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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

- Popescu a băut mereu la “bo-
tul calului”  şi-acum a  a juns la
“coada vacii”. actualitate / 3

Iarna e aici,
vara... departe!

Fireşte, în roata anotimpurilor,
deşi ceva de aşteptat ar mai fi, şi
bine ar fi să avem o toamnă calmă
prelungită, urmează instalarea se-
zonului rece, adică venirea iernii.
Remarca aceasta e la îndemâna
oricui. Dacă ceva merită readus în
atenţie este experienţa iernii. Fiind-
că, sistematic, previzibilul a găsit
nepregătite multe autorităţi locale.
Încât ne-am deprins să asociem,
cu o naturaleţe morbidă, „frumu-
seţea” iernii cu mizeriile ei. Am fo-
losit ghilimelele nu întâmplător, fi-
indcă nu ştim cât de „frumos” poa-
te fi un anotimp care aduce obse-
dantele facturi năucitoare la agen-
tul termic şi toate celelalte incon-
veniente.
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În aplauzele sălii pline a Teatrului Naţional din Craiova s-a deschis,
aseară, gala folclorului românesc: Festivalul-Concurs Naţional al Inter-
preţilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”, ajuns la cea
de-a XXII-a ediţie. Un eveniment care – remarca prezentatoarea Iuliana
Tudor – „este organizat cu aceeaşi încăpăţânare, având în vedere timpurile
pe care le traversăm, de o echipă care are grijă, la fiecare ediţie, ca aici să se
dea ora exactă, timp de trei zile, din punct de vedere artistic”.

Trei zile încărcate de şi mai multă emoţie decât de obicei… Şi asta deoa-
rece Craiova evocă personalitatea puternică a acestei interprete cu o voce
inconfundabilă şi o carismă deosebită la centenarul naşterii sale şi la împli-
nirea a 50 de ani de când a trecut în nefiinţă. Tocmai de aceea festivalul s-
a deschis, aseară, cu o horă de pomană cântată de îndrăgita solistă Nicu-
lina Stoican, urmată, ca de obicei, de acordurile îndrăgitei melodii „Dragi
mi-s cântecele mele…” a Mariei Tănase.

Povestea vieţii celei pe care istoricul Nicolae Iorga o numea „pasărea
măiastră” a folclorulu i românesc va fi spusă la Craiova şi astăzi, ca şi
mâine-seară, de numeroşi interpreţi de muzică populară – consacraţi, dar şi
tineri concurenţi aspiranţi la unul dintre premiile festivalului-concurs.
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$1 EURO ...........................4,4484 ............. 44484
1 lirã sterlinã..........................5,2709.......................52709

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 17 octombrie - max: 14°C - min: 8°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,2871........32871
1 g AUR (preþ în lei).......135,1178.....1351178

Cursul pieþei valutare din 17 octombrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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USL va avea astãzi o reuniune pe tema descentra-
lizãrii, a declarat premierul Victor Ponta în deschiderea
ºedinþei de Guvern de ieri. Co-preºedintele USL a pre-
cizat în acelaºi context cã va avea consultãri ºi cu cele-
lalte formaþiuni parlamentare în privinþa descentralizã-
rii, respectiv UDMR, PDL, PP-DD ºi Grupul parlamen-
tar al minoritãþilor naþionale. „Vreau sã vã anunþ cã, la
nivel politic, discuþiile au avansat foarte mult cu des-
centralizarea. Mâine (n.r. - joi) o sã avem o ºedinþã a
Uniunii Social Liberale, pentru a trasa ultimele lucruri
care þin de ideea corectã ºi bunã de a apropia de cetã-
þean deciziile cele mai importante ºi de a reduce costu-
rile cu birocraþia ºi cu administraþia. Vreau însã sã ºtiþi,
toþi miniºtrii, ºi vreau sã faceþi acelaºi efort, nu este

doar un demers al USL. Vreau sã mã vãd, ºi împreunã
cu dumneavoastrã, cu reprezentanþii PDL, cu repre-
zentanþii UDMR, cu reprezentanþii PP-DD, ai minoritã-
þilor, în aºa fel încât toatã lumea sã cunoascã în mod
clar efectele benefice ale descentralizãrii. Faptul cã oa-
menii vor avea mai aproape instituþiile de care au ne-
voie în fiecare zi, cã vor costa mai puþin ºi cã aceastã
mare descentralizare este, de fapt, prima descentraliza-
re realã din ultimii 20 ºi ceva de ani”, a declarat premie-
rul în deschiderea ºedinþei de Guvern. În acest sens,
Victor Ponta i-a cerut ministrului Sãnãtãþii, Eugen Ni-
colãescu, sã ofere explicaþii care sã înlãture „panica”
ce s-a creat din cauza faptului cã se desfiinþeazã Am-
bulanþa ºi va fi integratã în SMURD. „O sã vã rog sã

explicaþi. E vorba doar de dispeceratele co-
mune. În sensul în care, când are omul un
necaz ºi sunã la 112, sã trimitã ori SMURD-ul,
ori Ambulanþa, care este mai aproape. Nu e
cã desfiinþãm Ambulanþa”, a declarat premie-
rul. Victor Ponta a adãugat cã se aºteaptã ca
pe tema descentralizãrii sã fie discuþii ºi a pre-
cizat cã „o mulþime de ºefi de la Bucureºti o sã
fie contra”, pentru cã „rãmân fãrã obiectul
muncii, normal. Nu mai pot sã-ºi mai þinã aici
sute de angajaþi, secretare ºi maºini ºi alte
lucruri. Dar, faptul cã, în sfârºit, debirocrati-
zãm odatã cu descentralizarea cred cã este
un proiect foarte important”.

Vicepremierul Liviu Dragnea (preºedinte

executiv al PSD) ºi prim-vicepreºedintele PNL Klaus
Iohannis au declarat, marþi, cã în Comisia mixtã PSD-
PNL privind reorganizarea nu s-a ajuns încã la un acord
pe tema descentralizãrii serviciului de ordine publicã,
decizia politicã urmând a fi luatã în USL. „Am avut o
discuþie cu domnul ministru Radu Stroe (n.r. – ministrul
Afacerilor Interne), care a prezentat argumentele pentru
care componenta de ordine publicã din cadrul poliþiilor
orãºeneºti ºi municpale nu este bine sã fie trasferatã
cãtre autoritãþile locale. Asta va fi o decizie pe care o
vom lua în cadrul conducerii USL, este o deczie impor-
tantã, o decizie grea”, a precizat Dragnea, dupã a doua
rundã de discuþii pe tema descentralizãrii pe care Comi-
sia mixtã PSD-PNL a avut-o la Ministerul Dezvoltãrii.
„Domnul Stroe a adus azi (n.r. - marþi) argumente în ce
priveºte stabilitatea, faptul cã în viziunea sa trebuie sã
existe în continuare o comandã unicã în ce priveºte
Poliþia, intervenþiile. Sunt argumente pro, contra. Din
acest motiv spun cã e nevoie de o hotãrâre politicã,
pentru cã aici pãrerile sunt încã împãrþite, cel puþin în
ceea ce priveºte cele douã partide”, a adãugat vicepre-
mierul, subliniind cã PSD susþine ca ordinea publicã sã
fie descentralizatã, dar cã acest lucru nu reprezintã „pie-
sã de rezistenþã” în procesul de descentralizare. Pe de
altã parte, prim-vicepreºedintele PNL Klaus Iohannis a
precizat cã PNL susþine contrariul, respectiv faptul cã
serviciul de ordine publicã nu trebuie sã fie descentrali-
zat, ci, din contrã, e necesar ca acesta sã rãmânã în
continuare la Ministerul de Interne.
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Ponta a aflat cã pensiile vor
fi indexate cu inflaþia de
anul trecut, nu cea din 2013

Ministrul Muncii, Mariana Câmpea-
nu, i-a explicat ieri, în ºedinþa de Gu-
vern, premierului Victor Ponta, cã pen-
siile vor fi indexate anul viitor luând în
calcul inflaþia consemnatã în 2012 ºi nu
cea de anul acesta, în contextul în care
premierul subliniase cã pensiile vor creº-
te în 2014 peste inflaþia actualã. „Avem
cea mai micã inflaþie, în scãdere, însã
pensiile o sã creascã, totuºi, cu cât am
zis, anul viitor, cu aproape 3%...”, a de-
clarat Ponta la începutul ºedinþei, însã
Câmpeanu i-a atras atenþia cã este vor-
ba de o indexare cu 3,75%. „3,75? Aºa
darnici sunteþi?”, s-a mirat premierul.
„Nu, domnule prim-ministru, se ia infla-
þia pe anul trecut, din cauza aceasta”, i-
a rãspuns ministrul. „Bine. Dãm, cã, sla-
vã Domnului, la pensie chiar trebuie daþi
bani, dar auzeam cu «inflaþia galopan-
tã». «Inflaþia galopantã» e 1,8, e cea mai
micã, cred, din foarte multe timpuri”, a
afirmat Ponta.
Andrei Gerea, investit oficial
în funcþia de ministru
al Economiei

Liberalul Andrei Gerea, fost lider al
deputaþilor PNL, a depus ieri, la Cotro-
ceni, jurãmântul de învestiturã în func-
þia de ministru al Economiei, în prezenþa
ºefului statului, a premierului ºi a preºe-
dintelui Camerei Deputaþilor, preºedin-
tele Senatului fiind absent. Preºedintele
Traian Bãsescu i-a spus, cu aceastã oca-
zie, noului ministru al Economiei, cã are
„douã misiuni teribil de grele: Oltchim
ºi Cuprumin”, adãugând cã sperã „sã
se deruleze procese transparente, în fa-
voarea companiilor”. Ceremonia a du-
rat doar câteva minute, la final Bãsescu
dând mâna cu demnitarii prezenþi ºi râ-
zând cu premierul Victor Ponta ºi preºe-
dintele Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea. Preºedintele Senatului, liderul
liberal Crin Antonescu, nu a fost invitat
la Cotroceni la ceremonia de depunere
a jurãmântului de învestiturã, au decla-
rat, pentru Mediadax, surse parlamen-
tare. În plus, potrivit surselor, Preºedin-
þia nu a acceptat la ceremonie prezenþa
unui numãr extins de invitaþi.

Premierul Victor Ponta a
solicitat ministrului Transportu-
rilor sã reia în perioada imediat
urmãtoare procedurile de
privatizare în cazul CFR Marfã.
„Veþi primi criticile, bineînþeles,
pentru CFR, de la cei care, timp
de ºase luni, au þipat ca nu
cumva sã dãm CFR-ul lui Gruia
Stoica (n.r. – patronul GFR,
societatea care a câºtigat
licitaþia de privatizare). De ieri
þipã aceiaºi, cã sã-i dãm CFR-ul
lui Gruia Stoica. Doamna minis-
tru, eu vã rog doar sã aplicaþi
legea, sã continuaþi discuþiile cu
cei de la FMI ºi astãzi (n.r. - ieri),

Premierul a cerut ministrului
Transporturilor sã reia procedura

de privatizare a CFR Marfã
Noul Cod rutier a fost aprobat,

ieri, de Guvern, sub forma unui
proiect de lege ºi transmis spre
dezbatere Parlamentului, au decla-
rat surse oficiale. Anterior, premie-
rul Victor Ponta anunþase cã pro-
iectul Codului rutier va fi transmis
spre dezbatere Parlamentului pen-
tru a face parte dintr-o „asumare
comunã”, dupã ce Guvernul anali-
zase varianta ca actul normativ sã
fie promovat prin ordonanþã de
urgenþã, pentru a fi aplicat mai ra-
pid, nu doar dupã avizul Parlamen-
tului. „Astãzi, Codul rutier îl trimi-
tem spre Parlament. Vreau sã vãd
foarte clar o implicare a tuturor
celor - nu  vreau sã fie, dom’ne,
«Codul lui Stroe ºi al lui Ponta» ºi
toatã lumea contra.
Eu vreau sã fie vorba
despre o asumare co-
munã a lucruri lor
esenþiale pe care tre-
buie sã le rezolvãm
cât mai rapid, ºi anu-
me siguranþã mai
mare pe drumuri,
sancþiuni mai dure
pentru cei care încal-
cã legea, aplicarea
sancþiunilor, cã de-
geaba dãm sancþiuni
dacã nu le aplicãm. Eu
sunt convins cã aceastã asumare
comunã (n.r. – Guvern-Parlament)
va avea loc foarte repede, dacã nu,
am discutat cu domnul Stroe (mi-
nistrul de Interne - n.r.) ºi o sã ne
asumãm doar noi doi, o sã fim doar
noi doi cei rãi ºi toþi ceilalþi buni,
dar eu cred cã interesul de a avea
strãzi mai sigure ºi pedepse care
se aplicã este un interes comun ºi
vreau sã cred cã Parlamentul ne va
sprijini în acest sens”, a spus Pon-
ta, în ºedinþa de guvern. Pe agen-
da ºedinþei de ieri a Executivului,
proiectul noului Cod rutier a fost

Nou l  Cod  r u t i e r,  ap roba t
de  Guve rn  ca  p ro i ec t  de  l ege

º i  t r im i s  Pa r l amen tu l u i

Preºedintele Comisiei juridice a
Senatului, Tudor Chiuariu, a sus-
þinut ieri cã plenul Camerei supe-
rioare ar trebui sã constate vacan-
tarea mandatului de senator în ca-
zul lui Antonie Solomon, condam-
nat definitiv. „Am vãzut cã a fost
o dezbatere ieri în plenul Senatu-
lui. Eu nu am fost prezent, fiind la
o conferinþã internaþionalã la Lon-
dra, dar, dupã pãrerea mea, nu
avem altã soluþie decât aceea de a
constata vacantarea mandatului,
pentru cã e evident cã mandatul
domnului Solomon a încetat. Pe de
altã parte, avem textul legal, care
nu este în modul cel mai fericit for-
mulat, dar ne spune clar cã nu vor
fi alegeri anticipate în urma aces-
tei vacantãri”, a spus Chiuariu.
Plenul Senatului a retrimis, marþi,
la Comisia juridicã, raportul cu pri-
vire la cazul senatorului indepen-
dent Antonie Solomon, fost primar

Tudor Chiuariu: Nu avem altã soluþie
decât sã constatãm vacantarea
mandatului lui Antonie Solomon

dupã ce prezentaþi în Guvern
nota de informare cu finalizarea
procedurii iniþiale, sã porniþi,
practic, de astãzi, de mâine,
procedurile pentru o nouã
privatizare. De data aceasta fãrã
a ne mai bloca nici CSAT-ul, nici
declaraþii. Nici sã mai fie speriate
bãncile sau funcþionarii”, a
declarat premierul Victor Ponta,
în deschiderea ºedinþei de
Guvern de ieri. Acesta a precizat
cã demersul guvernamental în
privinþa CFR Marfã va fi fãcut de
data aceasta „cu selectarea
consultantului, cu timp destul
pânã-n vara anului viitor”.

înscris, din nou, sub forma unei or-
donanþe de urgenþã. Ordonanþa de
urgenþã este, de asemenea, trans-
misã spre dezbatere Parlamentului,
dar este ºi aplicatã pânã la momen-
tul avizului parlamentar, când poa-
te fi completatã cu eventuale mo-
dificãri ulterioare, spre deosebire
de un proiect de lege, care poate fi
aplicat doar dupã ce este aprobat
de Parlament ºi promulgat de pre-
ºedinte. În urmã cu o sãptãmânã,
Guvernul a amânat, pentru a doua
oarã, adoptarea noului Cod rutier,
pentru a clarifica detaliile tehnice
de constituire a contului unic în
care sã fie vãrsate toate sumele
încasate din amenzile percepute
pentru contravenþii ºi infracþiuni.

Conform ultimelor modificãri, su-
mele aferente amenzilor percepute
pentru contravenþii rutiere vor fi
vãrsate într-un cont unic deschis
la Trezorerie, din care vor fi trans-
ferate ulterior cãtre primãrii ºi care
va fi verificat de cãtre Poliþie, per-
misul de conducere urmând sã fie
suspendat dacã amenda nu este
achitatã. ªoferii care nu achitã
amenzile pentru contravenþii rutie-
re vor fi notificaþi de Poliþie în ter-
men de 30 sau 35 de zile cã în ur-
mãtoarele 15 zile le va fi suspen-
dat permisul de conducere.

al Craiovei, condamnat definitiv la
închisoare, pentru a decide dacã
este cazul sã-i fie vacantat postul,
situaþie în care s-ar organiza ale-
geri anticipate. Senatorii aveau
înscris pe ordinea de zi proiectul
de hotãrâre a Senatului prin care
este vacantat postul de senator
deþinut pânã în prezent de Anto-
nie Solomon (PP-DD), condamnat
definitiv, însã ªerban Nicolae a
propus ca plenul Senatului sã ia
act doar de încetarea de drept a
mandatului, fãrã a se exprima ºi
asupra vacantãrii postului. În data
de 8 octombrie, senatorii din Co-
misia juridicã au luat act de sen-
tinþa penalã a Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie (ÎCCJ), Secþia I
Penalã, privind condamnarea de-
finitivã a lui Antonie Solomon la
trei ani de închisoare ºi trei ani in-
terzicerea unor drepturi, pentru
luare de mitã ºi fals intelectual.
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Fireş te , în roata anotimpurilor,
de şi ceva de aşteptat ar mai fi, ş i
bine ar fi s ă avem o toamnă calmă
pre lungită, urmează instalarea se zo-
nului rece, adică venirea ie rnii. Re-
marca ace asta e la înde mâna oricui.
Dacă ceva me rită re adus în atenţie
es te expe rie nţa iernii. Fiindcă, sis-
te matic, pre vizibilul a găsit nepre-
gătite multe  autorităţi locale. Încât
ne -am deprins s ă as ociem, cu o na-
turaleţe morbidă, „frumuseţe a” ier-
nii cu mizeriile  ei. Am folos it ghili-
melele nu întâmplător, fiindcă nu
ştim cât de „frumos ” poate fi un ano-
timp care aduce obsedante le facturi
năucitoare la agentul te rmic şi toa-
te  celelalte inconveniente . Se  avan-
se ază deja, aiuristic, deş i s pecialiş-
tii ANM dezmint ase menea ipote-
ze , că vom avea o iarnă cu zăpe zi
abunde nte , geruri s iberiene, troie-
niri şi toată asezonarea de rigoare.
Ultimele două ierni au adus zăpadă
consistentă în zonă, cu rostul e i cel
puţin pentru întins a câmpie a Dol-
jului. În egală măs ură, ele au con-
stituit adevărate examene  de  ce ea
ce  numim spirit gos podăres c pe n-
tru majoritatea primarilor, care în
ge ne ral s-au des curcat ade cvat,
graţie pregătirilor făcute din timp.
As ta înse mnând dotare a cu utilaje
de  des zăpezire, revizuirea acestora
preme rgător momentului în care au
trebuit puse  în funcţiune  şi tot ce  a
mai presupus  eventuala „luptă” cu
intemperiile  ie rnii. Ca s ă nu ne  lun-

MIRCEA CANŢĂR

Iarna e aici,
vara... departe!

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

 prin
LICITAŢIE publică  CU  OFERTĂ  ÎN  PLIC

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

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

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

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

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

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

craiova.ro

Reprezentanţii Federaţiei Hipocrat au purtat
la începutul acestei săptămâni discuţii cu ofi-
cialii din Ministerul Sănătăţii, cu acest prilej fi-
ind abordate o serie de probleme de interes
general. Printre acestea salarizarea personalu-
lui medical şi translatarea unor servicii medica-
le din cadru l spitalului către ambulatoriul de
specialitate sau internarea de zi, şi oferirea  de
servicii medicale de calitate mai multor pacienţi,
cu costuri mai mici.

Sindicaliştii doresc o lege specială a salari-
zării în sistemul sanitar, care să se facă potrivit
cu coeficientul de ierarhizare şi clasa de salari-

Cadrele medicale cer creşteri salariale de 30% în Sănătate
Medicii  şi asistenţ ii  medica li  vor lefuri mai mari  cu 30% începând cu anul vi itor.

Pe lângă creşteri le  sa lariale, se doreşte şi o îmbunătă ţire a  condiţ ii lor de muncă  în
sistemul sani tar, asigurarea efect ivă a drep turi lor pacienţ ilor la servicii le  medicale
şi creşterea ca li tă ţi i acestora . Sind ical işt ii  urmăresc, de asemenea , ca  ponderea chel -
tuiel ilor publice pentru Sănătate să  a jungă  la 6% d in Produsul  Intern Brut  (PIB).

zare, în funcţie de treapta şi gradul profesional.
Una dintre cele mai importante doleanţe este
însă cea legată de reîntregirea sporurilor. „Noi
primim sporurile în cuantumul salariilor din 2009,
atunci când au fost acele reduceri. Nu cred că
este normal să rămână la acel nivel”, a declarat
Ion Cotojman, preşedinte al Federaţiei Sindica-
le Hipocrat şi al sindicatului Unimedical.

„Medicii rezidenţi ar trebui
să fie plătiţi la un nivel decent”

Cadrele medicale s usţin şi o salarizarea de-
cen tă a medicilor rezidenţi din  România, pre-
cum şi o reformare a rezidenţiatului în ceea
ce priveşte admiterea, pregătirea şi obţine-
rea calificării de specialist. „Medicii reziden ţi
ar trebui s ă fie plătiţ i la  un nivel decent , as t-
fel încât s ă nu mai fie ten taţ i s ă p lece d in
ţară. În p lus, în opin ia noast ră, şi este o pro-
punere pe care am dis cu tat -o cu  minis trul
Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, vrem ca reziden-
ţiatul să fie pe post . Adică, medicu l care ob-
ţine t itlu l de specialist  să nu mai fie nevo it
să-şi caute, aşa cum se întâmplă acum, loc de
muncă. În momentul în care termină aces te
studii, rezidentu l ar trebui să aibă pos t as i-

gurat”, a mai spus  Ion  Cotojman.
O altă p rob lemă ridicată de sindicate es te

as igurarea efectivă a d repturilor pacienţ ilor
la s erviciile medicale ş i creş terea calităţii
acestora. Acest lucru ar urma s ă se întâmple
prin  definirea pachetu lui de bază, creşterea
finan ţării, in troducerea sistemului des păgu-
birilor în  caz de prejudicii, asigurarea unor
standarde minime de calitate a s erviciilor
medicale şi creşterea sis temului de informa-
re a pacienţ ilor. În acelaş i reg is tru , cadrele
medicale doresc decontarea serviciilor me-
d icale pent ru  românii care se tratează în
st răinătate, în cazul unor afecţ iun i care nu
pot fi tratate în ţară.

Pachetul de servicii medicale,
în vizorul sindicatelor

La capitolul management al sistemului de să-
nătate, sindicaliştii cer ca spitalele publice să fie
scoase din categoria unităţilor bugetare şi să fie
dezvoltate centre de s ănătate – ambulatoriu
multifuncţionale, servicii de logistică/laborator
sau explorări funcţionale. O altă solicitare este
aceea de a introduce un pachet de servicii de
sănătate pentru toţi cetăţenii asiguraţi şi neasi-
guraţi care să cuprindă domeniile urgenţă şi pro-
grame naţionale. De asemenea, să existe un pa-
chet de servicii medicale suplimentare pentru
asiguraţi în regim public şi/sau privat.

La iniţiativa Confederaţiei Naţionale Sindicale
Cartel Alfa s-a solicitat completarea art. 196 (1)
din Legea nr. 95/2006. În sensul că, asistenţii me-
dicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau
superioare de scurtă durată, într-o specializare de
profil clinic, paraclinic şi farmacie, care au dobân-
dit gradul principal şi, ulterior, au absolvit studii
superioare de asistent medical şi moaşă, să se
încadreze în funcţia corespunzătoare studiilor
superioare absolvite cu menţinerea gradului prin-
cipal şi a gradaţiei avute la data promovării. Se
consideră de profil clinic – asistentul medical ge-
neralist, asistent medical obstetrică ginecologie,
asistent medical de pediatrie, asistent medical de
ocrotire - şi paraclinic – laborator, balneo-fiziote-
rapie, radiologie-imagistică medicală.

RADU ILICEANU

 Ion
Cotojman

gim cu vorba, arătându-ne  sfătoş i,
există de ja acumulată o experienţă,
dar ş i suficiente „învăţături de  min-
te”. De  care  tre buie ţinut cont. Poa-
te păre a superfluu s ă aducem în dis-
cuţie o asemenea te mă, dar ştim, şi
nu s untem s ingurii, pe ce ne bazăm.
De întreaga deszăpezire operativă pe
raza localităţilor rurale şi urbane răs-
pund primăriile, de deszăpezirea dru-
murilor judeţene răspunde  – şi a do-
vedit deplină solicitudine – Consiliul
Judeţe an şi, în fine ... CADNR, cu
tronsoanele sale de drumuri naţio-
nale şi, implicit, responsabilitate. Ex-
cluzând orice heirupism de circum-
stanţă, bănuim că este deja momen-
tul revizuirii s trategiilor. Totul spre
evitarea, pe cât posibil,  a bombăne-
lilor, până la blasfemie, din partea
oame nilor. Nu rareori, acţiunile care
dove desc de stoinicia aleş ilor locali
sunt simple. Cumpănite îndelung şi
predictibile. Alteori dimpotrivă, to-
tul e un coşmar. Nu ne hazardăm a
ne da cu părerea asupra iernii,  cum
spuneam apropiate . Pe te rmen lung,
majoritatea prognozelor meteo nu
s-au calchiat realităţilor trăite, dar
vorbă veche  şi încărcată de ade văr:
„iarna nu-i ca vara”. Şi o pregătire
minuţioasă, deloc prematură, ne scu-
teşte de mari bătăi de cap, de care
oricum nu vom fi ocoliţi pe deplin,
dar măcar vom face mai puţin trist
anotimpul devenit frisonul inaliena-
bile i noas tre identităţi, as ociat spe-
cificului local.
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Dupã cum au comunicat repre-
zentanþii IGPR, poliþiºti din cadrul
Brigãzilor de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate Craiova, Bucu-
reºti, Braºov, Constanþa, Ploieºti,
Piteºti, Timiºoara ºi a Serviciilor
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate Mehedinþi, Gorj, Dâmbo-
viþa, Olt, Vaslui, Buzãu, Arad, Il-
fov, Vâlcea, Cãlãraºi ºi Caraº-Se-
verin au participat, ieri, la o acþiu-
ne de amploare, vizând destructu-
rarea unei grupãri infracþionale
specializatã în infracþiuni informa-
tice. Oamenii legii au fãcut 38 de
percheziþii, în 17 judeþe (3 dintre
descinderi fiind fãcute în Dolj),
într-un dosar instrumentat de po-
liþiºtii de crimã organizatã din Me-
hedinþi, sub coordonarea procuro-
rilor DIICOT Mehedinþi,
în urma acestora fiind ri-
dicate numeroase medii
de stocare ale datelor in-
formatice, care urmeazã a
fi expertizate.

Acþiunea a vizat des-
tructurarea unei grupãri
infracþionale organizate,
formatã din 13 suspecþi,
care, în perioada 2009-
2013, împreunã cu alte
persoane, cu vârste cu-
prinse între 19 ºi 35 de
ani, s-au asociat în vede-
rea sãvârºirii de infracþiu-
nii informatice prin meto-
da phishing.  Potrivit an-
chetatorilor, grupul infrac-

Au creat un prejudiciu de peste 2,5 milioane de dolari

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Nu mai puþin de 38 de percheziþii
au fost efectuate, ieri, de poliþiºtii ºi
procurorii de crimã organizatã, în 17
judeþe, între care se numãrã ºi Dol-
jul, într-un dosar vizând comiterea de
infracþiuni informatice. Membrii gru-
pãrii sunt suspectaþi cã, în ultimii pa-
tru ani, acþionând pe mai multe pa-

liere infracþionale, au creat un pre-
judiciu de peste 2,5 milioane de do-
lari unor cetãþeni din SUA ºi alte 20
de þãri, compromiþând peste 50.000
de cãrþi de credit. Peroanele ridicate
în urma cþiunii au ajuns la sediul DII-
COT Mehedinþi, pentru audieri ºi dis-
punerea mãsurilor necesare.

þional era structurat pe mai multe
paliere, în funcþie de rolul deþinut.
Astfel, „liderul” grupãrii, împreu-
nã cu alte douã persoane, obþineau
date de identificare ale unor cãrþi
de credit, date ce permit accesul
ºi efectuarea de tranzacþii on-line
sau electronice. Datele erau obþi-
nute prin interceptarea fãrã drept
a unei transmisii de date informa-
tice, activitate ce poate fi efectua-
tã fie prin intermediul unor progra-
me informatice, fie în interiorul
unei reþele de sisteme informatice
(„psihing”).

Alþi cinci membri ai grupãrii,
împreunã cu alte persoane, aveau
rolul de a cumpãra datele de cãrþi
de credit de la „liderul” grupãrii ºi
de la o altã suspectã, obþinute ile-

gal, pe care ulterior le comerciali-
zau la un preþ mai mare decât cel
de achiziþie.  O altã parte dintre
membrii grupãrii falsificau instru-
mentele de platã electronicã. Aces-
tea erau folosite personal de cãtre
suspecþi, prin accesarea fãrã drept
a unor sisteme informatice (ATM-
uri, cumpãrãturi on-line) sau erau
încredinþate altor persoane în ve-
derea folosirii lor. Ultimul palier al
grupãrii infracþionale era reprezen-
tat de persoanele care, în schim-
bul unor sume modice, foloseau
instrumentele de platã electronicã
falsificate, obþinute de la persoa-
nele care le contrafãceau. Sumele
sau bunurile obþinute erau remise
celorlalþi membri ai grupãrii.

Au compromis
peste 50.000
de date de

cãrþi de credit
Membrii grupului ac-

þionau de pe raza muni-
cipiului Drobeta-Turnu
Severin, unde îºi au do-
miciliul principalii lideri
ai grupãrii, precum ºi
din alte oraºe din Româ-
nia. Activitatea infracþi-
onalã a grupãrii ar fi vi-
zat peste 24 de þãri, exis-
tâns date cã ar fi fost,
astfel, compromise pes-
te 50.000 de date de

cãrþi de credit. Prejudiciul estimat
pânã în acest moment este de
2.500.000 de dolari.

Acþiunea a beneficiat de spriji-
nul de specialitate al S.R.I. ºi
D.I.P.I., dar în cauzã s-a cooperat
cu United State – Secret Service
din cadrul Ambasadei Statelor Unite
din Bucureºti.

„În cauzã, a fost începutã ur-
mãrirea penalã pentru sãvârºirea
infracþiunilor de iniþierea sau
constituirea unui grup infracþio-
nal organizat ori aderarea sau
sprijinirea sub orice formã a unui
astfel de grup, acces, fãrã drept,
la un sistem informatic, în sco-
pul obþinerii de date informatice
prin încãlcarea mãsurilor de se-
curitate, interceptarea fãrã drept
a unei transmisii de date infor-
matice care nu este publicã, fap-
ta de a modifica, ºterge sau dete-
riora date informatice ori de a
restricþiona accesul la aceste date,
fãrã drept, transferul neautorizat
de date dintr-un sistem informa-
tic, fapta de a produce, vinde, de
a importa distribui sau de a pune
la dispoziþie sub orice altã formã
fãrã drept, a unui dispozitiv sau

program informatic conceput sau
adaptat în scopul sãvârºirii de
infracþiuni, introducerea, modifi-
carea sau ºtergerea, fãrã drept, de
date informatice ori restricþiona-
rea, fãrã drept, a accesului la
aceste date, cauzarea unui preju-
diciu patrimonial unei persoane
prin introducerea, modificarea sau
ºtergerea de date informatice,
prin restricþionarea accesului la
aceste date, falsificarea unui in-
strument de platã electronic, de-
þinerea de echipamente în vede-
rea falsificãrii instrumentelor de
platã electronicã, efectuarea unei
operaþiuni cu instrumente de pla-
tã electronicã, cu date de identi-
ficare care permit utilizarea aces-
tuia fãrã consimþãmântul titula-
rului, transmiterea neautorizatã
cãtre altã persoanã a oricãror
date de identificare, înºelãciune
cu consecinþe deosebit de grave
în formã continuatã ºi spãlare de
bani”, dupã cum se aratã în co-
municatul Inspectoratului Gene-
ral al Poliþiei Române (IGPR), ur-
mând ca toate persoanele ridicate
sã fie audiate la sediul DIICOT
Mehedinþi.

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au ad-
mis, luni, recursul fãcut de Zamfir Curte,
de 42 de ani, din Calafat, împotriva mãsurii
arestãrii preventive luatã faþã de el vinerea
trecutã de Tribunalul Dolj pentru dare de
mitã. Astfel, instanþa a dispus continuarea
cercetãrilor în cauzã cu doljeanul în stare de
libertate, luând faþã de el mãsura obligãrii de
a nu pãrãsi localitatea de domiciliu, respec-
tiv municipiul Calafat, pe 30 de zile: „Admi-
te recursul declarat de inculpatul Zamfir
Curte. Caseazã încheierea nr.272 din data
de 11 Octombrie 2013 pronunþatã de Tribu-

Doljeanul care a vrut sã-l mituiascã pe ajutorul
ºefului de Post din Radovan, pus în libertate

Bãrbatul de 42 de ani, din Calafat, arestat la sfârºitul sãptã-
mânii trecute pentru dare de mitã, dupã ce a vrut sã-l mituias-
cã cu 120 de euro pe ajutorului ºefului Postului de Post din
Radovan, a fost pus în libertate de Curtea de Apel Craiova.

Instanþa i-a admis bãrbatului recursul fãcut împotriva arestã-
rii preventive ºi a luat faþã de el mãsura obligãrii de a nu pã-
rãsi localitatea de domiciliu, respectiv municipiul Calafat, pe
30 de zile. Bãrbatul a fost eliberat luni din arestul IPJ Dolj.

nalul Dolj - Secþia Penalã în dosar nr. 13853/
63/2013 ºi rejudecând: În baza art. 139 rap.
la art. 145 C.p.p., art. 145 alin.2 ind 2 ºi
respectiv art. 136 alin. 1 lit. b) C.p.p., dis-
pune înlocuirea mãsura arestãrii preventive
a inculpatului Zamfir Curte cu mãsura obli-
gãrii de nu pãrãsi localitatea de domiciliu,
respectiv localitatea Calafat, jud.Dolj, fãrã
încuviinþarea organelor judiciare, pe o pe-
rioadã de 30 de zile, începând cu data de
14.10.2013 pânã la data de 12.11.2013, in-
clusiv. Dispune punerea imediatã în libertate
a inculpatului”, se aratã în încheierea de

ºedinþã a Curþii de Apel Craiova.
Reamintim cã, joi, 10 octombrie a.c., ofi-

þerii DGA – Serviciul Judeþean Anticorupþie,
împreunã cu poliþiºti din cadrul Postului de
Poliþie Radovan ºi cu procurorul desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au organizat un flagrant în timpul
cãruia a fost prins Zamfir Curte, de 42 de
ani, din Calafat când îi oferea agentului Alin
Alexie, de 23 de ani, ajutor al ºefului Postu-
lui de Poliþie Radovan, suma de 120 euro
pentru a-i înapoia permisul de conducere,
reþinut dupã ce trecuse pe „roºu” la sema-

for. Joia a fost reþinut pe 24 de ore, iar vi-
neri Tribunalul Dolj i-a emis mandat de ares-
tare preventivã pentru 20 de zile.
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Programul Naþional de
Dezvoltare Localã a fost
lansat anul acesta ºi grupeazã
într-o strategie unitarã, în
vederea coordonãrii ºi imple-
mentãrii mai eficiente, progra-
mele anterioare ce urmãreau
îmbunãtãþirea infrastructurii.
Adicã, este vorba de acele
programe guvernamentale
care vizau investiþii în reabili-
tãri ºi modernizãri de drumuri,
în reþele de alimentare cu apã
ºi de canalizare, cum ar fi
Hotãrârea Guvernului nr. 577/
1997, Ordonanþa Guvernului
nr. 7/2006 sau Ordonanþa nr.
40/2006.

„Consiliul Judeþean Dolj este
instituþia care coordoneazã ºi
supervizeazã derularea acestui
program la nivelul judeþului
nostru, acest rol fiindu-ne
atribuit prin  Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr.
28/2013, intratã în
vigoare în primãvara
acestui an. Alãturi de
fondurile europene pe
care reuºim sã le atra-
gem, acest program al
Guvernului condus de
premierul Victor Ponta se
contureazã drept unul
dintre motoarele dezvol-
tãrii judeþului din punct
de vedere al infrastructu-
rii, fie cã vorbim despre
drumuri, fie cã ne
referim la reþele de
utilitãþi”, a precizat Ion
Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

Aproximativ 40 de localitãþi din judeþ
au continuat, în 2013, proiectele de îmbu-
nãtãþire a infrastructurii, acestea fiind fi-
nanþate prin intermediul Programului
Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL),
gestionat de Consiliul Judeþean (CJ) Dolj,
a declarat, ieri, preºedintele instituþiei,
Ion Prioteasa. ªeful administraþiei dolje-
ne a mai spus a cã opt primãrii din judeþ
au reuºit sã finalizeze, în acest an, investi-
þii în reabilitãri de drumuri, sisteme de

alimentare cu apã li de canalizare. Pânã
în acest moment, s-au alocat aproape 14
milioane de lei, sumã cu care au fost abor-
date 49 de obiective de investiþii. Finan-
þarea investiþiilor prin PNDL va continua
ºi în anii urmãtori, existând premize se-
rioase ca judeþul nostru sã beneficieze de
fonduri substanþiale, Doljul fiind unul din-
tre judeþele cu cele mai multe proiecte
depuse în baza actelor normative care sunt
acum parte a Programului.

14 milioane de lei
pentru 49
de investiþii

Astfel, prin intermediul
PNDL, gestionat de Consiliul
Judeþean Dolj, s-au finanþat o
serie întreagã de proiecte pe
care primarii doljeni le începuse-
rã în anii anteriori, în baza H.G.
577/1997, a O.G. 7/2006 sau a
O.G. 40/2006, dar pentru care
nu se mai gãsiserã fonduri.
ªeful administraþiei doljene
spune cã pentru judeþul nostru,
pânã în acest moment, s-au
alocat aproape 14 milioane de
lei, sumã cu care au fost
abordate 49 de obiective de
investiþii. „Practic, o treime
dintre localitãþile doljene îºi
rezolvã o parte din problemele
pe care le au în ceea ce priveºte
infrastructura. Aceºti bani sunt

folosiþi pentru executarea de
lucrãri la sisteme de alimentare
cu apã în 22 de comune, printre
care Cârna, Ostroveni, Bratovo-
eºti, Ciupercenii Noi, Amãrãºtii
de Sus, Daneþi ºi Mârºani, dar ºi
în oraºul Filiaºi, la reþele de
canalizare din 11 localitãþi,
precum ºi la 15 proiecte care
vizeazã repararea sau moderni-
zarea unor drumuri din judeþ.
Îmi face plãcere sã precizez cã
ºi CJ Dolj a fost prins în acest
plan de alocãri bugetare cu un
obiectiv important din nordul
judeþului, respectiv drumul DJ
643D, care va fi reabilitat”, a
mai consemnat Ion Prioteasa.

Extinderea reþelei
de apã

O parte dintre
aceste investiþii au
fost recepþionate în
cursul acestui an.
Este vorba de alimen-
tarea cu apã în sate
ale comunelor Bistreþ
ºi Podari, canalizarea
în oraºul Bechet ºi
mai multe lucrãri de
infrastructurã rutierã
în Melineºti, Argetoa-
ia, Þuglui, Pieleºti ºi
Radovan. „În acelaºi
timp, vorbim ºi
despre o serie de
obiective care sunt
într-un stadiu avansat
ºi în scurt timp se vor
finaliza, cum ar fi extinderea
reþelei de alimentare cu apã în
comunele Apele Vii, Ghidici,

Siliºtea Crucii,
Cârna ºi în satul
Rãcarii de Sus,
aparþinând
oraºului Filiaºi”,
a subiliniat
preºedintele CJ
Dolj. Finanþarea
investiþiilor prin
Programul
Naþional de
Dezvoltare
Localã va
continua în anii
urmãtori, Doljul
fiind unul dintre
judeþele cu cele
mai multe
proiecte depuse

în baza actelor normative care
sunt acum parte a PNDL. „Spre
exemplu, numai pe Ordonanþa
nr. 7/2006 sunt 71 care au fost
înaintate spre finanþare de
primarii noºtri, ceea ce ne
plaseazã pe primul loc la nivel

naþional. Repartizarea fondurilor
bugetare pentru aceste investiþii
se face în funcþie de o serie de
criterii stabilite de cãtre Ministe-
rul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, între
care stadiul în care se aflã
lucrãrile vizate, populaþia
deservitã sau procentul de
cofinanþare de la bugetul local”,
a spus ºeful administraþiei
doljene.

„Rãmânem fideli
fondurilor
europene”

Investiþiile pe cele trei mari
componente în jurul cãrora se

deruleazã modernizarea localitã-
þilor doljene - drumuri, apã
curentã ºi canalizare - rãmân o
prioritate pentru conducerea
consiliului judeþean. Ion Priotea-
sa susþine cã Doljul este un judeþ
în plinã transformare, cu

perspective de
dezvoltare
strâns legate de
noul aeroport,
de reabilitarea
reþelei rutiere,
de extinderea
platformei
industriale, de
revitalizarea
infrastructurii
sanitare ºi de
punerea în
valoare a
patrimoniului
cultural – „o
zestre importan-
tã, pe care
acum o îmbogã-
þim cu aceste

proiecte care îmbunãtãþesc
simþitor calitatea vieþii în comu-
nitãþile noastre”. Preºedintele CJ
Dolj nu renunþã nici la fondurile
europene ºi spune cã vor
rãmâne în continuare fideli
politicii de atragere a fondurilor
europene, cu ajutorul cãrora
judeþul Dolj a evoluat în mod
constant în ultimii ani. „De
altfel, implementarea de proiecte
cu finanþare comunitarã este o
lecþie pe care primarii doljeni ºi-
au însuºit-o foarte bine ºi pe
care îi încurajez sã o punã în
aplicare în continuare“, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Programul Naþional de Dezvoltare Localã, aprobat prin Ordonanþa de Ur-
genþã a Guvernului nr. 28/2013, este compus din trei subprograme, respectiv
„Modernizarea satului românesc“, „Regenerarea urbanã a municipiilor ºi ora-
ºelor“ ºi „Infrastructurã la nivel judeþean“.
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Grupul parlamentar al PDL de
la Camera Deputaþilor, împreunã
cu parlamentarii PP-DD, au de-
pus la începutul sãptãmânii, mo-
þiunea simplã intitulatã „Opriþi in-
stituþionalizarea inchiziþiei audio-
vizualului ºi manipularea demo-
craþiei”. Aceasta va fi dezbãtutã
luni, 21 octombrie, în plenul Ca-
merei Deputaþilor. „Noi am sesi-
zat deja în acest caz ºi Avocatul
Poporului, arãtând între altele cã
prin Ordonanþa de Urgenþã pri-
vind insolvenþa, Guvernul se sub-
stituie autoritãþilor administrative
autonome cu drept de acordare
sau retragere a licenþelor, în fapt
Consiliului Naþional al Audiovizua-
lului”, a declarat deputatul PDL
ªtefan Stoica, unul dintre iniþia-
torii moþiunii simple.

Acesta a mai spus cã în baza
acestei sesizãri, Avocatul Poporu-
lui a anunþat cã a contestat la Cur-
tea Constituþionalã OUG nr. 91/
2013 privind insolvenþa. „Sperãm
cã în cele din urmã aceastã ordo-
nanþa, care încalcã în mod grav
principiile constituþionale, prejudi-
ciazã grav mediul de afaceri ºi ata-
cã libertatea presei, va fi corecta-
tã. Moþiunea simplã pe care am
depus-o acum împreunã cu cole-
gii de la PP-DD, nu este îndrepta-
tã împotriva unui minister anume,
ci în general împotriva acestui gu-
vern care nu are soluþii la proble-
mele serioase care macinã Româ-
nia, venind în schimb cu ordonanþe

„Codul insolvenþei trebuia discutat în Parlament”
Deputatul ªtefan Stoica:

Electroputere Craiova va
concedia în urmãtoarele ºase
luni 150 de angajaþi, repre-
zentând aproape 20% din cei
800 de salariaþi pe care îi
avea la finalul primului
semestru. “Începând cu
01.10.2013 ºi pânã pe
01.04.2014, s-a trecut la
efectuarea de concedieri

colective a unui numãr de
150 de salariaþi cu respecta-
rea procedurilor legale ºi a
contractului colectiv de
muncã”, se aratã într-un
comunicat transmis, marþi, de
Electroputere Bursei de Valori
Bucureºti (BVB). Electropute-
re a mai recurs la disponibili-
zãri în anii anteriori, cele mai
recente concedieri fiind în a

Electroputere continuã
disponibilizãrile...

de urgenþã din ce în ce mai abe-
rante, aflate în afara principiilor
constituþionale, îndreptate îndeo-
sebi împotriva mediului privat ºi –
mai nou – împotriva libertãþii pre-
sei”, a mai spus Stoica.

„Afecteazã în mod incontestabil
mediul de afaceri”

Deputatul de Dolj a mai spus
cã în conformitate cu angaja-
mentele luate în faþa FMI ºi Bãn-
cii Mondiale, amendamentele
Codului insolvenþei
trebuiau transmise
spre Parlament în
vederea dezbaterii
publice. „Noul Cod
al insolvenþei pune
în pericol libertatea
presei ºi dreptul la
liberã informare al
cetãþenilor”. Potri-
vit acestuia, O.G.
nr.91/2013 privind
procedurile de pre-
venire a insolvenþei
ºi de insolvenþã „în-
calcã Constituþia
României iar, pe de
altã parte, este în
totalã contradicþie
cu realitatea auto-
htonã ºi globalã,
afectând în mod in-
contestabil mediul
de afaceri, sistemul
bancar, precum ºi
buna desfãºurare a

activitãþii economice. Prin aceas-
tã moþiune, solicitãm Guvernului
Ponta încetarea imediatã a ata-
curilor asupra mediului de afa-
ceri ºi a presei, revocarea ime-
diatã a Ordonanþei de Urgenþã
Guvernamentale privind Codul
insolvenþei ºi punerea în dezba-
tere publicã a acestui subiect
deosebit de important ºi adopta-
rea acestuia de Parlament, prin
lege ºi nu prin OUG”, a conchis
ªtefan Stoica.

Serviciul de transfer de bani
Western Union direct la ATM-urile
din reþeaua BRD permite primirea
banilor în lei, euro ºi USD. „Extin-
derea opþiunii clienþilor în privinþa
modalitãþilor de primire de bani
este un exemplu al felului în care
ne modernizãm afacerea ca sã ve-
nim cât mai eficient în întâmpina-
rea nevoilor consumatorilor. Rãs-
pundem, astfel, apetenþei români-
lor de a folosi noile tehnologii în
viaþa lor de zi cu zi, în linie cu stra-
tegia globalã de evoluþie a Western
Union într-o companie multi-canal,
multi-produs. Ceea ce ne dorim
este sã oferim clienþilor, împreunã
cu serviciul nostru clasic de trans-
fer de bani, accesul digital la ser-
viciile Western Union”, spune Ga-
briel Sorbo, Director Regional
Western Union Italia, Spania, Ro-
mânia, Grecia, Bulgaria, Portuga-
lia, Malta ºi Cipru.

Bancã universalã
La nivel global, transferurile de

bani Western Union account-based
pe canalele electronice în cadrul bãn-

BRD ºi Western Union au lansat, ieri, ser-
viciul de transfer de bani de la ATM. Prin noul
serviciu, clienþii vor putea primi bani trimiºi
prin Western Union, având posibilitatea sã
efectueze tranzacþia direct la unul din cele
1.500 de bancomate din reþeaua BRD din în-
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doua parte a anului trecut,
când au plecat 350 de anga-
jaþi. Firma sauditã Al-Arrab
Contracting Company Limited
a cumpãrat Electroputere în
2007. La acea datã, Electro-
putere avea aproximativ
2.500 de angajaþi. Anul 2000
a fost ultimul încheiat pe
profit de Electroputere, de

atunci compa-
nia înregistrând
pierderi în
valoare cumu-
latã de peste
923 de milioane
de lei. Compa-
nia din Craiova
a renunþat la
producþia de
locomotive în
primãvara
anului trecut,
iar omul de
afaceri Gruia
Stoica a cum-
pãrat la finele
anului trecut

divizia de producþie locomoti-
ve a Electroputere. Societatea
a consemnat în primul semes-
tru pierderi de 29,6 milioane
lei, în scãdere cu 9% faþã de
rezultatul negativ din primele
ºase luni din 2012, de 32,6
milioane lei. Cifra de afaceri a
scãzut cu 11,9% în perioada
analizatã, de la 64,6 milioane
lei la 56,9 milioane lei.

cilor au cunoscut o creºtere de pes-
te 50% în 2012. „Implementarea
acestui serviciu, împreunã cu par-
tenerii noºtri de la Western Union,
confirmã vocaþia noastrã de bancã
universalã, capabilã sã ofere servicii
inovatoare, accesibile ºi cu valoare
adãugatã importantã. Serviciul de
transfer de bani Western Union di-
rect la ATM  se încadreazã în strate-
gia BRD de lansare de noi servicii ºi
de modernizare a unora deja exis-
tente pentru a oferi calitate ºi con-
fort suplimentare clienþilor noºtri”,
a declarat Elena Oprea, director

executiv adjunct, Marketing ºi Ma-
nagementul Produselor, BRD –
Groupe Société Générale. Noul ser-
viciu este o alternativã pentru ope-
raþiunile de transfer de bani efectua-
te la ghiºeu. Accesul la acest servi-
ciu direct de la bancomat 24 de ore
pe zi, 7 zile pe sãptãmânã, transpa-
renþa ºi evitarea timpului pierdut la
cozi reprezintã principalele sale avan-
taje pentru clienþii BRD ºi Western
Union. Un client BRD, deþinãtor de
card, efectueazã în medie 4 tranz-
acþii pe lunã la ATM-ul BRD, luând
în considerare opþiunile deja dispo-

nibile la terminalele BRD.
Numãrul tranzacþiilor cu car-
durile BRD la terminalele POS
instalate la comercianþii clienþi
ai bãncii a crescut cu 20%
în semestrul I al anului 2013
faþã de aceeaºi perioadã
a anului anterior.

Cum funcþioneazã noul
serviciu de transfer
de bani prin ATM

Clienþii pot primi bani re-

alizând tranzacþia direct la un ban-
comat BRD prin câþiva paºi
simpli. Dupã demararea unei
tranzacþii clasice la bancomat,
clientul trebuie sã opteze pentru
”Western Union” ºi sã introducã
în secþiunea aferentã de pe ecra-
nul bancomatului detaliile tranz-
acþiei, aºa cum i-au fost transmi-
se de cãtre expeditor: numãrul de
control al transferului de bani
(MTCN), valuta  ºi suma de bani.
Apoi, banii sunt viraþi direct în
contul clientului. În cazul în care

treaga þarã. Banii primiþi vor fi creditaþi di-
rect în contul BRD cu card ataºat al destina-
tarului. Banii pot fi trimiºi de expeditor din
întreaga reþea globalã a Western Union de
aproximativ 520.000 de locaþii ale Agenþilor,
din 200 de þãri ºi teritorii sau din România.

banii primiþi sunt în altã valutã de-
cât cea a contului, suma va fi con-
vertitã în valuta contului. Clientul
poate opta pentru retragerea ime-
diatã a sumei, în Lei sau îºi poate
utiliza direct cardul pentru efec-
tuarea de plãþi. Pentru a intra în
posesia unui transfer de bani uti-
lizând noul serviciu Western Uni-
on de Transfer de Bani la ATM,
clienþii trebuie sã deþinã un cont
în Lei, Euro sau USD deschis la
BRD – Groupe Société Générale
cu un card valid ataºat.
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GEORGE POPESCU

Se numea Antonio Procacci. Nãscut,
prin anii ’30, în regiunea Abbruzzo, într-o
micã, medievalã ºi, deci, fascinantã loca-
litate, Penne, nu departe de Pescara ºi de
þãrmurile Adriaticei.

L-am cunoscut prin mijlocirea priete-
nului Adrian Costin Gheorghe ºi al regre-
tatei sale soþii, Paula, pe la sfârºitul anilor
’90, aici, la Craiova, unde, în apartamen-
tul unor tineri cunoscuþi în Italia, se dã-
dea drept… senator. Italian, fireºte, ªi, pe
deasupra, comunist. Cu legitimaþie, veche,
de-o viaþã, ca alte milioane de conaþionali
de-ai sãi ce fãcuserã istorie decenii în ºir
dupã cel de-al doi rãzboi mondial. Intuind,
repede, dupã primul schimb de opinii, cã
titlul de senator era doar o tentativã a sa
de a se da mare în faþa unor români mai
creduli, l-am fãcut sã înþeleagã cã sesiza-
sem falsul ºi cã nu mã interesa înalta si-
necurã. Ne-am rezervat atunci domeniul
care ne era intim amândurora: poezia, jur-
nalismul, subsumate însã interesului sãu
deschis ºi ferm pentru România ºi pentru
cultura ei.

Un italian prin colbul memorieiUn italian prin colbul memorieiUn italian prin colbul memorieiUn italian prin colbul memorieiUn italian prin colbul memoriei
I-am tradus o carte de versuri „româ-

neºti”: majoritatea erau dedicate unei iu-
biri (eºuate) pentru o bucureºteancã, nu
prea tânãrã, mamã a unui copil mãricel,
etalon, cum aveam sã-mi dau seama cu-
rând, al acelor aventuriere din primii ani
postdecembriºti la vânat de strãini, italieni
îndeosebi, de la care aºteptau niºte cine
copioase ºi vreo vizitã în Peninsulã, sau
poate chiar niºte avantaje, mai mari, mai
mici, de naturã materialã.

Cu timpul am ajuns sã-l cunosc mai
bine, la Craiova, dar ºi la el acasã, la Pen-
ne, la Pescara, la Recanati, la L’Aquila ori
la Roma.

Amiciþia noastrã – fiindcã ea s-a înche-
gat prin ani, în ciuda controverselor uneori
radicale – s-a derulat sub semnul intere-
sului reciproc pentru culturile noastre. El
scrisese ºi publicase, în Italia, o carte de
istorie militarã româneascã, era un pãti-
maº fan al lui Vlad Þepeº ºi al epocii sale,
dar ºi, fie ºi sotto voce, un admirator, dis-
cret ºi disociativ, al lui …Ceauºescu.

Încã fervent apãrãtor al luptei de clasã

ºi încã sedus de Marx pe care-l cita – ºi
pe care, deci, chiar îl citise cu aplicaþie –
, am realizat ceva mai târziu cã, rezistând
carismei lui Berlinguer, ultimul mare lider
comunist al Italiei, rãmãsese mai curând
înscris în linia lui Togliatti.

Surprizele n-au lipsit însã. Bãnuiam cã,
între coperþile biografiei sale afiºat „revo-
luþionare”, se ascundea ceva de care nu
era deloc prea mândru. ªi aºa, martor fãrã
voie la o ceartã într-o searã de sfârºit de
noiembrie la o cinã în Pescara, cu un fost
„tovarãº” de idei ºi idealuri, am aflat cã
luase parte activã la câteva dintre episoa-
dele „luptei armate” a celebrelor Brigãzi
Roºii din anii ’70. Fusese chiar reþinut, în
carcerã, preþ de câteva sãptãmâni.

În rest, cu un gust al clovneriei în care
punea în operã un percutant talent de
ºugubãþ, Antonio se dovedea un bun co-
militon, colocvial ºi factor coagulant al
unei ambianþe rodnice în fapte ºi acte cul-
turale.

Graþie lui, am avut prilejul sã aduc la
Craiova, pe simezele Galeriei de artã ºi

în foaierul Naþionalului „Marin Sorescu,
un sculptor de notorietate, Mario Cos-
tantini, ca ºi patru mari pictori abbruz-
zezi, Lea Contestabile, Massimina Pesce,
Alice ºi Fernando Di Nicola. De-acum,
doi dintre ei nu mai sunt printre noi. Ca
ºi Antonio, de altfel. Însã amintirea lor
îmi este încã nu doar extrem de vie ºi
reconfortantã, dar ºi prinsã într-o aurã a
unei prietenii fãrã egal. Cu toþii descope-
reau, la ºi în Craiova, contrar puþinelor
ºi eronatelor informaþii de care dispu-
neau, un centru cultural de respiraþie eu-
ropeanã, o cetate vie, cu oameni inteli-
genþi, cultivaþi ºi cu un gust al artei pe
care nu se sfiau sã-l claseze deasupra
celui al conaþionalilor.

Ultima oarã când l-am întâlnit pe Anto-
nio, la el acasã, era deja în mare suferinþã
fizicã: atins de o irepresivã dezolare, dar
încã hrãnit la sursa acelei disperate vitali-
tãþi pe care genialul sãu conaþional (ºi al
nostru, al tuturor), Pier Paolo Pasolini, o
ridicase la mãsura unei axiome de destin.
De destin tragic. ªi antic, în acelaºi timp.

Maeºtrii Mircea Albulescu ºi
Eusebiu ªtefãnescu au fãcut, ieri,
un drum special la Craiova pentru
a vorbi despre spectacolul care va
fi prezentat pe data de 29 octom-
brie. Preþ de câte ore, cei doi mari
actori au încercat sã arate de ce
craiovenii nu ar trebui sã rateze
aceastã piesã de teatru. Dar, întru-
cât destinul lor se confundã lesne
cu ceea ce petrece pe scenã, foar-
te puþin le-a lipsit marilor actori
pentru a-ºi deschide sufletele într-
o frumoasã mãrturisire despre
ceea ce simte actorul în relaþia cu
teatrul, dar mai ales atunci când
se gândeºte cã va trebui sã pãrã-
seascã scena pentru totdeauna.
„Un actor joacã pânã la moarte, cât
poate fiecare. Când ieºi la pensie

Craiovenii iubitori ai teatrului, ºi îndeosebi ai
comediilor care reuºesc sã te scoatã din coti-
dian, vor avea ocazia perfectã sã se bucure de o
astfel de reprezentaþie. Teatrul ”Metropolis” din
Bucureºti va aduce, pe scena Naþionalului cra-
iovean, una dintre cele mai bune piese ale lui
Goldoni, un geniu al comediilor care reflectã

viaþa socialã ºi nãravurile ei. „Bãdãranii” se va
juca pe 29 octombrie ºi va captiva, cu siguranþã,
publicul din salã ºi datoritã distribuþiei de ex-
cepþie cu care vine, adevãraþi maeºtri ai scenei
teatrale româneºti: Mircea Albulescu, Eusebiu
ªtefãnescu, Gheorghe Visu, Costel Constantin,
alãturi de mulþi alþi actori cunoscuþi.

ai un fel de panicã, dar care nu se
manifestã ca atare. Mi-am dat sea-
ma cã nu mai refuz roluri ºi m-am
întrebat de ce fac asta. Nu mai îmi
permit sã refuz pentru cã dacã nu
mã mai cheamã? ªi joci dacã te
cere, e ca cererea ºi oferta..”, a
spus, cu francheþe, Eusebiu ªte-
fãnescu. „Nu e dorinþa de a fi vã-
zut, ci dorinþa de a mai rãmâne cre-
dincios unui crez. Dacã pot, cu
ultima mea suflare, sã mai ofer
ceva spectatorului meu fidel. Nu
poþi sã nu te întrebi: dar dacã e ul-
timul apel?”, a mãrturisit marele
actor Mircea Albulescu.

Bãdãranii ºi nevestele lor
„Bãdãranii” este o piesã de tea-

tru pe care Carlo Goldoni a scris-

o în anul 1759, dar pe care tânãrul
regizor Dan Tudor – Mircea Albu-
lescu mãrturisind cã i-a fost stu-
dent - o expune acum publicului
într-o abordare modernã. „Este o
abordare modernã, dar în sensul
bun al cuvântului. Nu este o mo-
dernizare sau o contemporaneiza-
re forþatã, este acoperitã întotdeau-
na de un gând ºi, mai ales, de in-
tenþia de a apropia spectacolul de
spectatori (...). Aceºti bãdãrani nu
sunt neapãrat bãdãrani. Îi numim
doar aºa, dar ei pot sã fie orice,
niºte prost crescuþi, niºte oameni
care exagerazã în dogma aceasta
cãsniciei”, a explicat maestrul Eu-
sebiu ªtefãnescu, referindu-se la
piesa ce prezintã povestea a trei
bãrbaþi care îºi chinuiesc neveste-
le cu toanele lor. „Aceastã piesã a
fost scrisã când a fost scrisã ºi a
fost jucatã, în lume, de sute de ori.
Demersul nostru faþã de dumnea-
voastrã, spectatorii noºtri, este
dacã putem sã vã ridicãm, pentru
o clipã, o uºoarã pânzã de pe ochii
ºi sã vã spunem: e adevãrat cã a
fost scrisã aºa, dar poate fi cititã
ºi uºor altfel ...”, a subliniat maes-
trul Mircea Albulescu.

„Un ac nu lipseºte ...!”
Spectacolul care va fi prezentat

pe scena Naþionalului craiovean va
beneficia de toatã recuzia, deco-
rurile, costumele originale, care
sunt folosite la Bucureºti. Fiind o
piesã cu o distribuþie „grea”, nu e

puþin lucru. „Din montarea de la
Bucureºti nu lipseºte nici un ac.
ªtiþi ce înseamnã aia un ac? Un ac
nu lipseºte ... Decorul, replicile,
costumele, adicã totul, toatã dis-
tribuþia va fi aici”, a spus Mircea
Albulescu, în glas ghicindu-i-se
bucuria unui fapt care nu se în-
tâmplã prea des în teatrul actual.
Preconizând o oarecare frustare a
publicului craiovean în ceea ce
priveºte preþul biletului, actorul
Eusebiu ªtefãnescu a fãcut o mãr-
turisire sensibilã legatã de lucruri
triste care se petrec, totuºi, în spa-
tele cortinei. „Teatrele din Bucu-
reºti nu mai au bani ca sã poatã sã
vinã în întâmpinarea publicului din

þarã. Te costã imens o deplasare
(...).Trebuie sã înþelegeþi cã ne aju-
taþi pe noi sã venim mai des cu
aceºti bani pe care îi daþi, ca pu-
blic. Noi dorim din tot sufletul sã
venim ºi, din cauza asta, e o mare
bucurie sã venim la Craiova. Pen-
tru a doua oarã ne vom întâlni cu
publicul de aici, pe care îl respec-
tãm ºi care ne-a dovedit cã e un
public avizat, talentat. A fost sala
plinã data trecutã ºi toþi au aplau-
dat în picioare ºi au fost încântaþi
de ce au vãzut”, spectacolul oferit
craiovenilor în luna mai, având,
într-adevãr, un mare succes la
public.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Orice persoanã poate sa facã o nomina-
lizare atât în nume propriu, cât ºi în nume-
le unui grup. Nominalizarea trebuie sã con-

þinã numele, coordonatele celui nominali-
zat (adresa poºtalã, e-mail, telefon, numele
instituþiei în care îºi desfãºoarã activitatea),
cât ºi o justificare care sã conþinã cele mai
importante rezultate obþinute de copiii ºi ti-
nerii pregãtiþi de el, precum ºi momentele

Profesorii, antrenorii, mentorii cei care au descoperit talente
cu care au obþinut rezultate notabile pot fi rãsplãtiþi. Astfel, dol-
jenii care cunosc dascãl bine pregãtiþi profesional, devotaþi, care
au susþinut pregãtirea ºcolarã a copiilor, organizând cercuri de
specialitate, susþinându-i la concursuri, ajutându-i sã-ºi dezvolte
aptitudinile indiferent de domeniu pot fi nominalizaþi în cursa
pentru Premiul Mentor pentru Excelenþã în Educaþie.

Premiu în valoare de 8.000 de leiPremiu în valoare de 8.000 de leiPremiu în valoare de 8.000 de leiPremiu în valoare de 8.000 de leiPremiu în valoare de 8.000 de lei
pentru profesorii deosebiþipentru profesorii deosebiþipentru profesorii deosebiþipentru profesorii deosebiþipentru profesorii deosebiþi

În cadrul acestei vizite, uni-
tatea ºcolarã organizeazã în
data de 25 octombrie 2013, în
intervalul orar 14:30-16:30,
simpozionul internaþional cu
tema  „Comunicarea intercul-
turalã în situaþii educaþionale.
Cunoaºtere-Metode-Compe-
tenþe didactice”, care are drept
scop conºtientizarea necesitã-
þii demersurilor educaþionale
din perspectivã interculturalã,
precum ºi creºterea calitãþii, a
caracterului inovator ºi a di-
mensiunii europene în învãþã-
mântul preuniversitar.

Simpozionul are trei secþi-

ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu” Craiova anunþã cea de-a patra întâl-
nire a proiectului multilateral Comenius „Travelling around the world through
tales”, desfãºurat în parteneriat cu instituþii de învãþãmânt din ºase þãri: Ma-
rea Britanie, Turcia, Grecia, Italia, Polonia ºi Bulgaria.

ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Bãlcescu”, la a IV-a ediþie a

proiectului multilateral Comenius

uni: Basmul, abordãri transdisci-
plinare; Dimensiuni ale intercul-
turalitãþii în proiectele educaþio-
nale interculturale ale ºcolii –
exemple de bune practici; Valen-
þele formative ale proiectelor edu-
caþionale (produse finale: poste-
re, afiºe, broºuri, platform, site-
uri, reviste ºcolare etc.).

Parteneri implicaþi în aceastã ac-
tivitate: Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, Casa Corpului Didactic
Dolj, Comitetul Reprezentativ al Pã-
rinþilor de la ªcoala Gimnazialã “Ni-
colae Bãlcescu” Craiova.

ALINA DRÃGHICI

de vârf ale carierei sale. Nominalizarea tre-
buie sã contureze atât calitãþile profesiona-
le cât ºi pe cele umane ale persoanei pro-

puse. Dintre cei nomi-
nalizaþi, Consiliul Di-
rector al Fundaþiei
pentru Comunitate va
alege zece personali-
tãþi din domeniul
sportului, artelor, cul-
turii ºi a ºtiinþelor,
care vor obþine Pre-
miul Mentor pentru
Excelenþã în Educa-
þie. Fiecare premiant
va primi un trofeu, o
diplomã ºi un premiu
bãnesc în valoare de

8.000 de lei. Nominalizãrile se pot face pânã
la data de 31 decembrie 2013. Consiliul
Director al Fundaþiei Pentru Comunitate
va alege câºtigãtorii Premiului Mentor în
luna februarie 2014.

ALINA DRÃGHICI

Nominalizãrile se pot trimite prin poºtã la adresa Fundaþiei Pentru Comunitate:
Cluj, Oficiul Poºtal 1, C.P. 1141 sau prin e-mail, la adresa mentor@pentrucomunitate.ro.

Detalii puteþi obþine la adresa: http://pentrucomunitate.ro/web/
index.php?option=com_content&view=article&id=291&Itemid=96&lang=ro sau pe

Serviciul unic de urgenþã
112 a fost introdus în 1991
pentru a permite cetãþenilor
UE sã solicite ajutor folosind
un numãr unic, indiferent

Vicepreºedintele grupului PPE în
Parlamentul European, Marian-Jean-
 Marinescu, a participat la deschiderea
unui workshop despre problemele
persoanelor cu dizabilitãþi pe zona
comunicaþiilor electronice, rãspun-

Europarlamentarul Marinescu a participat la deschiderea
unui workshop despre problemele persoanelor cu dizabilitãþi

unde s-ar afla pe teritoriul
Uniunii. De la sfârºitul anului
2008, toate statele membre au
obligaþia de a asigura folosirea
de cãtre orice cetãþean a

serviciilor de urgenþã apelând
numãrul 112 de pe un telefon
fix sau mobil. În ºapte state
membre, printre care ºi în
România, 112 a devenit
principalul numãr naþional de
urgenþã (pentru poliþie,
pompieri ºi ambulanþã).

„Sper din suflet ca aceastã
situaþie sã fie remediatã

cât mai curând”
Din pãcate însã, în majorita-

tea statelor membre, numãrul
european de urgenþã 112
continuã sã fie accesibil numai
prin mijloace vocale, exclu-
zând milioane de persoane cu
dizabilitãþi, cum ar fi utilizatorii
surzi, cu deficienþe de auz ºi
de vorbire, de la utilizarea
serviciilor de urgenþã. “În
pofida eforturilor repetate ale
Parlamentului European, în
majoritatea statelor membre a-
cest numar rãmâne în conti-
nuare inaccesibil persoanelor
cu dizabilitãþi, cum ar fi

utilizatorii surzi, cu deficienþe
de auz sau de vorbire. Sper din
suflet ca aceastã situaþie sã fie
remediatã cât mai curând.
Am iniþiat, în 2011 o declaraþie
prin care ceream Comisiei sã
ia mãsuri care sã asigure
accesul deplin al tuturor

utilizatorilor la serviciile 112.
Declaraþia a fost semnatã de
483 de europarlamentari ºi a
fost adoptatã de Parlamentul
European”, a spus Marian-

Jean Marinescu, europarla-
mentar român.

MARGA BULUGEAN

zând astfel invitaþiei lansate de BE-
REC, Organismul autoritãþilor euro-
pene de reglementare în domeniul
comunicaþiilor electronice. Cel mai
important dintre subiectele abordate a
fost numãrul unic de urgenþã 112. 

Parlamentul a cerut insistent Comisiei Europene, în mai
multe rânduri, luarea unor mãsuri legislative ºi de standar-
dizare care sã permitã accesul persoanelor cu dizabilitãþi
la numãrul 112. Datele publicate în acest an în raportul
Comisiei nu aratã îmbunãtãþiri în ce priveºte accesibilita-
tea serviciului: numai în 12 state membre existã ºi alte
mijloace de apelare a numãrului 112, cum ar fi SMS-urile,
textul sau apelurile video.
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În anul în care întregul glob sărbătoreşte bicentenarul
Giuseppe Verdi – două sute de ani de la naşterea marelui
compozitor, Teatrul Liric „Ele-
na Teodorini” organizează la
Craiova cea de-a XIII-a edi-
ţie a Festivalului Internaţi-
onal  „Elena Teodorini”,
dedicând mare parte din pro-
gram creaţiilor verdiene. Des-
chis pe 10 octombrie, cu pre-
miera absolută pentru Craio-
va a operei „Otello”, festiva-
lul continuă, astă-seară, ora
19.00, cu spectacolul „Tru-
badurul”, în regia artistică a
lui Emil Strugaru (Cluj-Napo-
ca) şi scenografia regretatu-
lui Sorin Novac.

Distribuţia este una deo-
sebită: Ştefan Ignat (Bucu-
reşti) –  Contele de Luna,
Adriana Dumit riu (Bucu-
reşti) – Leonora, Inga Jakhutashvili (Georgia) – Azuce-
na, Nikola Kitanovski (Serbia) – Manrico, Sorin Drăni-

Spectacolul cu opera verdiană „Trubadurul”,
sub conducerea muzicală a dirijorului coreean Jangwon Seo

ceanu – Ferrando, Mihaela Popa – Ines, Ion Sandu Filip
– Ruiz, Adrian Grădinaru – Un ţigan.

Conducerea muzicală
aparţ ine dirijoru lui Jan-
gwon Seo, venit tocmai din
Coreea de Sud. Fost dirijor
al Orchestrei Simfonice Na-
ţionale din Seul, Jangwon
Seo este actualmente diri-
jor principal al Companiei
de Operă Michooholl şi di-
rector artistic al Companiei
de Operă Seorum, ansam-
bluri alături de care partici-
pă la turnee internaţionale
şi promovează în special
creaţii moderne din dome-
niul muzicii de operă.

Tot în cadrul Festivalu-
lui Internaţional „Elena Te-
odorini” publicul craiovean
va mai putea vedea opere-

le verdiene „Bal mascat” (24 octombrie, ora 19.00) şi „Na-
bucco” (31 octombrie, ora 19.00).

Simpozionul „Petro Marko şi
literatura albaneză contemporană” ,

la Biblioteca Judeţeană
Biblio teca Judeţeană „Alexandru ş i Aristia Aman” şi Asociaţia Liga

Albanezilo r din România vă invită astăzi, ora 17.00, la simpozionul cu
tema „Petro  Marko şi l iteratura albaneză contemporană”. Cu acest
prilej va fi lansat  volumul „Oameni  şi lupi” a l scriitoru lui albanez Pet ro
Marko, ce va fi prezentat  de scriito rul Marius Dobrescu . De asemenea,
vor fi dăruite atât biblio tecii, cât ş i cititorilor p rezenţi la eveniment  cărţi
ale scriitorilor din Republica A lban ia ş i ale s criitorilor români de o rigine
albaneză apărute la
Editura „Privirea” a
organizaţiei parlamen-
tare Asociaţia Liga
Albanezilor d in
România, precum şi
albume cu s erenade
albaneze. Comunitatea
albaneză va fi repre-
zentată la  eveniment
de deputat prof. Oana
Manolescu, preşedin-
te al Asociaţiei Liga
Albanezilor d in
România.

„Jucaţi, lume, petreceţi/ Cu toţi
fericiţi sunteţi/  Numai cei de sub
pământ/ Nu mai văd, nu mai aud/ În
mormânt adânc şi rece/  N-am cu
cine mă petrece…” a cântat Niculi-
na Stoican, hora sa de pomană emo-
ţionând publicul. În tot acest timp,
în scenă s-au împărţit lumânări aprin-
se şi ştergare… „Lume, lume, soră

«Este un moment special, pentru că avem alături de noi
o somitate a lumii muzicale în general şi a folclorului româ-
nesc în special – maestrul Constantin Arvinte. Cele două
volume ale domniei sale ne-au fost încredinţate în manu-
scris cu patru ani în urmă, la ediţia din 2009 a Festivalului
„Maria Tănase”, când domnia sa a făcut parte din juriu, ca
şi acum – de această dată în calitate de preşedinte de onoa-
re. Atunci mi le-a dat în original şi mi-a spus: „Sper să avem
şi „Folclor muzical din Oltenia”! Pentru că exista deja o
lucrare dedicată Ardealului şi alta Moldovei. Între aceste
coperte e munca domniei sale de ani şi ani de zile, iar noi,
adică Centrul Culturii Tradiţionale Dolj şi Consiliul Jude-
ţean Dolj, n-am făcut altceva decât să sprijinim editarea
acestor volume», a precizat, cu acest prilej, Amelia Etegan,
manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale (C.J.C.P.C.T.) Dolj şi director
al Festivalului „Maria Tănase”.

Primul volum al lucrării cuprinde 156 de melodii culese
din judeţul Dolj şi din câteva localităţi care, pe vremea
când maestrul colinde Oltenia, făceau parte administrativ
din vechiul ţinut al Romanaţilor. «Iată că în 2013 am reuşit
să t ipărim şi restul culegerilor din judeţele Dolj, Gorj,
Mehedinţi şi Vâlcea. Mai bine zis: judeţul Dolj – „Triptic

Pagină realizată de MAGDA BRATU

În aplauzele sălii  pl ine a Teatrului Naţional din
Craiova s -a deschis, aseară, gala folclorului  româ-
nesc: Festivalul -Concurs Naţ ional al  Interpreţilor
Cântecului Popular Românesc „Maria  Tănase” ,
ajuns la cea de-a XXII-a ediţie. Un eveniment care –
remarca prezentatoarea Iuliana Tudor – „este orga-
nizat cu aceeaşi încăpăţânare, având în vedere timpu-
ri le pe care le traversăm, de o echipă care are grijă,
la fiecare ediţie, ca aici  să se dea ora exactă, timp de
trei zi le, din punct de vedere artistic”.

Trei zile încărcate de şi mai  multă emoţie decât de
obicei… Şi  asta deoarece Craiova evocă personalita-
tea puternică a acestei interprete cu o voce inconfun-

dabilă şi o carismă deosebită la centenarul naşterii
sale ş i la împlinirea a 50 de ani de când a trecut în
nefiinţă. Tocmai de aceea fes tivalul s-a deschis, asea-
ră, cu o horă de pomană cântată de îndrăgita s olis tă
Niculina S toican, urmată, ca de obicei, de acorduri le
orches trale ale îndrăgitei  melodii  „Dragi mi-s cânte-
cele mele…” a Mariei Tănas e.

Povestea vieţii celei pe care i storicul Nicolae Iorga
o numea „pasărea măiastră” a folclorului românesc
va fi spus ă la Craiova şi astăzi, ca şi mâine-seară, de
numeroş i interpreţi de muzică populară –  cons acraţi,
dar şi  tineri concurenţi aspiranţi la unul dintre pre-
miile festivalului-concurs.

Artişti în recital, astă-seară: Rodica Anghelescu, Veta Biriş, Tibe-
riu Ceia, Maria Ciobanu, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ştefan Cigu (vioa-
ră), Mariana Deac, Maria Dragomiroiu, Ionuţ Fulea, Ion Ghiţulescu,
Nineta Popa Ionescu, Gheorghiţa Nicolae, Cornelia şi Lupu Rednic,
Dinu Iancu Sălăjanu, Petrică Mâţu Stoian, Niculina Stoican, Elena Jur-
jescu Todi, Andreea Voica. În recital extraordinar: Nataşa Raab.

lume/ Când să mă satur de tine?/
Când s-o lăsa sec de pâine/ Şi pă-
hăruţul de mine!/ Poate-atunci m-
oi sătura/ Când o suna scândura/
Când m-or baga în mormânt/ Şi n-
oi mai  fi pe pământ” – cu aceste
versuri ale artistei şi-a făcut , apoi,
intrarea în scenă prezentatoarea Iu-
liana Tudor.

„Ne vom aminti, o dată în plus, de
cea care a fost Maria Tănase la o
ediţie care marchează împlinirea a 100
de ani de la naşterea marii artiste, dar
şi 50 de ani de când a trecut în nefiin-
ţă. Vorbim, aşadar, de o ediţie în care
o vom readuce aici, aşa cum o facem
de fiecare dată. Însă cred că o vom
face cu mult mai multă emoţie şi poa-
te şi cu un pic mai multă responsabi-
litate. (…) E foarte greu să o evoci pe
Maria Tănase… O facem prin inter-
mediul artiş tilo r, al cuv intelor, dar
poate că niciodată nu vom găsi ex-
presia completă a ceea ce a însemnat

ea. Ne vom strădui şi în seara de gală
ne veţi spune dvs. dacă am reuşit să
surprindem toate nuanţele persona-
lităţii sale”, s-a adresat Iuliana Tu-
dor spectatorilor din sala Naţionalu-
lui craiovean, ca şi telespectatorilor,
căci even imentul este p reluat  ş i
transmis în direct de TVR Craiova şi
TVR 3, ca şi de Radio „Oltenia” şi
Radio Horion.

Prima concurentă care a păşit pe
scenă a fost o reprezentantă a Oltu-
lui, solista vocală Gelica Vladu. Tot
aseară au evoluat trei dintre cei şapte
concurenţi doljeni care au trecut pre-

selecţia naţională:Ţacu Denisa Ma-
riana, Ceană Mihaela Diana şi, la ca-
val, Gheorghe Marius. Le vor urma,
astă-seară, alţi 23 de concurenţi, în-
tre care şi do ljenii Ruican Ştefan
Marius (caval şi fluier), Olteanu Li-
viu, Chelu Bălan Zorina, Stoica Mă-
dălina Maria şi, din nou – de această
dată la  secţiunea solişt i vocali –
Gheorghe Marius. Cu toţii aspiră la
unul dintre premiile a căror valoare
totală se ridică la peste 7.000 de euro
brut. Câştigătorul Marelui Premiu –
Trofeul Festivalului „Maria Tănase”
va pleca acasă cu 2.000 de euro!

Constantin Arvinte: «Mă aflu la
Craiova din nou, căci vin aici din fra-
gedă tinereţe, de când eram secretar
muzical al Ansamblului „Ciocârlia”, care
cultiva intens folclorul românesc şi care
în spectacolele lui folosea muzica, dan-
sul şi costumul popular autentic. Pen-
tru asta se formase o echipă care făcea
culegeri în toate zonele folclorice ale
României. N-aveam atunci aparatură,
asta s-a întâmplat mai târziu. Dar având
ureche foarte bună, zic eu, am transcris
melodiile. În 1957, îmi amintesc, am co-
lindat toată Oltenia, am mers şi-n căru-
ţă, şi-n teleguţă, cum se spune. Mai
târziu, iarăşi am fost în toate zonele
Olteniei. Însă manuscrisele acelea au
zăcut pe undeva mult timp… Acum
patru ani le-am adus la Craiova. Pentru
că se tipăriseră deja volume dedicate
folclorului muzical din Moldova şi Ar-
deal… Sper ca anul viitor să urmeze
Dobrogea».

Maestrul Constantin Arvinte
şi-a lansat la Craiova lucrarea
„Folclor muzical din Oltenia”

Reputat compozitor, dirijor şi folclorist român, Con-
stantin Arvinte (87 de ani) şi-a lansat, ieri, la Craiova, în
cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului „Maria
Tănase” (14-19 octombrie), lucrarea „Folclor muzical
din Oltenia”, cu un volum dedicat Doljului şi altul –
judeţelor Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea. Apariţia căr-
ţii a fost posibilă graţie Centrului Culturii Tradiţional
Dolj, instituţie căreia Constantin Arvinte i-a încredin-

ţat-o în manuscris, în urmă cu patru ani, dar şi sprijinu-
lui financiar al Consiliului Judeţean Dolj. „Sper ca aces-
te volume să rămână în conştiinţa noastră şi în special a
celor care vor veni după noi, să se perpetueze în timp, cât
va fi posibil, acest tezaur de melodii populare şi melodii
de jocuri din Oltenia”, a declarat Constantin Arvinte,
care este preşedinte de onoare al juriului la ediţia din
acest an a Festivalului „Maria Tănase”.

oltenesc” – prelucrare pentru nai şi orgă, melodii auzite
de la naistul Nicolae Pârvu, stabilit în Elveţia; judeţul Gorj
– 42 de melodii şi o suită de sârbe gorjeneşti (prelucrare:
Constantin Arvinte); judeţul Mehedinţi – 38 de melodii;
judeţul Vâlcea – 30 de melodii. Informatorii de la care ma-
estrul a putut auzi melodiile culese sunt de diferite cate-
gorii şi profesii: ţărani, învăţători, preoţi, lăutari, instru-
mentişti în tarafuri populare sau în ansambluri profesio-
niste („Ciocârlia” din Bucureşti sau „Nicolae Bălcescu”
din Craiova), dar şi instrumentişti care performează pe
alte meleaguri (vezi naistul Nicolae Pârvu, stabilit în loca-
litatea Planatch, Elveţia)», notează prof. Nicolae Dumi-
tru, referent în cadrul C.J.C.P.C.T. Dolj, în prefaţa lucrării.

Prezent la eveniment, prof. univ. dr. Gheorghe Oprea,
de la Academia de Muzică din Bucureşti, l-a apreciat pe
maestrul Constantin Arvinte ca fiind „o personalitate com-
plexă”. „Este un mare compozitor, membru al Uniunii Com-
pozitorilor din România. A prelucrat folclorul, a dirijat for-
maţii de folclor. Este o personalitate cu totul de excepţie.
Într-adevăr, aveţi în faţă un preşedinte de onoare al juriu-
lui acestui fes tival care să ne reprezinte şi prin aceste
volume, dar şi prin ceea ce a realizat de-a lungul vieţii”, a
spus Gheorghe Oprea.

S-a deschis gala folclorului românesc:
Festivalul „Maria Tănase”
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Partidul Angelei Merkel (CDU/
CSU) nu mai poate conta decât
pe social-democraþi (SPD) în
formarea unei coaliþii de guver-
nare, dupã ce ieri ecologiºtii ger-
mani au decis întreruperea ne-
gocierilor cu conservatorii. Dupã
ºase ore de discuþii cu reprezen-
tanþii conservatorilor, la Berlin,

ecologiºtii au putut constata cã
marile divergenþe cu partidul
care a câºtigat alegerile legisla-
tive din 22 septembrie nu pot fi
aplatizate. Preºedintele lor, Clau-
dia Roth (foto), a reþinut absen-
þa „fundamentului solid pentru
patru ani de guvernare”. Nicio-
datã în istoria Republicii Fede-

rale Germane conservatorii ºi
Verzii n-au guvernat împreunã la
nivel naþional. Secretarul gene-
ral al CDU, Herman Grohe, a
subliniat „intensitatea” negocie-
rilor, în timp ce secretarul ge-
neral al partidului-frate bavarez
(CSU), Alexander Dobrindt, a
mãrturisit cã, personal, a fost

„surprins pozitiv de
seriozitatea discuþii-
lor”. Printre temele în
care Verzii ºi partidul
Angelei Merkel n-au
gãsit teren comun,
Claudia Roth a citat
politica privind refu-
giaþii ºi cererea de
azil, tradiþia energeti-
cã ºi exporturile de
arme. La rândul sãu,
Herman Grohe a rea-
firmat opoziþia con-
servatorilor la creºte-
rea impozitelor, pre-
conizatã de Verzi. An-
gela Merkel trebuie
acum sã încerce for-
marea unui guvern cu
social-democraþii, cu
care se va întâlni as-

tãzi, pentru a treia oarã conse-
cutiv. Social-democraþii vor de-
cide duminicã, în cursul unei
convenþii ce reuneºte aproape
200 de delegaþi, dacã vor fi de
acord sã mai negocieze cu CDU.
În particular, social-democraþii
þin foarte mult la instituirea unui
salariu minim generalizat, pro-
misiunea lor de referinþã, însã
CDU preferã, pânã în prezent,
un salariu minim negociat pe fie-
care sector de activitate ºi re-
giune. Tabãra cancelarului, care
va lega un al treilea mandat, are
nevoie pentru atingerea unei ma-
joritãþi absolute de numai 6 man-
date, ratate pe motivul cã aliatul
sãu din guvernarea precedentã,
partidul liberal (FDP), a fost
respins din Bundestag (Camera
inferioarã a Parlamentului). Po-
trivit sondajelor, marea majori-
tate a germanilor doreºte o
„mare coaliþie”, adicã o alianþã
a conservatorilor cu social-de-
mocraþii. În 2005, nu mai puþin
de douã luni s-au scurs între ale-
geri ºi intrarea în funcþie a Gu-
vernului Angela Merkel aflat în
fruntea „marii coaliþii”.
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Taifunul Wipha, care s-a abãtut
marþi seara asupra Japoniei, conti-
nuã sã facã victime în rândul po-
pulaþiei. Astfel, cel puþin 13 per-
soane ºi-au pierdut viaþa în mica
insulã japonezã Oshima, situatã la
120 km sud de capitala Tokyo,
dupã cum a raportat poliþia localã,
potrivit AFP ºi Reuters. Autoritãþi-
le nu mai au veºti de la aproxima-
tiv 50 de alþi locuitori. Wipha a pro-
vocat marþi searã ºi ieri dimineaþã
ploi foarte puternice ºi rafale vio-
lente de vânt pe coasta pacificã a
marii insule Honshu, în special în
regiunea megalopolisului Tokyo.
„Am confirmat moartea a 13 per-
soane ºi acest numãr ar putea creº-
te”, a explicat un oficial din cadrul
poliþiei locale pentru AFP. Potrivit
NHK, majoritatea cadavrelor au

Japonia, traversatã de taifunul
Wipha: cel puþin 13
persoane au murit Seismul cu magnitudinea 7,2

produs marþi în Filipine a avut o
energie echivalentã cu cea a 32
de bombe nucleare de puterea
celei lansate asupra oraºului
japonez Hiroshima în anul 1945,
scrie cotidianul local „Philippine
Inquirer” în ediþia sa de ieri,
relatând despre efectele devasta-
toare ale seismului în centrul
þãrii. Cel puþin 97 de
persoane ºi-au pierdut
viaþa ºi sute de biserici
ºi alte clãdiri s-au
prãbuºit. Bilanþul ar
putea creºte, întrucât
echipele de salvare nu
au reuºit încã sã ajungã
în zonele izolate, unde
este posibil sã se fi
înregistrat, de aseme-
nea, numeroase victime.
Conform Institutului

Cutremurul din Filipine a avut
forþa a 32 de bombe atomice

Un român în vârstã de 21 de ani a fost
condamnat la moarte de Înalta Curte de Jus-
tiþie din Malaezia pentru trafic de droguri, re-
lateazã New Straits Times, în ediþia electro-
nicã. Judecãtorul Datuk Akhtar Tahir a de-
clarat cã apãrarea nu a reuºit sã ofere argu-
mente rezonabile în faþa acuzãrii, potrivit-
 nst.com.my. Bãrbatul, un ºofer cu jumãtate
de normã, este suspectat cã ar fi fãcut trafic
de 1.494 de grame de metamfetaminã, des-
coperitã la verificarea bagajelor sale, pe ae-
roportul internaþional din Kuala Lumpur, la
26 iunie anul trecut. Bãrbatul a ascultat ver-
dictul cu calm ºi cu un zâmbet încremenit pe
faþã. Hotãrârea de condamnare la moarte pen-
tru trafic de droguri a unui cetãþean român
în Malaezia nu este una definitivã, sentinþa

urmând a fi supusã cãilor de atac prevãzute
de legislaþia localã, informeazã MAE român,
precizând cã urmeazã a mai avea loc alte douã
cãi de atac. „Ambasada României la Kuala
Lumpur cunoaºte foarte bine situaþia cetãþea-
nului român si este implicatã în acordarea de
asistenþã consularã încã de la apariþia acestui
caz. Totodatã, este menþinut contactul per-
manent cu acesta, cu familia sa ºi autoritãþile
locale”, informeazã MAE, la solicitarea Me-
diafax. În precizare se aratã cã, prin interme-
diul MAE, cetãþeanul român beneficiazã de
serviciile unui avocat, iar pe parcursul tuturor
termenelor procesuale, reprezentantul amba-
sadei a fost prezent în sala de judecatã. „În
marja Adunãrii Generale ONU din septembrie
2013, ministrul afacerilor externe, Titus Cor-

lãþean, a avut o discuþie cu omologul malae-
zian, ocazie cu care a fost reiterat interesul
pãrþii române cu privire la situaþia cetãþenilor
români, cât ºi faptul cã autoritãþile române
urmãresc atent desfãºurarea proceselor. Ce-
tãþeanul român a fost vizitat periodic de cãtre
reprezentantul Ambasadei. La iniþiativa MAE
au fost organizate reuniuni de lucru la care au
participat reprezentanþi ai autoritãþilor române
(DIICOT, Ministerul Justiþiei, Agenþia Naþio-
nalã Antidrog, Inspectoratul General al Poliþiei
Române, precum ºi consulul Ambasadei Ro-
mâniei în Malaezia). Ca urmare a activitãþii
acestui grup de lucru, autoritãþile române au
demarat procedurile necesare încheierii unui
Acord bilateral cu partea malaezianã de trans-
fer al condamnaþilor”, informeazã MAE.

Român condamnat la moarte pentru trafic de droguri
în Malaezia, dar MAE spune cã sentinþa nu e definitivã

Iranul va accepta vizite
surprizã la instalaþiile sale
nucleare

Aplicarea protocolului adiþional de
cãtre Iran, care prevede inspecþii surpri-
zã la instalaþiile sale nucleare, este in-
clusã în etapa finalã a planului sãu pre-
zentat la Geneva, a afirmat ieri ºeful ne-
gociatorilor iranieni din dosarul nu-
clear, Abbas Araghchi, rectificând o de-
claraþie precedentã. „Aceste probleme
nu sunt prevãzute în prima etapã a pla-
nului nostru, dar fac parte din ultima
etapã”, a declarat Araghchi, citat de
agenþia Irna. O reuniune bilateralã în-
tre miniºtrii adjuncþi american ºi ira-
nian a avut loc marþi searã la Geneva,
dupã prima rundã de discuþii plenare
5+1 (Statele Unite, Marea Britanie, Ru-
sia, China, Franþa ºi Germania) cu pri-
vire la programul nuclear al Iranului,
au transmis surse oficiale iraniene ºi
americane. Acest tip de reuniune bila-
teralã între americani ºi iranieni în tim-
pul negocierilor plenare dintre Iran ºi
5+1 este extrem de rarã. Ultimul prece-
dent este în 2009.

Cameron: Snowden ºi „The
Guardian” au adus atingere
securitãþii naþionale

Premierul britanic, David Cameron,
a declarat ieri cã publicarea de cãtre
ziarul „The Guardian” a unor documen-
te secrete provenind de la fostul consul-
tant al Agenþiei Naþionale de Securitate
(NSA) a SUA, Edward Snowden, a adus
atingere securitãþii naþionale. „Realita-
tea este cã acest lucru a adus atingere
securitãþii naþionale, iar «The Guar-
dian» a admis acest lucru într-o anumi-
tã mãsurã acceptând, la cererea politi-
coasã a consilierului meu în domeniul
securitãþii interne ºi secretarului Cabi-
netului meu, sã distrugã dosarele pe care
le deþinea”, a declarat Cameron, care a
vorbit pentru prima datã, ieri, în Parla-
ment, despre acest caz, care i-a adus cri-
tici Guvernului pe care îl conduce, la
sfârºitul lui august. O serie de þãri au
criticat în mod deschis metodele folosite
de cãtre Executivul britanic în privinþa
ziarului „The Guardian” ºi a lui David
Miranda, partenerul unui corespondent
al cotidianului aflat la originea publi-
cãrii unor documente obþinute de cãtre
fugarul Edward Snowden. Brazilianul,
în vârstã de 28 de ani, a fost reþinut timp
de nouã ore pe Aeroportul Heathrow.
Guvernul britanic a oferit asigurãri cã
reþinerea lui Miranda a fost „conformã
legislaþiei britanice în domeniul luptei
împotriva terorismului” ºi cã „s-ar fi
putut afla în pericol vieþi” din cauza
publicãrii anumitor documente, obþinu-
te în mod ilegal.

Franþa nu acceptã mutarea
sediului Parlamentului
European de la Strasbourg

Franþa a reafirmat, marþi, cã „refuzã
orice modificare” a tratatelor europene
prin care s-ar pune în discuþie mutarea
sediului Parlamentului European de la
Strasbourg, reacþie ce survine dupã ce
Comisia pentru Afaceri Constituþionale
a legislativului european a adoptat, luni,
cu o largã majoritate, un raport în care
se menþioneazã dreptul acestui organism
de a decide unde se reuneºte, transmite
AFP. Tratatele europene precizeazã cã
sediul PE este la Strasbourg, dar majori-
tatea activitãþilor instituþiilor europene
se desfãºoarã la Bruxelles, la o distanþã
de 435 de kilometri. Potrivit raportului
adoptat luni, deplasarea parlamentari-
lor ºi a funcþionarilor europeni la Stras-
bourg implicã cheltuieli anuale între 169
ºi 204 milioane de euro, echivalentul a
15-20% din bugetul PE. „Argumentele
folosite de co-raportori pentru a pune în
discuþie sediul Parlamentului European
sunt contestabile ºi contestate”, consi-
derã ministrul francez delegat însãrci-
nat cu Afacerile Europene, Thierry Re-
pentin, în opinia cãruia cifrele din ra-
port „sunt contrazise chiar de datele fur-
nizate Secretariatului general al PE”.

filipinez de Vulcanologie ºi
Seismologie (FIVS), seismul,
produs la o adâncime de 33 de
kilometri, este cel mai puternic
înregistrat în Filipine în ultimii 23
de ani ºi a fost urmat de 137 de
replici. Pagube semnificative s-au
produs ºi în insulele Cebu ºi
Mindanao, unde a fost decretatã
starea de calamitate.

fost descoperite printre dãrâmãtu-
rile caselor de lemn, distruse de tai-
fun, ºi alte douã au fost recupera-
te dintr-un râu, ale cãrui ape au
crescut în urma precipitaþiilor. Ieri,
la ora localã 09:00 (03:00, ora Ro-
mâniei), Wipha nu atinsese încã
uscatul ºi continua sã afecteze
coasta pacificã a regiunii Tokyo,
deplasându-se cãtre nord-est cu
o vitezã de 70 de kilometri pe orã,
conform agenþiei meteorologice
japoneze. Taifunul a perturbat, de
asemenea, transporturile, mai ales
la Tokyo, inima celei de-a treia
puteri economice mondiale. Com-
paniile aeriene japoneze au anulat
aproape 500 de zboruri ieri. ªco-
lile le-au cerut elevilor sã rãmânã
acasã, iar mai multe companii au
fost închise.



cuvântul libertãþii / 11joi, 17 octombrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala a Finan-
telor Publice Craiova - Administraþia Judeteana
a  Finanþelor Publice Dolj organizeazã licitaþii pu-
blice în condiþiile precizate de O.G. nr. 92/2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul
A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206  pentru debitorii: 1. SC INCUBATOIO  FER-
RINI SRL, Pielesti, Calea Bucuresti, nr. 136/1, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 27281692 in data
de 28.10.2013, ora 10.00 pentru vanzarea bunu-
rilor: instalatie alimentare cu furaje si apa pen-
tru pui gaina- 2 buc, pret pornire licitatie 1.240
lei/buc; cuva furaje, pret pornire licitatie 240 lei;
butelie tip petrom 6 buc, pret pornire licitatie 35
lei/buc; generator caldura BIEMMEDUE-SE160,
pret pornire licitatie 140 lei; arzator – 10 buc, pret
pornire licitatie 25 lei/buc; aeroterma tip GP25,
pret pornire licitatie 80 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 2. SC SYMMETRIA CRV SRL, Craiova, str.
N Titulescu, nr. 28, jud. Dolj, cod identificare fis-
cala 21083017 in data de 28.10.2013, ora 13.00
pentru vanzarea bunurilor: chioscuri cu termo-
pan pentru difuzare presa 5 buc, dimensiuni
1,60mx1,95mx2,40m, pret pornire licitatie 980 lei/
buc; chioscuri cu termopan pentru difuzare pre-
sa 6 buc, dimensiuni 1,80mx2, 10mx2,40m, pret
pornire licitatie 980 lei/buc; chiosc cu termopan
pentru difuzare presa, dimensiune
2,10mx2,60mx2,40m, pret pornire licitatie 1.070
lei, amplasate in diferite puncte ale municipiului
Craiova. 3. SC E.H.T. SRL  Craiova, str. Porum-
bului, nr. 19, jud. Dolj, cod identificare fiscala
14933832 in data de 28.10.2013, ora 15.00 pen-
tru vanzarea bunului: autoutilitara Dacia 1307
FRI 1,9D, nr. inmatriculare DJ-06-GKP, an fabri-
catie 2002, pret pornire licitatie 1.990 lei. Ampla-
sare: sediul societatii. 4. SC BAYLA  SRL Craio-
va, str. Dr Constantin Angelescu, nr. 9, bl. V25,
sc. 1, ap. 5, jud. Dolj, cod identificare fiscala
15295961 in data de 29.10.2013, ora 10.00 pen-
tru vanzarea bunurilor: autoturism Dacia, tip
Logan, nr. inmatriculare DJ-20-CCN, an fabrica-
tie 2007, pret pornire licitatie 11.300 lei; autotu-
rism Dacia, tip Logan, nr inmatriculare DJ-10–
CCN, an fabricatie 2008, prêt pornire licitatie
9.200 lei; autoturism marca Honda, tip Civic, nr.
inmatriculare DJ-08-TZI, an fabricatie 2003, pret
pornire licitatie 7.700 lei; autoturism marca Che-
vrolet, tip Aveo, nr. inmatriculare DJ-19-CCC, an
fabricatie 2007, pret pornire licitatie 6.400 lei. Au-
toturismele sunt utilizate in regim de taxi. 5. SC
ELECTRO PET SRL Craiova, str. George Enes-
cu, nr. 76, bl. 15, sc. 3, ap. 31, jud. Dolj, cod iden-
tificare fiscala 20016699 in data de 29.10.2013,
ora 13.00 pentru vanzarea bunului:autoutilitara
Dacia 1307 DOUBLE DAB 1,9D, 4X4, nr. inmatri-
culare DJ-09-HHZ, an  fabricatie 2004, pret por-
nire licitatie 5.570 lei. Amplasare: Craiova, str.
George Enescu, nr. 76. 6. SC DSO DESIGN DIS-
TRIBUTION SRL, Craiova, str. Eroilor, nr. 19, jud.
Dolj, cod identificare fiscala 16325050 in data
de 29.10.2013, ora 15.00 pentru vanzarea bunu-
rilor: autoutilitara Renault Trafic, nr. inmatricula-
re DJ-08-DSO, an fabricatie 2003, pret pornire li-
citatie 18.510 lei; autoutilitara Renault Kangoo
1,9D, nr. inmatriculare DJ – 09 – DSO, an fabrica-
tie 2001, pret pornire licitatie 3.180 lei; autotu-
rism Dacia Logan, nr. inmatriculare DJ-10-DSO,
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an fabricatie 2008, pret pornire licitatie 13.120
lei; autoutilitara Renault Master, nr. inmatricula-
re DJ-80-SLV, an fabricatie 2003, pret pornire li-
citatie 15.350 lei; centrala termica, pret pornire
licitatie 370 lei. Amplasare: Craiova, str. Eroilor,
nr. 101. 7. SC LEODUM SRL Craiova, cart. Craio-
vita Noua, bl. 42B1, sc. 2, ap. 6, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 14853121 in data de
30.10.2013, ora 10.00 pentru vanzarea bunului:
autoturism Dacia, tip Logan, nr. inmatriculare
DJ-99-MTB, an fabricatie 2006, utilizat in regim
de taxi, pret pornire licitatie 4.750 lei. 8. SC G.C.I.
EMAT  CONSTRUCT SRL Craiova, str. Aleea 1
Caracal, nr. 42, jud. Dolj, cod identificare fiscala
27857079 in data de 30.10.2013, ora 13.00 pen-
tru vanzarea bunului: autoutilitara Fiat Doblo, nr
inmatriculare DJ-74-EML, an fabricatie 2007, pret
pornire licitatie 13.020 lei. Amplasare: sediul
societatii. 9. SC ROSU & NEGRU CONSTRUCT
SRL, Craiova, str. Theodor Aman, nr. 5, bl. 73,
sc. 3, ap. 15, jud. Dolj, cod identificare fiscala
15793583 in data de 30.10.2013, ora 15.00 pen-
tru vanzarea bunurilor: rotopercutor, tip DeWalt,
pret pornire licitatie 690 lei; schela1,6 m, pret por-
nire licitatie 380 lei; lasermetru WURTH WDM30,
pret pornire licitatie 290 lei; masina amestec RU-
BIMIX-9BL, pret pornire licitatie 190 lei; birou, pret
pornire licitatie 20 lei; polizor 2200w230mm, pret
pornire licitatie 50 lei; ciocan rotopercutor, pret
pornire licitatie 70 lei; cutie mobila portabila, pret
pornire licitatie 10 lei; derulator tambur 25 m, pret
pornire licitatie 30 lei; ferastrau Bosch AKE 35-
19S, pret pornire licitatie 90 lei; ferastrau elec-
tric circular 2 buc, pret pornire licitatie 150 lei/
buc; multimetru, pret pornire licitatie 4 lei; poli-
zor unghiular 2500w, pret pornire licitatie 450 lei;
roaba gradina, pret pornire licitatie 10 lei; roaba
gradina, pret pornire licitatie 20 lei; roaba gradi-
na, pret pornire licitatie 30 lei; roaba gradina, pret
pornire licitatie 40 lei. Amplasare: loc Carcea, str.
Bechetului, nr. 341, jud. Dolj. 10. SC CORILIA COM
SRL Craiova, str. Dr Victor Papillian, nr. 1, bl. A3,
sc. 1, ap. 31, jud. Dolj, cod identificare fiscala
8604444 in data de 31.10.2013, ora 10.00 pentru
vanzarea bunului:autoturism Dacia, tip Logan,
nr. inmatriculare DJ-08-LJU, an fabricatie 2005,
utilizat in regim de taxi, pret pornire licitatie 6.200
lei. 11. ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA
PENTRU IRIGATII, loc. Amarastii de Jos, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 14205057 in data de
31.10.2013, ora 13.00 pentru vanzarea bunuri-
lor: instalatie de irigat prin aspersiune IIA 17 –
16 buc, pret pornire licitatie 945 lei/buc; instala-
tie de irigat prin aspersiune IIA 17 – 6 buc, pret
pornire licitatie 890 lei/buc; instalatie de irigat
prin aspersiune IIA 17 – 2 buc, pret pornire lici-
tatie 785 lei/buc, amplasate la diverse persoane
fizice din loc. Amarastii de Jos, sat  Ocolna. Pre-
þurile nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþe-
ze despre aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte de datele
stabilite pentru vânzare, mentionate mai sus.
Invitãm pe cei interesaþi in cumpãrarea bunuri-
lor sã se prezinte la termenele de vânzare, la lo-
cul fixat în acest scop ºi sã depunã cu cel puþin
o zi înainte de data licitaþiei urmãtoarele docu-
mente: oferta de cumpãrare; dovada plaþii  ta-
xei de participare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie bancarã, taxa de
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participare reprezintã 10% din preþul de pornire
a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN RO3-
2TREZ 291.50.67XXX005065, cod fiscal 4416952
deschis la Trezoreria A.J.F.P. Dolj; împuternici-
rea persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de naþionalitate românã,-
copie de pe certificatul unic de înregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus in limba româ-
nã; pentru persoanele fizice strãine, copie de
pe paºaport; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emisã
de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale
restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi Ad-
ministraþia Financiarã în raza cãrora se aflã do-
miciliul sau sediul ofertantului), urmând sã se
prezinte la datele stabilite pentru vânzare si la
locul fixat in acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat  poate introduce contesta-
þie la instanþa judecãtoreascã competentã în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoºtiinþã, în conformitate cu prevederile art.
172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã cu mo-
dificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia în-
cepe de la cel mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este superior preþu-
lui de pornire la licitaþie, iar in caz contrar va în-
cepe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se
face în favoarea participantului care a oferit cel
mai mare preþ, dar nu mai puþin decât preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restituie ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, celui
care a refuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu
a platit preþul. Potivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit.
d) din O.G. nr. 92/2003 rep. cu modificarile si
completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informatii su-
plimentare va puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau la tel:
0251/ 402.207.
S.C. SERPET ALEX SRL cu sediul în Cârcea str.
Aeroportului nr. 145 anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “STAÞIE MIXTÃ
GPL BENZINÃ ªI MOTORINÃ” propus a fi am-
plasat în Municipiul Bãileºti str. Dreptãþii nr. 73
A, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1 ºi la sediul S.C. SERPET ALEX SRL
din Cârcea str. Aeroportului nr. 145, în zilele de
luni pânã joi între orele 8-16 ºi vineri între orele
8-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1.
SC Charisma Shop SRL Craiova, prin lichidator
judiciar, în dosarul nr. 11233/63/2013/Tribunalul
Dolj, oraganizeazã în data de 25.10.2013, ora
16.00, licitaþie publicã, având ca obiect vânza-
rea individualã/în bloc a bunurilor mobile, con-
form listei afiºate la avizierul instanþei, lichidato-
rului ºi debitoarei (pompã cãldurã ºi alte obiec-
te inventar). Licitaþia va fi organizatã la sediul
debitoarei, din oraºul Craiova, str. Rovinari, nr.
18, judeþul Dolj. În caz de neadjudecare, licitaþia
se va relua în urmãtoarele 3(trei) zile, de „vineri”
la aceeaºi orã. Relaþii la telefon: 0745.524.825,
0740.847.686, 0351.177.595. Practician în lichi-
dare Câmpan Maria.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINISTE
MAROCHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.

MEDITAÞII
PROFESOARÃ Istorie
meditez pentru orice
nivel: testare naþionalã,
bacalaureat, facultate.
Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV.
Telefon: 0720/536.468.
Licenþiatã, douã spe-
cializãri ofer meditaþii
complete clasele I-IV.
Telefon: 0751/239.088.
Meditez matematicã
pentru Evaluare Naþi-
onalã, bacalaureat,
alte concursuri ºcola-
re ºi examene. Telefon:
0724/088.745; 0351/
416.101.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ GRA-
TUITÃ DECORAÞIUNI
INTERIOARE. TELE-
FON: 0727/804.400.

Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul
clientului. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2 ca-
mere transformat în 3,
ultramodern cu centra-
lã, mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negociabil.
Telefon: 0755/943.426.

Vând apartament 2
camere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând casã, sat Pana-
ghia, comuna Calo-
pãr, 20 km – Craio-
va, centrul localitãþii,
drum asfaltat, 4 ca-
mere, 101m.p. tele-
fon. 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, ara-
gaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, anexe,
pomi fructiferi, vie, fân-
tânã, localitatea Ciutura,
preþ negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.

Vând casã + teren afe-
rent în comuna Malu
Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, anve-
lopatã termic, eventual
schimb 2 apartamen-
te, 2 camere sau vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã de locuit + 2400 mp
teren intravilan în sa-
tul Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren Calea Bu-
cureºti km 11, ideal
benzinãrie, halã, depo-
zit, schowroom, 2000
m, deschidere 36 m.
Telefon: 0762/109.595.
VÂND Teren 7000 mp,
zona Catargiu-Mofleni,
dimensiuni 20x350. Te-
lefon: 0729/826.217.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante
de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Protecþie So-
cialã ºi Asistenþi Personali, Serviciul Stabilire Ajutor Social ºi Protecþie Socialã,
Direcþia Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã, în data de 19.11.2013 ora
10:00 – proba scrisã ºi în data de 21.11.2013 – 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 socio-umane.

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.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie va-
cante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Cen-
trul Social Comunitar, Politici de Asistenþã Socialã ºi Parteneriate, Direcþia
Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã, în data de 19.11.2013 ora 10:00 –
proba scrisã ºi în data de 21.11.2013 – 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;

- 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 teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren 1850 m.p.
Bariera Vâlcii, str. Cor-
neºului. Telefon: 0761/
431.806.
Vând teren intravilan
4000 mp, cadastru, cu o
casã bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravilan
Brãdeºti, deschidere la
Drum European 54 m,
toate utilitãþile. Relaþii la
telefon: 0749/230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-vis
de târgul Leu, 1174 mp,
2 deschideri 17 m ºi re-
þele apã, electricitate, ca-
dastru, carte funciarã.
Telefon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, comu-
na Predeºti ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã. Telefon: 0762/
109.595.
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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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 345 mp zona
Daewoo între case, va-
riante. Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intravilan ºi
extravilan. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2600 m.p. pe
ºoseaua ªimnicu de
Sus, la 600 metri de
lacul Tanchiºtilor. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã, ªim-
nicu de Jos, str. Grã-
dinari, nr. 34. Preþ ne-
gociabil, 600 mp. Te-
lefon: 0727/792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren in-
travilan, satul Predeºti la
16 km de Craiova. Te-
lefon: 0251/454.016.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus.
Terenurile fiind la stra-
dã betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/
220.492.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând Chevrolet Kalos,
2005, 2000 Euro. Te-
lefon: 0768/104.581.
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/466.171.
Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând frigider Actic 240
l preþ negociabil. Tele-
fon: 0763/625.519.

Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze, sta-
re foarte bunã, 450 lei.
Telefon: 0755/010.296.
VÂND butaºi trandafiri
olandezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru var-
zã. Preþ negociabil.
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, origina-
lã fabricã, preþ 5000
RON. Telefon: 0764/
834.799.
Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor (flex)
D125/850W nou, ca-
nistrã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând ieftin un injector
pentru cazan pentru
încãlzire. Telefon:
0729/092.211.
Vând loc de veci cimi-
tirul Roboaica. Tele-
fon: 0736/655.212.

Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esenþe
din demolare magazie
125 lei m3. Telefon:
0761/355.869; 0770/
303.445.
Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp – 18,60,
tarlaua 80 preþ 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, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.

Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Tele-
fon: 0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer. Te-
lefon: 0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, co-
vor, aragaz voiaj cu
butelie, maºinã de
cusut, plãci muzicã
popularã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.

Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã,
canapea, covor. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare ºi
hrãnitoare mari din
plastic ºi tablã groasã
pentru pui, curcani ºi
animale mici. Telefon:
0721/152.832.
Vând cazan þuicã din
aramã, capacitate
mare ºi centrifugã
miere. Telefon: 0728/
381.894.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte su-
prapuse ºi douã pe o
parte. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE CU-
SUT “SINGER”. TELE-
FON: 0351/425.977;
0725/533.042.
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 (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, pis-
cinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. 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.
CUMPÃRÃRI
Colecþionar cumpãr
tablouri, sculpturã,
acuarelã, graficã, mo-
nede, bancnote, tim-
bre, ceasuri, icoane,
alte antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spatiu comer-
cial în municipiul Cra-
iova, str. Lipscani, 300
mp, dispus pe trei ni-
veluri. Telefon: 0745/
130.705.
Bucureºti - zona Vitan
garsonierã 40 mp mo-
bilatã, rog seriozitate.
Exclus intermediere
agenþii. Telefon: 0722/
714.578.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, ºcoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru ampla-
sare de magazine sau
piaþã Lãpuº. Vad foarte
bun. Telefon: 0763/
616.711; 0351/425.744.

Proprietar închiriez
pe termen lung apar-
tament 3 camere mo-
bilat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depozit,
str. Dezrobirii, nr. 59.
Telefon: 0351/437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Tele-
fon: 0766/463.563.
MATRIMONIALE
Drãguþã mic handicap
35/1,68/75 pentru cã-
sãtorie fãrã vicii cu mic
handicap. Rog seriozi-
tate. Telefon. 0351/
409.381.
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc
cunoºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru repa-
raþii casã + anexe sau
cedez 4000 m.p. teren
intravilan pentru un
apartament cu 2 came-
re + diferenþa. Telefon.
0727/884.205.
Caut persoanã autoriza-
tã ptr. cadastru în Craio-
va. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.
Confecþionez ºi montez
curea canelatã pentru
maºinã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.
CONDOLEANÞE
Un îndurerat omagiu
în faþa destinului tra-
gic la despãrþirea de
colegul, profesionis-
tul deosebit, arhitec-
tul DÃNUÞ CISMARU.
Cu sufletul alãturi de
Adriana ºi Giorgicã
transmit condolean-
þe familiei greu încer-
cate. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pacea
luminii eterne. Nico-
leta Pârvãnescu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Lidere în grupele lor înaintea rundei finale,
Rusia, Bosnia, Anglia ºi Spania au rãmas acolo
ºi dupã meciurile de marþi searã, alãturându-li-
se astfel deja calificatelor Olanda, Italia, Belgia,
Germania ºi Elveþia. În cazul Bosniei ºi Angliei,
care aveau neapãratã nevoie de trei puncte, nu
ºi fãrã emoþii. Ex-iugolsavilor, în premierã la un
turneu final, le-au trebuit aproape 70 de minute
pentru a reuºi golul victoriei cu Lituania (Ibise-
vici), în timp ce englezilor le-au tremurat genun-
chii pânã în minutul 88 al partidei cu Polonia,
moment când simbolul lui Liverpool, Steven Gerrard a punctat pentru 2-0.
Grecia, respectiv Ucraina stãteau la pândã!

Cât priveºte barajul, marea performerã este Islanda. A fost posibil graþie

Ultima rundã
GRUPA A

Serbia – Macedonia 5-1
(Ristovski 16 aut., Basta 19, Kolarov 38 pen., Tadici

54, Scepovici 74 / Jahovici 83)
Belgia – Þara G. 1-1
(De Bruyne 64 / Rampsey 88)
Scoþia – Croaþia 2-0
(Snodgrass 28, Naismith 73)
1. BELGIA 10 18-4 26
2. Croaþia* 10 12-9 17
3. Serbia 10 18-11 14
4. Scoþia 10 8-12 11
5. Þara G. 10 9-20 10
6. Macedonia 10 7-16 7

GRUPA B
Bulgaria – Cehia 0-1
(Dockal 52)
Danemarca – Malta 6-0
(Rasmussen 9, 74, Agger 11 pen., 39 pen., Bjelland

28, Bille Nielsen 84)
Italia – Armenia 2-2
(Florenzi 24, Balotelli 74 / Movsisyan 5, Mkhitary-

an 70)
1. ITALIA 10 19-9 22
2. Danemarca 10 17-12 16
3. Cehia 10 13-9 15
4. Bulgaria 10 14-9 13
5. Armenia 10 12-13 13
6. Malta 10 5-28 3

GRUPA C
Irlanda – Kazahstan 3-1
(Keane 17 pen., O’Shea 26, Shomko 78 aut. / Shom-

ko 13)
Suedia – Germania 3-5
(Hysen 6, 69, Kacaniklici 42 / Ozil 45, Gotze 53,

Schurrle 57, 66, 76)
I-le Feroe – Austria 0-3
(Ivanschitz 16, Prodl 64, Alaba 67 pen.)
1. GERMANIA 10 36-10 28
2. Suedia* 10 19-14 20
3. Austria 10 20-10 17
4. Irlanda 10 16-17 14
5. Kazahstan 10 6-21 5
6. I-le Feroe 10 4-29 1

GRUPA E
Cipru – Albania 0-0
Norvegia – Islanda 1-1
(Braaten 30 / Sightorsson 12)
Elveþia – Slovenia 1-0
(Xhaka 73)
1. ELVEÞIA 10 17-6 24
2. Islanda* 10 17-15 17
3. Slovenia 10 14-11 15
4. Norvegia 10 10-13 12
5. Albania 10 9-11 11
6. Cipru 10 4-15 5

GRUPA F
Azerbaidjan – Rusia 1-1
(Cavadov 90 / Shirokov 16)
Israel – Irlanda N. 1-1
(Ben Basat 43 / Davis 72)
Portugalia – Luxemburg 3-0
(Varela 30, Nani 36, Postiga 79)
1. RUSIA 10 20-5 22
2. Portugalia* 10 20-9 21
3. Israel 10 19-14 14
4. Azerbaidjan 10 7-11 9
5. Irlanda N. 10 9-17 7
6. Luxemburg 10 7-26 6

GRUPA G
Grecia – Liechtenstein 2-0
(Salpingidis 7, Karagounis 81)
Lituania – Bosnia 0-1
(Ibisevici 68)
Letonia – Slovacia 2-2
(Sabala 47, Rode 90+2 / Jakubko 9, Salata 16)
1. BOSNIA 10 30-6 25
2. Grecia* 10 12-4 25
3. Slovacia 10 11-10 13
4. Lituania 10 9-11 11
5. Letonia 10 10-20 8
6. Liechtenstein 10 4-25 2

GRUPA H
San Marino – Ucraina 0-8
(Seleznyov 13 pen., 19, Devici 15, 51, 58 pen., Yar-

molenko 55, Bezus 66, Mandzyuk 90)
Muntenegru – Moldova 2-5
(Jovetici 55 pen., 90+1 / Antoniuc 28, 89, Armaº 62,

Sidorenco 64, Ioniþã 73)
Anglia – Polonia 2-0
(Rooney 41, Gerrard 88)
1. ANGLIA 10 31-4 22
2. Ucraina* 10 28-4 21
3. Muntenegru 10 18-17 15
4. Polonia 10 18-12 13
5. Moldova 10 12-17 11
6. San Marino 10 1-54 0

GRUPA I
Franþa – Finlanda 3-0
(Ribery 8, Toivio 76 aut., Benzema 87)
Spania – Georgia 2-0
(Negredo 26, Mata 61)
1. SPANIA 8 14-3 20
2. Franþa* 8 15-6 17
3. Finlanda 8 5-9 9
4. Georgia 8 3-10 5
5. Belarus 8 7-16 4

Naþionalele de pe primul loc au acces direct la CM.

Echipele de pe locul secund, cu excepþia Dane-
marcei (cel mai slab punctaj), merg în play-off (15/
19 noiembrie)

Grupa D, cu Olanda, calificatã direct, ºi Româ-
nia, calificatã în baraj, este tratatã pe larg în ul-
tima paginã a cotidianului nostru.

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA

Fãrã surprize la vârf!
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Digi Sport 1
2:00 – MOTO GP: Antrenamente 1 Marele Premiu al Australiei.
Digi Sport 2
12:00, 15:30 – TENIS (F) – Turneul de la Moscova (Rusia): ziua a 4-a / 17:30 –

HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Potaissa Turda – ªtiinþa Bacãu / 19:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Moscov / 21:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Rhein Neckar Lowen – St. Petersburg.

Digi Sport 3
16:00, 17:30 – POLO – Superliga Naþionalã: Rapid – Criºul Oradea, Poli Cluj –

Steaua / 19:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Budivelnik Kiev – Fenerbahce /
20:45 – POLO – Superliga Naþionalã: Sportul Studenþesc – CSM Digi Oradea /
22:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Barcelona – Partizan Belgrad.

Dolce Sport 2
17:00 – NATAÞIE: FINA World Cup Dubai (Emiratele Arabe Unite).
TVR 2
19:00 – BASCHET (M) – Liga Balcanicã: SCM „U” Craiova – Levski Sofia.
Eurosport
15:45, 18:45 – FOTBAL UNDER 17 – Cupa Mondialã din Emiratele Arabe

Unite / 21:00 – TENIS (F) – Turneul de la Luxembourg-Ville: ziua a 4-a.
Eurosport 2
14:00, 19:00 – TENIS (F) – Turneul de la Luxembourg-Ville: ziua a 4-a.

Naþionala Under 21 a României a obþinut, marþi searã, prima
victorie în cadrul grupei a 6-a preliminare a Campionatul Euro-
pean din 2015, scor 1-0, în deplasare, cu selecþionata similarã a
Republicii Irlanda.

Unicul gol al disputei ce a avut loc la Sligo a fost marcat de
rapidistul Mãdãlin Martin, în minutul 54. Vinerea trecutã cele
douã se întâlniserã ºi la Piatra-Neamþ, remizând alb, 0-0.

Selecþionerul Bogdan Stelea a folosit urmãtoarea formulã
de echipã: Brãnescu – Belu, Creþu, Avrãmia, Toºca – Al. Dan,
Martin (Bumba 56) – Roman, Cârstocea (Benzar 71), ªt. Popescu
– Ciolacu (Ioniþã II 87).

În urma acestei victorii, România a urcat pe locul 3 în grupã,
cu 5 puncte în 4 jocuri, însã mai pãstreazã doar ºanse minime de
calificare în play-off.

Primul loc este ocupat de Germania – 12p (4j), secondatã de
Muntenegru – 6p (3j). Pe 4 este Irlanda – 4p (4j), iar ultimul loc
revine Insulelor Feroe – 1p (5j).

România mai are de jucat, în ordine, cu Germania (a), Feroe (a),
Muntenegru (a) ºi din nou Germania (d).

În play-off se calificã câºtigãtoarele celor 10 grupe ºi cele mai
bune patru echipe dintre ocupantele locurilor 2.

Tineretul, în sfâºit o victorie

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE SUD
Ultima rundã

Uruguay – Argentina 3-2
(C. Rodriguez 6, Suarez 34 pen., Cavani 49 / M. Rodriguez 15, 41)
Paraguay – Columbia 1-2
(Rojas 8 / Yepes 38, 57)
Chile – Ecuador 2-1
(Sanchez 35, Medel 38 / Caicedo 66)
Peru – Bolivia 1-1
(Yotun 19 / Bejarano 45+1)
1. ARGENTINA 16 35-15 32
2. COLUMBIA 16 27-13 30
3. CHILE 16 29-25 28
4. ECUADOR 16 20-16 25
5. Uruguay* 16 25-25 25
6. Venezuela 16 14-20 20
7. Peru 16 17-26 15
8. Bolivia 16 17-30 12
9. Paraguay 16 17-31 12
Primele 4 clasate s-au calificat la CM, în timp ce Uruguay va susþine

o „dublã” de baraj cu Iordania, câºtigãtoare a barajului în Asia.

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE NORD,
CENTRALÃ ªI CARAIBE

Cum Honduras era greu de crezut cã va rata locul trei, ultimul calificabil,
dat fiind faptul cã juca pe terenul „lanternei” Jamaica, polul de interes al
rundei finale din zona CONCACAF a fost acontat de duelul pentru locul
de baraj, dintre Mexic ºi Panama. Arbitri, calificatele Costa Rica ºi SUA.

În deficit cu trei puncte, panamezii sperau sã treacã de americani iar
mexicanii sã piardã în Costa Rica. Aºa a fost pânã în prelungiri, când totul
s-a nãruit însã brutal. Douã reuºite ale „yancheilor”, era suficientã ºi una,
au trimis Mexicul în baraj ºi, cel mai probabil la CM, deoarece este de
aºteptat ca Noua Zeelandã sã nu punã probleme deosebite mult mai
titratei oponente.

Ultima rundã
Jamaica – Honduras 2-2
(Claros 3 aut., Austin 59 pen. / Costly 2, Figueroa 33)
Panama – SUA 2-3
(Torres 18, Tejada 83 / Orozco 64, Zusi 90+3, Johannsson 90+4)
Costa R. – Mexic 2-1
(Ruiz 25, Saborio 64 / Peralta 29)
1. SUA 10 15-8 22
2. COSTA R. 10 13-7 18
3. HONDURAS 10 13-12 15
4. Mexic 10 7-9 11
5. Panama 10 10-14 8
6. Jamaica 10 5-13 5
Primele 3 clasate au acces la CM, în timp ce Mexic va juca o „dublã”

de baraj cu Noua Zeelandã, câºtigãtoare a barajului în Oceania.

„Thriller” în Panama City

Mexicul, „cadou” nesperat
din partea Statelor Unite

DUBLE DE BARAJ CM 2014 – AFRICA – MANªA TUR

Elveþiei, triumfãtoare în faþa Sloveniei. Singurul loc doi
necalificabil, aºa cum era de aºteptat, a rãmas în pose-
sia grupei B. Danemarca s-a numit ghinionista. Doar
într-un cumul de situaþii se putea întâmpla altcumva.
Ca Slovenia sã ia faþa Islandei, însã doar cu un punct
cucerit în Elveþia, iar Bulgaria sã fi terminat în faþa Da-
nemarcei, dar sã fi învins Cehia la cel puþin 4 goluri.

Altfel, meciul vedetã al zilei s-a disputat la Stock-
holm, unde Suedia ºi Germania au înscris iarãºi de opt
ori, ca ºi în tur. Dacã atunci a fost 4-4, cu nordicii reve-
nind apoteotic de la 0-4, de aceastã datã Germania a

câºtigat cu 5-3, tot cu o revenire, dar de la 0-2. Andre Schurrle a foct MVP-
ul partidei, omul lui Mourinho de la Chelsea reuºind un hattrick ºi multe
alte faze de-a dreptul încântãtoare.

Ghana ºi-a rezervat deja
biletele pentru Brazilia

Ajunsã la precedenta ediþie a CM pânã în sferturi, fazã unde a pierdut
dramatic, la lovituri de departajare, contra Uruguayului, dupã ce irosise un
penalty în ultimul minut al prelungirilor, naþionala Ghanei va mai mult decât
sigur prezentã ºi la competiþia din vara anului viitor. Statut obþinut graþie
unei victorii zdrobitoare înregistrate, marþi searã, pe teren propriu, contra
Egiptului, scor 6-1, în manºa tur a unuia dintre cele cinci meciuri de baraj
din zona africanã. Asamoah Gyan, cu o “dublã” (4, 54), Gomaa (22 aut.),
Waris (44), Muntari (73 pen.) ºi Atsu au punctat pentru “Stelele negre”, în
rimp ce reuºita “Faraonilor” a venit din partea lui Abo Trika (41 pen.).

În celelalte patru partide, jucate în weekend-ul trecut, s-au consem-
nat rezultatele: Burkina Faso – Algeria 3-2, Coasta de Fildeº – Senegal 3-
1, Etiopia – Nigeria 1-2, Tunisia – Camerun 0-0.

Manºa secundã este programatã între 16 ºi 19 noiembrie.

Pânã acum se cunosc 21 reprezentative (din 32)
calificate la CM din 2014

ÞARA GAZDÃ: Brazilia;
EUROPA: Olanda, Italia, Belgia, Germania, Elveþia, Rusia, Bosnia, An-

glia, Spania;
ASIA: Japonia, Iran, Australia, Coreea de Sud;
AMERICA S.: Argentina, Columbia, Chile, Ecuador;
CONCACAF: SUA, Costa Rica, Costa Rica.
Celelalte 11 locuri disponibile vor fi completate cu câºtigãtoarele

celor 4 baraje europene, 5 africane, învingãtorea dintre Uruguay ºi
Iordania, respectiv învingãtoarea dintre Mexic ºi Noua Zeelandã.

PRELIMINARII CE 2015

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)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Tricolorii vor juca barajul pentru Mondiale

Baschetbaliştii şi conducerea
echipei speră ca fanii să fi trecut
peste amărăciunea eşecului din Liga
Naţională cu Steaua şi să fie alături
de Legiunea Gemina la debutul în
cupele europene, programat în seara
aceasta, de la ora 19. „Ne-a durut
mult înfrângerea cu Steaua, fiind
vorba de un meci cu implicaţii emo-
ţionale puternice. Nu căutăm să ne
scuzăm, dar am avut meciul în
mână până spre final, am avut pro-
blema cu Seals, ale cărui puncte ne-
au lipsit, şi apoi Steaua este o echi-
pă mai tare decât cred unii, drept
dovadă că a câştigat apoi la Mediaş,
unde Asesoft pierduse. Sperăm să
vină în curând victoriile în serie şi
să avem iar ocazia de a evolua cu o
sală plină acasă” a declarat Marius
Toma, team-managerul Craiovei.
Ştiinţa întâlneşte astăzi Levski So-
fia, o formaţie puternică, obişnuită

Baschetbaliştii joacă în seara
aceasta, de la ora 19, cu Levski
Sofia, în Liga Balcanică

cu această competiţie, fiind şi fina-
listă în ultimele două sezoane. Cra-
iovenii sunt pregătiţi din punct de
vedere al efectivului, doar Drăgu-
şin şi Hallik lipsind, dar vom asista
la debutul lui Mirko Kovac. „Este
unul dintre jucătorii importanţi din
România, fos t căpitan la Steaua
Roşie Belgrad,  un baschetbalist
complet, care pune echipa mai pre-
sus de performanţele proprii şi care
ne va ajuta mult în acest sezon” l-a
prezentat Marius Toma pe Kovac.
Sârbul l-a confirmat, spunând că,
deşi nu a mai jucat un meci oficial
de mai mult de un an, se simte pre-
gătit să-şi ajute coechipierii să obţi-
nă victoria.

3 meciuri în 5 zile
Despre Liga Balcanică, Toma a

comentat: „Obiectivul nostru este

să ajungem în Final Four, deci ne
propunem să batem Levski în Sala
Polivalentă, chiar dacă vorbim de
un adversar puternic. Beneficiem
avantajul unei echipe mai sudate şi
al faptului că bulgarii nu au jucat
încă un meci oficial în acest se-
zon. Avem un program încărcat,
evoluăm duminică împotriva Ora-
dei acasă şi apoi, la 48 de ore, din
nou în Liga Balcanică, la Kumano-
vo, dar ştim în ce ne-am băgat,
avem lot să abordăm ambele com-
petiţii, numai să ne scutească pro-

blemele medicale, cu care ne-am
confruntat în ultima vreme”. An-
trenorul Andelko Mandic crede că
va fi un meci echilibrat şi vor con-
ta primele minute, în care echipele
se vor cunoaşte practic: „Este ca
un «blind date», nu ne ştim unii pe
alţii şi va conta acest lucru în pri-
mele minute. Sperăm ca noi să-i
surprindem. Avem jucători care au
evoluat în competiţii europene, dar
ca echipă suntem în pragul unui
debut. Levski are tradiţie, dar şi
calitate, cu jucători de marcă, Ju-

manine Jones evoluând multe se-
zoane în NBA”. Mandic a explicat
şi forma slabă a lui Dzambic prin
faptul că acesta nu şi-a intrat în
ritm deoarece nu a jucat un meci
oficial de mai multe luni. Nu există
limită de străini pe foaie în Liga
Balcanică, dar este obligativitatea
păstrării permanente pe teren a unui
jucător autohton. Biletele la meciul
Univers itatea Craiova – Levski
Sofia costă 10 lei, copiii sub 10
ani având intrare gratuită. Meciul
va fi transmis şi de TVR 2.

Vicecampioana României, echipa
masculină de volei SCM Universita-
tea Craiova, a pierdut în primul meci
din noul campionat, la Zalău, cu sco-
rul de 3-1 (25-18, 31-33, 25-18, 25-
20). După cum arată şi scorul, cra-
iovenii au contat doar în setul se-
cund, câştigat în prelungiri, la mare
luptă. Antrenorul Dănuţ Pascu s-a
declarat dezamăgit de reacţia jucă-
torilor săi şi a recunoscut superiori-
tatea gazdelor, pe care le consideră
candidate la titlu în acest sezon. „Am
avut două puncte foarte slabe, ser-

viciul şi preluarea. Pe viitor trebuie să fim mai serioşi şi mai motivaţi
dacă vrem să ne impunem în astfel de meciuri” a spus antrenorul craio-
vean, care aşteaptă revanşa elevilor săi în cupele europene. Următorul
meci al craiovenilor va fi în Sala Polivalentă, miercuri, de la ora 18.30, în
Cupa CEV, contra echipei olandeze Orion Doetinchem.

Voleibaliştii au pierdut
derby-ul inaugural

După ce echipa lui Adrian Mititelu a primit dreptul
de a reveni pe „Ion Oblemenco”, cei de la CS Univer-
sitatea s-au grăbit să programeze un shooting pentru
a-şi importaliza jucătorii având ca fundal arena din

Jucătorii CS Universitatea s-au pozat
pe „Ion Oblemenco”

Bănie, în cazul în care aceasta nu le-ar mai fi gazdă în
continuare, dar şi pentru că în curând se va deschide
magazinul oficial. Astfel, fotbaliştii au participat ieri
dimineaţă la o şedinţă foto, pozând în echipamentul
oficial pentru sezonul 2013-2014. „Buna dispoziţie nu
a lipsit, responsabil cu glumele fiind antrenorul cu
portarii Silviu Lung. Imediat după şedinţa foto, echi-
pierii Universităţii Craiova s-au îndreptat spre stadio-
nul „Zoltan Crişan“, unde au efectuat primul antrena-
ment al zilei. Poze şi postere cu jucătorii Universităţii
Craiova se vor găsi în magazinul oficial al clubului,
ce va fi deschis în curând” se menţionează pe site-ul
oficial al clubului, csuc.ro. Aseară, Ovidiu Stângă a
avut ocazia să-şi testeze rezervele într-un meci ami-
cal programat pe terenul „Petre Deselnicu”, împotri-
va divizionarei D, Progresul Segarcea.

GRUPA D
Turcia – Olanda 0-2 (Robben, Sneijder) ,

Ungaria – Andorra 2-0 (Nikolic 2) .
1. Olanda 10 9 1 0 34-5 28
2. România 10 6 1 3 19-12 19
3. Ungaria 10 5 2 3 21-20 17
4. Turcia 10 5 1 4 16-9 16
5. Estonia 10 2 1 7 6-20 7
6. Andorra 10 0 0 10 0-30 0

Nici noi n-am făcut scor cu balticii, nici turcii n-au câştigat acasă cu Olanda, aşa încât tricolorii au drum
liber spre barajul de Mondiale. Acolo putem întâlni Portugalia, Grecia, Ucraina sau Croaţia, decizia urmând a fi
luată luni, la Zurich. În condiţiile în care turcii au pierdut, iar maghiarii au câştigat doar cu 2-0 contra Andorrei,
ne era de ajuns şi un meci egal cu Estonia. Marica şi-a trecut în cont dubla, după un penalty scos de Stancu şi
în urma unei centrări a lui Măţel, iar tricolorii dispută al doilea baraj pentru Mondiale din istorie, după cel pierdut
cu Hagi pe bancă, în 2001, contra Sloveniei lui Srecko Katanec. România va disputa dubla decisivă pentru
acciderea la Mondiale pe 15 şi 19 noiembrie. „Avem şanse cu fiecare echipă, nici una dintre ele nu este Olanda.
Putem da lovitura. O să fim pragmatici, nu mă interesează spectacolul. Portugalia este cea mai periculoasă,

apoi Grecia, chiar dacă lumea spune că e cel mai uşor adversar.
Au mare experienţă. Croaţia are şi ea experienţă, dar cu un recul.
Ucraina este bună în ofensivă, a progresat. Cam ăsta e clasamen-
tul: Portugalia, Grecia, Croaţia, Ucraina”, a spus Victor Piţurcă.
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