
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIII,  Nr. 7284joi, 24 octombrie 2013  16 pagini    1,00 lei

Primul

cotidian al

Olteniei

actualitate / 3

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E OK, Popescule! Ce dacă
m-au dat afară din serviciu, am
intrat în politică.

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        – 0736.202.112administraţie / 3

Pe ste 24 de  milioane de  euro vor fi inve s-
tite în modernizarea infrastructurii Aeropor-
tului Craiova,  ca urmare  a acce ptării proie c-
tului de către  e xperţii JASPERS ş i Autorita-
te a de  Management pentru Programul Ope-
raţional Se ctorial Transport, a anunţat,  ie ri, pre şe dinte le
Consiliului Jude ţe an (CJ) Dolj, Ion Priote asa. Şe ful admi-
nistraţie i dolje ne a me nţionat că la f inalul investiţie i,  Ae-
roportul Craiova va deveni unul dintre cele mai moderne
din ţară,  condiţiile as igurate  operatorilor aerie ni re coman-
dându-l ca ae roport-rezervă pe ntru Otopeni.
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Platitudinile
vesele
ale doamnei
Daniela Tarniţă

Consilier judeţean de câteva
mandate, cadru universitar, pre-
şedinte al organizaţiei judeţene
Dolj a femeilor social-democrate,
Daniela Tarniţă este un vector de
imagine al „noului” PSD Dolj.
Motiv pentru care, din când în
când, mai şi vorbeş te. Inimoasă
ca în tinereţea sa de lideră a stu-
denţilor craioveni, când făcea ace-
laşi lucru, dar mai ponderat. La
şedinţa de alegeri a tineretului so-
cial-democ rat doljean,  ţinută la
Ciupercenii Noi, în urmă cu vreo
zece zile, a luat cuvântul...
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$1 EURO ...........................4,4378 ............. 44378
1 lirã sterlinã..........................5,2090.......................52090

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 24 octombrie - max: 18°C - min: 8°C

METEO

soare1 dolar SUA.......................3,2251........32251
1 g AUR (preþ în lei).......138,2098.....1382098

Cursul pieþei valutare din 24 octombrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Guvernul ar putea avea mâine o primã dis-
cuþie despre rectificarea bugetarã pe care ar
urma sã o efectueze sãptãmâna viitoare, a de-
clarat premierul Victor Ponta, din SUA, în tim-
pul unui interviu pentru RTV. El a arãtat cã mi-
nistrul Finanþelor, Daniel Chiþoiu, va discuta
despre rectificarea de final de an ºi despre bu-
getul pe 2014 cu delegaþia Fondului Monetar
Internaþional, care se aflã la Bucureºti în pe-
rioada 22 octombrie - 5 noiembrie. „Am discu-
tat, înainte sã plec (n.r. - la Washington), des-
tul de mult ºi cu Daniel Chiþoiu ºi cu Liviu Voi-
nea (n.r. - ministrul delegat pentru Buget), de
unde tãiem, de unde dãm. Aºtept ca aceastã
discuþie sã aibã loc ºi cu partenerii noºtri inter-
naþionali ºi, probabil cã vineri (n.r. - mâine), la
ºedinþa de guvern, vom avea o primã discuþie,
sãptãmâna viitoare adoptãm ºi rectificarea. Bu-
getul trebuie sã plece la Parlament la începutul
lunii noiembrie”, a precizat Victor Ponta. Profi-
tând de interviul pentru RTV, premierul a respins
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speculaþiile din presã potrivit cãrora ar fi vizaþi
pentru remaniere patru membri ai Cabinetului.
„Cred cã glumiþi! N-a zis Liviu Dragnea cã tre-
buie sã-i remaniez pe cei patru. (...) Eu fac re-
manieri, nu le face nici Liviu Dragnea, nici ni-
meni altcineva. Nu ºtiu exact în ce context a
spus-o, dar nu (n.r. - mã pregãtesc de remani-
ere). Eu þin foarte mult la unitatea echipei, la
solidaritatea echipei guvernamentale, dacã sunt
situaþii speciale, cum a fost în cazul doamnei
Pivniceru (n.r. - Mona Pivniceru), care a ple-
cat la Curtea Constituþionalã, sau a domnului
Vosganian (n.r. - Varujan Vosganian, fost mi-
nistru al Economiei, învinuit de DNA de sub-
minarea economiei), care a avut acea acuzaþie,
sigur, procedez imediat la înlocuire”, a declarat
premierul. Explicaþia vine dupã ce vicepremie-
rul Liviu Dragnea a spus recent cã, dacã ar fi
în locul premierului Ponta, ar remania câþiva
miniºtri ai Cabinetului, fãrã a preciza dacã sunt
de la PNL sau PSD.

Banii colectaþi din redevenþe
vor fi împãrþiþi între bugetul
central ºi bugetele locale

Banii colectaþi din redevenþe vor fi
împãrþiþi între bugetul central ºi bugete-
le locale, fãrã sã mai fie vãrsaþi integral
în bugetul de stat, conform sistemului
aplicat pânã în prezent, a anunþat pre-
mierul Victor Ponta. „Eu sunt adeptul
unui alt sistem, care se aplicã în multe
þãri europene: acum, toatã redevenþa
merge în bugetul central ºi cred cã e o
greºealã, pentru cã autoritatea localã ºi
oamenii din zonã spun «Eu ce câºtig ?».
Cred cã trebuie sã gãsim în noua lege a
redevenþelor o împãrþire a veniturilor din
redevenþe între bugetul central ºi auto-
ritatea localã”, a spus Ponta la postul
B1 TV. El a precizat cã aceastã prevede-
re va fi inclusã în noua lege a redevenþe-
lor, care trebuie aprobatã anul viitor.
Bugetul de stat încaseazã anual rede-
venþe miniere ºi petroliere care se cifrea-
zã în jurul sumei de un miliard de lei.
Guvernul vrea sã preia de
la Cabinetul italian un avion
destinat demnitarilor

Guvernul cautã o soluþie pentru în-
cheierea unui acord cu Executivul ita-
lian în vederea furnizãrii unui avion des-
tinat deplasãrilor demnitarilor, dupã ce
Cabinetul de la Roma a hotãrât sã vân-
dã o parte dintre cele ºase aeronave pe
care le are în dotare, a declarat premie-
rul Victor Ponta. „Am gãsit o soluþie neaº-
teptatã ºi foarte bunã: Guvernul italian
are ºase avioane ºi s-a hotãrât sã mai
vândã din ele. Am cerut colegilor de la
Ministerul de Externe sã gãsim o soluþie
de acord interguvernamental. În felul
ãsta nici nu mai apar discuþii, «de ce îl
iei mai mare, de ce îl iei mai mic, de ce îl
iei de la firma x»” a spus Ponta la Româ-
nia TV. În urmã cu douã sãptãmâni, Se-
natul a adoptat ordonanþa Guvernului
prin care Ministerul Apãrãrii Naþionale
este autorizat sã încheie, în anul 2013, un
contract de leasing pentru achiziþiona-
rea unei aeronave destinate exclusiv zbo-
rurilor speciale, respectiv transportului
demnitarilor (preºedintele României,
prim-ministru, preºedinþii celor douã Ca-
mere ale Parlamentului ºi miniºtri).

ªedinþa de ieri a Senatului,
în care urmau sã fie dezbãtute
aproape 50 de iniþiative legisla-
tive ºi proiecte de lege, printre
care ºi un proiect de modifica-
re a Legii privind organizarea
judiciarã, prioritate legislativã a
Guvernului, a fost suspendatã
din lipsã de cvorum. Dupã
apelul nominal, preºedintele de
ºedinþã, vicepreºedintele
Nicolae Moga (PSD), a con-
statat cã în salã se aflau numai
75 de senatori, insuficient
pentru ca Senatul sã lucreze în
plen. Moga a afirmat cã, atât

ªedinþa plenului Senatului,
suspendatã din lipsã de cvorum

Compania Naþionalã de Auto-
strãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR) a introdus,
începând de ieri, noi restricþii de
circulaþie pentru tranzitarea podu-
lui de la Agigea, de pe DN 39, în
dreptul Canalului Dunãre-Marea
Neagrã. Prefectul judeþului Con-
stanþa, Eugen Bola, a declarat cã
pentru efectuarea de noi determi-
nãri pe ºantierul podului de la Agi-
gea constructorii au solicitat ca,
începând cu 23 octombrie, timp
de trei nopþi - în intervalul orar

Noi restricþii de circulaþie
pe podul rutier de la Agigea

Curtea Constituþionalã a Româ-
niei (CCR) a amânat, ieri, dezbate-
rile privind sesizarea preºedintelui
Traian Bãsescu legatã de Legea re-
ferendumului, pentru data de 14
noiembrie. Motivul amânãrii a fost,
potrivit preºedintelui Curþii, Augus-
tin Zegrean, imposibilitatea consti-
tuirii completului de ºedinþã, întru-
cât de la reuniune au lipsit trei
membri ai CCR. „Amânãm dezba-
terile pentru data de 14 noiembrie
din imposibilitatea constituirii legale
a completului. (...) Minim ºase tre-
buia sã fie prezenþi, numai cã este
o decizie importantã ºi nu putem
sã o luãm aºa, în fuga calului, cu
patru ... data trecutã, când noi am
dezbãtut-o a fost ... doi dintre cei
prezenþi au avut o opinie separatã.
Se presupune cã ar fi fost, dacã
îºi pãstreazã votul, nu puteam sã
votãm oricum”, a precizat Zegrean.
De la ºedinþa Curþii de ieri au lipsit
Iulia Motoc (aleasã recent de ple-
nul APCE pentru postul de judecã-
tor la CEDO, judecãtor CCR din
2010, când a fost desemnatã de
Senat, la propunerea PDL ºi a gru-
pului independenþilor), Petre Lãzã-

Discutarea Legii referendumului,
amânatã pentru 14 noiembrie de CCR

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a cerut României ca priva-
tizarea CFR Marfã sã fie finalizatã
cel mai târziu la 15 octombrie, a
declarat, ieri, Ramona Mãnescu,
ministrul Transporturilor, aflatã în
vizitã la ºantierul Magistralei 5 de
Metrou Eroilor-Drumul Taberei.
Ramona Mãnescu a mai spus cã
în cursul zilei de ieri urma sã aibã
discuþii cu FMI pe tema acestei
privatizãri. „Acele 60 de zile din
hotãrârea de Guvern erau prevã-
zute în scrisoarea-acord cu FMI.
60 de zile, dar nu mai târziu de 15

Mãnescu:  FMI a cerut  f inal izarea
pr ivat i zãr i i  CFR Marfã
pânã la 15 octombrie

timp cât el prezideazã lucrãrile
Senatului, nu acceptã „terti-
puri”. „Am înþeles cã este
aglomeraþie în trafic, multe am
înþeles, dar eu vã spun cã, atât
timp cât o sã fiu preºedintele
de ºedinþã, nu accept sã nu fie
cvorum sau alte tertipuri,
motiv pentru care suspend
ºedinþa de astãzi din lipsã de
cvorum. (...) Domnul coleg
Roºca Stãnescu, care a propus
ºedinþa de astãzi, nu este
prezent. Nici data trecutã nu a
fost, nici de data asta”, a mai
spus Nicolae Moga.

23,00-04, 45 -, traficul rutier sã
fie oprit alternativ, câte 15 minute,
iar din 26 octombrie, alternativ, în
anumite zile, traficul va fi oprit de
la ora 09,00 la 13,00, respectiv de
la 09,00 la 11,00. „Vor fi efectuate
teste, iar mãsura este luatã pentru
ca podul sã nu mai fie supus vi-
braþiei. Se urmãreºte întãrirea po-
dului, a hobanelor ºi înlocuirea
unor toroane de la structura de
rezistenþã. Restricþia vizeazã inten-
þia noastrã de a consolida lucra-
rea, în vederea creºterii tonajului

maºinilor care au
voie sã tranziteze
podul, respectiv de
la 3,5 la 5 tone”, a
declarat prefectul.
Reprezentanþ i i
CNADNR spun cã
în perioada urmã-
toare vor fi înlo-
cuite ºi fasciculele
degradate din ho-
bane, astfel încât
podul sã facã faþã
mai bine solicitãri-
lor din trafic.

octombrie. A fost cerinþa FMI în
scrisoare cu board-ul”, a comple-
tat ministrul. La începutul acestei
sãptãmâni, reprezentantul FMI
pentru România ºi Bulgaria, Guil-
lermo Tolosa, a declarat pentru
Agerpres cã autoritãþile române nu
au avut nici un termen-limitã pen-
tru finalizarea privatizãrii CFR
Marfã, „în condiþiile în care aces-
te lucruri (n.r. - privatizãrile) de-
pind de factori pe care Guvernul
nu îi poate controla”, astfel cã ºi-
au îndeplinit obligaþiile asumate prin
scrisoarea de intenþie.

roiu ºi Daniel Morar (propuºi de
Preºedinþie). ªeful statului a trimis
preºedintelui CCR, în 21 septem-
brie, o sesizare de neconstituþio-
nalitate asupra Legii pentru modi-
ficarea ºi completarea Legii 3/2000
privind organizarea ºi desfãºurarea
referendumului, arãtând cã actul
normativ ar trebui sã prevadã cã
pentru validarea referendumului
este necesar un cvorum de 50%
plus unu. În 29 mai, Camera De-
putaþilor a adoptat un proiect de
lege, semnat deValeriu Zgonea,
Florin Iordache, Eugen Nicolicea
ºi Bogdan Ciucã, care a modificat
Legea referendumului în sensul
reducerii pragului de prezenþã la
acest tip de scrutin de la 50% la
30%, dar ºi introducerea condiþiei
unui vot de 25% din alegãtori pen-
tru validarea rezultatelor. Legea a
mai fost atacatã, anterior, la CCR,
ºi de cãtre PDL, Curtea stabilind
cã reducerea la 30% a pragului la
referendum este constituþionalã în
mãsura în care nu se aplicã refe-
rendumurilor organizate în decurs
de un an de la data intrãrii în vi-
goare a legii.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNŢ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAŢIE publică  CU  OFERTĂ  ÎN  PLIC

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

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

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

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

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

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

craiova.ro

Consilier judeţean de câteva mandate,
cadru universitar, preşedinte al organizaţiei
judeţene Dolj a femeilor social-democrate,
Daniela Tarniţă este un vector de imagine
al „noului” PSD Dolj. Motiv pentru care,
din când în când, mai şi vorbeşte. Inimoa-
să ca în tinereţea sa de lideră a studenţilor
craioveni, când făcea acelaşi lucru, dar mai
ponderat. La şedinţa de alegeri a tineretului
social-democrat doljean, ţinută la Ciuper-
cenii Noi, în urmă cu vreo zece zile, a luat
cuvântul, omagiindu-l de-a dreptul obedient
pe noul preşedinte Claudiu Manda, între al-
tele pentru performanţa personală a aces-
tuia la ultimele alegeri parlamentare şi alte
lucruri mai mult irelevante. Scorul realizat
de Claudiu Manda în colegiul în care a can-
didat es te, fireş te, notabil în proc ente
(17.000 de voturi – 78,49%), dar mai mic
ca număr de voturi comparativ cu cele ob-
ţinute de alţi colegi de partid ai domniei sale,
acum parlamentari. Care, ştiind matemati-
că, nu de câtă e bănuită Daniela Tarniţă, s-
ar fi putut simţi vexaţi. De pildă, deputatul
Ion Călin a strâns 19.719 voturi (65,39%),
iar senatorul Mihai Fifor a luat pe un cole-
giu din Craiova 40.015 voturi (70,45%).
Până şi senatorul Cristiana Anghel, din Ca-
racal, candidând în Craioviţa Nouă, unde
nu ştie câte staţii de autobuz există şi nici
unde se află piaţa, a obţinut 32.820 de vo-
turi (56,82%). Se pare că nu logica e punc-
tul forte al doamnei Daniela Tarniţă.  În
schimb, linguşeala de acum este avansul dat
pentru trădarea ce va veni. Avertismentul
dăinuie de la Nicolae Iorga. Apoi, referin-
du-se la „tânărul” Florentin Tudor, fostul şi
noul lider al TSD Dolj, Daniela Tarniţă a
găsit de cuviinţă să-l înveşmânteze în elogii
aiuritoare, deşi, parcă, sub privirile „schim-
bului de mâine”, prezent în sală, un plus de
prudenţă, la elogii ne referim, era mai po-
trivit. Şi nu mai detaliem. A spus ceva „amu-
zant” la un moment dat Daniela Tarniţă,
repetăm, cadru universitar, rostogolind cu-

MIRCEA CANŢĂR

Platitudinile vesele ale
doamnei Daniela Tarniţă

vântul „competiţie”. Aici a nimerit-o ca nuca
în perete: deplină „competiţie” a existat la
toate tipurile de alegeri, incluzându-le şi pe
cele de la organizaţia de femei social-de-
mocrate, dânsa însăşi candidând în com-
pania. .. umbrei.  Şi dacă lipsea, din varii
motive, era acelaşi lucru. Fireşte, sunt ches-
tiuni de bucătărie internă şi nu se înfierbân-
tă nimeni de grija competiţiei în PSD Dolj.
Altceva însă merita spus, chiar convingă-
tor, şi s-a omis. Dintr-o scăpare. Nu de fa-
dele complimente livrate necenzurat prima-
rului Lia Olguţa Vasilescu avea aceasta ne-
voie, ci, bănuim, de o minimă recunoaştere
a unor demersuri, de luat în seamă, în sluj-
ba Craiovei. Cu numai o zi înainte fusese la
Iaşi, nu pentru a vedea Copoul toamna, ci
pentru a lua pulsul preparativelor celor de
acolo în perspectiva candidaturii la statutul
de Capitală culturală a Europei. Şi a-l „prin-
de” pe premierul Victor Ponta o clipă dispo-
nibil în legătură cu unele proiecte ale urbei.
Peste numai trei zile urma să plece la Marsi-
lia, oraş momentan deţinător al acestui sta-
tut realmente lucrativ, de Capitală culturală,
apoi în Turcia, pentru o nouă rundă de dis-
cuţii cu cei de la firma Eti Gida Sanayi ve
Tikaret A.Ş., dispuşi la o investiţie oportună
în Craiova. O altă constatare: parcă efecti-
vele de câini comunitari de pe străzile Craio-
vei s-au mai împuţinat. Ori dacă lidera fe-
meilor social-democrate din Dolj, consilier
judeţean hârşit, legată deci de spectrul unor
probleme administrative şi economice, nu
enumeră unele împliniri, să le spunem reale,
ale unei colege de partid, cine să o facă?
Opoziţia? Punându-mi răbdarea la încerca-
re, am urmărit cât am putut într-una din seri,
pe un post local de televiziune, discursul
„vibrant” şi „mobilizator” al doamnei Danie-
la Tarniţă la Ciupercenii Noi. La platitudinile
ei vesele n-am putut să zâmbesc, dar mi-am
amintit de una dintre tabletele („Papagalul”)
lui Geo Bogza: „Demagogie, uitasem că şi
numele tău poate fi femeie”.

Autorităţile craiovene au declarat, ieri,
că investitorii au anunţat că se va începe
cu acest gen de produse, urmând ca, în
funcţie de cerere, să se producă apoi
ciocolată şi prăjituri. 10% din produsele
care vor fi fabricate în Bănie vor rămâne
pe piaţa internă, iar restul producţiei va fi
exportat în Uniunea Europeană şi în ţările
din fosta URSS. Delegaţia Primăriei
Craiova, condusă de primarul Lia Olguţa
Vasilescu, a vizitat, ieri, cele 6 fabrici de

În fabrica pe care investitorii turci de la Eti o vor deschide la Craiova se vor
produce, pentru început, numai biscuiţi. Primarul Lia Olguţa Vasilescu a vizitat,
ieri, toate cele şase fabricile care funcţionează acum în Turcia.

Biscuiţi turceşti, made in Craiova
Craiova
se înverzeşte
cu arbori
Paulownia

Mai mulţi arbori Paulow-
nia sunt plantaţi, în această
toamnă, pe spaţiile verzi din
Craiova. Municipalitatea cra-
ioveană spune că acest tip de
arbore va oferi mai multă umbră, da-
torită coronamentului, şi va înfrumu-
seţa zonele publice, datorită elegan-
ţei florilor sale.

În „Parcul Tineretului„ şi în „English
Park„, angajaţii regiei au început să planteze
bulbi de lalele şi narcise, iar în cartierul Cra-
ioviţa Noua şi pe bulevardul „Decebal” sunt
sădiţi frasini şi tuia. Arborele care va face
senzaţie este însă Paulownia, un arbore or-
namental care va fi plantat pentru prima dată
în Bănie. Primele exemplare se vor întâlni în
zona centrală, cuprinsă între Teatrul Naţio-
nal „Marin Sorescu” şi Universitate, în par-
carea teatrului, pe s trada „A.I.Cuza”, la
Muzeul Olteniei, precum şi în Parcul Tine-
retului.

Oxigenează aerul şi alungă ţânţarii
Cunoscut şi sub denumirea de „arborele

prinţesei”, despre Paulownia specialiştii spun
că este un arbore ornamental întâlnit în ma-
rile grădini din Europa, îndeosebi în Franţa.
Înfloreşte spectaculos în lunile aprilie şi mai,
iar în timpul verii este verzi şi foarte umbros
datorită taliei mari pe care o poate atinge într-
un timp scurt. Arborii Paulownia sunt ex-
trem de utili pentru oxigenarea aerului. Se
spune că, prin coronamentul lor bogat, pot
absorbi 1.200 tone de dioxid de carbon pe
an, adică echivalentul noxelor emise de un
automobil la parcurgerea unei distanţe de
100.000 de kilometri. O altă calitate specială
a acestor arbori ornamentali este că alungă
ţânţarii. (L.Moţîrliche)

ciocolată, biscuiţi, prăjituri,
cereale de mic dejun, lapte
praf şi stix-uri din Eskis-
heir, Turcia, precum şi
fabrica de echipamente
pentru produse de panifi-
caţie, toate aparţinând
firmei Eti Gida Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Vor fi angajate
350 de persoane

Potrivit autorităţilor
locale, linia de prăjituri este
cea mai mare din Europa,
producţia zilnică fiind
încărcată în 300 de
camioane care iau calea
magazinelor sau transportă

marfa în peste 40 de ţări. Societatea ETI
GIDA SANAYI ve TICARET A.Ş a
deschis deja o filială în România, sub
denumirea ETI EUROPEAN FOOD
INDUSTRIES S.A., al cărei sediu social a
fost stabilit în clădirea Incubator de
Afaceri din Parcul Industrial Craiova, şi va
investi aproximativ 30 de milioane de euro
în deschiderea unei noi fabrica la Craiova.
Acolo vor fi angajate 350 de persoane.
(L.Moţîrliche)



4 / cuvântul libertãþii joi, 24 octombrie 2013
eveniment

Dupã ce au finalizat audierile în
cauzã ºi au luat legãtura cu pro-
curorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, marþi seara, târ-
ziu, poliþiºtii Secþiei 3 Craiova l-
au introdus în arestul IPJ Dolj, pe
bazã de ordonanþã de reþinere pe
24 de ore pe unul dintre romii
implicaþi în scandalul petrecut
marþi dupã-amiazã în cartierul cra-
iovean ”Valea Roºie”. Este vorba
despre Sorin Cîrstînã, zis Bobi,
de 29 de ani, în sarcina cãruia s-
a reþinut ºi infracþiunea de ultraj,
pentru cã l-a lovit pe unul din po-
liþiºtii care încerca sã-l imobilize-
ze ca sã-l ducã la secþie.

Reamintim cã, marþi dupã-
amiazã, în jurul orei 16.00, poli-
þiºtii Secþiei 3 Craiova au fost se-

Unul dintre cei doi craioveni de et-
nie romã implicaþi în scandalul de
marþi dupã-amiaza, din cartierul cra-
iovean „Valea Roºie”, a fost arestat
preventiv, pentru 29 de zile, ieri
dupã-amiazã, sub acuzaþia de ultraj
la poliþist ºi ultraj contra bunelor

moravuri ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice. Asta pentru cã, în timp
ce încercau sã-l imobilizeze pentru
a-l duse la sediul Secþiei 3 Craiova,
bãrbatul a lovit un poliþist. Fratele
sãu este cercetat, în continuare, în
stare de libertate.

sizaþi de mai mulþi locatari, prin
SNUAU 112, cu privire la faptul
cã în cartierul Valea Roºie, în faþa
Complexului Vechi, mai mulþi ti-
neri tulburã ordinea ºi liniºtea pu-
blicã. Era vorba despre o petre-
cere a unor persoane de etnie
romã, care se transformase în
scandal, în plinã stradã. La faþa
locului a fost dirijatã o patrulã de
ordine publicã aflatã în serviciu,
poliþiºtii ajunºi la faþa locului au
fost nevoiþi sã cheme întãriri, în-
trucât scandalagiii au devenit vio-
lenþi, refuzând legitimarea, într-un
final oamenii legii reuºind sã-i în-
cãtuºeze, dupã ce au folosit ºi
sprayul iritant-lacrimogen, pe So-
rin Cîrstînã, de 29 de ani ºi pe
fratele sãu, Marius Cîrstînã, de

20 de ani, ambii fiind duºi la se-
diul secþiei pentru cercetãri. Bi-
neînþeles cã i-au urmat ºi rudele,
care au încercat sã-i impresione-
ze pe poliþiºti, însã fãrã nici un
succes.

„Poliþiºtii au intervenit folosind
un spray iritant lacrimogen, pro-
cedând astfel la imobilizarea ce-
lor doi bãrbaþi ºi conducecea la
sediul subunitãþii pentru investi-
gaþii. În cauzã a fost întocmit
dosar penal pentru ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice, iar întru-
cât pe parcursul intervenþiei bãr-
batul de 29 de ani a devenit vio-
lent lovind un poliþist, în sarcina
sa a fost reþinutã ºi infracþiunea
de ultraj”, a precizat agent princi-

pal Amelia Cãprãrin din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Faþã de Sorin Cîrstînã s-a pus
în miºcare acþiunea penalã pen-
tru comiterea infracþiunilor de
ultraj ºi ultraj contra bunelor
moravuri ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice, acesta fiind reþi-
nut pe bazã de ordonanþã pe timp
de 24 ore. Ieri dupã-amiazã a fost

prezentat Judecãtoriei Craiova,
care a admis propunerea Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova ºi a emis mandat de aresta-
re preventivã pe 29 de zile pe
numele bãrbatului, care s-a în-
tors în arestul IPJ Dolj. Fratele
sãu este cercetat în aceeaºi cau-
zã, însã în stare de libertate.

CARMEN ZUICAN

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
ieri, în jurul orei 11.30, colegii de la
Poliþia Localã Craiova i-au anunþat
cã au observat un cadavru plutind
în lacul din Parcul Nicolae Roma-
nescu. Au luat legãtura cu reprezen-
tanþii ISU Dolj, la faþa locului fiind
trimis un echipaj al Detaºamentului
2 Craiova, cu o barcã. Echipa de
intervenþie a reuºit recuperarea tru-

S-a înecat în lacul
din Parcul Romanescu

Un bãrbat în
vârstã de 72 de ani,
din Craiova, a fost
scos, de pompierii
craioveni, ieri, din
apa lacului din
Parcul Nicolae
Romanescu din
Craiova. Trupul
neînsufleþit a fost
observat de poliþiºtii
comunitari, care au
sunat dupã ajutoare.
Poliþiºtii Secþiei 2 Craiova fac cercetãri pentru a stabili circum-
stanþele în care a decedat bãrbatul.

pului neînsufleþit, care a fost adus
la mal, reuºindu-se identificarea sa.
S-a stabilit cã este vorba despre
Vasile Popa, în vârstã de 72 de ani,
iar cadavrul nu prezenta urme de
violenþã. Trupul a fost dus la mor-
gã pentru efectuarea necropsiei, iar
poliþiºtii Secþiei 2 Craiova au dema-
rat o anchetã pentru a stabili cir-
cumstanþele în care bãrbatul ºi-a

pierdut viaþa.
„Pe trupul neînsu-

fleþit nu au fost obser-
vate urme de violenþã,
însã cadavrul a fost
depus la morgã pentru
efectuarea necropsiei.
În cauzã se fac cerce-
tãri pentru stabilirea
condiþiilor în care s-a
produs decesul”, ne-a
declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni au fost anun-
þaþi, pe 15 octombrie a.c., de re-
prezentanþi ai Complexului Ser-
vicii Specializate de Tip Reziden-
þial Copii Dioºti, cã, la începutul
lunii, mai exact pe 3 octombrie,
minora Maria Diaconiþa, de 13
ani, din Filiaºi, a plecat voluntar
din Complexul unde era instituþi-
onalizatã, iar pânã în prezent nu a
revenit. Din primele verificãri a re-
zultat cã minora a pãrãsit com-
plexul în repetate rânduri fãrã
acordul reprezentanþilor legali, fi-
ind gãsitã dupã diferite perioade
de timp, acesta fiind ºi motivul
pentru care poliþiºtii nu au fost

O fatã de 13 ani, instituþionalizatã la un Centru din localitatea
Dioºti, a dispãrut la începutul acestei luni. Reprezenþii unitãþii
au anunþat Poliþia dupã ce au vãzut cã fata nu apare, iar acum

oamenii legii o cautã ºi fac apel la sprijinul cetãþenilor.

anunþaþi în ziua dispariþiei.
„Persoanele care pot oferi in-

formaþii cu privire la minorã sunt
rugate sã contacteze de urgenþã
cea mai apropiatã unitate de po-
liþie sau sã apeleze SNUAU 112”,
a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Semnalmentele fetei sunt:
înãlþime 1,55-1,60 metri, 55 –
60 kg, ochi cãprui, pãr tuns
scurt, vopsit blond, faþã rotun-
dã, nas drept, piercing la nivelul
arcadei ochiului stâng, purta
blugi de culoare albastrã, hainã
din stofã de culoare gri, eºarfã

roz, iar în picioare purta pantofi
sport de culoare albã.

CARMEN ZUICAN

Garnizoana Craiova organizeazã pe parcursul
a douã zile o suitã de manifestãri dedicate Zilei
Armatei. Chiar astãzi, la Cercul Militar, din stra-
da Tabaci, nr.2, va avea loc, începând cu ora
10.00, simpozionul „25 octombrie – Ziua Arma-

tei României”. La eveniment sunt aºteptaþi sã
participe istorici, cadre militare active, în rezer-
vã ºi retragere, veterani de rãzboi, oficialitãþi ale
administraþiei publice locale ºi elevi.

Mâine este programat ceremonialul militar-re-
ligios la Monumentul Eroilor Români din cimiti-
rul Sineasca, între orele 10.00 -11.00. La acest
eveniment participã cadre militare active, în re-
zervã ºi retragere, veterani de rãzboi, oficialitãþi
ale administraþiei publice locale. Tot joi, Garni-
zoana Craiova organizeazã, între 19.00 – 20.00,
retragerea cu torþe. Traseul detaºamentului de

onoare va fi pe itinerariul Sediul Brigãzii 2 Infan-
terie „Rovine” (Str. Amaradia nr. 48) – Prefectu-
ra Jud. Dolj  – Cercul Militar .

RADU ILICEANU
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„Avem o veste extraordinarã pri-
vind Aeroportul Craiova, pentru care
începe oficial o nouã etapã a moder-
nizãrii, de data aceasta cu fonduri eu-
ropene, prin Programul Operaþional
Sectorial Transport. Este vorba de-
spre o sumã de peste 24 de milioane
de euro pentru investiþii în infrastruc-
turã, bani atraºi de cãtre Consiliul Ju-
deþean Dolj ºi Aeroportul Craiova,
printr-un proiect la care lucrãm de câþi-
va ani. Avem, aºadar, susþinerea fi-
nanciarã pentru a-l pune în operã la
deplina amploare la care l-am gândit -
o lucrare care sã reziste probei timpu-
lui. Autoritatea responsabilã din ca-
drul Ministerului Transporturilor ne-
a anunþat cã soluþia noastrã tehnicã a
fost agreatã ºi de experþii JASPERS,
precizându-ne cã pot fi începute de-
mersurile pentru organizarea licitaþiei
de atribuire a contractului de proiec-
tare ºi execuþie. Vedem astãzi cã se
materializeazã un proiect al nostru
cãruia, atunci când îl anunþam prima
datã, mulþi poate cã nu îi dãdeau mari
ºanse de izbândã. Dar se ºtie cã soar-
ta þine cu cei curajoºi, iar noi ne-am
bãtut ani la rând, având convingerea
fermã cã vom reuºi...”a mai spus Ion
Prioteasa.

„Vreau sã le mulþumesc
consilierilor judeþeni”

Preºedintele CJ Dolj a spus toto-
datã cã în mod cert aceastã investi-
þie de 24 de milioane de euro n-ar fi
fost posibilã dacã, în ultimii ani, ad-
ministraþia judeþeanã n-ar fi alocat
alte câteva milioane de euro din bu-
getul propriu pentru ceea ce a însem-
nat, practic, aducerea acestui aero-
port la standarde europene. „Vreau
sã le mulþumesc consilierilor judeþeni
ºi tuturor celor care au susþinut ºi ºi-
au dat concursul la reuºita acestui
plan ambiþios, cu satisfacþia cã, iatã,
astãzi avem ocazia sã vedem încã o
datã toate aceste eforturi recompen-
sate.  Fondurile pe care le-am obþi-
nut prin acest proiect vor fi folosite
pentru rezolvarea unor aspecte de
maximã importanþã pentru infrastruc-
tura aeroportuarã: reabilitarea inte-
gralã a pistei de aterizare - decolare,
extinderea cãii de rulare ºi achiziþio-
narea ºi instalarea unui sistem mo-

Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj:

„Totodatã, se impune sã ne gândim, în perspectivã, la o nouã
etapã de dezvoltare a acestui aeroport, cel mai probabil prin construi-
rea unui nou terminal pentru pasageri, în situaþia în care evoluþia
traficului aerian va urma ºi pe viitor aceastã creºtere spectaculoasã
din perioada 2013 - 2014. Într-un interval scurt de timp, rutelor deja
clasice Craiova - Milano i Craiova - Roma li se adaugã cursele directe
de la ºi cãtre Londra, iar apoi, de anul viitor, Bologna, Dortmund ºi
Barcelona. Practic, de pe Aeroportul Craiova se va zbura ºapte zile
din ºapte. În paralel, rãmâne sã vedem ºi cum se vor mobiliza opera-
torii de turism din regiune în ceea ce priveºte organizarea unor curse
în regim charter cãtre destinaþii de vacanþã din Turcia ºi din Grecia,
dar ºi cãtre Budapesta ºi Viena, sens în care noi am avut deja
consultãri în acest an”.

Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj Cristinel Iovan:

 „Suntem la momentul în care punem în valoare un proiect mai vechi,
de care am mai fãcut vorbire ºi pentru care s-a muncit mai bine de trei
ani de zile. Este o investiþie care vizeazã, în primul rând, optimizarea
pistei de decolare-aterizare ºi a cãii de rulare, precum ºi achiziþionarea
unor sisteme performante de ghidaj al aeronavelor. Rãbdarea, profesio-
nalismul echipei, transparenþa în actul decizional ºi munca susþinutã au
fost ingredientele care au condimentat acest succes de etapã, pentru
cã, iatã, odatã cu implementarea acestui proiect, se prefigureazã o nouã
perspectivã pentru Aeroportul Craiova, axatã pe deschiderea de noi
rute cãtre oraºe importante ale lumii. Proiectul Consiliului Judeþean
Dolj de a dezvolta Aeroportul Craiova este un model de bunã practicã
pentru modul în care o investiþie susþinutã exclusiv de la bugetul CJ
poate fi continuatã printr-un proiect finanþat din fonduri europene. De
altfel, atragerea celor peste 24 de milioane de euro pentru îmbunãtãþi-
rea infrastructurii aeroportuare nu ar fi fost posibilã dacã CJ Dolj nu ar
fi investit anterior în modernizarea acestuia”.

Directorul Aeroportului
Craiova, Mircea Dumitru:

„Cu siguranþã cã, dintre lucrãrile pe care le presupune modernizarea
infrastructurii, cea mai complexã vizeazã reabilitarea pistei de decolare-
aterizare, cu douã straturi de mixturi speciale, turnate la rece, mai ales cã
va fi executatã fãrã a opri traficul aerian. În cazul în care n-am fi procedat
la aceastã investiþie, ne-am fi confruntat, din cauza degradãrii pistei, cu
restricþii tot mai accentuate, iar numãrul mediu al curselor care puteau fi
operate în condiþii de siguranþã ar fi fost limitat la o aterizare-decolare pe
zi. Or, la finele acestei lucrãri, ºtacheta va fi ridicatã i condiþiile de
operare mult îmbunãtãþite. Spre exemplu, numãrul de curse permise va
urca la 3-4 zilnic“.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Peste 24 de milioane de euro vor fi investite în moderni-
zarea infrastructurii Aeroportului Craiova, ca urmare a

acceptãrii proiectului de cãtre experþii JASPERS ºi Autori-
tatea de Management pentru Programul Operaþional

Sectorial Transport, a anunþat, ieri, preºedintele Consiliu-
lui Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa. ªeful administraþiei

doljene a menþionat cã la finalul investiþiei, Aeroportul
Craiova va deveni unul dintre cele mai moderne din þarã,

condiþiile asigurate operatorilor aerieni recomandându-l ca
aeroport-rezervã pentru Otopeni.

dern de balizaj, care va permite ope-
rarea în condiþii dificile...” a subliniat
preºedintele CJ Dolj.

Craiova va deveni aeroport-
rezervã pentru Otopeni

Proiectul de modernizare este com-
plex ºi el va viza extinderea platformei
din faþa terminalelor, o mãsurã abso-
lut necesarã, luând în calcul faptul cã
traficul va creºte simþitor încã de anul
viitor, când vor avea sãptãmânal cel
puþin 15 zboruri directe cãtre destina-
þii din Uniunea Europeanã, deci vor fi
ºi zile cu câte trei aterizãri ºi decolãri.
Ion Prioteasa a susþine cã mãrind
aceastã platformã, ne asigurãm cã îm-
barcarea ºi debarcarea cãlãtorilor se
vor derula cu operativitate. „În ansam-
blu, Craiova va avea unul dintre cele
mai moderne aeroporturi din þarã. Este
clar cã, odatã realizate toate aceste in-
vestiþii, care duc la creºterea gradului
de siguranþã ºi a capacitãþii de deser-
vire a operatorilor aerieni, Craiova va
deveni aeroport-rezervã pentru Oto-
peni, pe zona de vest a acestuia. Prac-
tic, cãtre noi vor fi redirecþionate ae-
ronavele, în situaþiile în care nu se va
putea ateriza la Bucureºti”, a precizat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

Se creeazã astfel, o legãturã
rutierã rapidã cu Capitala
ªeful administraþiei doljene a

punctat imediat ºi un alt atu im-
portant - autostrada cãtre Piteºti,
o investiþie pe care, anul trecut,
premierul Victor Ponta o anunþa
la Craiova, cu ocazia participãrii
chiar la inaugurarea aeroportului
modernizat. „Iatã cã acest proiect
prinde contur, în sensul cã, la ce-
rerea Companiei Naþionale de Au-
tostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România, Consiliul Judeþean Dolj
a eliberat certificatul de urbanism
necesar actualizãrii studiului de fe-
zabilitate. Se creeazã astfel, pen-
tru Craiova, o legãturã rutierã ra-
pidã cu Capitala ºi, mai departe,
cu Constanþa, printr-un sistem de
autostrãzi, ceea ce nu doar cã va
facilita circulaþia pasagerilor, ci va
însemna impulsionarea investiþii-
lor. Spun acest lucru pentru cã

dezvoltarea aeroportului ºi cea a me-
diului de afaceri din zonã sunt în di-
rectã legãturã ºi se susþin reciproc”,
a subliniat Ion Prioteasa.

Conturarea unui pol industrial
puternic

Reprezentanþii administraþiei jude-
þene considerã cã modernizarea ae-
roportului ºi creºterea capacitãþii
acestuia asigurã o importantã poartã
de intrare pentru investitori, fãcând
întreaga regiune mai accesibilã ºi mai
atractivã din acest punct de vedere.
„ªi, în acest sens, consiliul judeþean
pregãteºte terenul viitoarei dezvol-
tãri economice, prin deschiderea Par-
cului Industrial «Craiova 2», unde,
pe o suprafaþã de 30 de hectare, vom
oferi facilitãþi companiilor care înfiin-
þeazã puncte de lucru ºi creeazã lo-
curi de muncã. Pe de altã parte, con-
turarea unui pol industrial puternic
pe aceastã nouã platformã de afaceri
- lucru care, datã fiind reuºita Parcu-
lui Industrial «Craiova 1», am con-
vingerea cã se va întâmpla - este de
naturã sã determine abordarea ideii
de creare a unui terminal cargo la ae-
roport. Se asigurã astfel posibilita-
tea ca producþia fabricilor din sud-
vestul þãrii sã fie transportatã mai
uºor, pe calea aerului, cãtre principa-
lele pieþe de desfacere”, a precizat
Ion Prioteas, preºedintele CJ Dolj.
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ECOlimpiada Elevilor este un
program dinamic, desfãºurat
sub forma unei competiþii
ºcolare, care se adreseazã
elevilor de clasa a III-a ºi a IV-
a. Programul are ºi o compo-

nentã didacticã, care presupune
parcurgerea auxiliarului curricu-
lar „Învãþãm sã reciclãm
ambalajele”, manual care le
pune la dispoziþie celor mici
lecþii educative despre colecta-

rea separatã a deºeurilor de
ambalaje ºi procesul de recicla-
re. „Anul trecut, proiectul a
trezit interesul a aproximativ
15.600 de elevi, un numãr
record spunem noi. Succesul pe

care l-am avut, cât ºi
solicitãri primite din partea
cadrelor didactice imediat
dupã încheierea primei
etape, ne-au motivat sã
revenim anul acesta cu
programul educaþional
ECOlimpiada Elevilor în ºi
mai multe localitãþi din
România. Sperãm cã
demersul nostru construc-
tiv va avea ecou pe termen
lung ºi cã eforturile noastre
vor fi din ce în ce mai
vizibile în fiecare an”, a
afirmat Sorin Cristian
Popescu, Director Gene-
ral Eco-Rom Ambalaje.

Lecþii educative
din manualul „Învãþãm

sã reciclãm ambalajele”
În cadrul proiectului,

fiecare cadru didactic partici-
pant va parcurge, împreunã cu
elevii, lecþiile educative din
manualul „Învãþãm sã reciclãm
ambalajele” astfel încât, pe
perioada vacanþei de iarnã, cei
mici sã realizeze câte o com-
punere care sã reflecte infor-
maþiile dobândite. Cele mai
bune compuneri vor fi înscrise
pe site-ul  www.colecteazase-
lectiv.ro pentru a fi evaluate
atât de o comisie specializatã,
cât ºi de public, prin acordarea
de voturi. Programul educaþio-
nal ECOlimpiada Elevilor se va

desfãºura pe durata primului
semestrul al anului ºcolar 2013/
2014, în ºcolile din Aiud, Arad,
Bacãu, Baia Mare, Bucureºti,
Câmpia Turzii, Câmpulung
Moldovenesc, Constanþa,
Craiova, Cugir, Deva, Focºani,
Galaþi, Iaºi, Mediaº, Oradea,
Piatra Neamþ, Piteºti, Ploieºti,
Roman, Sãliºte-Sibiu, Satu
Mare, Sfântu Gheorghe,
Sibiu, Slatina, Slobozia,
Târgoviºte, Târgu Jiu, Târgu
Mureº, Tulcea, Vaslui,
Vulcan-Aninoasa, Zalãu.

ALINA DRÃGHICI

Eco-Rom Ambalaje, în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale, aduce
ECOlimpiada Elevilor în ºcolile din Ro-
mânia, pentru al doilea an consecutiv.

Începe ECOlimpiada Elevilor

Oficialii din Ministerul Sãnãtãþii s-au în-
tâlnit, sãptãmâna aceasta cu reprezentanþii
Colegiului Medicilor Dentiºti din România,
principala problemã discutatã fiind include-
rea stomatologiei în programul naþional de
prevenþie. Celelalte subiecte abordate au vi-
zat importanþa sãnãtãþii orale ºi impactul ei
asupra sãnãtãþii publice, serviciile stomato-
logice incluse în pachetul de bazã, precum
ºi modificarea prevederilor legale ce regle-
menteazã exercitarea profesiei. Un alt ob-
iectiv îl reprezintã acoperirea cât mai largã
a urgenþelor în domeniu prin existenþa
unui cabinet de urgenþe stomatologice
în Unitãþile ºi Compartimentele de Pri-
miri Urgenþe, serviciu asigurat prin pa-
chetul de bazã.

Realitatea este cã, în general din ca-
uza lipsurilor materiale, cei mai mulþi
pacienþi ajung la dentist doar atunci
când durerile de dinþi devin insuporta-
bile. În unele situaþii este însã prea târ-
ziu. Din pãcate, însã, nu doar vizita la
stomatolog pentru un control de rutinã
a devenit o raritate. Deficienþe sunt ºi
la capitolul spãlat pe dinþi deºi nu mai
este demult o noutate cã afecþiunile
orale reprezintã o problemã majorã de
sãnãtate publicã. În aceste condiþii era
necesarã inluderea stomatologiei în pro-
gramul naþional de prevenþie.

Aceeaºi poveste: probleme
de igienã dentarã

Deocamdatã stãm foarte prost la res-
pectarea unor reguli minimale de igie-
nã. Spre exemplu, în mod normal, aºa
cum recomandã medicii, schimbarea
periuþei de dinþi ar trebui sã aibã loc o
datã la 3 luni. Potrivit studiilor însã, în
România, aceeaºi periuþã de dinþi se fo-

loseºte timp de un an ºi jumãtate. În plus,
deºi majoritatea românilor susþin cã respec-
tã regulile elementare de igienã dentarã, de-
clarând cã îºi periazã dinþii de douã ori pe zi,
studiile de piaþã aratã cã românii consumã
de fapt puþin peste un tub de pastã de dinþi
pe an (media naþionalã) ºi aproape douã tu-
buri pe an la nivel urban, în timp ce la nivel
rural s-a calculat cã se consumã în medie
un tub de pastã de dinþi la aproape 6 ani.

Dintr-un studiu cu privire la starea de
sãnãtate oralã în România, a reieºit cã

aproape 80% dintre respondenþi au proble-
me dentare ºi apariþia cariilor este cea mai
frecventã afecþiune.

Studiul relevã faptul cã 4 din 10 persoa-
ne prezintã probleme cauzate de placa den-
tarã bacterianã, iar 3 din 10 au respiraþia
urât mirositoare ºi dinþi sensibili. Cele mai
frecvente simptome pentru dinþi sensibili sunt
durerile apãrute în momentul în care mã-
nâncã produse reci sau calde (91%), urma-
te de durerea produsã de consumul produ-
selor dulci/acre (50%) sau atunci când intrã
în contact cu aerul rece (47%). Cei cu pro-
bleme ale gingiilor au prezentat în cea mai
mare parte sângerarea gingiilor dupã periaj,
iritarea gingiei ºi inflamaþii ale acesteia.

72% dintre pacienþii cabinetelor
stomatologice au carii

Cert este cã numai 3,5% din populaþia
României prezintã toate cele ºapte aspec-

te ale sãnãtãþii dinþilor: respiraþie proaspã-
tã, gingii sãnãtoase, fãrã tartru, fãrã carii,
fãrã placã bacterianã, fãrã carii de colet ºi
fãrã pete. De asemenea, statisticile medi-
cale aratã cã 72,1% dintre români au carii
dentare, 40,6% tartru, 52% placã dentarã,
44,9% nu au o respiraþie proaspãtã, 26,1%
au pete pe dinþi, 20,9% prezintã carii de
colet ºi 39,7% nu au gingiile sãnãtoase.

În ceea ce priveºte diferenþele de com-
portament între restul europenilor ºi ro-
mâni la capitolul vizitã la medicul dentist,
cifrele vorbesc de la sine. Cei mai mulþi
dintre occidentali merg la stomatolog pen-
tru control de rutinã sau tratament de cu-
rãþare. În România, motivele ultimei vizi-
te la medicul dentist au fost controlul de
rutinã sau tratamentele de curãþare (27%),
tratamentul de rutinã (31%) ºi tratamen-
tul de urgenþã (40%).

RADU ILICEANU

Autoritãþile sanitare iau în calcul includerea stomatologiei în pro-
gramul naþional de prevenþie pentru a reduce incidenþa afecþiunilor,
în special la copii. Asta în condiþiile în care, de câþiva ani buni, medi-
cii dentiºti atrag atenþia cã se confruntã cu un numãr tot mai mare de
pacienþi cu afecþiuni ale dinþilor dintre cele mai grave.

Ofensivã împotriva afecþiunilor dentareOfensivã împotriva afecþiunilor dentareOfensivã împotriva afecþiunilor dentareOfensivã împotriva afecþiunilor dentareOfensivã împotriva afecþiunilor dentare

Programul educaþional se va desfãºura în
perioada 24 octombrie 2013 - 4 aprilie
2014 în 33 de localitãþi din þarã, inclusiv
în Craiova, Târgu Jiu ºi Slatina.
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Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj organizeazã joi, 21 no-
iembrie 2013, la Hanul Andriþei,
cea de-a XX-a ediþie a ’’Topu-
lui Firmelor’’, eveniment ce va
premia cei mai importanþi ope-
ratori economici din judeþ care
au reuºit sã sfideze recesiunea
ºi care au avut performanþe eco-
nomico-financiare notabile în
anul 2012. În Topul din acest
an sunt 740 de companii laure-

ate, selecþionate din aproximativ 17.000 de societãþi, care au de-
pus bilanþul la DGFP Dolj pentru anul 2012, dintre care numai
1.400 au întrunit criteriile de eligibilitate, s-au calificat pe unul din
cele zece locuri ale clasamentului. Printre criteriile utilizate la ela-
borarea Topului judeþean al firmelor se numãrã: cifra de afaceri
netã, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, efi-
cienþa utilizarii resurselor umane, eficienþa utilizãrii capitalului
angajat, etc.Topul firmelor este un barometru al realitãþii econo-
mice judetene.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cea de-a XX-a ediþie
a ’’Topului Firmelor’’

Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj organizeazã astãzi se-
minarul cu tema ”Cum sã evi-
tãm capcanele unor concedieri
nelegale?”. La eveniment sunt
aºteptaþi cu prelegeri interesan-
te, Lavinia Toma-Tumbãr, avo-
cat partener la Societatea Civilã
de Avocaþi Tumbãr Cega &
Popa, lector universitar doctor
la Facultatea de Drept ºi ªtiinþe
Administrative din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova, Dãnuþ Ni-
colae Cega, avocat partener la
Societatea Civilã de Avocaþi
Tumbãr Cega & Popa, practi-

cian în insolvenþã ca asociat în  RVA CRAIOVA INSOLVENCY
SPECIALISTS S.P.R.L. ºi Dragoº Efrim, avocat la Societatea
Civilã de Avocaþi Tumbãr Cega & Popa. În cadrul discuþiilor vor
fi clarificate problemele ce apar cu ocazia realizãrii diferitelor ti-
puri de concedieri, din perspectiva angajatorului, care se con-
fruntã cu norme de drept complexe, pe care trebuie sã le respec-
te, cu rigurozitate. Orice gresealã de naturã proceduralã, în reali-
zarea procedurii de concediere, poate conduce la desfiinþarea de-
ciziilor de concediere de cãtre instanþele de judecatã, sesizate de
cãtre foºtii salariaþi.

„Cum sã evitãm capcanele
unor concedieri nelegale ?”

Mazda prezintã la Salonul
Auto de la Tokyo Mazda3 echi-
patã în premierã cu noi motoa-
re. Cel mai recent model Mazda
este prezentat ca o soluþie com-
pletã care poate utiliza diferite
tipuri de combustibil. Mazda
prezintã în premierã conceptul
Mazda3 SKYACTIV-CNG ali-
mentat cu gaz natural compri-
mat (CNG). Acesta va fi expus
alãturi de motorizãrile deja anun-
þate pe benzinã, diesel ºi hibride

(pentru piaþa din Japonia). Gama de tehnologii expuse oferã o
imagine despre direcþia pe care o vor urma viitoarele modele. Cea
de-a 43-a ediþie a Salonului Auto de la Tokyo se va deschide pen-
tru public pe 23 noiembrie.Mazda3 este un model cheie în gama
Mazda contabilizând peste 30% din vânzãrile companiei la nivel
global ºi este cel de-al treilea automobil din noua generaþie de
vehicule complet reproiectate. „Modelul este capabil sã foloseas-
cã o gamã variatã de surse de energie dar continuã sã ofere expe-
rienþa plãcutã de condus specificã Mazda. Indiferent de tipul de
combustibil folosit toate versiunile Mazda3 sunt echipate cu mo-
toare SKYACTIV”, se menþioneazã într-un comunicat de presã.

Mazda prezintã la Salonul
Auto de la Tokyo Mazda3

Cu toate cã în
campania de infor-
mare derulatã de
bancã se promovea-
zã o dobândã de
10%/an, valoare ce
reprezintã o aborda-
re realistã ºi corec-
tã în comunicarea
cu clienþii deoarece
majoritatea acestora
se încadreazã într-o
clasã de scoring de
mijloc,  oferim ºi
dobânzi de 9,5%/an
pentru clienþi intere-
saþi de temene mai
scurte de creditare.
„BCR reduce do-
banda la creditele de
nevoi personale in
lei cu pana la 3% si nu percepe
comision de analizã clientilor
nostri care fie îºi vireazã sau
aleg acum sã îºi vireze salariile

Banca Comercialã Românã
(BCR) lanseazã o campanie de
promovare a creditelor noi de
nevoi personale cu accent pe
accesibilitate ºi simplitate –
dobândã fixa de la 9,5%/an cu
scoring foarte bun, ZERO co-
mision de analizã (pentru orici-
ne îºî încaseazã salariul sau

pensia la BCR sau alege sã-ºi refinanþeze creditele, cardurile de
credit la BCR) ºi asigurare de viaþã gratuitã.

sau pensiile la BCR. Continuam
sã susþinem planurile clientilor
nostrii finanþând, in conditii de
pret extraordinare, realizarea tu-

turor proiectelor
pe care acestia si
le-au propus:
amenajãri/remo-
bilãri  în casã,
cheltuieli specifi-
ce Sãrbãtorilor
de Iarna sau ne-
prevazute, pre-
cum ºi reducerea
obligaþiilor lunare
de platã prin re-
finanþare”, a de-
clarat  Andrew
Gerber, Director
de Management
al  Produselor
Retail, în cadrul
BCR. Oferta este
limitatã, valabilã
doar pânã la 31

decembrie 2013 pentru credite-
le nou acordate ºi cele destinate
refinanþãrii creditelor de la alte
bãnci.

Fundaþia Romanian Business
Leaders organizeazã astãzi, de
la ora 14.00, conferinþa “Vreau
sã fiu antreprenor”. Evenimen-
tul se va desfãºura la  Muzeul
Olteniei, sala ªtiinþelor Naturii.
Timp de trei ore, patru antre-
prenori ºi lideri de business din
România – Radu Georgescu
(GECAD), Alexandru Lupea
(EY România), Cãtãlin Zamfir

(Cornul Abundenþei) si Elena
Poteleanu (Stickero) – vor dis-
cuta cu 100 de elevi de liceu
din Craiova despre ce înseam-
nã sã fii antreprenor. Eveni-
mentul este cel de-al optulea din
seria de douãsprezece conferin-
þe “Vreau sã fiu antreprenor”,
care au loc în 2013, în princi-
palele oraºe din România - un
proiect non-profit prin care

Fundaþia Romanian Business
Leaders (RBL) îºi propune sã
punã în contact antreprenorii
de azi cu cei de mâine. Proiec-
tul a debutat la 4 aprilie 2013
la Braºov, a continuat la Iaºi
(18 aprilie), Târgu-Mureº (15
mai), Cluj-Napoca (16 mai),
Timiºoara (31 mai),  Sibiu (15
iulie) ºi Oradea (10 octombrie).
Dupã Craiova (24 octombrie),
conferinþele continuã la Galaþi
(7 noiembrie), Constanþa (21
noiembrie), Piteºti (28 noiem-
brie) ºi Bucureºti (5 decem-
brie).  În cadrul evenimentului,
antreprenorii ºi executivii vor-
besc despre ce presupune con-
cret viaþa de antreprenor ca al-
ternativã de carierã ºi dezvolta-
re personalã ºi rãspund, în fi-
nal, întrebãrilor liceenilor ºi stu-
denþilor. Participanþii vor primi
în dar cartea “Ghidul Practic
pentru Antreprenori”, lansatã
anul trecut de un grup de
membri ai RBL ºi vor avea opor-
tunitatea sa obþinã internship-uri
în companiile reprezentate de
antreprenorii ºi liderii pe care îi
întâlnesc în timpul conferinþei.
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GEORGE POPESCU

Spectacolul „Pacea cu
zmeii, poveste de adormit
adulþii” este inspirat din
poveºtile copilãriei cu
prinþi ºi prinþese doar cã
în acest caz personajele
sunt aduse în zilele
noatre, castelul s-a
transformat într-o garso-
nierã iar numele de Fãt
Frumos nu mai este
suficient pentru a plãti
facturile. Principalul scop
al acestui spectacol este
acela de a educa tinerii
sã îºi clãdeascã viitorul
pe valori corecte ºi sã
conºtientizeze nevoia de
culturã care se manifestã
în orice societate. Intra-
rea este liberã.

“«Pacea cu zmeii»,
poveste de adormit
adulþii” este o comedie
modernã. Povestea se
desfãºoarã în jurul lui Fãt
Frumos, acum ºomer, care
nu doreºte sã accepte
realitatea. Conflictele ºi
situaþiile în care sunt puse
personajele dau savoare
acestei piese”, a declarat
actriþa Mirela Gãman,
coordonator Face Act.

ALINA DRÃGHICI

Premiera spectacolului „Pacea cu zmeii, poveste de adormit
adulþii”, a trupei de teatru Face Act, are loc vineri, 25 octombrie,
la ora 20.00,  în sala mare a Casei de Culturã a Studenþilor Craio-
va. Acest spectacol face parte din proiectul studenþesc „Minista-
giune de toamnã” desfãºurat de Casa de Culturã a Studenþilor
Craiova în perioada 01.10.2013 – 28.12.2013.

„Pacea cu zmeii, poveste
de adormit adulþii”, spectacol

în premierã la CCS Craiova

Concursul se desfãºoarã în partene-
riat cu Casa de Culturã a Studenþilor
Craiova, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, Primãria Municipiului Craiova,
Consiliul Judeþean al Elevilor Dolj, Aso-
ciaþia Ro-Talent - filiala Craiova, Radio
Romania Actualitãþi Radio Oltenia Cra-
iova, Palatul Copiilor Craiova, Ansam-
blul Folcloric „Maria Tãnase”, Club Arti
Craiova, ªcoala Popularã de Arte „Cor-
netti”. Concursul “OlteniaStar” are
drept scop descoperirea ºi promovarea
tinerilor talentaþi în domeniile muzicii, li-
teraturii ºi artelor plastice. „ La prese-
lecþie participã tinerii talentaþi în dome-
niul muzicii uºoare, populare ºi folk, elevi

Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj organizeazã, în pe-
rioada 15 septembrie - 30 noiembrie 2013, a –V - a ediþie a concursu-
lui „Oltenia Star”. Prima preselecþie are loc astãzi, începând cu ora
14.00, la sediul Casei de Culturã a Studenþilor din Craiova.

Preselecþii pentru concursul
“Oltenia Star”

care învaþã la Colegiul Naþional „Carol
I”, Colegiul Naþional „Elena Cuza”,
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Gru-
pul ªcolar „Traian Demetrescu”, Liceul
de Artã Marin Sorescu, Grupul ªcolar
„Matei Basarab”, Liceul de Informati-
cã „ªtefan Odobleja”, Grupul ªcolar
„Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Henri
Coandã”. Precizez cã, la aceastã ediþie
a concursului OlteniaStar, s-au înscris
peste 100 de tineri, din judeþul Dolj.
Amintesc cã urmãtoarea preselecþie va
avea loc pe data de 31 octombrie 2013”,
a declarat Alina Ionescu, director exe-
cutiv DJST Dolj.

ALINA DRÃGHICI

În sfârºit, cele câteva zile
însorite, cu dimineþi brumate ºi
seri darnice într-un calm con-
trar zarvei cotidianitãþii insa-
lubre, ne ademenesc în spaþiul
generos al unor nostalgii dupã
pierdute toamne de odinioarã,
în care transpare, puþin ruºi-
nat, gustul unei frenezii a tim-
pului fugit ireparabil. ªi nu pot,
în rolul de nou „cercetaº” al
senectuþii, sã-mi reprim un
gând aproape disperat ivit spre
o simplã reflecþie asupra con-
diþiei satului românesc, astãzi
parcã atins de o nemeritatã
precaritate.

Fiindcã, în voioºia spumoa-
sã ºi nu mai puþin vinovatã cu
care ne-am înscris ºi inserat
în „noua ordine” a lumii glo-
balizate, am trecut în parante-
zã sau poate am expediat la un
subsol bibliografic aceastã en-
titate atât de organicã ºi de
intimã care este satul, el însuºi
prund ºi etalon al civilizaþiei se-
culare a neamului nostru.

Sigur cã pecetea unor trans-
formãri, unele mai radicale
decât altele, se simte ºi se
vede cu ochiul liber în aceste
strãvechi comunitãþi prinse în
suflul evoluþiei istorice – de-
seori surdã la riscul unor alte-
rãri de substanþã. Desfid ori-
ce tentaþie a mai vechilor mi-
tomanii de extracþie popora-
nistã: ornicul sadovenian al
unor vremuri aurorale ºi-a
pierdut limbile ce-i revendicau
veºnicia ºi, prin urmare, orice
discurs defensiv e susceptibil
de gratuitate.

Cum spunea un gânditor ita-
lian explorator al marilor ºi con-
troversatelor pagini litigioase ale
istoriei, lumea, în autonomia ei
divinã ºi deopotrivã pãmântea-
nã, îºi vede oricum de treaba ei:
nu ne bagã în seamã, nici pe noi,
chiriaºi mai insignifianþi ai sãi,
dar nici pe intelectualii cu mor-
gã de magiºtri, convinºi, din sa-
una unor oneroase orgolii, cã ei
ar fi niºte diriguitori, pe post de

„faruri” cãlãuzitoare.
ªi totuºi…
Ca un fost ºi devotat fiu al

satului românesc, resimt con-
stant ca o presiune presantã
gândul cã, prea ocupaþi cu chi-
verniseala propriilor noastre
destine sub povara restriºtilor
din insidiosul prezent, am igno-
rat, marginalizându-le, trecân-
du-le oarecum la …anexe, sa-
tul ºi condiþia lui de astãzi. ªi
mai ales de mâine.

Nu ºtiu dacã „veºnicia s-a
nãscut la sat”, cum credea,
poetic, Blaga. Lucian, ca sã ne
înþelegem! ªi nici nu cred cã
un alt-nou „elogiu al satului”,
fie ºi în termenii unei metafi-
zici nimbate sofianic, aºa cum
acelaºi gânditor o propusese
cu aproape nouã decenii în
urmã, ar mai fi, astãzi, de vreo
actualitate. Însã dreptul, ca
privilegiu, de a medita, revizi-
tând pagini ale istoriei scrise
ºi îndeosebi orale, asupra des-
tinului satului nu ne poate fi

recuzat. Dimpotrivã.
Cãci prin vertijul ultimilor de-

cenii, mai exact al unei mai bine
jumãtãþi de veac, satul româ-
nesc a fost supus unor experi-
mente demne de niºte labora-
toare cinice, cu emulsii destruc-
tive ce l-au rãnit în chiar fiinþa
sa cea mai organicã.

Opera, nefireascã ºi strãi-
nã oricãrei tradiþii mentale, a
colectivizãrii i-a marcat o iden-
titate, deposedându-l de un
patrimoniu, material ºi spiritual,
care fusese omologat ca însãºi
fibra naþiunii ºi a neamului.

Dupã decembrie 89, s-a în-
tâmplat ceva la fel de nociv.
Cãci libertatea recâºtigatã n-
a fost dublatã, decât în niºte
linii ciuntite, ºi de preocupa-
rea pentru a-i conferi supor-
tul logistic ºi strategic al rea-
locãrii ºi demnitãþii onorate
prin veacuri.

Þãranii, dacã vor mai fi fost
ºi vor mai fi ºi acum, metamor-
fozaþi artificial în „colectiviºti”

sau „cooperatori”, cetãþeni de
…mâna a doua, într-un regim
alocându-ºi clasa muncitoare
ca pilon de cãpãtâi, s-au trezit,
prin anii nouãzeci, cam ai ni-
mãnui: abandonaþi la cheremul
unor afaceriºti de carton, prã-
dãtori haini, fideli ºi ignari ur-
maºi ai vechililor din nesimþite
pagini de istorie.

Nici acum nu s-a schimbat
mare lucru. Nu disting, dinco-
lo de indigeste pagini cu ac-
cent electoral ºi, deci, de sear-
bãd populism, vreo deschide-
re cãtre o strategie menitã a
da consistenþã speranþei, în
fapt neaþipite, cã satul ºi locui-
torii sãi îºi vor recâºtiga, chiar
sub presiunile acestui marº
galopant spre absoluta globa-
lizare, rolul cuvenit, avizat ºi
atestat milenar, de reper spi-
ritual ºi de parte integralã ºi
integratã a mersului nostru is-
toric. Teama ca satul sã nu fi
devenit un …eres mã intrigã.
ªi mã cutremurã.

Condiþia satului, astãziCondiþia satului, astãziCondiþia satului, astãziCondiþia satului, astãziCondiþia satului, astãzi
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Craiova se vrea pol al „manifestărilor
academice de înaltă ţinută

şi schimburilor pertinente de idei”
După cum au precizat organizatorii, sco-

pul principal al simpozionului ştiinţific  in-
ternaţional „Stat şi societate în Europa” este
acela de a promova rezultatele cercetării aca-
demice în mai multe domenii, precum Ar-
heologie, Istorie antică şi medie, Istorie
modernă, Istorie contemporană, Diploma-
ţie şi Relaţii Internaţionale şi Studii Euro-
pene etc. 

„Iniţiativa organizării unui asemenea sim-
pozion, a unor prezentări şi dezbateri pe şi
despre teme de actualitate, a fost determi-
nată de dorinţa de a readuce la Craiova ma-
nifestările academice de înaltă ţinută, comu-
nicările consistente şi schimburile pertinen-

Deschiderea oficială a celei de-a
IV-a ediţii a Conferinţei Naţionale
„Oltenia. Interferenţe Culturale.
Societatea Numismatică Română.
110 ani de existenţă (1903-2013)”
a avut loc ieri, prilej pentru organi-
zatori de a le transmite oaspeţilor un
cuvânt de bun venit. Arheolog dr.

Florin Ridiche, managerul Muzeu-
lui Olteniei, le-a precizat faptul că,
de la anul, evenimentul va mai avea
o specialitate, arheologia, şi că ex-
poziţia de numismatică este prima,
după foarte mult timp, pe care insti-
tuţia o organizează.

Pe de altă parte, prof. univ. dr.
Daniela Tarniţă, preşedinte al
Comisiei de Cultură a Consiliului
Judeţean Dolj, le-a vorbit despre
„efervescenţa culturală a Craiovei”,
înscrisă în competiţia pentru câş-
tigarea titlului de Capitală Cultura-
lă Europeană 2021, şi i-a asigurat
de „respectul şi aprecierea” pe care
o are pentru numismaţi, pentru că
ei sunt cei care „dezvăluie o parte

Se deschid lucrările simpozionului ştiinţific
internaţional „Stat şi societate în Europa”

Reputaţi specialişti din centrele academice şi
universitare din ţară, precum şi oaspeţi de la Chi-
şinău şi Salonic se reunesc la Craiova, la cea de-a
VI-a ediţie a Simpozionului ştiinţific internaţio-
nal „Stat şi societate în Europa”. Evenimentul este
organizat în zilele de 24 şi 25 octombrie, de Uni-
versitatea din Craiova – Centrul de Studii ale Re-
laţiilor Internaţionale, Biblioteca Judeţeană „Ale-

xandru şi Aristia Aman” şi Academia Oamenilor
de Ştiinţă din România – Secţia de Ştiinţe Istorice
şi Arheologice, sub egida Consiliului Judeţean Dolj.
Lucrările simpozionului se deschid astăzi, ora 11.00,
în Aula Magna a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe So-
ciale, şi se vor desfăşura pe secţiuni, subiectele
comunicărilor mergând de la istoria antică până la
problemele lumii contemporane.

Întâlnire aniversară la Craiova a specialiştilor în numismatică
Muzeul Olteniei sărbătoreşte, zilele acestea, la

Craiova, 110 ani de existenţă neîntreruptă a Socie-
tăţii Numismatice Române, organizaţie care îşi des-
făşoară activitatea sub egida Academiei Române şi
a cărei primă secţie s-a deschis chiar în oraşul nos-
tru, în 1971. Dedicate acestui eveniment sunt Con-
ferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe Culturale”, la
ale cărei lucrări şi-au trimis reprezentanţi instituţii
de prestigiu din ţară şi din Republica Moldova, şi
expoziţia „Comori pierdute, comori regăsite…”, ce

te de idei. Ceea ce începea oarecum timid în
urmă cu şase ani a devenit, de la an la an, o
manifestare puternică, un reper esenţial atât
pentru cercetători şi participanţi, cât şi pen-
tru auditori”, spune Lucian Dindirică, ma-
nagerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman”.

Arhivistul, istoricul şi profesorul
Corneliu Mihail Lungu, sărbătorit

la împlinirea a 70 de ani
Caracterul manifestării este unul inter-

disciplinar, alături de istoric i f iind prezenţi
şi specialişti în drept, sociologie, relaţii in-
ternaţionale şi s tudii europene. Între aceş-
tia, la Craiova se află şi prof. univ. dr. Cor-
neliu Mihail Lungu – membru corespon-
dent al Ac ademiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, acad. Dan Berindei – vicepreşe-

dinte al Academiei Române, dr. Alexandru
Ghişa – consilier  diplomatic  în cadrul Mi-
nis terului Afacerilor Externe.  Surpriza
ac estei ediţii o reprezintă momentul festiv
organizat ca un omagiu adus arhivis tului,
is toricului ş i profesorului Corneliu Mihail
Lungu,  care pe 9 noiembrie a.c. va îm-
plini 70 de ani.

«Recunoştinţa colegilor istorici de la Uni-
versitatea din Craiova s-a concretizat în edi-
tarea unui volum de studii şi comunicări, de
aproape 900 de pagini. De asemenea, cole-
gii din domeniul arhivelor au pregătit, la rân-
dul lor, un volum omagial coordonat de Vili-
că Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, la fel de im-
presionant în conţinut. Ambele vor fi lansa-
te în cadrul simpozionului», a precizat prof.
univ. dr. Sorin Liviu Damean, directorul
Centrului de Studii ale Relaţiilor Internaţio-

nale al Universităţii din Craiova. Ca şi anul
trecut, între invitaţi se numără, cu un stand
de carte de specialitate, reprezentanţii Edi-
turii „Cetatea de Scaun” din Târgovişte.

***
Toate comunicările susţinute în cadrul sim-

pozionului vor fi reunite, anul viitor, într-un
volum intitulat „Românii în istoria Europei”,
ajuns, de-acum, la cel de-al doilea număr,
după ce anterior apăruseră alte patru volu-
me sub titulatura „Stat şi societate în Euro-
pa”. „Astfel, comunitatea istoricilor şi nu
numai va avea la îndemână o nouă şi valo-
roasă contribuţie ştiinţifică”, consideră prof.
univ. dr. Sorin Liviu Damean. „Suntem con-
vinşi că lucrările simpozionului vor deveni
un pol constructiv al dezbaterilor şi opinii-
lor, o veritabilă confruntare de idei”, a mai
spus acesta.

cuprinde peste 4.100 de monede şi podoabe, din aur,
argint şi bronz, provenind din bogatul şi valorosul
fond numismatic al muzeului craiovean. Reprezen-
tative sunt tezaurele de la Pieleşti şi Motoci, cu
monede datate la mijlocul secolului al II-lea a. Chr.,
ca şi tezaurul de la Desa, descoperit în 2011 şi expus
în premieră. Expoziţia este deschisă în Sala „Ştefan
Ciuceanu” a Muzeului Olteniei (clădirea nouă, stra-
da „Madona Dudu” nr. 14) şi va putea fi vizitată
până la mijlocul lunii decembrie.

din enigmele istoriei”.
Doi craioveni, printre membrii
fondatori ai Societăţii
Numismatice Române

Prezent la eveniment, acad. Ale-
xandru Vulpe, director al Institu-
tului de Arheologie „Vasile Pârvan”

al Academiei Române, le-a vorbit
participanţilor despre strânsa legă-
tură dintre numismatică şi arheolo-
gie şi despre importanţa descoperi-
rii monedelor în completarea infor-

maţiilor istorice. Conferinţa se bu-
cură şi de participarea
dr. Emanuel Petac –
preşedintele Societăţii
Numismatice Româ-
ne, ca şi a preşedinte-
lui sec ţiei Craiova a
ac es tei organizaţii,
Onoriu Stoica. „Prin-
tre membri fondatori ai
Societăţii Numismati-
ce Române, la 1903,
s-au numărat ş i doi
c raioveni – George
Manolescu, ofiţer la vremea res-
pectivă, şi Victor N. Pop, de mese-
rie avocat, dar care între 1914 şi
1928 a fost casier-contabil al so-
cietăţii. Secţia din Craiova este cea
mai „bătrână” dintre secţiile Socie-
tăţii Numismatic e Române, fiind

prima care a luat fi-
inţă în ţară, în 1971.
De atunci şi până în
prezent, cu mici în-
treruperi, activitatea
ei lunară s-a desfă-
şurat în cadrul aces-
tui muzeu. Au fost
foarte multe mani-
festări organizate
împreună, expoziţii
şi simpozioane», a
precizat Onoriu
Stoica.
Tezaure de

monede şi podoabe ale
Olteniei, prezentate publicului
craiovean în premieră

Cât priveşte expoziţia de numis-

matică „Comori pierdu-
te,  com ori regăsite…”,
ac easta cuprinde pes te
4.100 de piese, care re-
prezintă o mică parte din
bogatul fond numismatic
al Secţiei de Istorie-Arheologie a
Muzeului Olteniei. În total, 15 te-
zaure de monede din aur, argint şi
bronz, din epoci diferite şi cu ori-
gini diverse, ca şi podoabe, des-
coperite în special pe teritoriul Ol-
teniei, dar şi în zona Munteniei,
unele dintre ele fiind expuse pen-
tru prima dată.

Între acestea, şi tezaurul de 75
de monede din aur, datând din se-
colul al XIX-lea, găsit în anul 2011
la Desa, care este prezentat publi-
cului în premieră. Descoperirea a
fost posibilă şi graţie dotării mu-
zeului craiovean cu un detector de
metale performant, ceea ce îi de-
termină pe specialişti să spere şi la
alte viitoare suc cese similare pe
şantierele arheologice, şi nu numai.
I se alătură tezaurele de la Pieleşti
(10 monede, mijlocul secolului al

II-lea a. Chr.), Motoci (10 mone-
de, mijlocul secolului al II-lea – în-
ceputul secolului I a. Chr.), Rast
(1990 de monede,  1468-1600),
Galicea Mare (765 de monede,
153/154-249/251) ş.a.

«Expoziţia a reprezentat o pro-
vocare pentru noi, muzeografii, prin
numărul mare de obiecte pe care le
cuprinde, dar şi prin diversitatea lor.
A fost o competiţie contracrono-
metru cu noi înşine pentru a o ver-
nisa cu ocazia deschiderii Confe-
rinţei Naţionale „Oltenia. Interfe-
renţe Culturale”», a subliniat dr.
Radu Dumitrescu, şeful Secţiei de
Istorie-Arheologie a Muzeului Ol-
teniei. Lucrările conferinţei se vor
desfăşura pe întreg parcursul zilei
de astăzi, iar mâine, 25 octombrie,
participanţii sunt invitaţi într-o ex-
cursie documentară.
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COMENTAR IU

La o lunã dupã alegerile le-
gislative din 22 septembrie, cel
de-al 18-lea Bundestag a avut
marþi, 22 octombrie a.c., sesi-
unea inauguralã, în prezenþa
preºedintelui republicii, Joa-
chim Gauck, ºi a lui Horst Ko-
hler, preºedinte între 2004 ºi
2010. În revanºã, Christian
Wulff, preºedinte între 2010 ºi
2012, care a demisionat dupã
ce a recunoscut cã a primit
ajutor financiar din partea
unor prieteni, n-a fost prezent.
Procesul sãu demareazã în
luna noiembrie. Între cei 631
de deputaþi care compun al 18-
lea Bundestag, 56 de aleºi
aparþin CSU, 255 sunt creºtin-
democraþi  (CDU), 63 sunt
ecologiºti, 193 social-demo-
craþi (SPD) ºi 64 de deputaþi
aparþin Die Linke (stânga ra-
dicalã). Uniunea CDU/CSU
are împreunã 311 deputaþi, cu
5 mai puþin pentru a avea ma-
joritatea simplã. Câteva cifre
referitoare la profilul aleºilor.
Bundestagul conteazã pe 402

bãrbaþi ºi 229 femei (36,3%),
ceea ce constituie un record.
Media de vârstã a deputaþilor:
49 de ani. 34 de deputaþi au
un „trecut migrator”, ceea ce
înseamnã cã unul din pãrinþii
lor este nãscut în strãinãtate.
În privinþa religiei, 224
deputaþi sunt catolici,
220 protestanþi, 85 nu
au nici o confesiune ºi
91 nu au dorit sã se
exprime pe acest sub-
iect. În schimb, 8 de-
putaþi sunt musulmani,
faþã de 3 în preceden-
ta legislaturã, iar din-
tre aceºtia unul apar-
þ ine  CDU, ceea  ce
constituie o premierã.
În privinþa profesori-
lor, noul Bundestag
conteazã pe 18% ju-
riºti, notari ºi avocaþi.
Parlamentul mai are
149 funcþionari sau ti-
tulari ai unui serviciu
public. Prima sesiune
a fost mai mult simbo-

licã. Bundestagul va alege vi-
itorul cancelar abia în decem-
brie, ca urmare a negocierilor
care au demarat  ier i  între
CDU/CSU ºi SPD. În princi-
piu, acestea vor urma pânã la
sfârºitul lunii noiembrie. SPD

mai are nevoie de douã sãptã-
mâni pentru a consulta simpa-
tizanþii sãi în privinþa rezulta-
telor negocierilor. În aceste
condiþii, noul guvern ar putea
intra în funcþiune cu câteva zile
înainte de sfârºitul de an.

Noul Bundestag ºi-a intrat în atribuþiiNoul Bundestag ºi-a intrat în atribuþiiNoul Bundestag ºi-a intrat în atribuþiiNoul Bundestag ºi-a intrat în atribuþiiNoul Bundestag ºi-a intrat în atribuþii

Într-un moment în care toate sondaje-
le de opinie îl poziþioneazã la o cotã
neverosimil de scãzutã, puþin peste 20%
în privinþa încrederii, preºedintele fran-
cez, Francois Hollande, se vede amenin-
þat cu o grevã care pluteºte în aer, în
week-end, din partea cluburilor de fotbal
profesionist (Liga 1 ºi Liga 2). Motivul?
Taxa de 75% care ar urma sã fie vãrsat
de cluburi pentru remuneraþiile mai mari
de un milion de euro pe an. Astfel, 13
cluburi din Liga 1 ar urma sã plãteascã o
sumã de peste 44 milioane euro, dintre
care numai PSG 20 milioane euro.
Pentru Noel Le Gaet, preºedintele
Federaþiei Franceze de Fotbal (FFF),
întâlnirea de sãptãmâna viitoare a
conducãtorilor de cluburi cu Hollande –
deja confirmatã – ar putea permite
„analiza situaþiei economice a acestui

Francois Hollande ºi fotbalul

Directorul serviciilor ameri-
cane de informaþii a asigurat cã
articolele publicate recent de
cotidianul francez „Le Monde”,
referitoare la activitãþile de
spionaj ale Agenþiei Naþionale de
Securitate (NSA) a SUA în
Franþa, conþin informaþii
„inexacte ºi înºelãtoare”.
„Informaþia potrivit cãreia
Agenþia Naþionalã de Securitate
(NSA) a colectat peste 70 de
milioane de «înregistrãri ale
datelor telefonice de la cetãþeni
francezi» este falsã”, a declarat
James Clapper (foto), fãrã a
preciza în ce anume constã
inexactitatea acestei informaþii.
„Nu vom intra în amãnunte
privind activitãþile noastre, însã
am spus deja clar cã Statele
Unite adunã informaþii de
acelaºi tip cu cele colectate de
toate statele”, a adãugat Clap-
per, directorul a peste 16
agenþii de informaþii, inclusiv
NSA. „Statele Unite colecteazã

informaþii pentru a proteja
naþiunea, interesele ºi aliaþii lor
în faþa ameninþãrilor teroriste
sau a proliferãrii armelor de
distrugere în masã”, a afirmat
el, menþionând cã „Statele Unite
acordã multã importanþã
prieteniei îndelungate cu Franþa
ºi vom continua sã cooperãm
în domeniul securitãþii ºi
serviciilor de informaþii”.
Cotidianul francez „Le
Monde”, care a dezvãluit luni
informaþii despre spionajului
telefonic al serviciilor ameri-
cane de informaþii în Franþa,
citând documente oferite de
fostul consultant al NSA
Edward Snowden, a publicat
marþi noi detalii despre
interceptarea ambasadelor,
printre care reprezentanþa
diplomaticã a Franþei la New
York. Potrivit „Le Monde”,
NSA a efectuat 70,3 milioane
de înregistrãri ale datelor
telefonice în Franþa, în

perioada 10 decembrie 2012-8
ianuarie 2013. Preºedintele
francez, François Hollande, ºi-a
exprimat luni, în cursul unei
discuþii la telefon cu omologul
sãu american, Barack Obama,
„profunda dezaprobare” faþã de
„practicile inacceptabile” ale

aliatului sãu. De asemenea,
ºeful diplomaþiei franceze,
Laurent Fabius, a reiterat, marþi
dimineaþa, în cadrul unei
întrevederi la Paris cu secreta-
rul de stat american John
Kerry, cã Franþa este nemulþu-
mitã de aceastã situaþie.

Directorul serviciilor americane de informaþii: Datele privind
spionajul american, publicate în „Le Monde”, sunt inexacte

Acord pentru suplimentarea
bugetului UE pe 2013 în PE

Parlamentul European a
acceptat, marþi, sã aprobe suplimen-
tarea cu 2,7 miliarde de euro a
bugetului pe 2013, pentru a evita ca
Uniunea Europeanã sã se afle în
situaþia încetãrii de plãþi, transmite
AFP, citat de Agerpres. Votul în
plenul Parlamentului European este
prevãzut pentru astãzi, 24 octombrie.
„Aceastã sumã va permite sã se
onoreze o parte din cererile de
rambursare prezentate în octombrie
de cãtre state, dar ea nu va fi
suficientã pentru a plãti totul”, a
declarat comisarul european pentru
Buget, Janusz Lewandowski, potrivit
cãruia regularizãrile vor fi fãcute în
luna decembrie. Statele membre au
acceptat, marþi, sã plãteascã aceastã
sumã de 2,7 miliarde de euro, care
corespunde unei lipse de venituri din
taxe vamale, ca urmare a crizei, a
anunþat preºedinþia semestrialã
lituanianã a UE. Bugetul UE este
alcãtuit din contribuþii ale statelor
(85%) ºi din venituri din taxe vamale
ºi TVA. Statele comunitare s-au
angajat totodatã sã furnizeze, la
sfârºitul lunii octombrie, 3,9 miliarde
de euro suplimentare, sumã cerutã de
europarlamentari drept condiþie
prealabilã pentru aprobarea
bugetului multianual pentru
exerciþiul financiar 2014 — 2020.
Japonia: Zeci de evacuãri
pe insula Oshima, în
aºteptarea unui nou taifun

Mai multe zeci de persoane au
început sã fie evacuate, ieri, pe
insula japonezã Oshima, la sud de
Tokyo, în apropierea unui nou
taifun, dupã cel care a devastat
insula în urmã cu o sãptãmânã.
Potrivit oficialilor de pe insulã,
unde 30 de persoane au murit ºi alte
15 sunt date dispãrute dupã
trecerea taifunului Wipha, un prim
grup, de aproximativ 50 de persoa-
ne, dintre care mulþi bãtrâni, s-a
îmbarcat pe o vedetã rapidã cu
destinaþia Tokyo. Alte trei persoane
au fost evacuate cu un elicopter
militar. Evacuãrile pe mare vor
continua ºi astãzi. Taifunul Francis-
co, pe care meteorologii îl conside-
rã „foarte puternic”, este aºteptat în
regiunea Tokyo la sfârºitul acestei
sãptãmâni.
Parlamentul grec suspendã
fondurile alocate partidului
neonazist Zori Aurii

Parlamentul grec a adoptat, în
cursul nopþii de marþi spre miercuri,
un amendament privind suspendarea
fondurilor alocate de stat formaþiunii
politice neonaziste Zori Aurii, din
rândurile cãreia ºase deputaþi sunt
acuzaþi de „constituirea unei
organizaþii criminale”, informeazã
AFP. În favoarea proiectului legislativ
s-au înregistrat 235 de voturi din
totalul de 300 ale Adunãrii, din
partea coaliþiei guvernamentale
dreapta-socialiºti ºi a principalului
partid de opoziþie Stânga radicalã,
Syriza. Deputaþii partidului de
extremã-dreapta au afirmat cã
respectivul amendament este
„neconstituþional” ºi s-au abþinut la
vot. Textul prevede „suspendarea
oricãrui ajutor din partea statului
pentru partidul al cãrui lider (...) sau
o zecime dintre aleºi sunt acuzaþi
pentru constituirea sau participarea
la o organizaþie criminalã”, dupã
cum este cazul cu Zori Aurii. Autoritã-
þile au lansat un val de arestãri în
rândurile militanþilor acestei
formaþiuni dupã asasinarea, pe 18
septembrie, a unui rapper antifascist
de cãtre un membru al Zorilor Aurii.

domeniu”. Fiind ºi ocazia „de a spune
preºedintelui republicii cã aceastã taxã
de 75% va fi o catastrofã, cu consecinþe
economice ºi sociale”, a spus patronul
cluburilor franceze, Jean Pierre Louvel.
Anunþul întâlnirii dintre preºedintele
Francois Hollande ºi conducãtorii fotba-
lului francez survine dupã ce adunarea
generalã extraordinarã a Uniunii cluburi-
lor profesioniste de fotbal (UCPF) a
protestat faþã de aceastã taxã. Se sperã
în amendarea textului de lege, care, în
prima versiune, a fost votat sãptãmâna
trecutã de Adunarea Naþionalã. O grevã
a cluburilor de fotbal ar putea fi impopu-
larã, motiv pentru care Jean Michel
Aulas, influentul preºedinte al clubului
din Lyon, preferã o miºcare de protest,
„mai mult un strigãt de alarmã decât o
ameninþare”.
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Anunþul tãu!
Convocare. Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor. Societatea
Comerciala CONSTRUCTII  MON-
TAJ 1 S.A. Craiova. Consiliul de Ad-
ministratie al CONSTRUCTII
MONTAJ 1 S.A. cu sediul in Craio-
va, str. M. Kogalniceanu nr. 20, ju-
detul Dolj, J16/187/1991, CUI
2321996, convoaca  Adunarea Ge-
nerala Ordinara a Actionarilor pen-
tru data de 27.11.2013 orele 1000.
Adunarea Generala se va desfa-
sura la sediul societatii. Convoca-
rea se efectueaza in conformitate
cu prevederile Legii 31/1990 R cu
modificarile si completarile ulte-
rioare si cele ale Actului constitu-
tiv al societatii. Capitalul social al
societatii este format din 953.684
actiuni nominative, indivizibile, de
valori egale si dematerializate, fie-
care actiune dand dreptul la un vot
in cadrul adunarii generale a ac-
tionarilor. La Adunarea Generala
a Actionarilor sunt indreptatiti sa
participe si sa voteze actionarii in-
registrati la sfarsitul zilei de
8.11.2013  stabilita ca data de refe-
rinta. Adunarea Generala Ordina-
ra a Actionarilor are urmatoarea or-
dine de zi: 1. Alegerea Consiliului
de Administratie, urmare a expira-
rii mandatelor  administratorilor
alesi in Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor din data de
28.11.2011. 2. Stabilirea remunera-
tiei lunare cuvenite administrato-
rilor pentru exercitiul in curs pana
la Adunarea Generala a Actionari-
lor de aprobare a bilantului pentru
anul 2013. 3. Imputernicirea per-
soanei pentru a actiona pe seama
societatii, de a efectua si indeplini
oricare si toate formalitatile nece-
sare legate de aducerea la inde-
plinire a hotararilor adoptate,  pre-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
cum si pentru a semna, executa si
inregistra la Oficiul Registrului
Comertului si publica la autoritati-
le competente hotararile Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor.
Cererile pentru introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi de ca-
tre actionari, pot fi depuse la se-
diul societatii, cu respectarea le-
gislatiei in vigoare. Lista cuprin-
zand informatii cu privire la nume-
le, localitatea de domiciliu si califi-
carea profesionala a persoanelor
propuse pentru functia de admi-
nistrator se afla la dispozitia actio-
narilor la sediul societatii, putand
fi consultata si completata de
acestia. Candidaturile pentru func-
tia de administrator se vor depu-
ne la sediul societatii pana la data
de 14.11.2013. Accesul actionari-
lor este permis prin simpla proba
a identitatii acestora, facuta in
baza actului de identitate, iar in
cazul actionarilor persoane juridi-
ce si a actionarilor persoane fizice
reprezentate, in baza unei procuri
speciale. Formularele de procuri
se pot obtine de la societate ince-
pand cu data de 15.11.2013 si se
vor depune la sediul societatii cu
cel putin 48 de ore inainte de data
desfasurarii Adunarii Generale a
Actionarilor, sub sanctiunea pier-
derii dreptului de vot in adunare.
Documentele care se vor dezbate
in Adunarea Generala a Actionari-
lor se gasesc la sediul societatii,
fiind la dispozitia ationarilor. In si-
tuatia neindeplinirii conditiilor de
validitate la prima convocare, Adu-
narea Generala Ordinara a Actio-
narilor este  convocata pentru data
de 28.11.2013 cu mentinerea ordi-
nii de zi, a orei si a locului de desfa-
surare a lucrarilor acesteia. Infor-

matii suplimentare se pot obtine
zilnic, intre orele 10.00- 14.00., de la
sediul societatii, dupa data apari-
tiei prezentului convocator in Mo-
nitorul Oficial. PRESEDINTE CON-
SILIUL DE ADMINISTRATIE ec.
CIMPOERU ANA.
S.C. NIDERA ROMANIA BUCU-
REªTI a depus documentaþia pen-
tru obþinerea Avizului de Gospodã-
rire a Apelor la obiectivul: depozit
de colectare ºi distribuþie cereale
din comuna STUDINA judeþul Olt.
S.C. TITAN BANDI SRL anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind activi-
tatea „ Punct colectare , depozi-
tare ºi comercializare deºeuri ne-
periculoase „ ce se desfãºoaarã
în Comuna Poiana Mare, incinta
uscãtoriei de tutun, nr. cadastral
121, CF nr. 147, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, zilnic între ore-
le 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pãnã la data de 8.11.2013.
S.C. AMG AGREGATE SRL anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul ,,Construire Birouri Parter,
Staþie Betoane, Depozit Agrega-
te ºi Platforma Betonatã, Ampla-
sare Wc Ecologic, Puþ forat ºi
Împrejmuire teren,, propus a fi
amplasat în comuna Podari, T 17,
P 6/2, lot1/A, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj
str. Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul
S.C. AMG AGREGATE SRL.
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DIRECTIA SILVICA DOLJ, cu se-
diul in strada Iancu Jianu, nr. 19,
jud. Dolj, solicita la A.P.M. Craiova
obtinerea autorizatiei de mediu
conform Ordinului MMDD nr. 1798/
2007 cu modificarile si completari-
le ulterioare si a OUG nr. 195/2005
privind protectia mediului, aproba-
ta prin Legea nr. 265/2006, art.12 ,
pentru activitatea de silvicultura si
exploatari forestiere ce se desfa-
soara pe raza Ocoalelor Silvice
Amaradia, Calafat, Craiova, Filiasi,
Perisor, Poiana Mare si Segarcea.

Eventualele propuneri si sugestii/
observatii ale publicului, privind acti-
vitatea mentionata, se vor prezenta
în scris, sub semnãturã ºi cu datele
de identificare, de luni pana joi, intre
orele 8 – 16, si vineri intre orele 8-14,
la sediul ARPM Craiova, str. Petru Ra-
res, nr. 1, Craiova, jud. Dolj telefon
0351/407378, unde se poate consul-
ta si documentatia tehnica depusa.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM pregãti-
tor-vopsitor (bãrbat/fe-
meie) pentru service
Germania. Telefon:
0769/978.216, 0049/
152.1700.8281.
S.C. MAR CAN
CONSTRUCTION
angajazã sãpãtor ma-
nual – studii primare. Te-
lefon/fax: 0251/412.232.
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃ-
RIE. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.

MEDITAÞII
Studentã Facultatea
de Litere, meditez elevi
de gimnaziu (cls. I-VIII)
15 Ron/orã. Telefon:
0737/283.028.
PROFESOARÃ Isto-
rie meditez pentru orice
nivel: testare naþionalã,
bacalaureat, facultate.
Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV. Te-
lefon: 0720/536.468.

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

PRESTÃRI SERVICII
CONSULTANÞÃ
GRATUITÃ DECO-
RAÞIUNI INTERIOA-
RE. TELEFON: 0727/
804.400.
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.

Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând (închi-
riez) locuinþã bloc ne-
familiºti (2 camere)
parchet, izolaþie, geam
termopan, zona Liceul
de Chimie. Telefon:
0743/120.446.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 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 decomanda-
te, Calea Bucureºti,
zona Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament 2
camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon: 0770/682.554.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0784/
122.199.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate,
superb, preþ negociabil,
zona Ciupercã. Tele-
fon: 0742/872.319,
0748/195.954.
Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând/schimb casã
la Goeºti cu garso-
nierã. Telefon: 0251/
417.276.
Vând casã, sat Pana-
ghia, comuna Calopãr,
20 km – Craiova, cen-
trul localitãþii, drum as-
faltat, 4 camere, 101
m.p. Telefon: 0723/
650.827, 0251/352.257.
Vând vilã la roºu
Gherceºti posibilitate
preluare credit Prima
Casã. Telefon: 0752/
142.493.

Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând casã la 15 km
de Craiova, mobilã,
aragaz. Telefon: 0752/
410.378.
Vând casã în Bãileºti
ºi curte 2000 mp zona
I, sau schimb cu gar-
sonierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon: 0742/
097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.
Vând casã locuit cu 3
spaþii comerciale. Te-
lefon: 0744/391.195.
Casã, 3 camere, ane-
xe, pomi fructiferi, vie,
fântânã, localitatea
Ciutura, preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
305.850.
Vând gospodãrie for-
matã din 2 case, ane-
xe ºi 38 ari curte în sat
Þugureºti, comuna Va-
lea Stanciului. Telefon:
0251/352.239. 0721/
502.003.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire la
ºoseaua Craiova –
Bechet. Telefon: 0734/
159.594.
Casã Craiova 5 came-
re, 2 bãi, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã, 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.

TERENURI
Vând teren extravilan
ºi pãdure. Relefon:
0766/582.831.
Vând teren Calea
Bucureºti km 11, ide-
al benzinãrie, halã,
depozit, showroom,
2000 m, deschidere
36 m. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND Teren 7000
mp, zona Catargiu-
Mofleni, dimensiuni
20x350. Telefon: 0729/
826.217.
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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 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. Re-
laþii la telefon: 0749/
230.636.
Vând parcele Cârcea,
la asfalt, alãturat cu
Hanul cu ponei, 450
mp ºi 650 mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând intravilan vis-a-
vis de târgul Leu, 1174
mp, 2 deschideri 17 m
ºi reþele apã, electrici-
tate, cadastru, 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.

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,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil, 600
mp. Telefon: 0727/
792.578.
Vând urgent teren in-
travilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posibili-
tate de construire lân-
gã reþea gaze, cu du-
blã ieºire, dechidere
34 m, paralel cu dru-
mul european. Tele-
fon: 0766/440.456.
Vând 1600 mp teren
intravilan, satul Pre-
deºti la 16 km de Cra-
iova. Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. 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. TELE-
FON: 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.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Tele-
fon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând sau schimb
apartament 4 camere
Lãpuº, cu casã 2-3
camere. 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. Barie-
ra Vâlcii nr. 63. Cra-
iova. Telefon: 0766/
466.171.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Iºalniþa 2 mc
lemne foc cu 125 lei
mc. Telefon: 0770/
303.445; 0767/989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Coralex,
stare foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
VÂND butaºi tranda-
firi olandezi. Telefon:
0744/642.570.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru varzã.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origi-
nalã fabricã, preþ 5000
RON. Telefon: 0764/
834.799.

Vând cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, ara-
gaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
(flex) D125/850W
nou, canistrã 20 litri
aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injector
pentru cazan pentru
încãlzire. Telefon:
0729/092.211.
Vând pãlãrie fetru nr.
55, nouã, 50 lei, ma-
ºini de spãlat rufe,
pompã defectã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzi-
cã popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând cârlige jghea-
buri acoperiº, arzãtoa-
re Ø 600 gaze sobã,
polizor (flex) D 125/
850W, cauciucuri
155/13 cu jantã, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Telefon:
0771/385.734.
Vând 345 mp –
18,60, tarlaua 80 preþ
negociabil, zona Da-
ewoo cãpºunãrie. Te-
lefon: 0763/616.711;
0351/425.744.

Vând 2 gropi, Cimiti-
rul Romaneºti, cu lu-
crare fãcutã. Telefon:
0771/758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi
puieþi pomi fructiferi ºi
sãlbatici pentru a înfiinþa
o plantaþie. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880; 0253/285.145.
Vând aparat de ozonat
apa, eliminã pesticide-
le din legume ºi fructe,
precum ºi hormonii ºi
antibioticele din carne.
Telefon: 0729/033.903.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile
fontã noi diverse mã-
rimi. Telefon. 0731/
989.215.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax,
aspirator, balanþã Ber-
kel, cuier panou, maºi-
nã de cusut Singer.
Telefon: 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.
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   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300.
Preþ 200 lei. Relaþi la te-
lefon: 0748/057.590.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/ kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei / buc. Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri,
pentru gãtit etajat patru
feluri, fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãlzire.
Cadou nuntã deosebit!
Telefon: 0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând convenabil sau
schimb cu calorifer
fontã folosit, un calori-
fer tablã 120/0,60 foar-
te puþin folosit. Telefon:
0251/534.303.
Vând frigider 320 litri,
combinã muzicalã ste-
reo, piei de bovinã trata-
te, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii, flex
mare, aparat sudurã.
Telefon: 0735/445.339.
Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

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. Te-
lefon: 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 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. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþio-
natã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã
caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând pat dublu 2 m X
2 m, tãblii nou – nouþ,
saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat – fer-
moar –  nasturi - tine-
ret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr presã pentru
struguri (teasc). Tele-
fon: 0745/589.825.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru vân-
zare maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/139.772.
Închiriez spatiu comer-
cial în municipiul Cra-
iova, str. Lipscani, 300
mp, dispus pe trei ni-
veluri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã
zona Lãpuº, ºcoala M.
Eminescu. Telefon:
0762/ 299.913.
Închiriez la bloc Calea
Bucureºti, exclus familii.
Telefon. 0762/047.095.
Închiriez teren pe ter-
men lung pentru am-
plasare de magazine
sau piaþã Lãpuº. Vad
foarte bun. Telefon:
0763/616.711; 0351/
425.744.
Proprietar închiriez pe
termen lung aparta-
ment 3 camere mobi-
lat parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.

Închiriez teren pentru
amplasare chioºcuri
sau magazine pe pe-
rioadã nedeterminatã,
zonã cu vad. Telefon:
0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament cu
2 camere decomandat,
zona George Enescu,
strada Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
MATRIMONIALE
Drãguþã, mic handi-
cap, 35/1,68/75, pen-
tru cãsãtorie, fãrã vicii,
cu mic handicap. Rog
seriozitate. Telefon:
0351/409.381.
Domn serios, fãrã obli-
gaþii 50 ani, doresc cu-
noºtiinþã cu doamnã
vârstã apropiatã. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã pen-
tru maºinã de cusut.
Telefon: 0251/531.294.

Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru repa-
raþii casã + anexe sau
cedez 4000 m.p. teren
intravilan pentru un
apartament cu 2 ca-
mere + diferenþa. Tele-
fon. 0727/884.205.
Caut persoanã autori-
zatã ptr. cadastru în Cra-
iova. Telefon: 0770/
333.559: 0351/401.251.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

PIERDERI
Asociaþia de Proprie-
tari nr. 2 Piaþa Gãrii
anunþã pierderea
ºtampilei rotunde. Se
declarã nulã.
COMEMORÃRI

Cu durere în suflet
amimtim cã au tre-
cut 23 ani de când
ne-a pãrãsit dragul
nostru, MATEI PÃ-
CURARU, soþ, tatã
ºi bunic. Nu te vom
uita niciodatã Viori-
ca soþie, Carmen fii-
cã, Ramona nepoa-
tã ºi Marius ginere.
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Steaua nu a reuºit nici marþi sã obþinã
prima victorie în actuala ediþie a Ligii Cam-
pionilor. Dupã 0-3 cu Schalke ºi 0-4 cu
Chelsea, elevii lui Laureþiu Reghecampf
abia au smuls un egal cu FC Basel (1-1),
iar ºansele roº-albaºtrilor de a prinde po-
ziþia a treia, care duce în “16”-imile Euro-
pa League, par acum mai degrabã teoreti-
ce. Pentru asta, Steaua e obligatã sã se
impunã în Elveþia ºi apoi sã obþinã rezulta-
te identice cu cele ale adversarei de marþi.

Curajos aºezatã de Murat Yakin într-un
4-3-3, campioana Elveþiei a dominat mare
parte din prima reprizã. Streller (10), Frei
(12, 13) ºi Safari (30) i-au fãcut pe fanii
roº-albaºtri sã se întrebe ce cautã favoriþii
lor în aceastã competiþie. Neputinþa Stelei
s-a vãzut cel mai bine în minutul 18, când
Stanciu, singur la 16 metri, a primit un
balon pe tavã ºi, deºi avea tot timpul din
lume pentru a-ºi potrivi mingea, a tras în
grabã peste. Tribunele, dezolant de goale
pentru un meci de Liga Campionilor (apro-
ximativ 25.000 de spectatori), au îngheþat
în minutul 40, când ºutul deviat al lui Sto-
cker l-a depãºit pe Tãtãruºanu ºi a lovit
bara transversalã.

Extrem de ironic cu presa la conferinþa
de dinaintea jocului, Latovlevici s-a remar-
cat ºi de aceastã datã. Negativ, din pãcate
pentru el. Modest în prima parte, funda-
ºul stânga ºi-a desãvârºit “opera” în mi-
nutul 48 când a pierdut o minge la margi-
nea careului mare, iar chilianul Diaz, ser-

Celelalte rezultate
consemnate marþi seara

Grupa F
Arsenal – Dortmund 1-2
(Giroud 41 / Mkhitaryan 16, Lewandowski 82)
Marseille – Napoli 1-2
(A. Ayew 86 / Callejon 42, Zapata 67)
Clasament: 1. Dortmund 6p, 2. Arsenal 6p, 3.
Napoli 6p, 4. Marseille 0p.

Grupa G
Porto – Zenit 0-1
(Kerzhakov 85)
Austria V. – Atl. Madrid 0-3
(R. Garcia 8, D. Costa 20, 53)
Clasament: 1. Atl. Madrid 9p, 2. Zenit 4p, 3.
Porto 3p, 4. Austria V. 1p.

Grupa H
Celtic – Ajax 2-1
(Forrest 45 pen., Kayal 54 / Schone 90+4)
Milan – Barcelona 1-1
(Robinho 9 / Messi 24)
Clasament: 1. Barcelona 7p, 2. Milan 5p, 3.
Celtic 3p, 4. Ajax 1p.

Miercuri, dupã închiderea ediþiei
Grupa A

Leverkusen (3p) – ªahtior (4p)
Man. United (4p) – Sociedad (0p)

Grupa B
Real Madrid (6p) – Juventus (2p)
Galatasaray (1p) – FC Copenhaga (1p)

Grupa C
Anderlecht (0p) – Paris SG (6p)
Benfica (3p) – Olympiakos (3p)

Grupa D
ÞSKA Moscova (3p) – Man. City (3p)
Bayern (6p) – Plzen (0p)
Runda viitoare se va disputa în 5/6 noiembrie
ºi programeazã returul acestor meciuri.
În faza urmãtoare se calificã primele douã
clasate din fiecare grupã, în timp ce locul
trei va continua în Liga Europa.

vit de cãpitanul Streller, nu a iertat, punc-
tând superb, sub transversalã: 0-1. Lato a
„excelat” ºi pe faza de atac. În minutul
58, dupã o minge deviatã norocos, singur
la 10 metri de poarta adversã, fundaºul a
trimis mingea în aut de poartã. Totuºi, fi-
nalul partidei i-a aparþinut în totalitate Ste-
lei. Contestatul Tatu, intrat în locul lui
Stanciu, a egalat în minutul 88, dintr-o
centrare a lui Adi Popa, ºi a mai închis
pentru un timp gurile rele.

S-a terminat 1-1 ºi ca o coincidenþã sco-
rul pe care îl obþine Steaua U19 e copiat

de seniori. S-a întâmplat de fiecare datã.
Echipe
Steaua: Tãtãruºanu – Georgievski, Szu-

kala, Gardoº, Latovlevici – Bourceanu, Pin-
tilii (Filip 59) – Ad. Popa, N. Stanciu (Tatu
55), Cr. Tãnase – Piovaccari (Kapetanos
46). Antrenor: Laurenþiu Reghecampf.

FC Basel: Sommer – Voser, Schar,
Ivanov, Safari (Xhaka 68) – Diaz, Serey
Die (Ajeti 87), F. Frei – Salah, Streller
(El Nenny 74), Stocker. Antrenor: Murat
Yakin.

A arbitrat Matej Jug (Slovenia).

La 40, respectiv 31 de ani de când Univer-
sitatea Craiova o elimina pe Fiorentina, de fie-
care datã în primul tur al fostei Cupei UEFA,
alþi olteni, cei de la Pandurii Târgu Jiu, vor în-
cerca în aceastã searã sã dea lovitura contra
„Squadrei Viola”. Misiunea gorjenilor se anun-
þã a fi însã una imposibilã la o primã vedere,
Fiorentina arãtând o formã impresionantã nu
mai departe de duminicã, când campioana Ju-
ventus a încasat, incredibil, patru goluri în doar
12 minute (între 66 ºi 78), dupã ce la pauzã
condusese cu 2-0.

Nouã componenþi ai „Craiovei Maxima” îi
susþin pe gorjeni de la faþa locului

Sãptãmâna trecutã, Conducerea Panduri-
lor a fãcut un gest superb faþã de jucãtorii „Cra-
iovei Maxima”, care în sezonul 1982-1983 reu-
ºeau sã devinã echipã româneascã calificatã în
semifinalele unei competiþii europene, dupã ce
au eliminat în dublã manºã pe Fiorentina (3-1

Digi Sport 1
19:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

ªahtior Karagandy – AZ Alkmaar, Fiorenti-
na – Pandurii Tg. Jiu / 3:00 – MOTO GP –
Antrenamente Marele Premiu al Japoniei.

Digi Sport 2
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Is-

tanbul / 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: Sheriff Tiraspol – Tottenham, Va-
lencia – St. Gallen.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã:

ICIM Arad – CSM Târgoviºte / 20:00, 22:05
– FOTBAL – Liga Europa: Apollon Limas-
sol – Lazio, Swansea – Kuban Krasnodar.

Dolce Sport 1
19:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

ªahtior Karagandy – AZ Alkmaar, Fiorenti-
na – Pandurii Tg. Jiu.

Dolce Sport 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

Sheriff Tiraspol – Tottenham, Pacos Fer-
reira – Dnepr.

PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Fioren-

tina – Pandurii Tg. Jiu.
Eurosport

15:45, 18:45 – FOTBAL – Cupa Mon-
dialã Under 17 (Emiratele Arabe Unite), faza
grupelor: Rusia – Venezuela, Croaþia – Uz-
bekistan / 21:00 – HALTERE – Campiona-
tul Mondial: masculin 77 kg.

Eurosport 2
15:45 – FOTBAL – CM Under 17, faza

grupelor: Japonia – Tunisia / 18:00 – HAL-
TERE – Campionatul Mondial: feminin 69
kg / 20:00 – FOTBAL – CM Under 17, faza
grupelor: Maroc – Panama.

Oltenii vor sã sperie
din nou Florenþa

Fiorentina – Pandurii, astãzi, ora 22:05,
PRO TV, Digi 1, Dolce 1

la Craiova, goluri Ungureanu,
Cîrþu ºi Balaci, ºi 0-1 în Italia).

Veteranii Craiovei au fost in-
vitaþi sã îi însoþeascã pe cei de
la Pandurii in deplasarea din
Italia.

“Din punctul meu de vedere
vom obþine cel puþin un egal cu
Fiorentina. 9 din componenþii
Universitãþii Craiova care au ju-
cat cu Fiorentina au rãspuns
pozitiv ºi merg cu noi la Flo-
renþa.

Înseamnã cã ºi noi vom face
o figurã frumoasã cu Fiorentina”, spunea pre-
ºedintele Marin Condescu.

Echipe probabile
Fiorentina: Neto – Roncaglia,

Rodriguez, Savici – Cuadrado, Aqui-
lani, Fernandez, M. Alonso – Matos,
B. Valero, Rossi. Antrenor: Vincezo
Montella.

Pandurii: Mingote – Unguruºan,
Erico, Christou, Momcilovici – Bre-
eveld, Anton – Buleicã, Eric, Nicoa-
rã – Matulevicius. Antrenor: Cristi
Pustai.

Arbitru: Miroslav Zelinka (Cehia).
În primele douã dispute din gru-

pã, Pandurii au pierdut, la Cluj, cu
Dnepr, scor 0-1, pentru ca apoi sã obþinã un
1-1, în deplasare, cu Pacos.

Grupa A: Swansea (6p) – Kuban (0p),
Valencia (3p) – St. Gallen (3p) – ambele ora
22:05.

Grupa B: Cernomoreþ Odesa (3p) –
Ludogoreþ (6p), Dinamo Zagreb (0p) –
Eindhoven (3p) – ora 22:05.

Grupa C: Elfsborg (1p) – Esbjerg (3p),
Salzburg (6p) – Standard Liege (1p) – ora
22:05.

Grupa D: Wigan (4p) – Rubin Kazan (6p),

Steaua – FC Basel 1-1
(Tatu 88 / Diaz 48)
Schalke – Chelsea 0-3
(Torres 5, 68, Hazard 87)

Clasament
1. Chelsea 3 2 0 1 8-2 6
2. Schalke 3 2 0 1 4-3 6
3. Basel 3 1 1 1 3-3 4
4. Steaua 3 0 1 2 1-8 1

Clasament
1. Fiorentina 2 2 0 0 5-1 6
2. Dnepr 2 1 0 1 2-2 3
3. Pandurii 2 0 1 1 1-2 1
4. Pacos 2 0 1 1 1-4 1
Pacos – Dnepr (ora 22:05, Dolce 2).

Programul complet al celorlalte meciuri

Waragem (1p) – Maribor (0p) – ora 22:05.
Grupa F: Bordeaux (0p) – APOEL Nicosia

(1p), Frankfurt (6p) – Maccabi Tel Aviv (4p) –
ora 22:05.

Grupa G: Genk (6p) – Rapid Viena (1p),
Dinamo Kiev (1p) – Thun (3p) – ora 20:00.

Grupa H: Liberec (4p) – Sevilla (6p),
Freiburg (1p) – Estoril Praia (0p) – ora 20:00.

Grupa I: Lyon (2p) – Rijeka (1p), Betis (2p)
– Guimaraes (4p) – ora 20:00.

Grupa J: Trabzonspor (4p) – Legia (0p),
Apollon Limassol (3p) – Lazio (4p) – ora 20:00.

Grupa K: Anji (1p) – Tromso (1p), Sheriff
(2p) – Tottenham (6p) – ora 19:00, respectiv
20:00.

Grupa L: ªahtior Karagandy (1p) –
Alkmaar (4p), PAOK Salonic (4p) – Maccabi
Haifa (1p) – ora 19:00, respectiv 20:00.

În faza urmãtoare se calificã primele douã
clasate.

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

În sala din Kumanovo este permis orice,
cu excepţia intrării cu arme de foc!

Situat în nordul FYR Macedonia, Kumanovo este un oraş de aproa-
pe 80.000 de locuitori, al cărui nume derivă de la tribul de cumani,
care a invadat zona în secolul al XII-lea. Macedonenii sunt majori-
tari în localitate, secondaţi de o importantă comunitate de albanezi.
Sala care a găzduit meciul, „Sports Hall Sokolana” din Kumanovo,
seamănă cu o hală modificată, fiind o minimă încercare a municipa-
lităţii locale pentru a satisface dragostea macedonenilor pentru bas-
chet. Tribunele sunt înălţate pe schelet metalic, în loc de scaune au
nişte scânduri care vor să semene cu băncile, iar cele de la peluze
produc un zgomot infernal când sunt înghesuite la final lângă pere-
te. Parchetul este unul pe care poţi bate mingea dar rişti să nu-ţi
revină întotdeauna cum intenţionezi, iar panourile, coborâte din ta-
van, se zgâlţie serios atunci când mingea le loveşte şi se leagănă de-
a dreptul la slam-dunk-uri. Printre condiţiile impuse de organizatori
la intrare este cea ca spectatorii să nu aibă asupra lor arme de foc, în
rest este liber la fumat şi la ronţăit seminţe. Biletele la meci au costat
2 lei, în banii noştri sala nu s-a umplut doar pentru că mulţi erau
încă la serviciu la ora startului partidei. Fanii, la fel ca în toată  sunt
destul de entuziaşti, în frunte cu o galerie compusă din brigăzile
„Kumani”, „Sokolanii”, „Blue Elite”, „Ultras Lions”, formate din ti-
neri între 14 şi 25 de ani, care, începând din sfertul al doilea, au
cântat permanent şi au sărit, oferind uneori impresia că tribuna s-ar
putea prăbuşi. Universitatea  a fost însoţită de un mic grup de su-
porteri, care s-a auzit la un moment dat de la peluză şi care a intrat
la un moment dat în conflict cu fanii gazdă. Unul dintre aceştia a
reuşit să se infiltreze şi să subtilizeze un fular al unei tinere de origine
albaneză care susţinea echipa din Bănie. Abia atunci s-au hotărât
organizatorii să creeze un cordon de stewarzi pentru protecţia oas-
peţilor. Galeria craiovenă a primit întăriri, câteva românce din Tele-
orman, care muncesc în Macedonia, ţinând să vină special pentru a
încuraja echipa lui Mandic. Grupul de suporteri din Bănie l-a aplau-
dat şi i-a strigat numele fostului jucător al Ştiinţei, Ivan Miskovic,
care a venit la final să-i îmbrăţişeze. Miskovic a suferit o accidenta-
re serioasă anul trecut, când juca în maioul alb-albastru, fiind indis-
ponibil aproape o jumătate de an.

Primul eşec în Liga Balcanică pentru baschetbaliştii lui Mandic

Bătuţi de noi înşine...
şi de Ivan Miskovic

KK Kumanovo 2009 – Universitatea Craiova
73-60 (23-7, 12-14, 20-16, 18-23)

„Sports Hall Sokolana” – Kumanovo, spectatori: 2.000
Kumanovo: Vranjes (2), Stanimijrovic, Mandic (19), Miskovic (19), Sarlija (6). Au intrat: Janeski (13),

Mladenovic (3), Radulovic (11). Antrenor: Goran Dimitrevic.
Universitatea: Sokk (6), Seals (5), Kovac (11), Căpuşan (3), Topchov (2). Au intrat: Dzambic (9), Popes-

cu (6), Maric (7), Mocanu (8), Bureau (2). Antrenor: Andelko Mandic.
Arbitri: Vladimir Tsekov, Ventislav Velikov (ambii din Bulgaria), Ademir Zurapovic (Bosnia).

Universitatea Craiova a pierdut la Kumanovo un meci pe care la turaţie normală trebuia să-l câştige lejer
Prima deplasare a Craiovei în

cupele europene la baschet a
fost una nereuşită din toate
punctele de vedere, de la pro-
gramare până la joc şi rezultat.
Alb-albaştrii au trebuit să joace
la mai puţin de 48 de ore de la
disputa contra Oradei, care i-a
consumat fizic şi psihic, iar la
Kumanovo au intrat pe parchet

parcă umbrele lor. O deplasare
de 500 de kilometri cu autoca-
rul, chiar dacă acesta era dotat
cu paturi, nu este una deloc fa-
cilă, dar adversarul a părut atât
de accesibil încât putea fi bătut
chiar şi dacă alb-albaştrii îl în-
tâlneau imediat după meciul cu
Oradea. Recital a dat fostul ju-
cător al Ştiinţei din sezonul tre-

cut, Ivan Miskovic. Cu un alt
look şi cu o dorinţă de revanşă
enormă, „Misko” a contabilizat
19 puncte şi 7 recuperări şi ală-
turi de fostul jucător al Asesof-
tului, Vukasin Mandic, au fost
artizanii unei victorii neaştepta-
te a echipei macedonene. Una
care şi-a arătat carenţele în spe-
cial în ultimul sfert, când Craio-

va putea reveni şi întoarce re-
zultatul, în ciuda unui deficit de
26 de puncte pe care-l avea la
un moment dat. Prima repriză a
fost una de coşmar pentru oas-
peţi, la fel ca procentajul total
al lor la aruncări libere, unul
puţin peste 50 la sută, cu nu mai
puţin de 13 ratări de la linie.
Mandic a trimis din primul mi-
nut rezervele, cu Seals inserat,
iar această formulă a părut că
face faţă adversarului doar în
primele minute, fiindcă finalul
primului sfert avea să consem-
neze o diferenţă netă, decisivă
până la urmă pentru gazde. Pa-
radoxal, „banca” obişnuită a
pierdut meciul, deşi jucătorii ar
fi trebuit să fie mai odihniţi de-
cât cei care învinseseră Ora-
dea. Kovac a ratat de 4 ori con-
secutiv din afara semicercului,
dar nici colegii săi n-au avut re-
acţie, de la 6-4 pentru noi ajun-
gându-se la 23-7 pentru mace-
doneni la finalul celui dintâi par-

ţial.  Diferenţa a continuat să
crească, pe fondul unui joc ofen-
siv execrabil al nostru, speculat
prin contraatacuri de Miskovic şi
ai săi. După ce fostul jucător al
Ştiinţei s-a accidentat în urma unui
duel cu Bogdan Popescu, forma-
ţia din Kumanovo a înregistrat o
cădere evidentă în joc şi pe tabe-
lă, speculată doar parţial de băie-
ţii lui Mandic. Kovac a reintrat cu
altă „mână” şi a devenit cel mai
bun marcator al Craiovei, cu 11
puncte, Mocanu a fost şi el pre-
zent eficient sub panou şi s-a re-
dus diferenţa la -10, însă aici s-a
oprit revenirea noastră. Şi perioa-
da următoare este destul de aglo-
merată pentru Universitatea. Li-
derul Ligii Naţionale are sâmbă-
tă seara, de la ora 19, derby-ul
Olteniei, la Târgu Jiu, cu Energia
Rovinari, urmat din nou la 48 de
ore, de a treia partidă din Liga
Balcanică, marţi seara, în Sala
Polivalentă, cu formaţia muntene-
greană Teodo Tivat.

Pe 26 octombrie, la meciul cu FC
Olt, jucătorul CS Univers iattea, An-
drei Sin împlineşte 22 de ani şi evi-
dent  îşi doreşte cadou de ziua s a şi
o victorie contra echipei slătinene,
conform declaraţiei pe site-ului ofi-
cial al clubului d in Bănie. „Va fi o
partidă grea, evoluăm împotriva unei
echipe bune a ligii a doua, cu jucă-
tori experimentaţi, dar în  orice meci
pe Oblemenco trebuie să învingem.
Pentru mine e un joc deosebit, pen-
tru că împlinesc 22 de ani şi sper ca
victo ria să fie  cadoul. Este prima

CS Universitatea Craiova
Sin vrea să bată Oltul de ziua lui

oară când  aş putea juca de ziua mea.
Nu e neapărat important să marchez,
ci s ă ajut echipa ş i în faza defensi-
vă, ş i în cea ofensivă“. În etapa pre-
ceden tă, pe terenul celor de la Mi-
neru l Motru , Sin nu a fos t utilizat.
„Mister aşa a considerat că trebuie
să alcătuiască echipa în deplasare,
a făcut foarte bine, a câştigat. Eu tre-
buie să mă pregătesc foarte bine, şi
atunci când mi se va da oportunita-
tea să joc“. În sch imb, a fost provi-
denţial în ultimele două partide pe
„Ion  Oblemenco“, cu Olimpia Satu

Mare şi UTA, fiind implicat în am-
bele faze în care Ferfelea a marcat.
„Îi ştiu pe Ferfelea şi Curelea de la
Sportul. Când  ei jucau , am fos t co-
pil de mingi, în perioada Dan Petres-
cu. A tunci le  dădeam mingile de pe
margine, acum am ajuns să le pa-
sez“. Chiar dacă a excelat  în jocurile
cu Satu Mare şi UTA, Andrei Sin nu
va u ita vreodată partida cu Gloria
Bistriţa: „Eu am venit de la Delta Tul-
cea, unde jucam cu 1.000 de oameni
în tribune. Când am văzut 12.000 de
suporteri cu Bistriţa m-am simţit fot-
balist. Nu mai jucasem niciodată cu
atâţia oameni în spate. Din păcate nu
am reuşit  să câştigăm, as ta a fost
dezamăgirea mea, pentru că am avut
meciul în mână. Te motivează când
vezi atâţia oameni în tribună“.

Dorel Stoica
s-a întors la
echipa lui Mititelu

Echipa lui Adrian Mititelu a făcut o achiziţie importantă înaintea derby-ului
cu Gloria Bistriţa, fostul său căpitan, Dorel Stoica alăturându-se lotului pregă-
tit de Nicolo Napoli. Stoica (35 de ani) plecase înaintea startului campionatu-
lui, nemulţumit de condiţiile materiale şi chiar a fost aproape de a semna cu
rivala locală, CS Universitatea. Stoica a fost însă convins de Mititelu să revi-
nă la pregătiri şi ar putea evolua chiar de sâmbătă, împotriva Gloriei Bistriţa, la
Roşiorii de Vede.


