare
17:45 Domestic
19:10 În derivã
20:00 Iubire
22:05 Viaþa ºi apucãturile lui

Kenny Powers
23:05 Banshee
00:05 Route Irish

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00  Ameninþarea ciclonului (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Legãturi periculoase
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Serviciul Român de

Comedie (R)
21:30 Tanti Florica
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi

07:45 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Diamantul nopþii (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Îngeri pierduþi (R)
14:30 Triumful dragostei
15:30 Suflet de gheaþã
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Furtuna din adâncuri
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:00 Poveºtiri de noapte (R)
02:30 Cancan.ro (R)
03:00 Chelsea Settles (R)
03:30 Iubiri vinovate (R)
04:15 Poveºtiri de noapte (R)
04:45 Cancan.ro (R)
05:15 Triumful dragostei (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 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
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 District 13: Ultimatum
00:15 Dexter
01:15 Anturaj

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 Totul e permis

22:30 Un show pãcãtos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Totul e permis (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire
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 Jumãtatea mea ºtie
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 La un pas de fericire (R)
05:00 Inima nu respectã reguli

(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 În formã
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 Iubiri secrete
20:30 Cronica cârcotaºilor
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 Ultimul templier

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 Fotbal: Anglia - Polonia,

Suedia - Germania
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 Boxbuster "Mari meciuri":

Valuev - Holyfield, Valuev - Ruiz
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
10:00 Muntenii
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial în

Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Pe urmele antichitãþilor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din Louisiana
19:30 Rãzboiul depozitelor
21:00 Premierã Pe urmele

antichitãþilor
22:00 Premierã Oamenii cu

topoare
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regio-
nala a Finantelor Publice Craiova
- Administraþia Judeteana a Finan-
þelor Publice Dolj, organizeazã în
data de 6.11.2013, ora 10 la sediul
sãu din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu pre-
vederile art. 159, alin. 3, lit. d, din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003,
privind Codul de Procedurã Fisca-
lã, republicatã, vânzarea prin lici-
tatie a bunului imobil ” Imobil Bai-
lesti compus din curti si construc-
tiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 si C7,
situat in judetul Dolj, localitatea
Bailesti, strada Calea Craiovei nr.
39, inscris in Carte funciara  nr. 982
a localitatii Bailesti, nr. cadastral
761: Hala industriala si ateliere
corp C1 parter pret de pornire al
licitatiei 2.486.485 lei (exclusiv
TVA*), birouri corp C1 parter si etaj
pret de pornire al licitatiei  746.288
lei (exclusiv TVA*), teren intravilan
in suprafata de 52141,3 mp  pret
de pornire al licitatiei 1.008.465 lei
(exclusiv TVA*) aparþinând SC
CELULE ELECTRICE SA, CUI
2333273, strada Calea Craiovei nr.
39, localitatea Bailesti,judetul Dolj.
Preturile nu includ TVA. Invitam pe
cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sa înstiinteze
despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilita pen-
tru vânzare. Pentru participarea la
licitatie ofertantii trebuie sa depu-
na, cu cel putin o zi inainte de data
licitatiei, urmatoarele documente:
oferta de cumparare, dovada pla-
tii taxei de participare; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezinta
pe ofertant (procura special lega-
lizata); pentru persoanele juridice
de nationalitate romana, copie
dupa certificatul unic de înregis-

Anunþul tãu!

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MAROCHI-
NÃRIE. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Isto-
rie meditez pentru ori-
ce nivel: testare naþi-
onalã, bacalaureat,
facultate. Pregãtesc
la domiciliu elevi de
clasele 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 Na-
þionalã, bacalaureat,
alte concursuri ºco-
lare ºi examene. Te-
lefon: 0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.

CONSULTANÞÃ
GRATUITÃ DECO-
RAÞIUNI INTERIOA-
RE. TELEFON: 0727/
804.400.
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 apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului He-
lin. Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0752/963.770.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.

trare eliberat de Oficiul Registru-
lui Comertului; pentru persoanele
fizice române, copie dupa actul de
identitate; dovada emisa de cre-
ditorii bugetari ca nu au obligatii
bugetare restante. Oferta de cum-
parare se va prezenta in scris or-
ganului de executare, insotita de
dovada platii sumei reprezentand
10% din pretul de pornire a licita-
tiei pana in ziua de 5.11.2013. Taxa
de participare se va achita in contul
RO95TREZ2915067XXX006744, CUI
21828791. Pentru relatii suplimen-
tare va puteti adresa Administra-
tiei Judetene a Finantelor Publice
Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
Serviciul Executare Silita, la came-
ra 406, tel.:  0251/402277.
CONSTRUCTORUL SCM CRAIO-
VA convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã pe data de
31.10.2013, ora 11.00 la sediul uni-
tãþii din str. Gheorghe Doja nr. 66
având urmãtoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea intrãrii în reorganizare
judiciarã conform Legii 85/2006 a
Constructorul SCM. 2. Numirea
administratorului judiciar.
S.C. ANTREPRIZA DE CON-
STRUCÞII NEO DESIGN SRL
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind ac-
tivitatea „Ferma Vegetalã 0164
Pregãtire Seminþe” ce se desfã-
ºoarã în comuna Melineºti, sat
Negoieºti nr. 3. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1 zilnic între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data de
1.11.2013.

Cu sufletele cernite de durere come-
morãm un an de la despãrþirea de inega-
labilul nostru tatã ºi soþ, ªTEFAN NICU
(APROZARU). Ne-a lãsat atunci când
aveam cea mai mare nevoie de el, luân-
du-ne toate bucuriile. Ne-au rãmas doar
amintirile, lacrimile ºi gândul cã se odih-
neºte într-o lume mai bunã. De acolo de
unde este ºtim cã ne
vegheazã ºi ne ocro-
teºte, aºa, cum fã-
cea ºi în viaþã.

Regrete eterne!
Familia veºnic

îndoliatã.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacan-
te de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire Con-
tracte Agenþi Economici, Direcþia Patrimoniu, în data de 18.11.2013 ora 10:00 –
proba scrisã ºi în data de 20.11.2013 – proba de interviu.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999, republicatã, privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în dome-
niul ºtiinþelor economice sau tehnice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în

Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

Vând apartament
2 camere transfor-
mat în 3, ultramo-
dern cu centralã,
mobilier ºi garaj,
(în spate la Billa).
Preþ 65.000 Euro
negociabil. Tele-
fon: 0755/943.426.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere central.
Telefon: 0770/
682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament
3 camere, Calea
Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decoman-
date, superb, preþ
negociabil, zona
Ciupercã. Telefon:
0 7 4 2 / 8 7 2 . 3 1 9 ,
0748/195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere, îm-
bunãtãþiri, 70 mp, 1
Mai (langa Poligra-
fie). 45.000 Euro
negociabil. Telefon:
0721/218.871.

CASE
Vând casã, sat Pana-
ghia, comuna Calo-
pãr, 20 km – Craiova,
centrul localitãþii, drum
asfaltat, 4 camere,
101m.p. telefon.
0723/650.827, 0251/
352.257.
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare 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 garsonierã Craio-
va, + diferenþa. Tele-
fon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit
cu 3 spaþii comer-
ciale. Telefon:
0744/391.195.

Casã, 3 camere,
anexe, pomi fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 2 . 2 3 9 .
0721/502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucãtãrie,
încãlzire centralã, an-
velopatã termic, even-
tual schimb 2 aparta-
mente, 2 camere sau
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren intra-
vilan în satul Predeºti,
judeþul Dolj, la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren Calea
Bucureºti km 11, ide-
al benzinãrie, halã,
depozit, schowro-
om, 2000 m
VÂND Teren 7000
mp, zona Catargiu-
Mofleni, dimensiuni
20x350. Telefon:
0729/826.217.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Preþ 25 Euro/m.p.
negociabil Telefon:
0770/222.518.
Vând teren 1850
m.p. Bariera Vâlcii,
str. Corneºului. Tele-
fon: 0761/431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru,
cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie la 11 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure comu-
na Borãscu - Gorj. Te-
lefon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere
la Drum European
54 m, toate utilitãþile.
Relaþii la telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu po-
nei, 450 mp ºi 650
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 deschideri
17 m ºi reþele apã,
electricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.

Vând 800 mp, co-
muna Predeºti ideal
pentru casã, zonã pi-
toreascã. Telefon:
0762/ 109.595.
Vând 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.
Vând teren intravilan
ºi extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 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
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr. 40,
Craiova.  Telefon:
0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARELA
PIELEªTI DE 70 –
75.000 MP. TELE-
FON: 0743/088.899.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp ºi
1900 mp în Vârvo-
ru de Sus. Terenu-
rile fiind la stradã
betonatã având toa-
te facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0 7 4 6 / 4 6 7 . 9 2 2 ;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon.
0727/884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

Conducerea Executivã a
Consiliului Judeþean Dolj
este alãturi de doamna di-
rector Ileana Mãjinã la
greaua durere pricinuitã de
decesul sorei sale.

Sincere condoleanþe!
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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.

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.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri meta-
lic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet Ka-
los, 2005, 2000
Euro. Telefon: 0768/
104.581.
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995
neînmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63.
Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093,
0767/249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
stare foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
VÂND butaºi tranda-
firi olandezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ
5000 RON. Telefon:
0764/834.799.

Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injec-
tor pentru cazan
pentru încãlzire. Te-
lefon: 0729/092.211.
Vând loc de veci ci-
mitirul Roboaica. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esen-
þe din demolare ma-
gazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869;
0770/303.445.

Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ nego-
ciabil, zona Daewoo
cãpºunãrie. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Vând presã pentru
struguri capacitate
mare. Telefon: 0251/
531.294.
Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/
285.145.

Vând aparat de ozo-
nat apa, eliminã pes-
ticidele din legume ºi
fructe, precum ºi
hormonii ºi antibioti-
cele din carne. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, venti-
le fontã noi diverse
mãrimi. Telefon.
0731/989.215.
Vând dozator de
bere, tub CO2, apa-
rat fax, aspirator, ba-
lanþã Berkel, cuier
panou, maºinã de
cusut Singer. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2,
dozator bere. Tele-
fon: 0770/897.476.
Vând cântar electro-
nic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Acti-
va Magic, 250 lei ne-
gociabil. Telefon:
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 balo-
tat, 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. Telefon:
0770/303.445.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calo-
rifer tablã 120/0,60
foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã
stereo, piei de bovinã
tratate, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, flex mare,
aparat sudurã. Tele-
fon: 0735/445.339.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 16 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:

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, ma-
ºinã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii se-
parate 500 mp cu te-
ren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu
gard beton. Telefon:
0721/152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groa-
sã pentru pui, curcani
ºi animale mici. Tele-
fon: 0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate mare
ºi centrifugã miere. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe
o parte. Telefon:
0729/977.036.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron), te-
levizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.

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.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmu-
rã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr
tablouri, sculpturã,
acuarelã, graficã,
monede, bancnote,
timbre, ceasuri, icoa-
ne, alte antichitãþi. Te-
lefon: 0723/926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spatiu co-
mercial în municipiul
Craiova, str. Lip-
scani, 300 mp, dispus
pe trei niveluri. Tele-
fon: 0745/130.705.
Bucureºti - zona Vi-
tan garsonierã 40
mp mobilatã, rog se-
riozitate. Exclus inter-
mediere agenþii. Te-
lefon: 0722/714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala
M. Eminescu. Tele-
fon: 0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Ca-
lea 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 apar-
tament 3 camere
mobilat parter Dezro-
birii,  300 euro. Tele-
fon: 0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedetermina-
tã, zonã cu vad. Te-
lefon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge 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
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru repa-
raþii casã + anexe sau
cedez 4000 m.p. teren
intravilan pentru un
apartament cu 2 ca-
mere + diferenþa. Te-
lefon. 0727/884.205.
Caut persoanã autori-
zatã ptr. cadastru în Cra-
iova. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi
montez curea cane-
latã pentru maºinã
de cusut. Telefon:
0251/531.294.

PIERDERI
Pierdut Numãr Fiscal
DJ0027029975. Se
declarã nul.
Pierdut Certificat În-
registrare Registrul
Comerþului Dolj pen-
tru PFA NIÞU IRINA
MARIA, F16/ 756/
2008 ºi Certificat Con-
statator, cod fiscal
24438971, Certificat
de Naºtere pe nume-
le NIÞU IRINA- MARIA.
Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Familia Calotã Ion –
Neluþu- transmite
sincere condo-
leanþe la marea du-
rere pricinuitã de
decesul celui ce a
fost, CALOTÃ MIR-
CEA, fost respon-
sabil la Moara Giu-
bega. Suntem alã-
turi de soþie ºi fiice
în aceste momen-
te grele. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
lumea celor drepþi.
Moartea nemiloasã
a curmat viaþa lui
TUDOR GENOIU,
OMUL, care timp
îndelungat mi-a
fost un prieten ºi
un colaborator
foarte apropiat.
Transmit familiei
îndoliate întreaga
mea compasiune
ºi sincere condo-
leanþe! Dumne-
zeu sã-l ierte ºi
sã-l odihneascã
în pace! George
Socoteanu.
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Lungile negocieri cu privire la vânzarea
clubului Internaþionale Milano s-au încheiat.
Massimo Moratti a anunþat, ieri, cã s-a înþe-
les cu omul de afaceri indonezian Erik Tho-
hir, conform site-ului oficial al fostei cam-
pioane a Europei din 2010, grupare la care
este legitimat, printre alþii, ºi Cristi Chivu.

“Totul este semnat. Sunt fericit, a durat
ceva, dar cred cã este corect totul, a fost o
afacere bunã. Eºti fericit când laºi ceva pe
mâini bune. Sunt sigur de asta, pentru cã
sunt oameni buni, în ceea ce priveºte carac-
terul”, a declarat Moratti, care nu a oferit
însã ºi datele tranzacþiei.

Potrivit presei italiene, Thohir ar urma sã
preia 70 la sutã din acþiunile grupãrii “neraz-

Confederaþia Brazilianã de Fotbal
(CBF) a comunicat, luni searã, Federa-
þiei Spaniole de Fotbal (FEF), printr-o
înºtiinþare oficialã, cã Diego Costa nu a
fost convocat niciodatã pentru meciuri
oficiale la naþionala Braziliei, avertizând
însã cã atacantul de 25 de ani a jucat
douã partide amicale în tricoul auriver-
de, cu Italia (21 martie 2013) ºi cu Ru-
sia, patru zile mai târziu. Mai mult, bra-
zilienii au anunþat cã îl vor chema pe sta-
rul lui Atletico Madrid la lotul naþional
antrenat de Scolari în urmãtoarele douã
partide amicale, din luna noiembrie.

În acelaºi timp, CBF a punctat cã Luiz
Felipe Scolari nu renunþã la ideea de a-l
convoca pe Costa la Campionatul Mon-
dial din 2014, reamintind cã acesta s-a nãs-
cut în Brazilia, deci are naþionalitate brazilia-
nã, chiar dacã deþine ºi cetãþenie spaniolã.

Dacã Spania îl va convoca în noiembrie,
aºa cum a anunþat selecþionerul Vicente del
Bosque, brazilienii vor lãsa cazul în grija
FIFA. Atunci, Comisia pentru Statutul Ju-
cãtorului va lua o decizie cu privire la viito-
rul lui Diego Costa la nivel de echipe naþio-
nale. În cazul în care nu se va ajunge la un
acord, Comisia de Rezolvare a Conflictelor
din cadrul federaiei internaþionale va lua o

Moratti a vândut pachetul majoritar de acþiuni unui om de afaceri indonezian

zure”, în schimbul unei sume cifrate unde-
va în jurul a 300 de miliane de dolari.

Moratti (68 de ani), care a menþionat cã
nu ºtie dacã va rãmâne preºedintele clubu-
lui, funcþie pe care o ocupã din 1995, a chel-
tuit în cei 18 ani peste 600 de milioane de
euro pentru transferuri. Sub conducerea sa,
milanezii au cucerit un trofeu UEFA Cham-
pions League, un Mondial al cluburilor, o
Cupã UEFA, 5 titluri, 4 Cupe ºi tot atâtea
Supercupe ale Italiei. În 1999, Moratti a chel-
tuit 48 de milioane de euro pentru transferul
lui Christian Vieri, record mondial la acea
vreme.

Alegerea noilor membri ai Consiliului de
Administraþie va avea loc la urmãtoarea Adu-

nare Generalã, programatã
la 28 octombrie sau într-o
ºedinþã extraordinarã ce va
avea loc în luna noiembrie.

Grupul indonezian va
avea cinci locuri în Consi-
liul de Administraþie, în
timp ce familia Moratti ce-
lelalte trei.

Erick Thohir nu este la
prima investiþie în fotbal.
Din 2012, indonezianul este
unul dintre patronii clubu-
lui american DC United. Se
ocupã ºi de baschet, fiind
acþionar la echipa de NBA,
Philadelphia 76ers.

Brazilia nu renunþã la Diego Costa,
avertizând Spania:

“A jucat douã amicale pentru noi”

decizie înainte de Mondialele din Brazilia,
blocând jucãtorul pentru una din cele douã
selecþionate.

În luna octombrie Diego Costa a obþinut
cetãþenia spaniolã ºi a declarat public cã vrea
sã joace pentru echipa naþionalã a Spaniei.
„Sper sã nu fie o problemã pentru nimeni în
Brazilia. Vreau ca oamenii sã-mi accepte
decizia. Dacã voi avea o problemã sã înscriu
pentru Spania într-o ipoteticã finalã cu Bra-
zilia la CM 2014? Nici una!”, a spus atacan-
tul lui Atletico.

O stradã din oraºul englez Manchester a fost
redenumitã, luni, Sir Alex Ferguson, în onoarea
managerului scoþian care a condus timp de 27
de ani destinele lui United.

„Este un privilegiu ºi o onoare pentru mine sã
existe o stradã cu numele meu. Nu te aºtepþi sã
þi se întâmple aºa ceva în timpul vieþii. Le
mulþumesc tuturor, prietenilor, familiei, în
special soþiei mele”, a declarat Alex Ferguson,
71 de ani, prezent la ceremonia de dezvelire a
plãcii cu noul nume al strãzii Waters Reach,
aflatã în apropierea stadionului Old Trafford, a
notat BBC.

Cu Ferguson la conducere, Manchester
United a devenit cea mai titratã echipã din istoria
fotbalului englez, cucerind între 1986 ºi 2013 nu
mai puþin de 38 de trofee, dintre care 32 interne.
Este vorba despre 13 titluri de campion, 5 Cupe
ale Angliei, 4 Cupe ale Ligii, 10 Community

O stradã din Manchester a primit
numele Sir Alex Ferguson

Shield, 2 Ligi ale Campionilor, o Cupã a Cupelor,
o Supercupã a Europei, o Cupã Intercontinentalã
ºi un Campionat Mondial al Cluburilor.

Tehnicianul francez Bruno Met-
su, fost selecþioner al reprezenta-
tivei Senegalului, a decedat, în
noaptea de luni spre marþi, la vâr-
sta de 59 de ani, din cauza cance-
rului, a informat AFP, citând sur-
se apropiate tehnicianului.

“A decedat în aceastã noapte, la
ora 03:30 (n.r. ora Franþei). Sunt
devastat. Bruno avea totul pentru
a fi fericit împreunã cu soþia sa ºi
cu copiii lui, apoi cancerul a câºti-
gat. Este de necrezut”, a declarat
directorul executiv al clubului de
baschet BCM Gravelines-Dunker-
que, Herve Beddeleem, un prieten
al lui Metsu, pentru publicaþia La
Voix du Nord.

În iulie, Metsu a dezvãluit într-
un interviu acordat L’Equipe cã a
aflat într-un mod brutal cã suferã
de cancer dupã ce s-a simþit rãu în
timpul unui meci. “Am fost sã fac
niºte analize de sânge ºi medicii m-
au anunþat fãrã ocoliºuri: «Suferiþi

Digi Sport 2
12:00, 15:30 – TENIS (F) – Turneul de la Moscova (Rusia): ziua a 3-a / 17:15 – VOLEI (F)

– Liga Naþionalã: Rapid – CSM Târgoviºte / 19:00 – TENIS (F) – Turneul de la Moscova /
21:30 – BASCHET (M) – Euroliga: Montepaschi Siena – Galatasaray Istanbul / 1:30, 3:50 –
FOTBAL – Campionatul Braziliei: Cruzeiro – Fluminense, Gremio – Corinthians.

Digi Sport 3
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Roman – HCM Baia Mare / 18:30 –

HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odorhei – Pandurii Tg. Jiu / 20:15 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Gorenje Velenje – Aalborg Handball.

GSP TV
5:30 – FOTBAL – Campionatul SUA: LA Galaxy – Montreal Impact.

Eurosport
14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Luxembourg-Ville: ziua a 3-a / 18:00, 20:00 – FOT-

BAL (F) – Liga Campioanelor.

Eurosport 2
19:00 – TENIS (F) – Turneul de la Luxembourg-Ville: ziua a 3-a.

Antrenorul Bruno Metsu
a încetat din viaþã

de cancer în fazã terminalã. Aveþi
cancer la colon, la ficat ºi la plã-
mâni». Mi-au dat trei luni. ªocul a
fost enorm”, a mãrturisit el atunci.

Ca fotbalist, Metsu a jucat pen-
tru echipe ca Valenciennes sau Lil-
le, iar la finalul anilor ‘80 a luat calea
antrenoratului.

Vârful carierei sale a fost la
Cupa Mondialã din 2002. La tur-
neul gãzduit de Coreea de Sud ºi
Japonia, Senegalul a învins, în faza
grupelor,  campioana en-titre la
acea orã, Franþa, apoi a ajuns în
sferturile de finalã, unde a pierdut
cu greu în faþa Turciei, care ulte-
rior avea sã încheie pe ultima treap-
tã a podiumului. Prin acest rezul-
tat, Senegalul egala atunci cea mai
bunã performanþã africanã la o CM,
cea reuºitã de Camerunul lui Ro-
ger Milla, în 1990.

Cu Senegal a ajuns ºi în finala
Cupei Africii pe Naþiuni, în ace-
laºi an de graþie 2002, însã a pier-

dut la penalty-uri, în faþa
aceleiaºi reprezentative a
Camerunului.

În ultimul deceniu, Bru-
no Metsu a activat în zona
Golfului, trecându-ºi în CV
echipe ca Al Ain (fosta
echipã a lui Cosmin Olãro-
iu), Al Gharafa, Al Ittihad
(l-a succedat pe Anghel
Iordãnescu) ºi chiar naþio-
nalele Emiratelor Arabe Uni-
te ºi Qatarului. Ultima sa
echipã a fost Al Wasl, acolo
unde l-a înlocuit pe Diego
Armando Maradona ºi de
unde a plecat în octombrie
2012 tocmai din cauza cum-
plitei maladii.

SPORT 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)

Amatorii doljeni
joacă sub Tâmpa

Selecţionata de amatori a Doljului joacă astăzi, de la ora 15, con-
tra echipei similare a Braşovului, un meci contând pentru etapa a
doua a Cupei Regiunilor, programat pe arena „Forex” de sub Tâm-
pa. Doljul a deplasat următorul lot: Tătaru Cătălin – Amaradia Meli-
neşti  şi Iascu Victor – CSO Filiaşi; Fundaşi: Nicolin Alin – Victoria
Celaru; Alecu Emanuel – Viitorul Cârcea; Tuculeanu Dragoş – Du-
nărea Bistreţ; Tomiţă Alexandru – Progresul Segarcea; Cârstea Io-
nuţ – Dunărea Calafat; Luncan Liviu – Dunărea Bistret; Nica Florin
– CS Işalniţa; Mijlocaşi: Dumbra Daniel – Prometeu Craiova; Hrelea
George – CSO Filiaşi; Balaban Eduard – Dunărea Bechet; Ciurea
Marin – Recolta Ostroveni; Creţu Aurel – Avântul Pieleşti; Creţu Ion
– CSO Filiaşi; Drăguşin Darius – Dunărea Calafat; Ianacu Daniel –
CSO Filiaşi; Atacanţi: Dragomir Viorel – Victoria Celaru; Coca Ma-
rius – Dunarea Calafat; Raducanu Răzvan – CSO Filiaşi. În prima
rundă, Doljul a învins Argeşul într-un meci disputat la Hanul Docto-
rului cu 1-0 prin golul marcat de Coca Marius.

Tehnicianul Craiovei spune că de la o zi la alta jucătorii săi sunt tot mai
încrezători şi acest lucru se resimte în modul cum se pregătesc

Antrenorul Universităţii Craiova, Ovidiu
Stângă, a avut răgaz să analizeze şi la rece
meciul din week-end cu UTA Arad, fiind
nemulţumit de modul cum echipa sa a abor-
dat fazele fixe, permiţând oaspeţilor să aibă
ocazii, în special în repriza secundă. „Parti-
da cu UTA a fost una dificilă. Ştiam că nu au
apărarea bună, dar de la mijloc în sus au ju-
cat foarte bine, şi-au creat ocazii, mai ales
din faze fixe. Am fost conştient că nu va fi
un meci uşor. Noi ne creem ocazii din faze
fixe, şuturi de la distanţă, dar nu şi din acţi-
uni construite. Avem nevoie de omogeniza-
re, de relaţii de joc. Când l-am schimbat pe
Scarlat, care nu mai putea, punându-l în lo-
cul lui pe Adi Ionescu, pentru că nu mai
aveam fundaş central pe bancă, am căzut
tactic. Sin şi Ferfelea au jucat a doua oară
împreună, e greu să ajungem în câteva săp-
tămâni la faze spectacol pe care le fac echi-
pele mari. Continuitatea grupului poate să
aducă limpezime în joc. De la o zi la alta îi
văd mai încrezători pe băieţi, dar trebuie o
creştere uşoară şi sigură, să nu mai apară
oscilaţii în joc“ au fost concluziile lui Stân-

gă, expuse la Oltenia 3 TV. Antrenorul Uni-
versităţii consideră că inspiraţia sa va conta
mai mult odată cu revenirea jucătorilor sus-
pendaţi: „În opinia mea, am avut un rol pozi-
tiv în grup, dar m-a ajutat şi valoarea lotului,
care a crescut odată cu venirea lui Curelea
şi Ferfelea. După ce vor reveni şi Pleşan,
Dragalina va fi mai multă presiune şi pe mine,
vom avea mai mulţi jucători pe post, ţine de
inspiraţia mea pe cine aleg. Intrarea lui Izvo-
ranu va însemna şi ridicarea jocului defen-
siv“.  Stângă a dezvăluit că mijlocaşul Clau-
diu Dragu a fost legitimat la o echipă abia
spre finalul junioratului, la 17 ani, de aici apă-
rând şi carenţele tactice şi de poziţionare ale
acestuia: „Încerc să-l ajut cât pot. Într-un
fotbal puternic nu ar fi avut nicio şansă pro-
babil, dar la noi, unde e un nivel scăzut la
centrele de copii şi juniori e alta povestea”.
Situaţia este complet diferită la Curelea, care
este extrem de apreciat pentru profesionis-
mul său: „Ceea ce face Curelea la antrena-
mente nu vezi la mulţi fotbalişti, când va fi
sută la sută apt sunt convins că va avea reu-
şite şi în meciurile oficiale”.

Astăzi, un nou amical
pe „Petre Deselnicu”
Astăzi, de la ora 16,  pe terenul „Petre

Deselnicu”, Universitatea Craiova va dis-
puta un mec i amical.  Stângă a explic at
şi de ce a decis  să organizeze meciuri de
verificare la mijloc ul săptămânii: „Fac jo-
curi amic ale pentru a da minute juc ăto-
rilor care nu evoluează foarte mult, pen-
tru a-i ţine conectaţi, dar şi pentru a pro-
mova juniori. Îl observ ac olo ş i pe Ous-
mane Gueye,  care  marchează mec i de
meci la echipa a doua şi trebuie să ges-
tioneze foarte bine s ituaţia de acum. Am
fost ş i eu jucător  şi înţeleg ce simte că
nu este promovat repede la prima echi-
pă, dar va sosi şi vremea lui”. Despre
adversarul de sâmbătă, de la Motru,  an-
trenorul Craiovei a spus: „Motru es te o
ec hipă agresivă,  grea,  care nu a c edat
uşor punc te şi teren.  Singurul lucru de
care mă tem este modul cum abordăm
noi jocul, dacă o facem c um trebuie,  e
greu să ne bată cineva”.

Mititelu: „I-am omorât şi i-am îngropat”
Tribunalul Dolj a dispus revenirea echipei
lui Mititelu pe „Ion Oblemenco”

Tribunalul Dolj a admis ieri cererea de ordonanţă preşedinţială a echipei
lui Adrian Mititelu de revenire pe “Ion Oblemenco”, până la judecarea pe
fond a procesului cu Primăria Craiova. “Se dispune reintegrarea Fotbal
Club U Craiova SA în Complexul Sportiv Ion Oblemenco până la data
soluţionării irevocabile a cauzei având ca obiect instituirea dreptului de
retenţie şi plata contravalorii lucrărilor de amenajare, modernizare şi îmbu-
nătăţire a spaţiilor competiţionale şi de antrenament din cadrul Stadionului
Ion Oblemenco. Definitivă” este decizia dată de Tribunalul Dolj. Primarul
Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, s-a declarat surprins de decizie, dar spune
că arena „Ion Oblemenco“ a intrat în proprietatea Companiei Naţionale de
Investiţii pentru reconstrucţia complexului, aşa că nu Primăria decide în
acest caz: „Nu am nimic împotrivă să respectăm o decizie a instanţei,
foarte surprinzătoare de altfel, dar posesia stadionului nu mai este la muni-
cipalitate, ci la Compania Naţională de Investiţii. Hotărârea instanţei e opo-
zabilă municipalităţii, dar nu şi CNI şi celorlalte entităţi asociate, care nu au
fost acţionate în instanţă”. Pe de altă parte, Mititelu era foarte fericit, de-
clarând, pentru stiridesport.ro: „I-am omorât şi i-am îngropat! Sunt la
tribunal să iau dovada sentinţei. Tribunalul a casat hotărârea judecătoriei şi
a decis reintegrarea Universităţii în complexul sportiv Ion Oblemenco până
la plata cheltuielilor pe care eu le-am făcut cu modernizarea stadionului. A-
dică mă mai pot da afară atunci când îmi dau 3 milioane de euro”.

Cel mai bun jucător al Craiovei în meciurile de acasă
cu UTA şi Olimpia Satu Mare, Viorel Ferfelea, a expli-
cat de ce a ales Universitatea şi a vorbit despre speran-
ţele şi obiectivele pe care le are cu echipa din Bănie.
„Aici există stabilitate şi cred în acest proiect. Mi-a
plăcut această provocare. Sper să o iau de la capăt şi
să câştig ceva cu echipa. În Craiova dacă ai rezultate
eşti văzut ca un rege. Mi-a plăcut atmosfera. Am jucat
pe Oblemenco ca adversar şi când am văzut cum cân-
tau imnul 30.000 de oameni pe mine m-a uimit. Craio-
va este o echipă cu tradiţie, cu un stadion celebru, cu
suporteri foarte mulţi. Am fredonat de multe ori, de

Ferfelea: „Din primăvară, echipa va arăta mult mai bine”
când am venit aici, imnul. Ce poţi să-ţi doreşti mai mult
decât să joci pe un stadion legendar, cu mii de oameni
alături. Mi-aş dori să repet performanţele de la Sportul
şi la Universitatea. Eu la Sportul am terminat pe un loc
4, în anul în care am fost retrogradaţi – ne-a despărţit
un singur gol de Cupa UEFA şi mi-aş dori ca Universi-
tatea Craiova să termine în primele patru echipe ale ligii
întâi. Nu s-au construit relaţiile de joc, aceasta este cea
mai mare problemă la echipă. Echipa va arăta mai bine
în primăvară. Mi se pare în momentul de faţă că sunt
jucători de calitate în echipă, chiar dacă sunt tineri.
Sunt sigur că pe viitor, unii dintre ei vor ajunge la naţi-
onala de tineret“ a declarat Ferfelea la TV Oltenia. Fer-
felea consideră că principalele contra-candidate ale Uni-
versităţii la promovare sunt Gloria Bistriţa, ASA Târgu
Mureş, Metalul Reşiţa şi CSM Râmnicu Vâlcea. „Bistriţa
este o echipă foarte bine închegată, îşi depune serios
candidatura pentru promovare. La ASA Târgu Mureş
ştiu că s-au făcut mari eforturi financiare. Metalul Re-
şiţa are un lot bun, cu jucători care evoluează de mult
timp împreună, aşa că nu e surprinzător locul pe care-
l ocupă, iar Râmnicu Vâlcea, echipa lui Claudiu Nicu-
lescu, are stabilitate şi, de asemenea, un lot valoros.
Dar în perioada de iarnă se pot întâmpla foarte multe şi
o echipă pe care nu o vedeţi acum în primele 6 poate să
promoveze. Se pot întâmpla lucruri surprinzătoare în
liga a doua“.

Voleibalistele îşi propun
revanşa cu Mureşul

Echipa feminină de volei SCM Universi-
tatea Craiova a debutat cu un succes în
deplasare în noul campionat, 3-1 la Lugoj,
iar astăzi, de la ora 17.30, va disputa primul
meci acasă, în Sala Sporturilor „Ion Con-
stantinescu”. Adversara echipei antrenate de
Berthold Văsuică va fi Medicina Târgu
Mureş, cea care s-a impus recent în dubla
cu craiovencele din Cupa României, cu 3-0
şi 3-2. „Vrem să facem spectacol pentru
fani, acesta este scopul în fiecare meci din
acest campionat” spune căpitanul Florina
Chirilov, în condiţiile în care obiectivul tra-
sat de club este unul minimal, evitarea re-
trogradării. În prima etapă, Mureşul a în-
vins Tomis Constanţa cu 3-0.
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