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Prefectura Dolj evită să dea avizul de legalita-
te pe hotărârea Consiliului Judeţean Dolj care a
modificat preţurile medii ale produselor agrico-
le în vederea determinării veniturilor obţinute
din arendare în anul 2013. Deşi a fost votată în
unanimitate şi are la bază preţurile reale trans-
mise de Direcţia Agricolă Dolj, prefectul Marius
Deca susţine că această hotărâre este inutilă.
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$1 EURO ...........................4,4619 ............. 44619
1 lirã sterlinã..........................5,3156.......................53156
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Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, dupã
o întâlnire cu grupurile parlamentare ale PSD,
cã a discutat despre constituirea a douã comi-
sii de anchetã - pentru retrocedãrile din Ar-
deal ºi implicarea unor instituþii ale statului în
achiziþionarea de terenuri pentru persoane
private - el menþionând cã este vorba de „ca-
zul Cãlãraºi”. „Colegii parlamentari au
propus, am discutat în cadrul grupurilor
ºi în cadrul USL, douã comisii de anchetã,
una pentru modul în care s-au fãcut retro-
cedãrile, în special în Ardeal, unde, pe do-
cumente false ºi tot felul de interpretãri
greºite ale diferitelor legi, s-a ajuns la re-
trocedarea unor sate întregi, hectare de
pãmânt, pãduri. De asemenea, colegii din
Comisia Juridicã au propus ºi au discutat
despre o comisie de anchetã privind mo-
dul în care instituþii ale statului ºi persoa-
ne ocupând funcþii oficiale s-au implicat
în activitãþi private de verificare pentru
achiziþionarea unor terenuri pentru per-
soane private. Este vorba de cazul Cãlã-
raºi. În mãsura în care va fi o comisie par-
lamentarã de anchetã, în mod sigur toate
instituþiile guvernamentale vor pune la
dispoziþie toate informaþiile la care avem ac-
ces ºi dacã se va dovedi cã un magistrat, pro-
curor, se va dovedi cã ºi-a folosit funcþia pu-
blicã pentru interese private, evident existã
prevederi legale de sancþionare”, a declarat
Ponta ieri. Anunþul premierului a fost fãcut,
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Ponta: La Sãnãtate am
alocat mai mulþi bani
pentru cheltuieli curente
în 2014

Premierul Victor Ponta a
susþinut, ieri, cã afirmaþia
potrivit cãreia proiectul de
buget pe anul 2014 prevede
alocãri diminuate în ceea ce
priveºte Sãnãtatea reprezintã
„o dezinformare”. „Asta e o
dezinformare. Mulþumesc cã
am ocazia sã o lãmuresc,
pentru cã eram convins cã o
vor folosi anumiþi oameni de
rea credinþã”. „În anul 2013
am plãtit 3,5 miliarde de lei
la Sãnãtate, facturile trecute.
Am aplicat directiva europea-
nã, cea referitoare la plãþile la
90 de zile, ºi de ºapte luni noi
plãtim douã facturi, Casa
Naþionalã plãteºte douã
facturi: factura curentã ºi
facturile din trecut. E normal
ca, din moment ce am plãtit
datoriile din trecut, sã nu mai
avem anul viitor cele 3,5
miliarde, cã nu mai avem ce
plãti”, a precizat Ponta.
El a subliniat faptul cã
Sãnãtatea are alocate mai
multe fonduri pentru cheltu-
ieli curente în 2014. „Deci, la
Sãnãtate sã fie foarte clar:
pentru cheltuieli curente sunt
mai mulþi bani. Am redus
însã, ºi pe suma totalã veþi
vedea o reducere, deoarece
2013 a fost anul aplicãrii
directivei europene privind
plata la 90 de zile, ºi am
plãtiti 3,5 miliarde datoriile
vechi”, a adãugat Ponta.

Compania Naþionalã „Adminis-
traþia Canalelor Navigabile (ACN)
SA” a anunþat, ieri, cã ambarcaþiu-
nea de mari dimensiuni care va asi-
gura transportul maºinilor cu masa
totalã maximã autorizatã mai mare
de 3,5 tone cãtre sudul litoralului
îºi va începe activitatea de astãzi,
14 noiembrie. Tranzitul vehiculelor
cu masa totalã maximã autorizatã
mai mare de 3,5 tone a fost interzis
peste podul de la Agigea de la data
de 1 octombrie, din cauza uzurii po-
dului, care ar putea ceda sub presi-
unea traficului, iar pentru a ajunge
în Portul Constanþa acestea folo-
seau mai multe rute ocolitoare,
transmite corespondentul Media-
fax. Încã de atunci soluþia aleasã

Tiruri le vor putea tranzita de astãzi
Cana lu l  Dunãre-Marea  Neagrã

pe o ambarcaþiune de mare tonaj Premierul Victor Ponta a
discutat, în cursul zilei de ieri, cu
miniºtrii din Cabinet pe tema
bugetului pe 2014 ºi pe tema
descentralizãrii, iar la final s-a
întâlnit ºi cu co-preºedintele USL,
Crin Antonescu, pentru a avea ºi o
decizie politicã. „Astãzi discut, mã
duc acum sã discut cu miniºtrii
despre descentralizare, despre
buget. La finalul discuþiilor, nu ºtiu
la ce orã va fi, evident cã voi
discuta ºi cu Crin Antonescu,
pentru a avea ºi decizia politicã de
susþinere a celor douã acte finale,
în aºa fel încât mâine (n.r. - astãzi),
în ºedinþa de Guvern, sã le ºi
trimitem cãtre Parlament”, a spus
Ponta. El a precizat cã, dupã aceea,
Parlamentul trebuie sã intre în
proceduri, pentru ca marþi sã aibã

Premierul a discutat ieri cu miniºtrii
despre descentralizare ºi buget

Premierul Victor Ponta crede cã
„marea fricã” a lui Traian Bãsescu
este ca nu cumva atât PNL, cât ºi
PSD, sã aibã câte un candidat la pre-
zidenþiale în 2014, pentru cã astfel
cei doi candidaþi ar intra în turul doi,
iar USL ar da preºedintele, liderul
PSD afirmând cã se va gândi la asta.
„Marea fricã a domnului Bãsescu
este ca nu cumva sã aibã ºi PNL ºi
PSD candidat, pentru cã intrã PNL
ºi PSD în turul doi. ªi, orice ar fi,
USL va avea preºedinte, lucru pe
care îl consider foarte bun ºi sunt
convins cã în orice situaþie Crin An-
tonescu ar fi un preºedinte de o sutã
de ori mai bun decât Traian Bsães-
cu, O sutã e doar aºa, ca sã fiu poli-
ticos”, a spus Ponta ieri. Preºedin-
tele Traian Bãsescu a declarat, luni,
cã „PSD nu poate da României pre-

ºedintele, mai ales când personajul
este Victor Ponta. Dupã mine, PSD
singur nu poate da preºedinte, iar
dacã se rup (n.r. - partidele din USL),
PNL are o ºansã în plus ca sã dea
preºedinte, pentru cã, cu Crin An-
tonescu în turul doi, ºi celelalte can-
didaturi de dreapta se vor strânge
în spatele lui”, a spus Bãsescu. În
schimb, preºedintele PNL, Crin An-
tonescu, a declarat, tot ieri, cã me-
sajele lui Traian Bãsescu au drept
scop sã alarmeze PSD, în care sunt
unii care se alarmeazã uºor sau sunt
mai slabi, dându-l ca exemplu pe se-
natorul Mircea Geoanã - care a de-
clarat, marþi, cã dacã cineva crede
cã dacã se aliazã cu Traian Bãses-
cu, printr-o aºa-zisã dreaptã reuni-
tã, poate câºtiga prezidenþialele în
2014, se înºalã amarnic - el adãu-

gând cã poate primi sprijinul forma-
þiunilor de dreapta, dar în calitatea
de candidat USL. „E vremea ipote-
zelor (...) nu Traian Bãsescu a înce-
put-o. Scenariile aces-
tea vitejeºti au fost în-
cepute de alþii. Nu e o
problemã actualã, PSD
nu intenþioneazã sã
încalce protocolul
USL, nu intenþioneazã
sã rupã USL, nu inten-
þioneazã sã aibã un
candidat propriu, doar
al PSD, la preºedinþie.
Deci, scenariile sunt
inactuale. (...) Sã stea
liniºtiþi pentru cã nici-
odatã PNL, ºi nicioda-
tã eu ca lider politic,
nu am intrat într-un

parteneriat ºi l-am trãdat. Niciodatã
nu am pãrãsit nici o alianþã, nici o
înþelegere, niciodatã nu am reeva-
luat”, a declarat liderul PNL.

pentru ca autocamioanele sã poatã
trece peste Canalul Dunãre - Ma-
rea Neagrã a fost folosirea unei
ambarcaþiuni, nava fiind gãsitã la
Navrom Galaþi, însã aceasta a ne-
cesitat unele modificãri pentru a
putea fi folositã, astfel cã abia sãp-
tãmâna aceasta a ajuns la Constan-
þa. Gabara, ambarcaþiune de mari di-
mensiuni, are o lãþime de 14 metri ºi
o lungime de 60 de metri, iar la bor-
dul ei vor putea urca nouã autohe-
vicule mari. Ambarcarea se va face
chiar de la piciorul podului de la
Agigea, unde au fost amplasate niº-
te pontoane ce vor ajuta la urcarea
autovehiculelor de pe mal pe vas,
iar durata unei curse va fi de apro-
ximativ 25 de minute.

loc ºedinþa comunã pentru angaja-
rea rãspunderii pe descentralizare.
Ponta a anunþat încã de sãptãmâna
trecutã cã va avea miercuri, 13
noiembrie, o ultimã discuþie cu
miniºtrii pentru proiectul de buget
pe anul vitor, înainte ca documentul
sã fie aprobat de Guvern în ºedinþa
de joi, 14 noiembrie. Conform
proiectului deja redactat de
Ministerul Finanþelor, Preºedinþia,
Parlamentul, Curtea Constituþiona-
lã, SRI ºi ministerele Dezvoltãrii ºi
Administraþiei, Apãrãrii, Muncii,
Agriculturii, Educaþiei, Transportu-
rilor vor primi mai mulþi bani în 2014
faþã de acest an, în timp ce bugetele
ICCJ, ale ministerelor Justiþiei,
Internelor, Sãnãtãþii, Culturii,
precum ºi ale ANI ºi CSM vor fi
tãiate.

Ponta: Marea fricã a lui Bãsescu este ca nu cumva
sã aibã ºi PNL ºi PSD candidat la prezidenþiale

conform „Gândul”, dupã ce, marþi searã - ca
urmare a prezentãrii unui document într-o emi-
siune televizatã, potrivit cãruia procurorul Lu-
cian Papici, fostul ºef al Secþiei I a DNA, ar fi
verificat terenurile pe care fiica preºedintelui
urma sã le cumpere – tot premierul a spus cã a
fost contactat de „un coleg din Comisia Juri-

dicã”, pentru a-l anunþa cã parlamentarii din
aceastã comisie vor sesiza Consiliul Superior
al Magistraturii , iar dacã acest for nu va lua
mãsuri, Parlamentul va face verificãrile. La rân-
dul sãu, preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
spus, ieri, cã este „total de acord” cu ideea

constituirii unei comisii parlamentare de an-
chetã în cazul terenului achiziþionat de fiica
cea mare a preºedintelui Traian Bãsescu, Ioa-
na (foto), în judeþul Cãlãraºi. „Total de acord
(...) Vom discuta, dar ideea mi se pare absolut
corectã. Întotdeauna am spus cã, fãrã a avea
calitatea unei instanþe, Parlamentul poate sã

discute lucruri care sunt suspecte de a fi
abateri de la lege, de la funcþionarea unor
instituþii”, a afirmat preºedintele PNL.
Presa a relatat recent cã fiica cea mare a
preºedintelui Bãsescu, Ioana, a cumpãrat
în luna septembrie a.c. un teren agricol
de 290,41 hectare în judeþul Cãlãraºi, în
localitatea Nana, contractând un credit
ipotecar pe 30 de ani de peste un milion
de euro ºi achitând din surse proprii
aproape 280.000 de euro. Ea menþiona cã
preþul negociat a fost de 4.500 de euro
pe hectar, iar impozitul pe transferul pro-
prietãþii a fost achitat de vânzãtor, con-
form prevederilor Codului Fiscal ºi Nor-
melor de punere în aplicare a acestuia.
Consilierul prezidenþial pe politici eco-
nomice ºi sociale, Adrian Rãdulescu,
care a recunoscut cã a consiliat-o la cum-

pãrare, a declarat, ieri, pentru Mediafax, cã a
rãmas stupefiat de „decizia” legatã de comi-
sia de anchetã privind achiziþia de terenuri,
„pentru cã Parlamentul nu se ocupã de per-
soane fizice, iar aici este vorba despre o tranz-
acþie între douã persoane fizice”.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNÞ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAÞIE publicÃ  CU  OFERTÃ  îN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunþã public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaþie a unor noi parcele de teren pentru investiþii green field ºi/sau spaþii
pentru activitãþi de microproducþie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tãþi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificãrii unor construcþii, in condiþiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaþiile au acces la toate utilitãþile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electricã, apã, canalizare menajerã ºi pluvialã, gaze naturale, reþele de telecom-
unicaþii prin fibrã opticã, infrastructurã urbanã (parcãri auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsã între 3 – 26 ani.
Licitaþia publicã se va desfãºura în fiecare sãptãmânã în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

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

INTENÞIONAÞI SÃ ÎNCEPEÞI O AFACERE PROFITABILÃ ?
 ALEGEÞI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAÞI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaþi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde ºi condiþiile
de participare la licitaþie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceºti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preþul Dosarului de Prezentare al fiecãrei unitãþi este 1.200 Euro, la care se adaugã T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuãrii plãþii.

Documentele pe baza cãrora se elibereazã Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenþialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

ºi semnarea Angajamentului de confidenþialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerþului, în copie certificatã pe pro-

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

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

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

Persoanele juridice strãine 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. RO8-
9INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agen-
þia Bancarã Craiova, SWIFT: INGBROBU.

Pentru participarea la licitaþia publicã cu ofertã în plic
este obligatorie cumpãrarea Dosarului de Prezentare ºi de-
punerea de cãtre ofertanþi la sediul PARC INDUSTRIAL
CRAIOVA S.A., in plic sigilat a Documentelor de participa-
re precizate in Dosarul de Prezentare – Secþiunea C, pânã la
ora 12.00 în ziua licitaþiei, acest termen fiind termen de decãdere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaþie, evaluarea ofertelor ºi selectarea
ofertantului câºtigãtor se va face de cãtre Comisia de licitaþie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaþiei.

Societatea administrator acordã  facilitãþi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadreazã într-una din urmãtoarele situaþii:

1. firme care se înfiinþeazã prin incubare cu sediul social în clãdirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaþiei care nu au
desfãºurat activitate ºi doresc sã îºi stabileascã sediul social în clãdirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinþeazã/relocã în/din Incubatorul de Afaceri ºi realizeazã în Parcul
Industrial Craiova o investiþie green field de cel puþin 300 mp construiþi.

Detaliile  privind facilitãþile acordate se regãsesc în Dosarul de prezentare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro

 Pornind de la faptul cã, tot ieri, s-a purtat
discuþii cu compania Wizz Air pentru extinde-
rea curselor ºi amenajarea unei baze de zbor la
Craiova, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a þinut sã le mulþumeascã
aleºilor judeþeni cã l-au susþinut în demersuri-
le de dezvoltare a Aeroportului, dar ºi sã le
transmitã cã vor mai urma ºi alte hotãrâri prin
care se va continua de acum încolo moderni-
zarea lui. „Din acest moment pornim la un drum
nou. Vor fi multe hotãrâri de dat ºi de modifi-

cat, dar important este cã
dorim sã vedem rezulta-
tul final al acestui de-
mers al nostru”, a decla-
rat preºedintele Ion Prio-
teasa, în deschiderea
ºedinþei.

1,41 milioane de lei
de la bugetul judeþului

Consiliul Judeþean
Dolj, prin Regia Autono-
mã Aeroportul Craiova,
urmeazã sã înainteze spre
finanþare proiectul „Rea-
bilitarea infrastructurii de
miºcare a Aeroportului
Craiova” în cadrul Progra-
mului Operaþional „Trans-

port”, Axa Prioritarã 2 – Modernizarea ºi dez-
voltarea infrastructurii naþionale de transport
în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dez-
voltãrii unui sistem naþional durabil de trans-
port, Domeniul major de intervenþie 2.4 – Mo-
dernizarea ºi dezvoltarea infrastructurii de trans-
port aerian. Valoarea totalã a proiectului, cu
TVA, este de 108, 25 milioane de lei, echivalen-
tul a 24,22 milioane de euro. Cea mai mare sumã
provine din fonduri europene, respectiv 60 mi-
lioane de lei, iar 9,19 milioane de lei (13% din

bani) vor fi acordaþi
de la bugetul de
stat. Consiliul Judeþean Dolj contribuie cu 2%
din bani, revenindu-i partea la 1,41 milioane de
lei. În cadrul aceleiaºi ºedinþe, consilierii jude-
þeni au aprobat ºi o rectificare bugetarã prin
care s-au acordat aceºti bani.

Pista va fi modernizatã în 8 luni
Cel de-al treilea proiect de hotãrâre, care a

fost votat tot ieri de consilierii judeþeni, se
referã la studiul de fezabilitate dupã care se
vor face modernizãrile la Aeroport. Potrivit
SF-ului, 150.000 de metri pãtraþi de pistã vor
fi asfaltaþi, iar 2.650 de metri pãtraþi vor fi re-
paraþi. Autoritãþile judeþene au prevãzut ºi o

extindere a pistei cu încã 19.100 de metri pã-
traþi, astfel cã suprafaþa totalã care va fi rea-
bilitatã va fi de 171.750 de metri pãtraþi de
pistã. Proiectul mai prevede investiþii care vor
asigura portanþa platformei ºi a pistei. Toate
lucrãrile ar urma sã se finalizeze în termen de
8 luni, potrivit proiectului. Preºedintele Ion
Prioteasa a declarat cã un studiu de trafic
estimeazã cã Aeroportul Craiova ar atinge un
numãr de 1 milion de cãlãtori abia în anul 2030,
dar investiþiile care se fac acum vor face ca
numãrul de cãlãtori sã fie realizat cu mult mai
devreme.

LAURA MOÞÎRLICHE

Aeroportul Internaþional Craiova se va
moderniza cu o sumã de 24,22 milioane
de euro, cea mai mare parte a banilor
provenind din fonduri europene. Consi-

lierii judeþeni s-au întrunit, ieri, într-o
ºedinþã extraordinarã pentru a vota trei
proiecte de hotãrâre prin care se asigu-
rã aceastã finanþare.

Astãzi, între orele 10.00 ºi 14.00, craiovenii
care locuiesc în cartierul „1Mai” nu primesc apã
la robinete, fiind afectate toate imobilele care
sunt situate în zona cuprinsã între bulevardul

Cartierul „1 Mai”, fãrã apã rece
„Nicolae Romanescu”, strada „Popoveni”,
bulevardul „Râului” ºi strada „Dimitrie Ge-
rota”. Potrivit conducerii Companiei de
Apã Oltenia, întreruperea alimentãrii se face
la solicitarea ªcolii Gimnaziale „Gheorghe
Bibescu” în vederea cuplãrii la reþeaua pu-
blicã de distribuþie a apei la hidranþii de
incendiu nou construiþi în incinta unitãþii
cu pricina. „Atenþionãm utilizatorii de apã
potabilã din zonele menþionate cã, din cau-
za manevrelor de golire ºi umplere a siste-
mului public de alimentare cu apã potabilã,
ocazional, se pot produce modificãri ale ca-
litãþii apei potabile din punct de vedere al
turbiditãþii ºi culorii”, se precizeazã într-un

comunicat al CAO. La apariþia acestor fenome-
ne se recomandã sã se evite consumul de apã
potabilã pânã la limpezirea ei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Timp de douã zile – astãzi ºi mâine, 15 no-
iembrie, la Facultatea de Agriculturã ºi Horti-
culturã din cadrul Universitãþii din Craiova are
loc  simpozionul ºtiinþific cu participare inter-
naþionalã „Sustainable Development in Agri-
culture and Horticulture”.

Evenimentul este organizat în colaborare cu
Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Academia de ªtiin-
þe Agricole ºi Silvice
– Filiala Craiova, So-
cietatea Românã a
Horticultorilor – Fi-
liala Craiova, Aso-
ciaþia „Hortus Olte-
nia 1962” ºi Primãria
Craiova. Manifesta-
rea ºtiinþificã se de-
ruleazã  pe  patru
secþiuni ºtiinþifice –
ªtiinþe Agricole ºi

Silvice,  Zootehnie; Horticulturã,  ªtiinþa Ali-
mentului; Biologie, Protecþia Plantelor ºi a
Mediului; Management, Mecanizarea Agri-
culturii, Cadastru,  Agroturism – ºi va reuni
peste 170 specialiºti din cercetare, învãþãmânt
ºi producþie  din România, Spania, Grecia, Bul-
garia, Serbia, Pakistan.

Cu acest prilej va fi prezentat Programul-ca-
dru european pentru cercetare ºi inovare ORI-

ZONT 2020 – Securitate
alimentarã, Agriculturã
durabilã ºi Bioeconomie
ºi va fi organizatã cea de
a II-a ediþie a expoziþiei
Fruits of the Earth .
Deschiderea simpozio-
nului are loc astãzi, la ora
10.00, în Aula „Buia” a
Facultãþii de Agricultu-
rã ºi Horticulturã.

ALINA DRÃGHICI

Simpozion ºtiinþific la Facultatea
de Agriculturã ºi Horticulturã
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii de la Serviciul pentru Imi-
grãri Dolj au organizat, în cursul zi-
lei de luni, o acþiune în scopul com-
baterii ºederii ilegale a strãinilor, pe
raza de competenþã. În cadrul aces-
teia au fost depistate, cu ºedere ile-
galã pe teritoriul României, douã per-
soane din China, respectiv H.S.(26
de ani) ºi L.X. (24 de ani). În urma
verificãrilor efectuate s-a constatat
faptul cã persoanele în cauzã au be-
neficiat de un drept de ºedere în scop
de muncã ºi, respectiv, reîntregirea
familiei, având calitatea de membru
de familie al unui cetãþean strãin,
însã, la expirarea acestuia, nu au so-
licitat prelungirea dreptului de ºede-
re ºi nici nu au pãrãsit teritoriul naþi-
onal în termenul legal stabilit prin per-
misele de ºedere.

Având în vedere cele constatate,
poliþiºtii Serviciului pentru Imigrãri
Dolj au emis pe numele cetãþenilor

Poliþiºtii Serviciul pentru Imigrãri Dolj au depistat, în
urma unei acþiuni organizate în Craiova, doi cetãþeni chi-
nezi, de 24, respectiv 26 de ani, cu ºedere ilegalã. Pentru
aceºtia s-au emis decizii de returnare de pe teritoriul Ro-
mâniei, fiind obligaþi sã pãrãseascã þara în 15 zile, fiind apli-
catã ºi o amendã în valoare de 400 de lei.

Cetãþeni  chinezi  depistaþ i
cu ºedere i legalã în Craiova

Reamintim cã Nicolae ªuleapã a
ajuns dupã gratii la începutul lunii
mai 2012, în urma unei acþiuni a
ofiþerilor Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj din cadrul Direcþiei
Generale Anticorupþie (DGA), sub
coordonarea procurorului desem-
nat de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj ºi cu sprijinul SRI Dolj.
Potrivit anchetatorilor, un bãrbat din
Bãileºti l-a denunþat pe ªuleapã cã
i-a cerut bani, promiþându-i cã îi va
aranja sã fie admis la una din ºcoli-
le de subofiþeri ale Ministerului Ad-
ministraþiei ºi Internelor, denunþã-
torul dorindu-ºi sã devinã jandarm
sau agent de penitenciar. Acesta îi
dãduse, în cursul anului 2011,
11.000 de lei lui Nicolae ªuleapã ºi,
dupã luni întregi de aºteptare, s-a
gândit cã cel mai bine ar fi sã-l de-
nunþe pe bãrbat, ca sã-ºi recupere-
ze mãcar banii.

Numai cã, la începutul lunii mai
2012, ªuleapã a luat din nou legã-
tura cu tânãrul dornic sã ajungã
agent ºi i-a spus cã poate sã-l aju-
te sã intre la ªcoala de Pregãtire a
Agenþilor de Penitenciare de la
Târgu Ocna, dacã îi mai dã bani,
„preþul” total al admiterii fiind de
4.000 de euro. Trebuia astfel achi-
tatã diferenþa, lucru cu care denun-
þãtorul a fost de acord. Cei doi s-
au întâlnit în Craioviþa Nouã, de-
nunþãtorul i-a dat lui ªuleapã 5.000
de lei, însã banii fuseserã marcaþi
criminalistic, astfel cã echipa ope-

rativã a intervenit, l-a reþinut pe
bãrbat ºi l-a dus la sediul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
unde a fost reþinut, apoi arestat
preventiv. ªuleapã a fost trimis în
judecatã pentru comiterea infrac-
þiunii de trafic de influenþã, iar ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj au
pronunþat sentinþa pe 28 iunie
2012, bãrbatul fiind condamnat la
2 ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare, instanþa dispunând ºi
confiscarea sumei de 16.000 lei de
la inculpat. ªuleapã a pierdut ºi
apelul, la Curtea de Apel Craiova
ºi nu a mai fãcut recurs, sentinþa
rãmânând definitivã.

Între timp, în februarie 2013,
Nicolae ªuleapã a fost trimis în ju-
decatã într-un alt dosar de trafic de

influenþã. Potrivit procurorilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
acest dosar a fost disjuns din pri-
mul, pentru cã alte douã persoane
pãgubite erau plecate în strãinãtate
în momentul anchetei. Dupã întoar-
cerea acestora în þarã, procurorii au
stabilit cã i-au dat inculpatului 8.400
de lei în schimbul promisiunii cã le
va aranja admiterea la ªcoala de
Agenþi de Penitenciare. În acest
dosar, marþi, 12 noiembrie a.c.,
ªuleapã a fost din nou condamnat.
Tribunalul Dolj l-a condamnat la 2
ani de închisoare, însã a contopit
pedeapsa recentã cu cea din 2012,
din care s-a scãzut perioada exe-
cutatã deja. Hotãrârea Tribunalului
Dolj poate fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

Craioveanul Nicolae ªuleapã, fost anga-
jat în cadrul MApN, condamnat anul tre-
cut la doi ani ºi ºase luni de închisoare pen-
tru trafic de influenþã, a fost condamnat,
marþi, într-un nou dosar, pentru aceeaºi in-
fracþiune. Judecãtorii Tribunalului Dolj l-
au condamnat la 2 ani de închisoare în noul

Craiovean condamnat de douã ori
pentru trafic de influenþã

dosar, dar i-au contopit pedeapsa cu cea
primitã anul trecut, bãrbatul rãmânând sã
execute 2 ani ºi 6 luni de detenþie. Sentin-
þa nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel. Bãrbatul promitea cã poate aranja,
în schimbul unor sume de bani, admiterea
în ºcoli de subofiþeri din cadrul MAI.chinezi decizii de returnare de pe teri-

toriul României, prin care  sunt obli-
gaþi sã pãrãseascã þara în termen de
15 zile. Totodatã, unul dintre aceºtia
a fost sancþionat contravenþional cu
amendã de 400 lei, iar celãlalt cu  aver-
tisment, conform art. 134, pct.2, din
O.U.G 194/2002, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.

„Facem apel cãtre toþi cetãþenii
strãini de pe raza judeþului ºi contãm
pe respectul dumneavoastrã faþã de
legislaþia în domeniu, invitându-vã sã
ne contactaþi pentru orice problemã
legatã de aplicarea  prevederilor le-
gale, la sediul Serviciului pentru Imi-
grãri Dolj, din strada „Amaradia” nr.
32-34, la numãrul de telefon 0251/
40.75.00, interior 20317, 20323,
20265, sau vizitând site-ul public la
adresa www.ori.mai.gov.ro”, au pre-
cizat reprezentanþii Serviciului pen-
tru Imigrãri Dolj.

Poliþiºtii din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate Craiova (BCCO) Craiova –
Serviciul de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (SCCO) Olt,
împreunã cu procurori DIICOT –
Biroul Teritorial Olt, au fãcut, ieri,
opt percheziþii, pe raza municipiu-
lui Caracal ºi a oraºului Drãgãneºti
- Olt, la domiciliile membrilor unui
grup infracþional organizat specia-
lizat în infracþiuni economice, în
cadrul acþiunii fiind puse în exe-
cutare 32 de mandate de aducere.

Potrivit Inspectoratului General
al Poliþiei Române (IGPR), în cau-
zã existã suspiciunea rezonabilã cã,
în perioada 2005- 2012, la nivelul

unei instituþii publice din judeþul Olt,
mai exact Primãria Municipiului
Caracal, s-a cristalizat un grup in-
fracþional organizat format din fac-
tori de decizie ºi funcþionari din
cadrul instituþiei, fiind cooptaþi ºi
oameni de afaceri sau persoane
aflate în cercul relaþional al mem-
brilor grupãrii, care îºi desfãºurau
activitatea în cadrul administraþiei
publice locale. Astfel, liderii grupu-
lui infracþional organizat ar fi pus
bazele unui mecanism prin care se
urmãrea fraudarea bugetului insti-
tuþiei, prin însuºirea unor sume
mari de bani în baza unor docu-
mente (facturi, chitanþe) care ates-
tau efectuarea unor lucrãri fictive,

sau procurarea de materiale nece-
sare în desfãºurarea de activitãþi fic-
tive în cadrul instituþiei. La aceastã
grupare infracþionalã ar fi aderat
atât angajaþi ai instituþiei
publice, cât ºi alte per-
soane (administratori de
societãþi comerciale),
care ar fi fost racolate
de lideri ºi de ceilalþi an-
gajaþi, cu scopul clar de
a-ºi însuºi sume de bani.

„În urma verificãrilor
efectuate a reieºit fap-
tul cã suspecþii ar fi in-
trodus în contabilitatea
instituþiei facturi ºi chi-
tanþe false, în valoare de
peste 5.000.000 de lei ºi
ºi-au însuºit sumele de

bani decontate prin casierie ºi prin
conturile bancare. Pentru a ascun-
de frauda, suspecþii ar fi sustras o
parte din documentele depozitate

în arhiva instituþiei”, se aratã în co-
municatul IGPR.

Persoanele ridicate, între care
ºi fostul primar al municipiului
Caracal, Gheorghe Anghel, sunt
audiate la sediul DIICOT Olt, ur-
mând ca la final sã fie dispuse
mãsurile legale corespunzãtoare.
În cauzã se efectueazã cercetãri
sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nilor de constituire a unui grup in-
fracþional organizat, aderarea sau
sprijinirea sub orice formã a unui
astfel de grup, înºelãciune, fals in-
telectual, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã ºi uz de fals,
delapidare ºi abuz în serviciu con-
tra intereselor publice în formã
calificatã. Acþiunea a beneficiat de
suportul tehnic al SRI.

Poliþiºtii de crimã organizatã din Craiova ºi
Olt, împreunã cu procurorii DIICOT Olt, au
descins, ieri, la locuinþele membrilor unei gru-
pãri infracþionale specializate în infracþiuni eco-
nomice din Caracal ºi Drãgãneºti - Olt. Mem-
brii grupãrii sunt suspectaþi cã ar fi efectuat

achiziþii publice de bunuri ºi servicii, supraeva-
luând valoarea acestora, prejudiciul creat ridi-
cându-se la 5 milioane de lei, între cei ridicaþi
aflându-se ºi fostul primar al municipiului Ca-
racal, Gheorghe Anghel, dar ºi alþi funcþionari
(foºti ºi actuali) ai Primãriei Caracal.

Grupare suspectatã de un prejudiciu de peste 5 milioaneGrupare suspectatã de un prejudiciu de peste 5 milioaneGrupare suspectatã de un prejudiciu de peste 5 milioaneGrupare suspectatã de un prejudiciu de peste 5 milioaneGrupare suspectatã de un prejudiciu de peste 5 milioane
de lei, destructuratã de oamenii legiide lei, destructuratã de oamenii legiide lei, destructuratã de oamenii legiide lei, destructuratã de oamenii legiide lei, destructuratã de oamenii legii

Funcþionari ai Primãriei Caracal, „sãltaþi” de mascaþi
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Reprezentantul Guvernului în teritoriu,
Marius Deca, are multe calităţi, inclusiv pe
aceea că poate crede despre sine, în faţa
oglinzii, cu totul altceva decât arată imagi-
nea reflectată. A fi aparent cumsecade şi
afabil, cum se pretinde, nu înseamnă că de-
ţii şi subtilitate administrativă, elementare
cunoştinţe juridice, tact, competenţă admi-
nistrativă. Păcatul este altul. Nerevendicân-
du-se convingător de la vreo activitate con-
cretă anterioară, în care să se fi dovedit nu
un virtuos, dar măcar o capacitate profesi-
onală cu relief, să nu mai pomenim de zilele
numărate la APIA Dolj – unde a ridicat un
singur salariu lunar – necesare dobândirii
unui fals statut de funcţionar public, Marius
Deca pare un absolvent de facultate care
n-a făcut liceul şi a mai şi chiulit la cursurile
gimnaziale. Şi constatarea e jenantă. Numi-
rea sa e de fapt o neînţelegere. Iar coinci-
denţa că succede unor predecesori, deloc
mai breji, e o palidă consolare. De fapt, re-

La demisie s-a gândit Marius Deca?
MIRCEA CANŢĂR

prezentantul Guvernului în teritoriu e de-a
dreptul aerian în orice problemă. Şi nu ra-
reori stârneşte perplexitate. În urmă cu ceva
timp, a numit prin ordin, cum prevede ex-
pres OUG 58/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii 283/2010, la rândul său
„şlefuită” prin Legea 122/2012 privind Ca-
merele pentru agricultură, industrie alimen-
tară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală, în funcţia de preşedinte al Comitetu-
lui judeţean de iniţiativă o persoană împovă-
rată de o condamnare penală de doi ani într-
un dosar instrumentat de DNA. Într-o ast-
fel de ipostază prezumţia de nevinovăţie nu
mai funcţionează deloc. Şi, admiţând că n-a
ştiut acest lucru şi a fost indus în eroare de
jocurile făcute, putea foarte bine, după sem-
nalele primite, inclusiv din partea cotidianu-
lui nostru, să-şi revoce propriul ordin, de-
monstrându-şi vocaţia de apărător al legali-
tăţii actelor administrative. L-a durut „în
pălărie”, cum se spune, pe Marius Deca de

ceea ce scrie presa. Sau „un nenorocit de
ziar”, cum am auzit că se exprimă. La şedin-
ţele Comisiei pentru aplicarea Legii 165/2013
nu participă, ci îşi deleagă subordonaţii. La
ultima şedinţă, ţinută la Gherceşti, a vorbit
directorul ADS Dolj, Lucian Mirescu, ingi-
ner IT, nebănuit că deosebeşte floarea-soa-
relui de rapiţă. Strategia conturată este ur-
mătoarea: să rămână ADS-ul cu cele 18.000
ha în administrare, arendate şi concesionate
pe redevenţe irelevante, şi să fie desfiinţate
staţiunile de la Dăbuleni şi Şimnic. Aceasta
din urmă stă în gâtul oamenilor Prefecturii
Dolj. Ieri, Marius Deca ne-a mai oferit o pro-
bă de versatilitate în privinţa unei hotărâri a
Consiliului Judeţean Dolj asupra căreia fusese
consultat şi la care încă nu a dat avizul de le-
galitate. Despre povestea aceasta scrie o cole-
gă de redacţie. De fapt, Marius Deca nu înţe-
lege esenţialul: n-a fost ales de o populaţie în
delir, ci a fost numit în funcţie de cei pe care
bine îi ştie. Extras din ce aveau la îndemână.

Nu poate zăbovi, aşadar, într-o poziţie pre-
cum cea deţinută, dacă asupra sa planează
cea mai mică suspiciune de incompetenţă,
cea mai mică neclaritate. Demisia poate fi
generată şi de faptul că în jurul său gravitea-
ză neîncrederea şi nemulţumirea. Nici măcar
nu este o catastrofă ireparabilă, un gest ruşi-
nos, în urma căruia să rămână stigmatizat. E
doar un fel de a admite limitele oricărei încer-
cări şi de a da o şansă echitabilă unei încer-
cări noi. E doar dovada supremă că n-a dorit
un post de decizie, ci doar o ocazie de a pune
umărul. Şi poate, la urma urmei, Marius Deca
a obosit, că viaţa de reprezentant al Guver-
nului în teritoriu astăzi e mai chinuitoare de-
cât îşi închipuie lumea şi a face „treaba” până
la capăt, când nimeni nu mai ştie care e capă-
tul şi când el însuşi nu ştie ce „treabă” are de
făcut, este disconfortant. Nici o numire în
astfel de demnităţi nu echivalează cu o voca-
ţie, ca să nu spunem că în cazul de faţă o
astfel de abordare e o glumă.

Vestea proastă a venit pe finalul
şedinţei extraordinare a CJ Dolj, de
ieri, când consilierul PDL Marcel
Marcea a întrebat în ce stadiu se
află hotărârea privind scăderea
preţurilor la cereale, hotărâre pe
care toţi aleşii judeţeni au votat-o
la mijlocul lunii septembrie. „Mă
întreabă cetăţenii din judeţ dacă
este legală sau nu, dacă se apli-
că sau nu? Şi vreau să ştiu şi
eu ce se întâmplă cu ace astă

Prefectura Dolj evită să dea avizul de lega-
litate pe hotărârea Consiliului Judeţean Dolj
care a modificat preţurile medii ale produse-
lor agricole în vederea determinării venituri-
lor obţinute din arendare în anul 2013. Deşi a
fost votată în unanimitate şi are la bază pre-
ţurile reale transmise de Direcţia Agricolă
Dolj, prefectul Marius Deca susţine că această
hotărâre este inutilă.

hotărâre”,  a sunat interpelarea
acestuia. Secretarul Gheorghe Bar-
bărasă a venit cu răspunsul că
mult-aşteptata hotărâre nu a pri-
mit nici până acum avizul de lega-
litate, deşi a fos t transmisă de
aproape două luni Instituţiei Pre-
fectului. „Nu există viză de lega-
litate la această hotărâre”,  a
declarat Barbărasă. „Cel puţin noi
nu am primit nici un referat în
privinţa ei, deci nu putem şti ce
s-a întâmplat cu ea”.

O hotărâre inutilă
Aflat la prezidiul şedinţei, pre-

fec tul Marius Deca a rec unoscut
că hotărârea pe c are o aş teaptă
cu sufletul la gură toţi agriculto-
rii din Dolj este blocată la Pre-
fectura Dolj. Acesta a încercat să
explic e c ă, în tot acest timp, de
mai bine de două luni, s -a încer-
c at să se găseasc ă o soluţie.
„Într-adevăr,  nu putem da viză de
legalitate pe această hotărâre. Ea
se poate aplica abia de anul vii-
tor”. Prefectul susţine că a avut
consultări cu Finanţele doljene,
care au invoc at faptul c ă hotărâ-
rea Consiliului Judeţean Dolj nu
se pliază pe prevederile Codului
Fiscal. „Cei de la Finanţe au spus
că nu se pot s tabili acum niş te
preţuri, ci numai la început de an.
Pentru noi es te târziu atunc i, dar
nu avem ce să fac em.  Ca atare,

nu vom acorda o viză de legali-
tate pe o hotărâre inutilă”.

Prefectul cu legea,
agricultorii cu banii daţi

Declaraţia prefec tului se tra-
duce în termeni c ât se poate de
răi pentru agricultorii din Dolj.  În
cazul în care hotărârea prin care
s-au c oborât preţurile la c ereale
rămâne bloc ată la Prefec tura
Dolj, nefiind utilizabilă,  agricul-
torii care au terenurile date în
arendă ar urma să plătească im-
pozitul de 16% pe veniturile pe
care le-au primit de la societăţile
arendatoare c alculat la preţurile
de anul trecut,  care sunt mai
mari. Un exemplu ar fi numai
grâul,  cel care a şi suscitat cele
mai mari disc uţii. Dacă situaţia
rămâne neschimbată ş i nu se ia
în considerare hotărârea Cons i-
liului Judeţean Dolj,  agricultori-
lor li se va calc ula impozitul pe
arendă la preţul grâului de anul
trecut, adică de 0,98 lei pe kilo-
gram. Dacă s-ar f i mers pe ho-
tărâ rea Con s iliului Jude ţean
Dolj,  agric ultorii ar f i plătit un
impozit mai mic, calculat la pre-
ţul de 0,56 lei, acesta f iind şi pre-
ţul real c are se prac tic ă în acest
an pe piaţă,  fiind chiar c el care a
fos t însuşit şi transmis de Direc-
ţia Agric olă Dolj.

LAURA MOŢÎRLICHE

Prefectura Dolj
a blocat scăderea
preţului la grâu
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MIRCEA CANÞÃR

Preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Barroso, în pen-
ultimul an de mandat, vrea sã ne
convingã cu orice preþ cã n-a
fost, de fapt, ceea ce am crezut
cu toþii: un om politic din elita
politicii europene, consecvent
cu sine în orice anotimp al
anului. În plus, ca portughez,
îndeplinind anterior ºi funcþia de
premier, dar ºi de ºef al diplo-
maþiei în guvernul de la Lisabo-
na, ºtia mai bine ca alþii proble-
mele þãrilor de datã mai recentã
membre ale UE, care nu pot fi
stigmatizate prin aplicarea unor
standarde diferite. Dupã ce, în
septembrie a.c., pentru radioul
public bulgar, susþinea cã „Ro-
mânia ºi Bulgaria îndeplinesc
criteriile pentru aderarea la

În cadrul ediþiei din acest an vor fi abor-
date urmãtoarele teme: „Dezvoltarea ur-
banã integratã – cerinþã europeanã, ne-
cesitate româneascã”; „Cercetare ºi ino-
vare – de la abordãrile teoretice la solu-
þiile pragmatice”; „Stimularea perfor-
manþelor mediului de afaceri regional”;
„Soluþii pentru redresarea economicã a
Regiunii Nord-Est”.

Secretarul de stat Alin Mitricã a preci-
zat cã desfãºurarea Forumului Regional de
Investiþii Nord-Est a devenit o tradiþie
anualã, fiind în acelaºi timp ºi un eveni-
ment în cadrul cãruia factorii administra-
tivi, primãriile ºi consiliile judeþene din re-
giune, dar ºi cei aparþinând mediului pri-
vat, au posibilitatea de a dezbate ºi de a
identifica soluþii constructive pentru dez-
voltarea zonei pe care o reprezintã.

„Este, practic, un exerciþiu pentru pre-

Schengen ºi ar fi corect sã li se
acorde o ºansã cât mai curând”,
luni seara, într-o emisiune difu-
zatã pe canalul francez TF1, a
spus cu totul altceva. Mai exact:
„România ºi Bulgaria nu vor
intra în spaþiul Schengen de la
1 ianuarie 2014”. O rãsucire la
180 de grade, de-a dreptul de ne-
înþeles, mai ales cã preºedintele
Comisiei Europene ºi-a justificat
afirmaþia, între altele, pomenind
de pericolul „intensificãrii miº-
cãrilor extremiste, care împing
Europa sã facã lucruri pericu-
loase (...)”, „aceastã xenofo-
bie, acest ºovinism” º.a.m.d..
Sã fim serioºi. Povestea Schen-
gen n-are legãturã cu criteriile
tehnice, cu democraþia, cu drep-
turile omului. Evenimentele de

datã recentã, din sudul Siciliei,
în vecinãtatea coastei insulei
Lampedusa, unde s-a ºi depla-
sat personal, ca sã vadã „un ci-
mitir sub cerul liber”, credeam
cã l-au lãmurit definitiv ºi în
chestiunea impenetrabilitãþii gra-
niþelor UE ºi a zonelor vulnera-
bile. Ne-am amãgit. Preºedinte-
le Comisiei Europene ne-a li-
vrat, luni seara, alte îngrijorãri
ale sale, legate de „pericolul in-
tensificãrii miºcãrilor extremis-
te”. De geneza acestora, între
care ºi austeritatea, nici o ex-
plicaþie. Dar ce observãm? Cã
acestea se fac resimþite în Fran-
þa, care se opune – de-a dreptul
straniu – accederii României ºi
Bulgariei în spaþiul Schengen. ªi
nu mai departe decât marþi, 12

noiembrie a.c., premierul Jean
Marc Ayrault a sesizat procuro-
rul general al Republicii, în legã-
turã cu un atac ignobil, emina-
mente rasist, al hebdomadarului
de extremã dreapta „Minute” la
adresa ministrului Justiþiei, mu-
latra Christine Taubira. Cãreia i
se atribuie calificativul de mai-
muþã ce a descoperit banana. În
Hexagon scandalul e imens. Ma-
tignon, organizaþiile antirasiste,
sindicatele, Liga drepturilor
omului, dar ºi politicieni au in-
criminat un asemenea derapaj
moral, incompatibil cu valorile
europene. Marþi seara, ministrul
de Interne, Manuel Valls, anunþa
cã guvernul studiazã posibilita-
tea luãrii unor mãsuri „contra
difuzãrii” hebdomadarului „Mi-

nute”. Fireºte, este treaba guver-
nului francez de a întreprinde ce
gãseºte de cuviinþã, dar faptul,
de o gravitate maximã, s-a pro-
dus. Jose Manuel Barroso apar-
þine unei þãri sãrace, care a cu-
noscut democraþia târziu, dupã
înlãturarea dictatorului Antonio
Salazar, pe care, ce paradox, is-
toricul Tony Judt, în cartea sa
„Europa postbelicã” (Ed. Poli-
rom, 2008), îl asemãna cu Ni-
colae Ceauºescu, ambii obsedaþi,
între altele, de evitarea datoriei
externe ºi echilibrarea conºtiin-
cioasã a fiecãrui buget de stat.
ªi din acest motiv, dar ºi din al-
tele, cu respiraþie europeanã, aº-
teptãrile þãrilor admise dupã 2007
în UE de la domnia sa erau cu
totul altele.

Timp de douã zile, astãzi ºi mâine, 15 noiembrie, secretarul de stat
în Ministerul Fondurilor Europene, Alin Mitricã, va participa la Foru-
mul Regional de Investiþii „Start Nord-Est 2020: Destinaþia Competi-

tivitate”. Evenimentul este organizat de Agenþia de Dezvoltare Re-
gionalã Nord-Est, Centrul Europe Direct, în parteneriat cu Primãria

Municipiului Iaºi ºi Consiliul Judeþean.

gãtirea viitoarei perioade de programare a
fondurilor europene (2014-2020), pornind
de la ideea competitivitãþii ºi a abordãrii
strategice integrate teritorial ºi economic-
.Utilizarea banilor europeni într-o manierã
cât mai eficientã ºi cu o transparenþã spo-
ritã reprezintã o prioritate guvernamenta-
lã, iar pentru autoritãþile publice locale ºi
mediul privat cea mai sigurã sursã de fi-
nanþare în vederea dezvoltãrii. Ministrul
Fondurilor Europene, domnul Eugen Teo-
dorovici, a iniþiat o serie de mãsuri de sim-
plificare a sistemului de gestionare a fi-
nanþãrilor europene, vizând în primul rând
posibilitatea beneficiarilor de a accesa pro-
iecte. Forumul organizat la Iaºi le oferã
acestora prilejul de a discuta în mod di-
rect cu autoritãþile implicate în domeniu”,
a declarat secretarul de stat Alin Mitricã.

MARGA BULUGEAN

Concursul se desfãºoarã în parteneriat cu
Casa de Culturã a Studenþilor Craiova, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Consiliul
Judeþean al Elevilor Dolj, Radio România Ac-
tualitãþi Radio Oltenia Craiova, Palatul Co-
piilor Craiova, Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase”, Club Arti Craiova, ªcoala Popula-
rã de Arte „Cornetti”.

La cele trei secþiuni – artã plasticã, crea-
þie literarã ºi muzicã – vor concura 55 de
finaliºti, elevi de la liceele doljene. Decizia
finalã aparþine unui juriu alcãtuit din specia-
liºti: muzicã uºoarã – Adrian Blejoiu (CSS),
Dumitru Iliuþã (Palatul Copiilor), Florin Nea-
goe (Asociaþia Club Arti), muzicã folk –
Mãdãlina Amon, Bogdan Grosu, Mihaela
Pãtran, muzicã popularã – Aurelia Popes-

200 de craioveni au participat la
campania de colectare ºi reciclare a
deºeurilor electrice ºi electronice, de
sãptãmâna trecutã, iar dintre aceºtia 35
au sunat la numãrul  gratuit pus la
dospoziþie. „Mulþumim cetãþenilor din
Craiova cã au fost alãturi de noi la
acþiunea din 9 noiembrie. Ne dorim ca, de
fiecare datã, sã avem din partea lor o
participare tot mai mare, deoarece

colectarea selectivã a DEEE ºi protejarea
mediului de efectele negative ale acestora
depinde de noi toþi”, a declarat Alexandra
Arnãutu, manager regional al Asociaþiei
RoRec, care a organizat campania, alãturi
de Primãria Craiova ºi SC Salubritate SRL
Craiova. În cadrul acestei acþiuni s-au
strâns aproximativ 10 tone de materiale
reciclabile.

LAURA MOÞÎRLICHE

Concursul „OlteniaStar”
a ajuns în faza finalã

Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj organizea-
zã astãzi, începând cu ora 14.00,
la Casa de Culturã a Studenþilor,
finala concursului “OlteniaStar”,
ediþia a V-a.

cu Preda (Fundaþia Satul Româ-
nesc – Mileniul III), Mihaela
Smarandache (Ansamblul Folc-
loric „Maria Tãnase”), Angela
Chiriþã (Palatul Copiilor);  Artã
plasticã – Rozalia Martin, Ioana
Fluieraºu, Alfred Rece; Poezie –

Liliana Hinoveanu (realizator emisiuni – au-
tor de versuri), Simona Lica (redactor Ra-
dio România Actualitãþi / Radio Oltenia Cra-
iova), David Vlad (redactor Radio România
Actualitãþi / Radio Oltenia Craiova).

„Ocupanþii locurilor I, al II-lea ºi al III-lea
beneficiazã de o excursie tematicã organizatã
în perioada 22 noiembrie – 24 noiembrie a.c.
la Râul Sadului, judeþul Sibiu. Tinerii vor avea
astfel ocazia sã se cunoascã, dar ºi sã partici-
pe la diverse work-shop-uri. Finaliºtii vor fi
promovaþi de organizatorii proiectului în ca-
drul acþiunilor viitoare”, a declarat Alina Io-
nescu, director executiv al Direcþiei Judeþene
pentru Sport ºi Tineret Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Forumul Regional de Investiþii
Nord-Est România, la ediþia a IX-a
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Reprezentanþii Wizz Air au anun-
þat, ieri, creºterea frecvenþelor pe
zborurile deja existente spre Mila-
no Bergamo ºi Londra Luton ºi lan-
sarea a patru noi rute spre Barce-
lona, Bologna, Dortmund ºi Roma
Ciampino, ce vor deveni operaþio-
nale începând cu 23 iulie 2014.
Biletele au fost puse deja în vânza-
re ºi pot fi rezervate pe wizzair-
.com, la tarife pornind de la 99 de
lei.

“E vorba de destinaþii în care se
aflã români sau merg cu regulari-
tate ºi, de asemenea, þãri în care
se gãsesc potenþiali investitori”, a
declarat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj. Tooda-
tã, Wizz va avea o bazã ºi la Craio-
va, cãreia îi va aloca o aeronavã
nouã. Aceasta va susþine operarea
a ºase noi rute din Craiova ºi creº-
terea capacitãþii în primele 12 luni
la 260.000 de locuri. „Compania
considerã, de asemenea, cã aceastã
creºtere va stimula ºi piaþa locuri-
lor de muncã în aviaþie ºi în tu-
rism, întrucât consumatorii vor
avea acces la un numãr mai mare

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Conducerea Wizz Air a anunþat, ieri,
la Craiova, în cadrul unei conferinþe
de presã, cã începând cu luna iulie a
anului viitor vor deveni operaþionale
patru noi rute, solicitate de românii
din afara þãrii, dar ºi de cei din acesa-
tã zonã, care utilizeazã transportul

frecvent aerian. Totodatã, Gyorgy
Abran, directorul comercial al Wizz
Air, a anunþat deschiderea celei de-a
19-a baze, ce va fi inauguratã în iulie
2014, noua aeronavã Airbus 320 aloca-
tã acesteia fiind livratã în Craiova pe
23 iulie 2014.

de zboruri low cost”, a mai spus
Gyorgy Abran, directorul comer-
cial al Wizz Air.

Noile zboruri Wizz
Air din Craiova

Noile zboruri Wizz Air din Cra-
iova spre Bologna ºi din Craiova
dpre Roma (Ciampino) vor fi mier-
curea ºi duminica, începând cu
data de 23 iulie 2014; pentru Cra-
iova – Dortmund vor fi zboruri în
zilele de marþi, joi ºi sâmbãtã, din
24 iulie 2014, iar de la Craiova spre
Barcelona se va zbura  în zilele de
luni ºi vineri, din 25 iulie 2014.
Toate zborurile sunt operate cu
aeronave Airbus A320, cu 180 de
locuri. Cu noile rute incluse, re-
þeaua Wizz Air va cuprinde ºase
destinaþii de pe Aeroportul Inter-
naþional Craiova.

Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, a pre-
cizat cu aceastã ocazie cã se dis-
cutã acum despre curse cãtre þãri
în care se aflã numeroºi români,
despre destinaþii cãtre care se în-
dreaptã mulþi români, dar ºi de-

spre zone din care pot veni inves-
titori strãini cãtre Craiova. „Dupã
lansarea zborurilor cãtre Italia, cu
Milano-Bergamo, ºi cãtre Marea
Britanie, cu Londra-Luton, iatã cã
deschidem acum cursele cãtre
Spania, cu Barcelona, cãtre Ger-
mania, cu Dortmund, ºi, din nou,
cãtre Italia, cu Bologna ºi Roma-
Ciampino. Practic, la Aeroportul
Craiova nu va mai exista zi liberã,
pentru cã se va zbura de luni pânã
duminicã. Dar vestea cea mai im-
portantã este cã operatorul aeri-
an Wizz Air stabileºte o bazã pe
Aeroportul Craiova. Aceasta în-
seamnã, în primul rând, cã va
face o investiþie mare, de circa
40 de milioane de euro, într-o
aeronavã care va rãmâne numai
în aceastã zonã ºi care va avea

echipaje ce numãrã, în total, 36
de membri, respectiv piloþi, copi-
loþi, stewardese. Înfiinþarea bazei
angreneazã ºi alte companii: cei
care fac mentenanþã, se ocupã de
bagaje, de asigurarea securitãþii
aeroportuare”, a mai spus Ion
Prioteasa.

Realizarea unui
sistem modern de
balizaj

Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Cristinel Iovan,

a precizat cu aceastã ocazie cã
trei ingrediente au contribuit la
succesul acestui proiect: pune-
rea la dispoziþie de cãtre CJ Dolj
a fondurilor necesare pentru
construirea unui nou terminal,
multã muncã pentru accesarea
unui proiect finanþat din fonduri
europene, care are ca obiectiv
reabilitarea infrastructurii de
miºcare ºi realizarea unui sistem
modern de balizaj, ºi apariþia unei

baze aeriene a Wizz Air aici, fapt
care confirmã cã acest aeroport
este funcþional ºi are viitor.

„Destinaþiile prezentate astãzi,
pentru care zborurile încep de
la 23 iulie 2014, erau foarte so-
licitate. Numeroºi români ajung
în aceste zone pentru cã acolo
muncesc, dar sper cã aceste
curse se vor transforma ºi în
legãturi economice, mulþi inves-
titori putând astfel sã vinã în
Oltenia ºi sã-ºi dezvolte o afa-
cere”, a mai spus vicepreºedin-

tele Cristinel Iovan.

Peste 100.000 de
pasageri în 2014

La rândul sãu, directorul Ae-
roportului Craiova, Mircea Du-
mitru, a spus cã aceastã zi re-
prezintã încununarea eforturilor
din ultimii ani. O bazã Wizz Air
în Craiova este o ancorã a Wizz
Air, dar ºi o ancorã a aeroportu-

lui. „Pentru fiecare aeronavã
este nevoie de 36 de persoane,
care reprezintã echipajele. Aces-
tora li se adaugã personalul teh-
nic, personalul de sol, de birou,
personalul pentru check-in – alte
locuri de muncã la aeroport.
Aceastã bazã trebuie privitã prin
tot ceea ce înseamnã, ca posturi
noi, ca venituri, dar ºi ca trafic,
care va depãºi, cu certitudine,
100.000 de pasageri în 2014.
Sunt ºase rute care vor fi ope-
rate de pe Aeroportul Craiova,
cu 16 zboruri, ºi sper cã nu-
mãrul lor nu se va opri aici. Cu
cât va zbura mai mult, avionul
care va fi alocat bazei de la Cra-
iova va aduce mai mult trafic ºi
mai multe beneficii pentru Wizz
Air Group ºi pentru aeroport”,
a declarat Mircea Dumitru, di-
rectorul Aeroportului Craiova.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj: „Suntem
foarte mândri cã, dupã o perioadã de cinci ani în care am dezvoltat acest
proiect numit Aeroportul Craiova, în care am crezut cu ardoare, astãzi
anunþãm alte lucruri importante care se vor petrece la acest aeroport.
Este ziua în care, practic, dãm startul pentru noile rute, pe care le-am
mai anunþat de-a lungul timpului, biletele fiind deja puse în vânzare. Vor-
bim despre curse cãtre þãri în care se aflã numeroºi români, despre des-
tinaþii cãtre care se îndreaptã mulþi români, dar ºi despre zone din care
pot veni investitori strãini cãtre Craiova”.

Cristinel Iovan, vicepreºedintele CJ Dolj: „Aceastã bazã ope-
raþionalã, care presupune cã un avion rãmâne în permanenþã la Craio-
va, va trebui folositã la maximum, ceea ce înseamnã cã vor apãrea ºi
alte destinaþii. Din datele pe care le avem, existã o încãrcare foarte
bunã a aeronavelor, iar acest lucru ne dã speranþe pentru viitor. Sunt
convins cã traficul pe Aeroportul Craiova va ajunge anul viitor la pes-
te 100.000 de pasageri”.

Mircea Dumitru, directorul Aeroportului Internaþional Cra-
iova: „În prezent, de pe Aeroportul Craiova se deruleazã curse regu-
late de la ºi cãtre Roma-Fiumicino (zbor operat de Carpatair), Londra
ºi Milano (ambele operate de Wizz Air). Începând din 2014, alte patru
destinaþii – Barcelona, Dortmund, Bologna ºi Roma-Ciampino, vor fi
lansate, în luna iulie, Craiova fiind conectatã astfel la cele mai impor-
tante oraºe europene”.
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Crucea Roºie Românã a la-
nat un apel umanitar de urgen-
þã în sprijinul victimelor taifunu-
lui Haiyan care a devastat Fili-
pine. “În data de 8 noiembrie
a.c., cel mai mare taifun înre-
gistrat pânã acum a lovit regiu-

nea centralã Visayas din Filipi-
ne, a provocat o tragedie uma-
nitarã de mari proporþii. Palo ºi
Tacloban, (capitala provinciei
Leyte), pe insula cu acelaºi
nume, sunt printre oraºele cele
mai afectate de taifunul Haiy-

an. Se estimeazã cã au murit mii
de oameni, însã distrugerea in-
frastructurii face dificilã stabi-
lirea rapidã a daunelor ºi a nu-
mãrului exact al victimelor. Ra-
poartele de pânã acum aratã ca
aproximativ 9,5 milioane de per-

soane din care 4 milioane copii,
din 40 de provincii au fost afec-
tate de acest furtunã, iar acum
se luptã sã supravieþuiascã din
cauza lipsei de hranã, adãpost
ºi apã potabilã. Crucea Roºie
Filipinezã în colaborare cu auto-
ritãþile naþionale au luat mãsuri
imediate pentru a asigura ope-
raþiunile de salvare ºi distribui-
rea de materiale de prima nece-
sitate cãtre populaþie”, precizea-
zã un comunicat de presã remis
de Crucea Roºie Românã.

Apelul umanitar de Urgenþã
“Ajutor pentru Filipine”

Pentru a susþine operaþiunile de
ajutorare imediatã a victimelor
acestui dezastru umanitar, Cruce
Roºie Românã a lansat Apelul
umanitar de Urgenþã “Ajutor pen-
tru Filipine”. Campania constã în
colectarea de fonduri online ºi di-
rect, în conturile deschise special
pentru acest apel. Sumele colec-
tate vor fi donate spre a fi utilizate
de Cruce Roºie Filipinezã pentru
susþinerea ajutorului de primã ne-
cesitate ºi se vor concentra pe adã-
posturi temporare, restabilirea fur-
nizãrii apei potabile ºi a facilitãþi-
lor sanitare, precum ºi oferirea de
asistenþã medicalã ºi suport psi-
hologic populaþiei afectate.

“Îi invitãm pe toþi cei care vor
sã sprijine acest apel umanitar,
companii, oameni de afaceri, or-
ganizaþii guvernamentale ºi ne-
guvernamentale, sã doneze bani
în conturile Crucii Roºii Româ-
ne”, mai precizeazã comunica-
tul de presã.

ALINA DRÃGHICI

Crucea Roºie a lansat un apel umanitar
pentru victimele catastrofei din Filipine

Pentru donaþii online
se poate accesa site-ul
www.crucearosie.ro.
Conturile speciale, în

care pot fi depuse
contribuþiile în bani, sunt

deschise la BRD,
Agenþia Piaþa Romanã –

LEI: RO3-

6BRDE410SV29647144100/

EURO: RO3-

3BRDE410SV06871604100.

De la an la an, spitalele ºi cabinetele
medicale contabilizeazã o creºtere con-
tinuã a numãrului de pacienþi cu diabet,
care devine tot mai costisitor nu doar
pentru pacient ºi familia acestuia, ci pen-
tru întreg sistemul sanitar. Iar probleme-
le curente ale Sãnãtãþii – lipsa banilor ºi
numãrul mic de specialiºti – sunt tot
atâtea piedici pentru bolnavi, dar ºi pen-
tru medici.

Diabetul ocupã locul al doilea în ierar-
hia bolilor înregistrate în rândul popula-
þiei din Dolj. Poate tocmai din acest mo-
tiv, azi, de Ziua Mondialã a Diabetu-

lui, Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj
este parte a unei campanii naþionale des-
fãºuratã sub sloganul „ªi tu poþi con-
trola diabetul”. La nivel local, parteneri
în realizarea campaniei sunt autoritãþile
publice locale – care au în subordine
cabinetele ºcolare, asistenþii comunitari,
mediatorii sanitari –, dar ºi cabinetele de
medicinã de familie, Asociaþia pentru Sã-
nãtate, Educaþie ºi Familie – filiala Cra-
iova, Societatea Studenþilor Mediciniºti
din Craiova, Organizaþia Studenþilor Far-
maciºti din Craiova, Crucea Roºie Dolj
ºi Asociaþia Europrotector.

Scopul campaniei este de a informa
populaþia cu privire importanþa adoptãrii

unui stil de viaþã sãnãtos în profilaxia dia-
betului, precum ºi stoparea ascensiunii
numãrului de persoane cu diabet ºi a
complicaþiilor afecþiunii. Un alt obiectiv
este acela de a convinge cât mai multe
persoane asupra efectului benefic al ad-
optãrii unor comportamente sãnãtoase.

Numãr mare de bolnavi în toatã þara
Conform statisticilor naþionale, anul tre-

cut s-au înregistrat 33.528 de cazuri noi
de diabet. Dintre judeþe, în Dâmboviþa s-
au înregistrat cele mai multe cazuri noi –
1.425, iar în Giurgiu cel mai redus numãr
de cazuri noi, respectiv 111.

Prevalenþa afecþiunii în acelaºi an a
fost 315,6 la 100.000 de locuitori. Jude-
þul cu cea mai ridicatã prevalenþã a fost
Sãlaj, cu 550,6 la 100.000 locuitori, iar
judeþul cu cea mai redusã prevalenþã a
fost Bistriþa-Nãsãud, cu 130,1 la 100.000
de locuitori.

Potrivit specialiºtilor, creºterea în greu-
tate este cea mai importantã cauzã a apa-
riþiei diabetului zaharat de tip 2. Riscul
este de 20-40 de ori mai mare la obezi
faþã de normoponderali. În schimb, scã-
derea în greutate cu 7-10% reduce la ju-
mãtate riscul de a face diabet.

În concluzie, atât prevenþia, cât ºi tra-

tarea diabetului trebuie sã includã pãstra-
rea unei greutãþi corporale normale, exer-
ciþiu fizic zilnic, nutriþie corectã printr-o
alimentaþie corespunzãtoare, eliminarea
grãsimilor saturate din alimentaþia zilnicã
ºi reducerea dulciurilor ºi a bãuturilor rã-
coritoare îndulcite cu zahãr.

Diabetul scade speranþa
de viaþã cu zece ani

Diabetul scade speranþa de viaþã în me-
die cu 5-10 ani ºi este una dintre cauzele
majore de deces prematur. Surprinzãtor
însã, efectele distructive ale diabetului se
fac cu atât mai vizibile în alte secþii medi-
cale, unde sunt internaþi pacienþi care, la
timpul potrivit, au ignorat sfaturile docto-
rilor. Astfel, peste jumãtate din bolnavii in-
ternaþi la cardiologie au diabet zaharat. Un
procent foarte mare din persoanele care

se prezintã la secþia de oftalmologie sufe-
rã ºi ele din cauza acestei afecþiuni. La
fel în secþia de chirurgie.

Medicii încearcã sã atragã atenþia cã
diabetul nu este doar o boalã de sânge, ci
o afecþiune care apare la nivelul tuturor
þesuturilor, tuturor organelor, astfel încât
reprezintã prima cauzã de insuficienþã re-
nalã cronicã, este principala cauzã de or-
bire. Amputaþiile sunt de 60 de ori mai
frecvente la pacienþii cu diabet, iar infarc-
tul miocardic ºi accidentele vasculare ce-
rebrale sunt de patru ori mai frecvente.

Acestea sunt motivele pentru care ºi
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii acor-
dã o atenþie deosebitã acestei boli. Ace-
eaºi organizaþie estimeazã cã, pânã în
anul 2030, numãrul bolnavilor de diabet
se va dubla.

RADU ILICEANU

Diabetul este una dintre cele mai rãspândite boli în ju-
deþ. În prezent, în evidenþele Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã (DSP) Dolj sunt înscriºi 35.389 de pacienþi diagnosti-
caþi cu aceastã afecþiune. Dupã cum precizeazã însã me-
dicii, numãrul lor ar putea fi încã ºi mai mare din cauza
faptului cã multe persoane suferã de diabet fãrã ca mã-
car sã ºtie acest lucru.
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Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova va fi prezent, în perioa-
da 19-21 noiembrie, la Sibiu, unde îşi propune „să aducă în faţa spectato-
rilor atmosfera plină de farmec a horelor din Oltenia”, spune impresarul
artistic Mihaela Smarandache. Alături de Orchestră, avându-l dirijor pe
maestrul Nicu Creţu, şi de formaţia de dansuri condusă de maestrul Io-
nel Garoafă, la cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Naţional de Folclor
„Ioan Macrea” vor participa doi îndrăgiţi solişti – Mariana Ionescu Că-
pitănescu şi Marius Măgureanu.

Peste 600 de artişti români din ţară îşi dau întâlnire la această manifes-
tare, organizată de Consiliul Judeţean Sibiu prin Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Si-
biu, Consiliul Local prin Primăria şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu,
în colaborare cu Cercul Militar Sibiu. Festivalul va oferi spectatorilor un
adevărat regal folcloric în compania celor mai bune ansambluri folclori-
ce din ţară şi a unor renumiţi interpreţi de muzică populară.

Aşa sunt Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava,  An-
samblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu, Ansam-
blul Profes ionist „Banatul” din Timişoara, Ansamblul Folcloric Naţio-
nal „Transilvania” din Baia Mare,  Ansamblul Folcloric Profesionist
„Dorul” din Piteşti, Ansamblul Folcloric  „Veteranii Junii Sibiului”,  An-
samblul Folcloric „Ceata Junilor” şi Ansamblul Folcloric Profesionist
„Cindrelul – Junii Sibiului”.

Ansamblul Folcloric
„Maria Tănase”, invitat la Sibiu

„O mare surpriză pentru noi şi, totodată, un mare
câştig pentru bibliotecă şi pentru comunitate”, consi-
deră Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene,
care la sfârşitul lunii trecute s-a întâlnit la Bucureşti cu
acad. Dinu C. Giurescu pentru a discuta detaliile pri-
vind donaţia, ce cuprinde zeci de mii de volume.

Cărţile tratează o paletă foarte largă de teme istori-
ce, în mod cu totul deosebit etapa de istorie contem-
porană. «Este vorba despre un fond de carte com-
plex şi variat, lucrări extrem de necesare pentru înţe-
legerea mecanismelor şi capcanelor istoriei recente.
Toate aceste documente şi volume vor intra în patri-
moniul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”

Fondul personal de carte al academicianului
Dinu C. Giurescu, donat Bibliotecii „Aman”

Acad. Dinu C. Giurescu se va
afla astăzi la Craiova, cu prile-
jul semnării actului oficial pen-
tru constituirea fondului de car-
te „Donaţia Acad. Dinu C. Giu-
rescu” la Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman”.
Totodată, reputatul is toric va
înmâna instituţiei manuscrise-
le  lucrărilor sale, înse mnări,
cărţi şi obiecte personale care
au aparţinut celor trei genera-
ţii –  acad. Constantin Giures-
cu, acad. Constantin C. Giures-
cu şi acad. Dinu C. Giurescu –,
cu care va fi înfiinţată o secţie
ce îi va purta numele.  Eveni-
mentul se  desfăşoară în Sala
„Nicolae Romanescu”, cu înce-
pere de la ora 11.00, şi face par-
te din programul aniversar de-
dicat împlinirii a 105 ani de la
înfiinţarea Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”.

şi îşi vor găsi locul într-o frumoasă
sală a instituţiei, în care va fi recon-

stituită cât mai fidel cu putinţă acea atmosferă propi-
ce studiului şi cercetării. Alături de lucrările care vor
ajunge în cel mai scurt timp la Craiova, academicia-
nul Dinu C. Giurescu a fost de acord să dăruiască
Bibliotecii „Aman” şi câteva piese de mobilier, adevă-
rate artefacte, obiecte care să întregească atmosfera
şi lustrul anilor din urmă», au precizat reprezentanţii
instituţiei.

În urmă cu câteva luni, academicianul Dan Berin-
dei a ales biblioteca doljeană ca loc în care să-ş i pună
în valoare întregul fond de carte,  instituţia înfiin-
ţând, de asemenea, o sec ţie care va purta numele
marelui istoric.

Penultima dintre operele com-
puse de Giuseppe Verdi, pe un
libret de Arrigo Boito după ce-
lebra piesă „Othello” a drama-
turgului englez William Shake-
speare, „Otello” a avut premie-
ra la Milano, la Teatro alla Sca-
la, în ziua de 5 februarie 1887.
La Craiova, premiera absolută a
putut fi văzută în urmă cu mai bine
de o lună, aceasta bucurându-se
de viziunea regizorală a tânărului
Rareş Zaharia.

Absolvent, în 1999, al Facul-
tăţii de Istoria şi Teoria Artei din
cadrul Universităţii de Arte
Bucureşti, Rareş Zaharia s-a sta-
bilit la Paris din 2003, unde şi-a
continuat studiile la Ecole des
Hautes Etudes en Sciences So-
ciales şi mai apoi la Sorbona
(Universite Paris I Sorbonne),
făcând o  pasiune pentru regia
de operă. În perioada septem-

Cea de-a doua reprezentaţie a spectacolului cu opera „Otello”,
de Giuseppe Verdi, în regia tânărului Rareş Zaharia şi scenografia
lui Răsvan Drăgănescu – după premiera absolută la Craiova, din
10 octombrie a.c. – va avea loc la Teatrul Liric „Elena Teodorini”
astă-seară, de la ora 19.00, sub conducerea muzicală a dirijorului
Adrian Morar (Cluj-Napoca). Spectacolul încheie cea de-a XIII-a
ediţie a Festivalului Internaţional „Elena Teodorini”, organizat în
perioada 10 octombrie – 14 noiembrie, al cărui program a cuprins
nu mai puţin de 15 manifestări artistice. Între acestea, operele
„Trubadurul”, „Bal mascat” şi „Nabucco”, dedicate aniversării bi-
centenarului naşterii lui Giuseppe Verdi, spectacole pentru copii,
ediţia inaugurală a Concursului Internaţional de Canto ş.a.

brie-octombrie 2006 a lucrat ca
asistent de regie pentru Irina Bro-
ok la Théâtre des Champs-Elys-
ées, Paris, pentru o producţie cu
opera „Giulio Cesare in Egit-
to” de Georg Friederich Han-
del, iar un an mai târziu colabora
cu Silviu Purcărete, tot ca asis-
tent de regie, pentru spectacolul
cu opera „Gianni Schicchi” de
Giacomo Puccini, la Teatrul
Maghiar din Cluj. Ca urmare a
acestei colaborări, Silviu Purcă-
rete l-a invitat ca asistent pentru
piesa „Măsură pentru măsu-
ră” de William Shakespeare, la
Teatrul Naţional din Craiova, iar
în vara lui 2008, la Festivalul de
la Glyndebourne (Anglia) pentru
premiera mondială a operei
„Love and Other Demons” de
Peter Eotvos, după nuvela lui
Gabriel Garcia Marquez „De-
spre dragoste şi alţi demoni”.

«„Otello” e un vis pentru
orice regizor, pentru că e unul
dintre titlurile cele mai impor-

tante, poate cel mai important
din opera italiană, extrem de
complex şi foarte aproape de
teatru», declara Rareş Zaha-
ria la Craiova, înainte de pre-
miera din 10 octombrie a.c.
Dacă atunci Dragana Radako-
vic (Serbia) debuta în rolul Des-
demona, astă-seară publicul o
va putea vedea şi asculta pe
Renata Vari, care, de aseme-
nea, debutează în acest rol. Re-
cent, soprana a fost distinsă cu
Premiul al II-lea la Concursul
Internaţional de Canto „Elena
Teodorini”, organizat de Liricul
craiovean în perioada 6-9 oc-
tombrie.

Rolul Otello îi revine de aceas-
tă dată lui Nikola Kitanovski

(Serbia) – după ce la premieră a
fost interpretat de Marius Budo-
iu, directorul general al Operei
Naţionale Române din Cluj-Na-
poca –, iar Ştefan Ignat, solist
al Operei Naţionale Române din
Bucureşti, revine în rolul Iago.
Spectacolul îi mai are în distri-
buţie pe Florentina Soare –
Bucureşti (Emilia), Florin Or-
menişan (Cassio), Bogdan
Olaru (Roderigo), Sorin Dră-
niceanu (Lodov ico), Dragoş
Drăniceanu (Montano) şi
Adrian Grădinaru (Un sol). Li
se alătură, desigur, Orchestra şi
Corul Teatrului Liric.
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Premierul israelian, Benjamin
Netanyahu (foto), a ordonat, marþi
searã, anularea proiectelor Minis-
terului pentru Locuinþe de a lansa
un apel de oferte record, pentru
20.000 de locuinþe în coloniile din
Cisiordania, a anunþat un comuni-
cat oficial. „Premierul a ordonat
ministrului pentru Locuinþe, Uri
Ariel, sã reconsidere toate mãsu-
rile care privesc planificarea (aces-
tor locuinþe), luate fãrã coordona-
re prealabilã”, a declarat un comu-
nicat al biroului premierului.
„Aceastã iniþiativã nu contribuie la
colonizare. Dimpotrivã, o îngreu-
neazã. Este vorba de un gest inutil
- legal ºi în practicã - ºi o acþiune
care provoacã o confruntare inu-
tilã cu comunitatea internaþionalã,
în momentul în care noi încercãm
sã convingem membrii aceleiaºi
comunitãþi sã ajungã la un acord
mai bun cu Iranul”, a reproºat
Netanyahu, criticându-l puternic
pe ministrul Locuinþelor, care
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Popularitatea lui Barack Obama
nu a fost niciodatã atât de scãzutã,
conform unui sondaj publicat
marþi, care aratã cã, pentru prima
datã, majoritatea americanilor apre-
ciazã cã preºedintele nu este cin-
stit ºi nu meritã încrederea lor.
Aproximativ 54% dintre america-
nii chestionaþi de Institutul de son-
daje al Universitãþii Quinnipiac nu
sunt de acord cu politica preºedin-
telui lor, faþã de 39% care au o

Sondaj: Obama, mai nepopular
ca niciodatã

Cel puþin 2.000 sau 2.500
de persoane ºi-au pierdut
viaþa în urma taifunului
Haiyan, ce a lovit Filipinele
vineri, 8 noiembrie, ºi nu
10.000, cum s-a anunþat
anterior, a declarat preºedin-
tele filipinez Benigno Aquino,
într-un interviu pentru CNN,
potrivit Reuters. „Cifra pe
care o deþin acum indicã
aproximativ 2.000, dar
numãrul victimelor ar putea
creºte”, a afirmat Benigno
Aquino în interviul difuzat pe
site-ul CNN. „Cred cã bilanþul
de 10.000 este prea mult”, a
declarat el, apreciind cã acesta
a fost anunþat de autoritãþile
locale pe fondul impactului
emoþional al situaþiei dramatice
cauzate de taifun. Pe de altã
parte, opt persoane au fost

Taifunul din Filipine: Cel puþin
2.000 sau 2.500 de morþi,
potrivit unui bilanþ revizuit

ucise în timp ce zidul unui
depozit de orez, jefuit marþi de
supravieþuitorii taifunului
Haiyan, la Alangalang, pe
insula Leyte, una dintre cele
mai afectate de catastrofã, s-a
prãbuºit, a anunþat ieri purtã-
torul de cuvânt al Autoritãþii
naþionale pentru alimentaþie,
Rex Estoperez. Poliþiºtii ºi
soldaþii pãzeau zona care
aparþine acestei agenþii a
Guvernului, dar au fost
depãºiþi de mulþimea care a
furat peste 100.000 de saci de
orez, a precizat el. „Era nevoie
într-adevãr de multe persoane
pentru a lua atâþia saci”, a
menþionat el, precizând cã un
sac cântãrea 50 de kilograme.
„Personalul nostru era acolo,
dar nu a putut face nimic fãrã
sã riºte sã se punã în pericol”.

opinie favorabilã. La 1 octombrie,
aceastã cifrã era de 49%, respec-
tiv 45%. Preºedintele Obama pare
sã plãteascã pentru problemele lan-
sãrii reformei sãnãtãþii, DENUMI-
TÃ „Obamacare”, a cãrei compo-
nentã principalã a intrat în vigoare
la 1 octombrie. Acestea i-au adus
o pierdere a încrederii în rândul
electoratului feminin. Doar 40%
dintre femei sunt de acord cu poli-
tica sa, faþã de cele 51% împotri-

vã. Studiul aratã, de asemenea,
cã majoritatea americanilor rã-
mân pesimiºti în ceea ce priveº-
te consecinþele „Obamacare”.
Doar 19% dintre ei cred cã aceas-
ta va îmbunãtãþi serviciile de sã-
nãtate, faþã de 43% care consi-
derã cã va dãuna ºi 33% care
apreciazã cã nu se va schimba
nimic. Sondajul a fost realizat pe
un eºantion de 2.545 de alegãtori
din SUA, între 6 ºi 11 noiembrie,
cu o marjã de eroare de plus/mi-
nus 1,9 puncte procentuale.

aparþine unui partid de extremã
dreaptã, Patria evreilor, foarte
apropiat grupului de lobby pentru
colonii. Ariel a acceptat cererea
premierului, precizeazã comunica-
tul. Anunþul proiectului de planifi-
care a 20.000 de locuinþe în colo-
niile din Cisiordania, de cãtre mi-
nisterul israelian al Locuinþelor, a
suscitat „îngrijorarea” Washingto-
nului ºi critici puternice din partea
palestinienilor. Preºedintele Auto-
ritãþii palestiniene, Mahmoud Ab-
bas, a prevenit, marþi, cã „proce-
sul de pace se va încheia” dacã
Israelul nu revine asupra intenþiei
de construire a aproximativ 20.000
de locuinþe în coloniile evreieºti,
conform negociatorului palestinian
Saeb Erakat. Acesta a precizat cã
a început „consultãri urgente cu
secretarul general al Ligii arabe,
comitetul de monitorizare al Ligii
arabe ºi Cvartetul pentru Orientul
Mijlociu (Statele Unite, Rusia, Uni-
unea Europeanã, ONU)”. „Direc-

þia palestinianã va studia în urmã-
toarele ore opþiunea de a se îndrepta
cãtre Consiliul de Securitate ºi de
a adera la organizaþiile internaþio-
nale dacã Israelul nu revine asu-
pra noilor sale decizii de coloniza-
re”, a adãugat el. Mahmoud Ab-

bas s-a angajat, în iulie, sã suspen-
de orice cerere palestinianã de ade-
rare la organizaþiile internaþionale,
inclusiv la instanþele judiciare sus-
ceptibile de a urmãri Israelul, pe
perioada celor nouã luni destinate
negocierilor de pace.

Un studiu despre impactul radiaþiilor produse în
urma catastrofei de la Fukushima asupra locuitori-
lor prefecturii în care este situatã centrala atomicã
a relevat cã 26 de minori sunt bolnavi de cancer al
tiroidei ºi alþi 32 sunt suspectaþi cã ar avea aceeaºi
maladie, fãrã a se stabili însã cu precizie o legãturã
cu dezastrul nuclear, relateazã AFP. Aproape
240.000 de persoane au fost testate din momentul
accidentului de un comitet care urmãreºte starea
de sãnãtate a locuitorilor regiunii. Numãrul cazuri-
lor de cancer confirmate dupã o intervenþie chirur-
gicalã este de 26, adicã de opt ori mai mare decât
cele menþionate în raportul precedent, datând din
luna august. Numãrul cazurilor suspecte la indivizi
care nu au fost supuºi încã unei intervenþii chirur-
gicale a crescut ºi el de la 25 la 32. Specialiºti man-
dataþi de autoritãþile prefecturii presupun totuºi cã

aceste cazuri nu sunt provocate de cutremurul din
11 martie 2011, urmat de un tsunami puternic, ba-
zându-se în aceastã estimare pe date comparative,
în special pe cele constatate dupã dezastrul de la
Cernobâl (Ucraina), în 1986. Ar fi încã prea de-
vreme, potrivit lor, ca aceste cancere sã fi apãrut
deja dupã doar doi ani ºi jumãtate de la catastrofã,
fiind necesari îndeobºte între 3 ºi 5 ani pentru a se
putea stabili o legãturã între cauzã ºi efect în ast-
fel de cazuri. Totuºi, pãrinþii copiilor vizaþi nu se
pot împiedica sã nu presupunã cã motivul îmbol-
nãvirii acestora este expunerea la radiaþii (în spe-
cial iod 131) în cursul primelor zile de dupã ca-
tastrofã. Tiroida este un burete pentru iod (mate-
rie primã pentru fabricarea hormonilor tiroidieni),
în special la copilul în creºtere. Aceastã glandã
este deci vulnerabilã în mod deosebit la emisiile

de iod 131 radioactiv în caz de accident nuclear.
Din acest motiv, pentru a asigura tiroida se reco-
mandã absorbþia de iod stabil. Totuºi, în cazul
Fukushima, aceastã mãsurã nu a fost luatã.

Japonia: 26 de cazuri de cancer al tiroidei confirmate
ºi alte 32 probabile la copii din zona Fukushima

Raport ONU: Suprafeþele
cultivate cu opiu au atins
un nivel record în
Afganistan în 2013

Suprafeþele cultivate cu opiu
au atins un nivel record în
Afganistan în 2013, care s-ar
putea explica prin intenþia
producãtorilor de a se pune la
adãpost de o eventualã destabili-
zare a þãrii dupã retragerea
NATO, la sfârºitul lui 2014,
potrivit unui raport ONU
publicat ieri ºi citat de MTI.
Întinderea suprafeþelor cultivate
cu opiu a trecut de la 154.000 de
hectare în 2012 la 209.000 în
2013 (plus 36%), depãºind
recordul precedent, stabilit în
2007, afirmã Biroul Naþiunilor
Unite împotriva drogurilor ºi
criminalitãþii (UNODC) în
raportul sãu anual pe aceastã
temã. Consecinþa directã a fost
aceea cã producþia de opiu, din
care se extrage în special heroi-
na, a atins 5.500 de tone în 2013
(plus 49% în raport cu 2012),
adaugã documentul, redactat în
comun de serviciile ONU ºi
administraþia afganã. Acest
raport subliniazã în plus cã
producþia de opiu ar putea fi
superioarã, fãrã „condiþii
meteorologice nefavorabile, în
special în regiunile din sud ºi
vest”, o zonã cu mari suprafeþe
de opiu. Potrivit UNODC,
cultivatorii ar putea sã-ºi fi
crescut producþia de opiu „pentru
a-ºi pãstra averile în perspectiva
unui viitor nesigur, care ar putea
rezulta din retragerea trupelor
internaþionale anul viitor”.
Arabia Sauditã refuzã
oficial sã-ºi preia locul
în Consiliul de securitate

Arabia Sauditã a anunþat
oficial ONU, marþi, cã refuzã sã-
ºi ocupe locul în Consiliul de
Securitate, în pofida alegerii
pentru aceastã instanþã, lãsându-
l liber eventual Iordaniei,
relateazã AFP. Reprezentantul
Arabiei Saudite la ONU, Abdal-
lah Al-Muallimi, a scris secreta-
rului general al Naþiunilor Unite,
Ban Ki-moon, pentru a-l informa
despre aceastã decizie. „Doresc
sã vã informez cã guvernul
Regatului Arabiei Saudite a
decis cã, din nefericire, Arabia
Sauditã nu va fi în mãsurã sã-ºi
ocupe locul în Consiliul de
Securitate”, indicã scrisoarea. O
copie a unui comunicat emis de
Ministerul Afacerilor Externe
saudit, luna trecutã, era ataºatã
scrisorii. Textul respectiv critica
Consiliul pentru neputinþa sa de
a acþiona în conflictul sirian.
Arabia Sauditã a obþinut pentru
prima oarã un loc în Consiliul de
Securitate al ONU luna trecut,
dar în ziua urmãtoare acestei
alegeri, Riadul i-a surprins pe
conducãtorii lumii anunþând cã
refuzã acest loc, fapt fãrã
precedent, prin care protesta
împotriva inactivitãþii Consiliu-
lui în dosarul sirian. Riadul a
denunþat, de asemenea, absenþa
progresului în eforturile pentru a
se pune capãt conflictului
israeliano-palestinian.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Titular Primãria comunei Mã-
ceºu de Jos, cu sediul în satul
Mãceºul de Jos, strada Acade-
mician ªtefan Berceanu, nr. 12
anunþã elaborarea prim ei ver-
siuni a planului: REACTUALI-
ZARE PLAN URBANISTIC GE-
NERAL - COMUNA MÃCEªUL
DE JOS, JUDEÞUL DOLJ ºi
declanºarea etapei de încadra-
re pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Craiova, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
judeþul Dolj ºi la sediul Primã-
riei Mãceºu de Jos, cu sediul
în satul Mãceºul de Jos, strada
Academician ªtefan Berceanu,
nr. 12, judeþul Dolj. Comentarii-
le ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Craiova
în termen de 18 zile calenda-
ristice de la data publicãrii în
mass-media.
NICK S.P.R.L Craiova in calita-
te de lichidator judiciar al debi-
toarei S.C ASMAR S.R.L vinde
la licitatie publica cu strigare
constructie cu nivel de inalti-
me P+1E+M cu destinatie lo-
cuinta cu suprafata utila 156,87
mp si suprafata construita 82
mp si teren intravilan aferent in
suprafata totala de 250 mp din
care 168 mp liber de construc-
tii situate in Craiova str. Pictor
Barbu Iscovescu  nr. 2. jud. Dolj.
Pretul bunurilor scoase la van-
zare este de 331.681 lei. Licita-
tia va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Craiova,

Calea Bucuresti, nr. 15 B, jud.
Dolj, in data de 29.11.2013 ora
1200. Relatii suplimentare la tel.:
0251415158 e.mail: nicksprl@y-
ahoo.com.
 MICLESCU VALENTIN, NITU-
LESCU CODRUT CALIN si NI-
TULESCU ANEMARIE IZABELA
pentru SC ONIOPTIC SRL repre-
zentat prin PREOTEASA DRA-
GOS, titular al proiectului
“SCHIMBARE DE DESTINATIE
DIN SPATIU COMERCIAL (ALI-
MENTATIE PUBLICA) IN CEN-
TRU MEDICAL CU MODIFICARI
STRUCTURALE, REFACERE
FATADE SI FIRMA LUMINOA-
SA” anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de
încadrare de catre Agentia pen-
tru Protectia Mediului Dolj în
cadrul procedurilor de evalua-
re a impactului asupra mediu-
lui, propus a fi amplasat în Mu-
nicipiul Craiova, bulevardul Ni-
colae Titulescu, nr. 2, judetul
Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare si motivele care o funda-
menteazä pot fi consultate la
sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului APM
Dolj din Craiova, str. Petru Ra-
res, nr. 1, în zilele luni-joi intre
orele 8.00-16.30 si vineri orele
8.00-14.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet office-
@apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de
la data publicarii prezentului
anunt, pâna la data de 19.11.2013.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã
în data de 25.11.2013, ora 1000, licita-
þie publicã în vederea închirierii unor
spaþii libere, cu destinaþia de cabinet
medical, situate în Centrul Medical
Brazda lui Novac din Craiova, strada
General ªtefan Fãlcoianu nr. 1.

Documentaþia de licitaþie se poate ri-
dica de la sediul Consiliului Judeþean
Dolj, Calea Unirii nr. 19, Craiova, ca-
mera nr. 5, începând cu data publicã-
rii anunþului.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea Uni-
rii nr. 19, Craiova, pânã la data de
25.11.2013, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Alte informaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul de telefon  0251/
408.320; 408.322 sau la camera nr. 5
a Consiliului Judeþean Dolj.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªINIS-
TE MAROCHINÃRIE.
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.
Pregãtesc la domiciliu
elevi de clasele I–IV. Te-
lefon: 0720/536.468.
Pregãtesc contabilitate
– studenþi, ºomeri etc.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã meditez
matematicã. Telefon.
0761/329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0758/063.773;
0744/390.775.
Execut lucrãri gresie ºi
faianþã, tencuieli, zu-
grãveli, finisaje. Tele-
fon: 0736/003.526.
Fac menaj sau bonã.
Telefon: 0762/047.095.

Reparaþii termopane.
Telefon: 0761/136.407.
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul
clientului. Telefon: 0740/
895.691; 0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Particular vând (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 spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.
Vând apartament 2 ca-
mere. Telefon: 0351/
175.746.
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Vând apartament 2
camere 6/10 Brazdã,
lângã Big Family. Preþ
negociabil. Telefon:
0752/963.770.
Vând apartament 2
camere transformat în
3, ultramodern cu cen-
tralã, mobilier ºi garaj,
(în spate la Billa). Preþ
65.000 Euro negocia-
bil. Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament 2
camere central. Tele-
fon: 0770/682.554.

Vând apartament 2
camere decomandate,
Calea Bucureºti, zona
Institut. Telefon: 0770/
334.956.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere, Calea Bucureºti.
Telefon: 0784/122.199.
Vând apartament 3
camere decomandate,
superb, preþ negocia-
bil, zona Ciupercã. Te-
lefon: 0742/872.319,
0748/195.954.

Particular, apartament
3 camere, îmbunãtã-
þiri, 70 mp, 1 Mai (lan-
ga Poligrafie). 45.000
Euro negociabil. Tele-
fon: 0721/218.871.

CASE
Vând 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 5 camere,
comuna Caraula. Te-
lefon: 0746/260.588.
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 garsoni-
erã Craiova, + diferenþa.
Telefon: 0742/097.486.
Vând casã comuna
Urzicuþa 4 camere +
3500 mp. Telefon:
0722/651.544.

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

TERENURI
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând teren extravilan
ºi pãdure. Telefon:
0766/582.831.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.

Vând 4000 m teren in-
travilan, Predeºti, ide-
al pentru casã, zonã
pitoreascã, 10.000 E,
negociabil. Telefon:
0762/109.595
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 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 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Do-
brogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
VÂND TEREN ZONA
PASARELA PIELEªTI
DE 70 – 75.000 MP. TE-
LEFON: 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. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ convena-
bil. Telefon: 0746/
467.922; 0744/220.492.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
sau garsonierã direct
de la proprietar. Tele-
fon: 0745/589.825.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic vinde lemne

pentru foc la
preþul de 120 lei/tona,

crengi la preþul
de 25 lei/tona

ºi vaci de lapte
din rasa Holstein Friza
la preþuri avantajoase.

Adresa: ªoseaua
Bãlceºti, nr. 54.

Telefon: 0765/233.013.

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”!

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând OPEL CALI-
BRA, an 1996, motor
1998, 116 CP, full,
1600 euro. Telefon:
0766/859.357.
Vând  Peugeot 806,
benzinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Bariera
Vâlcii nr. 63. Craiova.
Telefon: 0766/466.171.

Vând Volvo Break, fa-
bricaþie 1995, full, înscri-
sã Bulgaria, preþ 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0729/977.036.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând plug ºi grapã
pentru boi. Telefon:
0251/421.727.
LG OPTIMUS L5 II E
460, 550 RON (Nou),
Nokia 113, 100 RON,
garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând cazan þuicã, inox
alimentar, de 100 litri.
Telefon: 0766/304.708.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Tele-
fon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând canapea de o
persoanã cu spãtar ºi
ladã tip recamier 70 lei.
Telefon: 0767/989.439;
0770/303.445.

Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cup-
tor cu microunde geam
spart 40 lei. Telefon:
0770/303.445; 0767/
989.439.
Vând Ceragem 2000
lei sau 450 euro. Tele-
fon: 0351/409.381.
Cedez la cimitirul Si-
neasca loc de veci 9
m.p. (2 locuri). Telefon:
0745/094.137.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamo-
tatã  tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Te-
lefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de mar-
murã, bitum, abric, þea-
vã neagrã, schelã me-
talicã. Telefon: 0731/
989.215.
Vãnd 80 baniþe de
grâu vechi. Telefon:
0765/291.628.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic han-
dicap, masã sufragerie 6
persoane, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.

Vând vioarã nouã, un
sfert arcuº, cutie. Te-
lefon: 0727/804.400.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
PRESÃ ULEI, origina-
lã fabricã, preþ 5000
RON. Telefon: 0764/
834.799.
Vând cauciucuri 155/13
cu jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu bu-
telie, polizor (flex) D125/
850W nou, canistrã 20
litri aluminiu nouã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând ieftin un injector
pentru cazan pentru în-
cãlzire. 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, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut nemþeºti,
româneºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând þeavã neagrã 40
ml, robineþi, ventile fon-
tã noi diverse mãrimi.
Telefon. 0731/989.215.

Vând cârlige jgheaburi
acoperiº, arzãtoare Ø
600 gaze sobã, polizor
(flex) D 125/850W,
cauciucuri 155/13 cu
jantã, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bute-
lie, ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0723/ 653.261;
0770/561.521.
Vând 2 gropi, Cimitirul
Romaneºti, cu lucrare
fãcutã. Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº, preþ
160 lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc, fra-
sin, salcâm ºi diverºi pu-
ieþi pomi fructiferi ºi sãl-
batici pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880;
0253/285.145.
Vând dozator de bere,
tub CO2, aparat fax, as-
pirator, balanþã Berkel,
cuier panou, maºinã de
cusut Singer. Telefon:
0746/660.001.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. opticã.
Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damige-
ne 10-15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/303.445.

Vând uºi cu toc, de in-
terior, cu geam, date
cu lac, tuburi CO2, do-
zator bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar electronic
30 kg, 250 lei, casã de
marcat Activa Magic,
250 lei negociabil. Te-
lefon:  0766/355.375.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300. Preþ 200 lei. Re-
laþi la telefon: 0748/
057.590.
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 tra-
tate, piese Dacia noi,
calculator instruire co-
pii, flex mare, aparat
sudurã. Telefon: 0735/
445.339.
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Vând butelie aragaz,
masã televizor, covor,
aragaz voiaj cu bute-
lie, maºinã de cusut,
plãci muzicã popularã
ºi uºoarã (0,50-1 leu),
husã automobil. Tele-
fon: 0720/929.024.
Vând frigider – index,
aragaz + butelie, aer
condiþionat, mobilã
bucãtãrie, ºifonier uºi
glisante, covoare. Te-
lefon: 0752/142.493.
Vând mobilã dormitor,
sufragerie, bucãtãrie,
bibliotecã Dana, maºi-
nã de cusut, lustrã, ca-
napea, covor. Telefon:
0720/929.024.
2 morminte Cimitirul
Ungureni. Telefon:
0351/437.906.
Vând 4 locuri de veci,
douã pe o parte supra-
puse ºi douã pe o parte.
Telefon: 0729/977.036.
Vând bicicletã copii 2-
4 ani (50 Ron), televi-
zor bucãtãrie, 2 radio
casetofoane (30 Ron/
buc). Telefon: 0729/
977.036.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând mobilã, calcula-
tor, combinã frigorificã,
loc de veci (Craiova
Nord), robot de bucã-
tãrie, diverse. Telefon:
0762/559.132.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.
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 pen-
tru cãldurã instant
apã caldã, ºemineu
pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 0,7 ha pãdure
situatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Cra-
iova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr urgent, la
orice preþ, câine
mascul Husky, pen-
tru împerechere,
având 2 ani. Telefon:
0748/151.241.
Cumpãr moarã fãrã
Electromotor de po-
rumb ºtiuleþi (uroaie ºi
mãlai). Telefon: 0766/
304.708.
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.
Inchiriez teren Calea
Bucureºti km 11, ideal
pentru parc auto, la DE
2000 sau 1000m, des-
chidere 35 m sau
vând. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez camerã sau 2
camere la bloc, Calea
Bucureºti, exclusiv fa-
milie. Telefon: 0762/
047.095.
S.C. închiriazã spaþii
de producþie, birouri ºi
depozitare. Telefon:
0770/ 887.454.
Închiriez spatiu comer-
cial în municipiul Cra-
iova, str. Lipscani, 300
mp, dispus pe trei ni-
veluri. Telefon: 0745/
130.705.
Închiriez pe termen
scurt apartament 2 ca-
mere, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0351/401.251,
dupã ora 17.00.
Închiriez apartament 2
camere, zona hotel Jiu.
Preþ fix 200 euro. Tele-
fon: 0742/159.941.
Închiriez garsonierã
complet mobilatã zona
Lãpuº, ºcoala M. Emi-
nescu. Telefon: 0762/
299.913.
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 ma-
gazine pe perioadã
n e d e t e r m i n a t ã ,
zonã cu vad. Tele-
fon: 0761/665.763.
Magazin, birou, depo-
zit, str. Dezrobirii, nr.
59. Telefon: 0351/
437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona George
Enescu, strada Fãgã-
raº. Telefon: 0766/
463.563.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã
cu doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0 7 4 0 / 8 9 5 . 6 9 1 ;
0785/103.411.
Doresc sã cunosc
craiovean vãduv
nefumãtor pentru
alungarea singurã-
tãþii, vârsta 56-70
ani. Telefon: 0735/
325.233.

CITAÞII
VLÃDOIANU ANTO-
NETA cheamã în ju-
decatã pe PÃPÃRO-
IU CASANDU la jude-
cãtoria Craiova pen-
tru 28.11.2013 Com-
pletul CF 10, dosar
6438/215/2013, pen-
tru uzucapiune.

DIVERSE
Cedez 4500 m.p. teren
extravilan pentru repa-
raþii casã + anexe sau
cedez 4000 m.p. teren
intravilan pentru un
apartament cu 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Caut persoanã auto-
rizatã ptr. cadastru în
Craiova. Telefon:
0770/333.559; 0351/
401.251.
Confecþionez ºi mon-
tez curea canelatã
pentru maºinã de cu-
sut. Telefon: 0251/
531.294.
Caut sã fac menaj sau
îngrijire copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/568.897;
0751/ 911.417.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
student eliberatã de
Universitatea din Cra-
iova pe numele DINCÃ
PATRIK BOGDAN. Se
declarã nulã.

DECESE
Cu durere în suflet,
fam. PETRIA anunþã
trecere în nefiinþã a
celui care a fost ION
PETRIA, soþ, tatã, bu-
nic, ºi prieten iubitor.
Înmormântarea va
avea loc vineri, 15 no-
iembrie 2013, la orele
12:00, în comuna
Goicea, judeþul Dolj.
PSD Dolj este alãturi
de fam. PETRIA la
greau încercare prin
care trece, prin pier-
derea celui care a fost
Ion Petria, viceprimar
al comunei Goicea.
Dumnezeu sã îl odih-
neascã în pace!
Marin Dumitru este
alãturi de prietenul
Mircea Pospai la de-
cesul mamei. Since-
re condoleanþe!



joi, 14 noiembrie 2013 cuvântul libertãþii / 15sp   rt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Digi Sport 2

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Dinamo Minsk – FC Barcelona /
19:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Corona Braºov – HCM Baia Mare /
21:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: HC Metalurg – Vardar Skopje / 1:00 –
FOTBAL – Campionatul Brazilei: Atletico Mineiro – Internacional.

Digi Sport 3

18:00, 20:15, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Lokomotiv Kuban Krasnodar
– Laboral Kutxa Vitoria, Fenerbahce Istanbul – JSF Nanterre, Unicaja Malaga –
Montepaschi Siena.

Dolce Sport 1

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Dinamo Minsk – FC Barcelona /
21:45 – FOTBAL – Under 21, calificãrii CE 2015: Anglia – Finlanda.

Dolce Sport 2

13:30 – NATAÞIE – Cupa Mondialã de la Beijing (China) / 21:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: HC Metalurg – Vardar Skopje.

Sport.ro

21:45 – FOTBAL – Under 21, calificãrii CE 2015: Anglia – Finlanda.

Eurosport

15:00 – BOWLS – Open-ul Scoþiei: etapa a 6-a.

Sorþii au fost cruzi, ºi
doar unul dintre Zlatan
Ibrahimovici ºi Cristiano
Ronaldo va fi prezent la
Cupa Mondialã din vara
anului viitor.

Actualul atacant al celor
de la PSG a vorbit în Gaz-
zetta dello Sport despre
dubla manºã pe care Sue-
dia o va disputa împotriva
Portugaliei ºi a mãrturisit
cã se simte dator sã ducã
naþionala þãrii sale la com-
petiþia brazilianã.

“Portugalia are o echi-
pã foarte bunã, plinã de
individualitãþi ºi în mod
normal porneºte cu prima
ºansã. Noi însã am termi-
nat pe locul doi într-o gru-
pã cu Germania, care e cea mai
bunã reprezentativã din Europa, în
timp ce ei au terminat pe doi o
grupã pe care trebuiau sã o câºti-

Ibrahimovici: „Portugalia porneºte cu prima
ºansã, dar noi meritãm sã mergem la CM”

ge (n.r. Rusia s-a calificat direct).
Meritãm sã mergem la mondial” a
declarat Ibrahimovici.

Vârful suedez de 32 de ani le-a

dezvãluit jurnaliºtilor italieni
cum pot ajunge nordicii la tur-
neul final din 2014. “Dacã
vom reuºi sã greºim mai pu-
þin decât ei în cele douã par-
tide cred cã putem ajunge în
Brazilia. Oricum eu sunt cã-
pitanul naþionalei ºi trebuie
sã duc echipa la Cupa Mon-
dialã”, a mai spus atacantul
lui PSG.

Primul meci dintre cele
douã este programat a se dis-
puta, mâine searã, de la ora
21:45, pe “da Luz”, din Lisa-
bona, în timp ce returul este
programat patru zile mai târ-
ziu, pe “Friends Arena”, din
Stockholm.

În afarã de Portugalia –
Suedia ºi, bineînþeles, de Gre-

cia – România, Ucraina – Franþa ºi
Islanda – Croaþia sunt celelalte
douã partide din play-off-ul euro-
pean pentru CM.

Englezii au scris
pentru prima datã
zilele trecute despre
faptul cã Dan
Petrescu este dorit
în Premier League.
ªi nu în cel din
Rusia, unde e
antrenor la Dinamo
Moscova, ci în cel
adevãrat, din
Anglia.

Mai întâi, cei de
la Daily Mail au
notat cã românul a
intrat în atenþia
formaþiei londoneze
Fulham (locul 18), unde “s-ar
lupta” cu fostul sãu coleg de
pe vremea când evolua la
Chelsea, Roberto di Matteo,
pentru a-i lua locul olandezului
Martin Jol. Apoi, ieri, cei de la
Mirror au venit cu un alt
nume. Ei au scris cã noul
director sportiv al echipei
Crystal Palace, Iain Moody,
mare fan al lui Petrescu de

Dupã Fulham, presa englezã susþine
cã Dan Petrescu ar fi dorit ºi la Crystal Palace

când juca la Chelsea, îl vrea
neapãrat. Aºa cã i-ar fi transmis
pe mai multe cãi sã-ºi rezolve
cumva situaþia din Rusia ºi i se
va pregãti o ofertã.

Nou-promovatã în acest
sezon, Crystal Palace, la
rându-i o grupare londonezã, e
ultima în clasamentul din
Premier League, cu doar patru
puncte în 11 etape.

Este ºtiut faptul cã Robert Lewandow-
ski o va pãrãsi pe Borussia la finalul cam-
pionatului. Atacantul polonez îºi va înche-
ia socotelile cu echipa germanã la varã,
dar deocamdatã nu este clarã viitoarea sa
destinaþie.

Astfel stând lucrurile, Jurgen Klopp ºi
oficialii trupei “galben-negre” au intrat deja
în febra cãutãrii unui nou atacant
cel puþin la fel de valoros pre-
cum Lewandowski. Iar potrivit
celor de la Bild, germanii s-au
oprit asupra revalaþiei din Prime-
ra: Diego Costa (25 de ani).

Vârful lui Atletico Madrid a
reuºit un sezon excepþional
pânã acum în Primera ºi va
evolua la Cupa Mondialã de anul
viitor în tricoul Spaniei, dupã
ce a ales selecþionata ibericã în
detrimentul þãrii în care s-a
nãscut, Brazilia.

Conform sursei citate, Atle-

Josep Guardiola are parte de
veºti bune înaintea derby-ului cu
Borussia Dortmund, care se va dis-
puta sãptãmâna viitoare. Thiago Al-
cantara, jucãtorul adus de Guar-
diola la Bayern, de la Barcelona, a
revenit la antrenamentele liderului
din Bundesliga.

Mijlocaºul spaniol a fãcut o
ºedinþã de pregãtire completã, ast-
fel cã Bayern se poate baza pe el
în cel mai scurt timp.

Thiago Alcantara nu a mai evo-
luat pentru Bayern din etapa a treia
a campionatului, de pe data de 24
august, când s-a accidentat la li-
gamentele de la glezna dreaptã, în
derby-ul bavarez cu FC Nurnberg, câºti-
gat de echipa sa cu 2-0.

“Bine ai revenit la antrenamente, Thia-

Dortmund pregãteºte o mega-loviturã!
tico i-a stabilit o clauzã de reziliere de 24
de milioane de euro, sumã pe care Borus-
sia ar fi fost de acord sã o achite. Costa
mai are contract cu gruparea din Madrid
pânã la finalul sezonului 2017-2018, dar
din moment ce germanii sunt dispuºi sã-i
plãteascã clauza, atacantul de origine bra-
zilianã poate ajunge în Bundesliga din varã.

Thiago Alcantara,
înapoi la antrenamentele lui Bayern

go!”, a fost mesajul celor de la Bayern,
postat pe contul oficial de twitter al clu-
bului.

Jucãtorul Barcelonei, Lionel Messi, care
va fi indisponibil între ºase ºi opt sãptãmâni
din cauza unei rupturi la coapsa stângã, a
mulþumit fanilor pentru sprijinul acordat ºi
ºi-a exprimat regretul cã nu
poate „juca în aceste mo-
mente”.

„Este pãcat cã nu joc cu
echipa mea în aceste mo-
mente. Cel mai important
acum este sã mã recupe-
rez foarte bine pentru a-mi
putea ajuta colegii ºi, ast-
fel, sã le mulþumesc pen-
tru sprijin în cel mai bun
mod pe care îl ºtiu: jucând
fotbal”, a scris Messi pe
Facebook.

Argentinianul s-a acci-

Messi: „Cel mai important
este sã mã recuperez foarte bine”

dentat în minutul 21 al partidei Betis – Bar-
celona, scor 1-4, duminicã seara. El va re-
aliza prima parte a recuperãrii la Barcelo-
na, iar pe cea de-a doua, “acasã”, la Bue-

nos Aires.
Aceasta este a treia

accidentare a lui Messi
în sezonul 2013/2014.
La 21 august, în turul
Supercupei Spaniei cu
Atletico Madrid, Messi
a suferit o accidentare
la piciorul stâng, fiind
indisponibil o sãptãmâ-
nã, iar la partida cu Al-
meria, din 28 septem-
brie, a acuzat o leziune
la piciorul drept, fiind
absent trei sãptãmâni.
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Revelaţia celor de la CS Univer-
sitatea Craiova în a doua parte a
turului, Răzvan Gorovei, şi-a câş-
tigat locul de titular  în principal
datorită prestaţiilor sale, nu doar a
statutului de junior care l-ar forţa
pe Stângă să-l folosească. Goro-
vei (19 ani) a fost transferat în vară
în Bănie, dar din cauza unui litigiu
cu vechiul său club, CSMS Iaşi,
abia la finalul lui octombrie a putut
fi utilizat. „Au fost trei luni grele,
în unele momente simţeam că sunt
la un pas să clachez. Erau mulţi
care îmi ziceau că nu se va câştiga
procesul cu Iaşiul şi mă voi întoarce
acolo. La mijlocul lui octombrie am
aflat că sunt bun de joc. Mi-am
dorit foarte mult să evoluez la Cra-
iova. Primul gol cu CSM Râmnicu
Vâlcea a fost foarte important pen-
tru meci, am prins curaj. Când joci
pe Oblemenco e o senzaţie deose-
bită, te trec fiorii când şti ce le-
gende au jucat aici, iar toată lumea
se aşteaptă de la noi să readucem
acele momente. E greu,  dar  nu

Lung jr. n-a mai
plecat în Grecia

Cei 24 de tricolori au plec at
aseară în Grecia, de pe Aeroportul
„Henri Coandă”. Starea sănătăţii
portarului Ciprian Tătăruşanu s-a
îmbunătătăţit, acesta antrenându-
se împreună cu ceilalţi tricolori. În
aceste condiţii, selecţionerul Vic-
tor Piţurcă a decis ca al patrulea
portar din lot, Silviu Lung jr, cărui
i-a decedat bunica, să nu mai facă
deplasarea la Atena. Piţurcă va alege
portarul titular între Tătăruşanu,
Lobonţ şi Pantilimon.

Liga a IV-a Dolj,
rezultatele etapei
a 15-a

CS
Universita-
tea II –
Victoria
Celaru 4-1,
Şcoala de Fotbal GP – Progresul
Segarcea 0-1, Danubius Bechet –
Vânătorul Desa 8-0, Dunărea
Bistreţ – Prometeu Craiova 2-1,
CS Işalniţa – Viitorul Cârcea 2-1,
Recolta Ostroveni – Amaradia
Melineşti 3-1. Dunărea Calafat a
stat. Conduc în clasament, la
egalitate de puncte, 31, Calafatul
şi Bistreţul.

Gorovei: „Vreau să fiu noul Florin
Costea al Craiovei”
„Decarul” Craiovei îşi propune să fie unul dintre golgheterii echipei
şi spune că Stângă i-a dat încrederea de care avea nevoie

imposibil“, a declarat Gorovei. Par-
cursul bun al echipei i-l atribuie în
principal lui Ovidiu Stângă: „În pri-
mul rând e meritul domnului Stân-
gă, antrenamentele sunt mult mai
axate pe tactică, ne-a dat încre-
dere,  ne-a făcut să c onştientizăm
că jucăm la o echipă mare“.  Go-
rovei are şi un model de la Craio-
va, tot un „decar” ca şi el, Florin
Costea: „Ştiu că suporterii îşi do-
resc să marchez mai mult, dar tre-
buie să îmi ştie s ituaţia,  că am
doar patru meciuri, dar îi voi mul-
ţumi cât de c urând. Încet, sper să
nu mă oprească nimeni. Aş vrea
să fiu urmaşul lui Costea aic i în
Oltenia, să dau goluri şi să aduc
suporterii la meci. Vreau să fiu
adevăratul număr 10 al Craiovei“.
Gorovei a debutat la CS Universi-
tatea pe 19 octombrie, la Motru,
iar primul gol l-a marcat în minu-
tul 7 al confruntării cu CSM Râm-
nic u Vâlc ea. La acţiunile lotului
naţional under 18 a avut mai mul-
te convocări,  evoluând şi într-un

amical împotriva reprezentativei
similare a Olandei.

Alb-albaştrii zboară spre Bistriţa
Ovidiu Stângă a declarat după

meciul câştigat la Piteşti cu Miove-
niul că nu a mai întâlnit în România
punctualitate din punct de vedere
financiar precum la CS Universita-
tea. Condiţiile oferite se pot con-
stata şi prin faptul că deplasarea ol-
tenilor pentru meciul de la Bistriţa
se face cu avionul. Astăzi, Curelea
şi compania decolează cu un char-
ter spre Târgu Mureş, de acolo ur-
mând să fie preluaţi de autocarul
clubului până la Bistriţa.

Vizitaţi de Dragicevic
Atacantul sârb Ivan Dragicevic

a fost ieri dimineaţă la antrenamen-
tul condus de Ovidiu Stângă. „Mă
simt din ce în ce mai bine. După un
control la Bucureşti, voi începe an-
trenamentele la Belgrad, unde exis-
tă unul dintre cele mai performante
centre de fitness din Europa de Est.
Sunt nerăbdător să revin. Până
atunci, le ţin pumnii băieţilor pentru
meciul de la Bistriţa şi cele ce vor
urma”. Dragicevic s-a accidentat la
un antrenament dinaintea jocului cu
Olimpia Satu Mare, a fost operat
de ligamente încrucişate şi sta de-
parte de gazon minim 6 luni.


