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BRATU-MIB

- Toţi amicii mei mi-au dat sfaturi
cum s-o cuceresc pe nevastă-mea. Dar
nici unul, Popescule, nu mi-a spus cum
să scap de ea.
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Primarul Craiove i, Lia Olguţa Vas ile scu,
împreună cu minis trul Sănătăţii, Nicolae

Bănicioiu, au inaugurat, ieri, etajul al III-lea al Spitalului
de  Boli Infecţioase care  se modernizează cu fonduri de la
bugetul local. Tot ieri, ministrul Sănătăţii a vizitat ş i sec-
ţia de  copii a Spitalului Municipal „Filantropia”, care se
află lângă Parcul „Romanescu” ş i care a fost reabilitată
tot în această vară de  Primăria Craiova.
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Când jandarmii
sunt chemaţi să
apere domeniul
public al statului

Comitetul judeţean pentru situaţii
de urgenţă Dolj s-a văzut pus în faţa
unui caz de forţă majoră. Şi anume
să abiliteze, prin Ordinul nr. 316/4
noiembrie a.c. al prefectului de
Dolj, Sorin Răducan, „ocuparea,
pentru o perioadă de 30 de zile, în-
cepând cu data de 5 noiembrie a.c.,
a terenului (n.r. – domeniu public al
statului) situat pe teritoriul comu-
nei Gherceşti – Tarlaua 41, Parcela
467 – pentru executarea lucrărilor
specifice la obiectivul «Conductă de
transport gaze naturale DN 600,
conducta de înmagazinare Gherceşti
– panou de măsură SDE Craiova,
judeţul Dolj»”. O lucrare de maxi-
mă necesitate şi urgenţă pentru ne-
voile populaţiei.

Construcţia
spitalului
regional, licitată
în februarie

În cadrul celui de-al III-lea
contract de finanţare,

Zece noi
echipamente
pentru intervenţii
în situaţii
de urgenţă

Agenţia de Dezvoltare Interco-
munitara Sud Vest Oltenia „se pri-
meneşte” cu zece noi echipamen-
te pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă. Acestea se adaugă celor
54 de echipamente deja achiziţio-
nate şi funcţionale în cadrul pri-
melor două contracte implemen-
tate de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Sud Vest Oltenia.

Un mort şi trei
răniţi în accident
pe Centura de
Nord Craiovei
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Guvernul din România a trimis
Facebook 16 cereri pentru
informaþii despre utilizatori

Cererile din partea guvernelor
privind informaþii despre utilizato-
rii Facebook au crescut cu 24% în
doar ºase luni, a declarat gigantul
social media, aproape jumãtate
dintre acestea venind din SUA.
România a trimis ºi ea 16 cereri.
Între ianuarie ºi iunie, guvernele
de pe glob au trimis 34.946 de
cereri pentru date, conform celui
mai recent raport de transparenþã
al Facebook. România a trimis 16
cereri despre 20 de conturi
de Facebook, 50% dintre acestea
fiind onorate, cel puþin parþial, de
compania americana. Per total
însã, SUA a dominat cererile, cu
15.433, pentru peste 23.000 de
conturi. 80,15% dintre aceste
cereri au primit rãspuns de la
Facebook. La nivel global,
Facebook a oferit informaþii în
circa 80% din cazuri, multe dintre
acestea având ca scop începerea
unor anchete. În aceeaºi perioadã
de timp, Twitter a primit 2.058 de
cereri din partea guvernelor,
dintre care 1.257 din partea SUA,
oferind informaþii în 73% din
cazuri.

Alcoolul ºi tutunul
se vor ieftini anul viitor,
dar se va scumpi benzina

Guvernatorul BNR, Mugur
Isãrescu, a anunþat ieri cã preþurile
la tutun ºi alcool vor scãdea anul
viitor, întrucât a fost deja parcurs
calendarul de aliniere a nivelurilor
accizelor, iar BNR prognozeazã o
ieftinire medie de 0,1%, în special
din accize, în timp ce benzina se va
scumpi cu 0,3%, cel mai probabil
pe o estimare de creºtere a preþului
internaþional al petrolului. „La
produsele din tutun ºi bãuturi
alcoolice avem creºteri în 2014 ºi
scãderi în 2015. Sunt legate de
faptul cã tot programul de accizare
a fost îndeplinit, deci nu mai vedem
aici probleme deosebite”, a spus
Isãrescu la prezentarea raportului
trimestrial privind inflaþia.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a
anunþat, ieri, cã maghiarii sunt liberi sã
voteze dupã cum le dicteazã conºtiinþa,
el precizând cã decizia privind sprijinul
Uniunii în turul al doilea a fost îngreuna-
tã de „revenirea în ecuaþie” a lui Corne-
liu Vadim Tudor, catalogatã ca „un gest
neaºteptat ºi de neînþeles”. Hunor a vor-
bit, într-o conferinþã de presã desfãºu-
ratã la Cluj-Napoca, despre faptul cã
eventuala prezenþã a lui Cãlin Popescu
Tãriceanu ca premier ºi alãturarea valo-
rilor liberale actualei coaliþii ar însemna
„o guvernare echilibratã”, transmite co-
respondentul Mediafax. Pe de altã parte,
însã, el a explicat cã decizia UDMR a
fost îngreunatã de revenirea în „ecuaþia
politicã” a liderului PRM, subliniind cã
„nu putem fi alãturi de Vadim Tudor nici
mãcar pentru o orã, nu înþelegem de ce a fost
scos de dupã cordonul sanitar. Nu putem asu-
ma sã fim de aceeaºi parte cu Corneliu Vadim
Tudor”.  Potrivit liderului UDMR, Vadim re-
prezintã toate principiile împotriva cãrora co-
munitatea maghiarã a luptat, adicã naþionalis-
mul extrem ºi ura faþã de maghiari. Referitor
la candidatul ACL la prezidenþiale, Hunor a
explicat cã membrii Consiliului Permanent al

Klaus Iohannis, s-a clasat pe pri-
mul loc în opþiunile alegãtorilor din
diaspora la primul tur de scrutin al
prezidenþialelor, cu 73.912 voturi
(46,17%), urmat de Victor Ponta,
cu 25.466 de voturi (15,89%), Mo-
nica Macovei - 24.342 (15,20%) ºi
Elena Udrea - 15.656 (9,78%), po-
trivit rezultatelor finale publicate pe
site-ul Biroului Electoral Central
(BEC). Aceºtia sunt urmaþi de Dan
Diaconescu, care a întrunit 6.817
voturi (4,25%), Cãlin Popescu Tã-
riceanu, cu 4.722 voturi
(2,95%), Corneliu Vadim Tudor,
4.610 voturi (2,88%) ºi Teodor
Meleºcanu, cu 1.374 voturi
(0,85%). Mai puþin de 1.000 de
voturi au primit din partea alegãtri-
lor de peste hotare: Kelemen Hunor
(879 voturi), Gheorghe Funar (872
voturi), William Brînzã (856 voturi),
Zsolt Szilagyi (287 voturi), Con-
stantin Rotaru (182 voturi) ºi Mir-
cea Amariþei (90 voturi). Numãrul
total al alegãtorilor care s-au prezen-
tat la urne în data de 2 noiembrie a
fost de 161.262. Dacã Iohannis
(candidatul ACL) a convins mai mult
românii din afara þãrii, Victor Ponta
(candidatul Alianþei PSD-UNPR-PC)
a beneficiat de o mai mare încredere
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UDMR, reuniþi ieri la Cluj, au refuzat sã îl sus-
þinã pe Iohannis. „Am avut o ºedinþã construc-
tivã, majoritatea celor prezenþi au spus despre
candidatul PNL cã nu îl putem sprijini pe Io-
hannis. Dupã primul tur, candidatul opoziþiei a
refuzat într-un fel cu totul arogant sã iniþieze
orice fel de discuþii. Noi respectãm aceastã
decizie. În perioada campaniei a avut declara-
þii negative la adresa dezideratelor comunitãþii

maghiare, iar colegii mei au zis cã nu
putem sprijini un candidat care vrea vo-
turile comunitãþii maghiare, dar nu vrea
sã asculte vocea comunitãþii maghiare”,
a subliniat liderul UDMR. În concluzie,
a continuat acesta, „s-a decis, cu marea
majoritate a voturilor - a existat o abþi-
nere ºi un vot împotrivã -, sã recoman-
dãm alegãtorilor noºtri sã voteze conform
propriilor convingeri. Suntem convinºi cã
avem un electorat matur ºi ºtie sã facã
diferenþa”. Totuºi, Kelemen a menþionat
cã UDMR doreºte o stabilitate la guver-
nare ºi cã, în ultimii doi ani, Victor Pon-
ta s-a dovedit, în relaþia cu UDMR, „un
partener corect ºi de încredere”.

Reamintim cã UNPR a încheiat, marþi,
un protocol de colaborare cu PRM pri-
vind susþinerea candidaturii lui Victor

Ponta în turul al II-lea al alegerilor prezidenþia-
le. Fãcând o recapitulare, pânã acum candida-
tul Alianþei electorale PSD-UNPR-PC, Victor
Ponta, are susþinerea oficialã a lui Corneliu Va-
dim Tudor, Cãlin Popescu Tãriceanu ºi Teodor
Meleºcanu, iar Klaus Iohannis pe a Monicãi
Macovei ºi a lui  Szilagy Zsolt, care a candidat
din partea PPMT (Partidul Popular Maghiar din
Transilvania).

Într-o postare pe pagina ei de
Facebook, Monica Macovei, fost
candidat independent la preºedin-
þie, i-a propus candidatului ACL,
Klaus Iohannis, un acord pentru
turul al doilea al prezidenþialelor,
susþinând cã acesta va avea votul
sãu dacã respectã 10 cerinþe. Prin-
tre acestea se aflã solicitarea ca
senatorul PNL Daniel Akos Mora
ºi deputatul PDL ªtefan Stoica sã
plece din Parlamentul României,
ambii fiind declaraþi incompatibili
prin decizii definitive ºi irevoca-
bile, iar deputatul PNL Tudor Chi-
uariu, condamnat definitiv pen-
tru corupþie, sã fie exclus din
partid. „Sã nu promulgaþi legea
graþierii ºi amnistiei, ºi sã nu efec-
tuaþi graþieri individuale decât
pentru oameni aflaþi în nevoie
(bãtrâni, bolnavi ºi alte situaþii ex-
cepþionale)”, îi mai spune Maco-
vei candidatului clasat pe locul al
doilea în primul tur al alegerilor
prezidenþiale. Ea îºi încheie acor-
dul spunându-i lui Iohannis cã
toate cererile din prezentul pact
sunt fundamentale pentru Româ-
nia, „iar oamenii care m-au votat
au votat, de fapt, pentru aceste
principii ºi proiecte”. Aflat, ieri,
la Cluj-Napoca, la o întâlnire cu
toþi co-preºedinþii ACL din Tran-
silvania ºi Banat, pentru a analiza
rezultatele din pri-
mul tur de scrutin
ºi pentru a pune la
punct strategia de
campanie pentru
cel de-al doilea tur,
Iohannis a decla-
rat, rãspunzând
unei întrebãri pe
aceastã temã, cã
„eu cred cã dom-
nul Akos Mora tre-
buie sã plece din
Parlament. Opti-
mal ar fi sã-ºi dea
demisia. Dacã nu,

Macovei anunþã cã-l sprijinã
pe Iohannis în turul II

atunci Senatul trebuie sã voteze
pentru încetarea mandatului dom-
niei sale. Iar în cazul domnului
Tudor Chiuariu, eu cred cã un pas
înþelept din partea domniei sale
ar fi sã plece din PNL”. Mai mult,
el a adãugat cã este de acord cu
tot ceea ce i-a cerut Macovei în
scrisoare. „Am luat act cu bucu-
rie de afirmaþiile doamnei Moni-
ca Macovei, în care spune cã do-
reºte sã mã sprijine în situaþia în
care îmi asum o serie de puncte.
Foarte bine! Sunt bucuros sã rea-
firm cã toate aceste lucruri se gã-
sesc în programul meu preziden-
þial ºi unele dintre ele au fost rea-
firmate chiar astãzi de mine: in-
dependenþa justiþiei, statul de
drept, faptul cã nu voi graþia co-
rupþi, cã doresc sã împiedic prin
orice metodã legalã adoptarea le-
gii amnistierii ºi graþierii. Cred cã
prin asta am dat un rãspuns rezo-
nabil dnei Macovei, dar pot sã re-
confirm cu mare plãcere aceste
lucruri ºi într-un document scris”,
a spus Iohannis. Ulterior, Maco-
vei a revenit cu o declaraþie, tot
pe Facebook, spunând cã îl va
vota pe Iohannis în turul doi al
prezidenþialelor. „Eu îl voi vota pe
domnul Iohannis. Marele pericol
pentru România, în acest moment,
este Victor Ponta”.

Guvernatorul BNR, Mugur Isãres-
cu, apreciazã cã plata în acest an a
drepturilor salariale câºtigate în instan-
þã care urmeazã sã fie achitate, con-
form calendarului, în 2015, ar putea
elibera resurse pentru bugetul de anul
viitor, mai ales cã în primele zece luni
s-a înregistrat excedent bugetar. Pre-
mierul Victor Ponta a lansat aceastã
temã în urmã cu câteva zile, când l-a
invitat public pe ministrul delegat pen-

tru Buget, Darius Vâlcov, sã analize-
ze oportunitatea unei asemenea mã-
suri, în condiþiile în care execuþia bu-
getarã dupã primele zece luni s-a în-
cheiat cu excedent. Guvernul are ca
þintã pentru sfârºitul acestui an un
deficit bugetar de cel mult 2,2% din
PIB. Executivul a stabilit, la finele
anului 2012, ca drepturile salariale
câºtigate în instanþã sã fie achitate
eºalonat, pe parcursul a cinci ani.

Isãrescu: Plata în avans a drepturilor salariale
câºtigate în instanþã ar ajuta bugetul pe 2015

din partea bucureºtenilor, care l-au
votat în proporþie de 31,77%. Iohan-
nis a primit 27,88% din voturi, Mo-
nica Macovei - 11,98%, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu - 10,43%, Elena
Udrea - 6,24%, CV Tudor - 4,53%,
Dan Diaconescu - 3,11% ºi Teodor
Meleºcanu - 2,47%, potrivit datelor
finale ale BEC. În primul tur al prezi-
denþialelor s-au prezentat la urne, în
Bucureºti, 970.932 de cetãþeni din
1.788.228 (54,29%).

BEC a trimis, ieri, la Curtea Con-
stituþionalã, procesul-verbal de con-
statare ºi centralizare a rezultatelor
votãrii, pentru validarea primului tur
de scrutin al alegerilor prezidenþiale
din 2 noiembrie, a declarat, pentru
Mediafax, purtãtorul de cuvânt al
Biroului, Marian Muhuleþ. Curtea de-
cide astãzi dacã valideazã rezultate-
le, care vor fi apoi publicate în Mo-
nitorul Oficial. În termen de 24 de
ore de la primirea proceselor-verba-
le, dar nu mai tâziu de 7 noiembrie,
CCCR trebuie sã aducã la cunoº-
tinþã publicã prenumele ºi numele
celor doi candidaþi care vor parti-
cipa la al doilea tur de scrutin, aces-
ta fiind momentul din care campa-
nia electoralã pentru turul II poate
începe oficial.

Rezultate definitive: Iohannis a câºtigat
primul tur în diaspora,

Ponta a învins ºi în Bucureºti
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Comitetul judeþean pentru situaþii de ur-
genþã Dolj s-a vãzut pus în faþa unui caz
de forþã majorã. ªi anume sã abiliteze, prin
Ordinul nr. 316/4 noiembrie a.c. al pre-
fectului de Dolj, Sorin Rãducan, „ocu-
parea, pentru o perioadã de 30 de zile,
începând cu data de 5 noiembrie a.c., a
terenului (n.r. – domeniu public al statu-
lui) situat pe teritoriul comunei Gherceºti
– Tarlaua 41, Parcela 467 – pentru execu-
tarea lucrãrilor specifice la obiectivul
«Conductã de transport gaze naturale DN
600, conducta de înmagazinare Gherceºti
– panou de mãsurã SDE Craiova, judeþul
Dolj»”. O lucrare de maximã necesitate ºi
urgenþã pentru nevoile populaþiei. În prea-
labil, Societatea Naþionalã de Transport
Gaze Naturale (Transgaz) Mediaº – Exploa-
tarea teritorialã Dolj, printr-un ºir de adre-
se înregistrate la Instituþia Prefectului Dolj,
reitera cã, în conformitate cu Autorizaþia
de construire nr. 24/29 octombrie 2014,
emisã de Consiliul Judeþean Dolj, doreºte
sã treacã cât mai grabnic la lucru, datã fi-
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MIRCEA CANÞÃR
ind înrãutãþirea vremii, dar este perturbatã
în demersul sãu de persoane fizice, care
nu permit accesul utilajelor de intervenþie
ºi a angajaþilor în punctele de lucru. Cum
diligenþele de circumstanþã ale reprezentan-
þilor administraþiei publice judeþene s-au
dovedit inoperante, unica rezolvare a pro-
blemei ivite, în acord cu cadrul juridic exis-
tent, a constituit-o ordinul prefectului de
Dolj, ca preºedinte al Comitetul judeþean
pentru situaþii de urgenþã la care fãceam
referire. Cu alte cuvinte, a fost nevoie im-
perativã de dislocarea unor efective de jan-
darmi, pentru a asigura protecþia unor an-
gajaþi de la Exploatarea teritorialã Dolj, pen-
dinte de Transgaz, pentru o lucrare, cum
spuneam, de maxim interes economic ºi
social. Cine erau atleþii imobiliari care fron-
dau în exces, necesitând o astfel de abor-
dare a lucrurilor, i-am mai pomenit ºi în
numãrul de ieri al cotidianului nostru: Ma-
rian Cãldãraº ºi Marius Firan, ambii domi-
ciliaþi în municipiul Craiova, deºi primul se
legitimeazã ca cetãþean român domiciliat în

Germania (paºaport nr.12037000/2006 IPJ
Dolj). Cumpãraserã împreunã drepturile
succesorale pentru suprafaþa de 22,5 ha,
de la numitul Ioan Chiliman, ca moºtenitor
al defunctului Nichitoianu Aristel Constan-
tin, la preþul de 29.000 de euro, încheind
actele subsecvente la 11 februarie 2008.
Cât de apropiaþi sunt Firan ºi Cãldãraº de
primarul comunei Gherceºti, Cornel Pãpã-
roiu, preºedintele comisiei locale de fond
funciar, o ºtiu localnicii. Numai cã Hotãrâ-
rea nr. 1.300/5 septembrie 2008 a Comi-
siei judeþene pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor, în temeiul cã-
reia se îndestulaserã, preferenþial, între al-
þii, cu suprafaþa de 22,5 ha, cei doi cum-
pãrãtori de drepturi succesorale, a fost
desfiinþatã irevocabil prin Decizia Civilã
nr.205/18 martie 2010 a Tribunalului Si-
biu, care, de altfel, menþinuse Sentinþa
nr.18458/27 noiembrie 2008 a Judecãto-
riei Craiova. Mai mult, la data de 22 ianua-
rie 2009, pe care am pomenit-o de zeci de
ori, pentru tâlcul ei, când s-a eliberat TDP-

ul nr.12607 pe numele lui Ioan Chiliman,
exista deja sentinþa Judecãtoriei Craiova.
Care interzicea orice reconstituire de drep-
turi, mai mult sau mai puþin cuvenite. Când
cumpãrãtorii menþionaþi au încercat sã ob-
þinã un alt TDP, dupã anularea celui eliberat
pe numele lui Ioan Chiliman, li s-a spus „par-
don” de cãtre Oficiul de Cadastru ºi Publi-
citate Imobiliarã (OCPI) Dolj, prin registra-
torul ºef Costinela Chimoiu. Terenul reven-
dicat de Marian Cãldãraº ºi Marius Firan
(Tarlaua 41, Parcela 467 – Unitatea Admi-
nistrativ-Teritorialã Gherceºti) aparþine do-
meniului public al statului este, potrivit le-
gii, inalienabil, fiind administrat de SCDA
ªimnic. Lui Marius Firan poliþia i-a întoc-
mit dosar penal pentru tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice. Un mizilic la ceea ce a fãcut.
Cum s-a ajuns aici, în aceastã situaþie ex-
centricã, este o altã discuþie. Pânã una, alta,
domeniul public al statului se apãrã cu jan-
darmi dislocaþi de la alte activitãþi, fiindcã
se închid ochii la geneza afacerii. Pe margi-
ne saliveazã interlopii, nu puþini la numãr.

Primãria municipiului Craiova anunþã cã pentru desfã-
ºurarea în siguranþã a  lucrãrilor de introducere a canali-
zãrii pluviale pe strada Bariera Vâlcii, circulaþia rutierã pe
tronsonul supus intervenþiei, cuprins între strada „Roze-
lor” ºi strada „Toamnei” se va închide în totalitate. „De-
cizia de a se interzice în totalitate accesul auto, inclusiv
pentru riverani, în zona de intervenþie a fost luatã ca ur-
mare a numeroaselor cedãri ale malurilor de pãmânt din
zona sãpãturii ºi a riscului producerii de fisuri inclusiv la

construcþiile învecinate”, anunþã reprezentanþii munici-
palitãþii craiovene, care solicitã riveranilor conducãtori
auto, dar ºi celorlalþi participanþi la trafic, sã respecte re-
stricþiile instituite.

În plus, în cadrul proiectului  „Modernizarea infras-
tructurii de transport în comun pentru fluidizarea trafi-
cului forþei de muncã între cele douã platforme industria-
le ale Polului de creºtere Craiova”, în perioada 8 noiem-
brie, ora 8.00 – 17 noiembrie, ora 18.00, vor începe lu-

crãrile de reabilitare a liniei de tramvai în intersecþia din-
tre Calea Bucureºti cu strada Sãrarilor. În consecinþã, în
perioada respectivã, în aceastã intersecþie traversarea Cãii
Bucureºti nu va fi posibilã ºi se va efectuata prin inter-
secþiile alãturate. „Solicitãm conducãtorilor auto care tran-
ziteazã zonele de lucrãri sã circule cu atenþie ºi sã se con-
formeze semnalizãrilor rutiere ce vor fi instituite”, se pre-
cizeazã într-un comunicat al Primãriei Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Se închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada SãrarilorSe închide intersecþia dintre Calea Bucureºti ºi strada Sãrarilor
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Din cercetãrile procurorilor Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova a reieºit cã, inculpaþii Prie
Aurel Dorian, Drãgan Radu Con-
stantin, Vlad Ionel, Moandã Ilea-
na, Cojocinescu Dorin ºi Boericã
Diana Cristina, apropiaþi ai lui Ge-
nicã Boericã (acesta fiind tot fugit
din þarã), cea din urmã fiind fiica
acestuia, au hotãrât, în anul 2007,
înfiinþarea S.C. MEDEIRA CON-
STRUCT S.R.L., societate prin
care s-a urmãrit obþinerea, în mod
ilicit, de creditare de la CEC Bank
pentru achiziþia unor utilaje. Dupã
obþinerea banilor, aceºtia urmau sã
ajungã sub diferite forme la toþi cei
implicaþi în activitatea infracþiona-
lã. „În vederea obþinerii fondurilor,
a fost atrasã în activitatea infracþi-
onalã ºi inculpata Drãgan Elena,
administrator la societatea de lea-
sing S.C. IFN DH LEASING S.A.
Dupã ce S.C. IFN DH LEASING
S.A. a obþinut, prin inducerea în
eroare a CEC Bank, în baza factu-
rii false nr. 6984553/04.04.2007,
cu privire la utilaje care nu existau
în realitate, un credit bancar în
sumã de  8.425.867 lei, a virat în
contul S.C. MEDEIRA CON-
STRUCT S.R.L., pe 12.04.2007,
cu titlu de achitare a contravalorii
f a c t u r i i  n r .  6 9 8 4 5 5 3 /

Din cercetãrile poliþiºtilor de la Ru-
tierã s-a stabilit cã ºoferul unui autotu-
rism Dacia, Costinel Constantin, de 45
de ani, din Craiova, în timp ce circula
pe DJ 643 F, dinspre Gherceºti cãtre
Craiova, la intersecþia cu DN 65 F (Cen-
tura de Nord a Craiovei), nu a respec-
tat semnificaþia indicatorului ,,Cedeazã
trecerea”, neacordând prioritate auto-
turismului Rover condus de Ion Vila,
de 41 de ani, din comuna Unirea, Dolj,
ºi a intrat în coliziune cu acesta.

În urma impactului deosebit de vio-
lent, Dacia s-a fãcut praf, iar Roverul
a ajuns în ºanþ. Din accident a rezultat

Viceprimarul comunei Izvoare, Virgil
Cioponea, a sunat, ieri pe 112, anunþând
cã un consilier local al PSD a fost agre-
sat în stradã de un membru al organiza-
þiei locale a PDL. Imediat dupã apel, aces-
ta, însoþit de un poliþist din localitate, a
ajuns la locul agresiunii. Victima, Mihãi-
þã Cocârlã, de 41 de ani, din localitate, a
ajuns la spital, iar agresorul, Viorel Do-
bre, de 57 de ani, a fugit. Viceprimarul
ne-a povestit cã el îl chemase pânã la
primãrie pe Mihãiþã Cocârlã, pentru cã
aveau ceva de discutat. Cel din urmã a
plecat de acasã cu maºina, însã Dobre l-
a vãzut, s-a aºezat în mijlocul drumului
ºi n-a vrut sã se dea la o parte. Când a
coborât Cocârlã din maºinã sã-l întrebe
care e problema, Dobre l-a pocnit ºi a
fugit. „Eu îl chemasem la Primãrie. Când
am auzit ce-a pãþit am ajuns acolo cu

Fiica lui Genicã Boericã ºi alþi ºapte apropiaþi ai sãiFiica lui Genicã Boericã ºi alþi ºapte apropiaþi ai sãiFiica lui Genicã Boericã ºi alþi ºapte apropiaþi ai sãiFiica lui Genicã Boericã ºi alþi ºapte apropiaþi ai sãiFiica lui Genicã Boericã ºi alþi ºapte apropiaþi ai sãi
reþinuþi pentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banireþinuþi pentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banireþinuþi pentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banireþinuþi pentru evaziune fiscalã ºi spãlare de banireþinuþi pentru evaziune fiscalã ºi spãlare de bani

Opt persoane, între care parteneri
de afaceri, dar ºi una din fetele lui
Genicã Boericã, au fost reþinute, mier-
curi seara, de procurorii Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Craiova
pentru evaziune fiscalã, înºelãciune,
falsuri ºi spãlare de bani. Ieri au fost
prezentaþi Curþii de Apel Craiova cu

propunere de arestare preventivã,
însã instanþa a anunþat cã se va pro-
nunþa astãzi, aºa cã inculpaþii au fost
eliberaþi. Cu toþii sunt acuzaþi cã au
înfiinþat societãþi comerciale prin care
au plimbat peste 8 milioane de lei, cre-
dit luat de la CEC Bank, astfel încât sã
se piardã urma banilor.

04.04.2007, suma de 9.912.786
lei, din care o parte a fost folositã
la cumpãrarea de terenuri ºi alte
bunuri, care apoi au fost înstrãi-
nate cãtre societãþile nou înfiinþate
de inculpaþii Moandã Ileana, Cojo-
cinescu Dorin ºi Boericã Diana
Cristina, care au achitat doar o
micã parte din preþul acestor bu-
nuri”, au precizat procurorii Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova.
Contracte false de cesiune
creanþe pentru a scãpa de plãþi

O altã parte a fost viratã în con-
turile S.C. BELETEI UTILAJE –
AUTO Societate în nume colectiv
ºi S.C. KIKI COM IMPEX
S.R.L., cu titlu de achitare a unor
facturi false privind achiziþionarea
unor utilaje de S.C. MEDEIRA
CONSTRUCT S.R.L., de la aces-
te societãþi, iar o altã parte a fost
viratã în conturile S.C. IFN DH
LEASING S.A., cu titlu de platã a
unor rate de leasing pentru S.C.
SKYNETS S.R.L., societate al cã-
rei administrator neagã cã ar fi par-
ticipat la încheierea respectivelor
contracte de leasing. Pentru a nu
achita preþul bunurilor achiziþiona-
te de la S.C. MEDEIRA CON-
STRUCT S.R.L., inculpaþii Moan-

dã Ileana, Cojocinescu Dorin ºi
Boericã Diana Cristina au apelat la
avocatul Dumitraºcu Dragoº Dan,
din cadrul Baroului Mehedinþi, care
a întocmit contracte false de cesi-
une de creanþã, în baza cãrora, fie
creanþele S.C. MEDEIRA CON-
STRUCT S.R.L. împotriva S.C.
LORD HOUSE GROUP S.R.L. ºi
S.C. DMB DE LUX CORPORA-
TION S.R.L. au fost cedate unor
societãþi comerciale inexistente –
TRIMPLEX HOLDING INC ºi
YANDEX MANAGEMENT INC –
care figurau cu sediul în insule din
Marea Caraibe – Troust House 112,
Bonadine Street Kingston – Saint
Vincenti, respectivul avocat ates-
tând ºi identitatea unor persoane
care nu au participat la încheierea
contractelor de cesiune, fie o a treia
societate, care în realitate nu avea
nici un drept de creanþã împotriva
S.C. MEDEIRA CONSTRUCT
S.R.L., ceda aceastã creanþã cãtre
S.C. ROYAL HOLDING S.R.L.,
care compensa valoarea acestei
creanþe cu valoarea creanþei pe
care S.C. MEDEIRA CON-
STRUCT S.R.L. o avea împotriva
S.C. ROYAL HOLDING S.R.L.

Avocatul Dumitraºcu a preluat
pãrþile sociale ale S.C. COHELIO
S.R.L., cãreia i-a schimbat denu-

mirea în S.C. NEW RIBON IN-
CORPORATED S.R.L. ºi a în-
scris-o la Oficiul Naþional al Re-
gistrului Comerþului ca având aso-
ciat unic ºi administrator societa-
tea comercialã YANDEX MANA-
GEMENT INC, el figurând ca re-
prezentant ºi director al S.C. YAN-
DEX MANAGEMENT INC. Prin
aceastã societate, avocatul a
achiziþionat un teren pe care nu l-a
plãtit.

„S.C. MEDEIRA CONSTRUCT
S.R.L. nu a plãtit impozit pe profit
ºi TVA cãtre bugetul de stat, pen-
tru tranzacþiile referitoare la vân-
zarea bunurilor achiziþionate cu
banii obþinuþi prin inducerea în
eroare a CEC Bank, fãcând decla-
raþii nereale cu privire la impozitul
pe profit ºi TVA de platã, iar evi-
denþa contabilã a acestei societãþi
a dispãrut o datã cu cesionarea sa
fictivã cãtre cetãþenii de origine ira-
kianã Okla Wasim ºi Amaar A.

Ghanam. Deºi creanþele pe care
S.C. MEDEIRA CONSTRUCT
S.R.L. le avea împotriva S.C.
LORD HOUSE GROUP S.R.L.,
S.C. DMB DE LUX CORPORA-
TION S.R.L. ºi S.C. ROYAL HOL-
DING S.R.L., creanþe rezultate din
preþul neachitat al bunurilor achi-
ziþionate de cele trei societãþi de la
S.C. MEDEIRA CONSTRUCT
S.R.L., s-au prescris, S.C. LORD
HOUSE GROUP S.R.L., S.C.
DMB DE LUX CORPORATION
S.R.L. ºi S.C. ROYAL HOLDING
S.R.L. nu au înregistrat în eviden-
þele contabile ºi nu au declarat ve-
niturile obþinute din sume prescri-
se”, se mai aratã în comunicatul
anchetatorilor.

Ieri dupã-amiazã cei opt incul-
paþi au fost prezentaþi Curþii de Apel
Craiova, instanþã care a anunþat cã
se va pronunþa astãzi asupra pro-
punerii de arestare preventivã a
acestora.

Consilier local din Izvoare
agresat în stradã

Un mort ºi trei rãniþi în accident
pe Centura de Nord Craiovei

Tensiunile politice moc-
nesc în continuare în Dolj.
Un consilier PSD din co-
muna Izvoare a fost
agresat, ieri, de un mem-
bru al organizaþiei PDL
din localitate, care a fugit
dupã comiterea faptei.

poliþistul de la noi, însã cel care l-a lovit
fugise. Acum îl ducem pe bãiatul ãsta
(n.r. – Mihãiþã Cocârlã) la spitalul din
Craiova, apoi la Medicina Legalã ºi o sã
depunem plângere la Poliþie”, ne-a decla-
rat Virgil Cioponea.

Poliþiºtii au demarat cercetãrile în acest
caz, au deschis un dosar penal ºi spun cã
aºteaptã ca victima sã depunã plângere ºi
sã aducã certificatul medico-legal. Agre-
sorul este identificat, însã nu a fost gãsit
pentru a fi audiat. „S-a deschis un dosar
penal în cauzã ºi se fac verificãri cu pri-
vire la incident, urmând ca în funcþie de
numãrul zilelor de îngrijiri medicale ne-
cesare victimei pentru vindecare sã se facã
încadrarea juridicã a faptei. Deocamda-
tã vorbim de loviri ºi alte violenþe”, ne-a
declarat agent principal Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

Un grav acci-
dent de circula-
þie s-a petrecut
miercuri seara,
pe Centura de
Nord a Craiovei,
o persoanã pier-
zându-ºi viaþa în
timp ce alte trei
au ajuns la spital
în stare gravã.

decesul conducãtorului auto ºi vãtãma-
rea corporalã gravã a pasagerilor din
Dacie, respectiv Ion Constantin, de 72
de ani, Florian Tecliciu, de 56 de ani,
ºi Trandafira Constantin, de 65 de ani,
toþi trei din Craiova, care au fost trans-
portaþi cu ambulanþe SMURD la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

„Poliþiºtii Serviciului Rutier ajunºi la
faþa locului au întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de ucide-
rea din culpã ºi vãtãmarea corporalã din
culpã”, a precizat agent principal Ame-
lia Barbu din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.
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S-a mai scris în cotidianul nos-
tru despre cazul la care ne vom
referi, ºi dacã revenim o facem
din cauza evoluþiilor ulterioare,
care descumpãnesc de-a dreptul.
Interesantã din cale afarã rãmâ-
ne, dincolo de orice altã consta-
tare, coaliþia proºtilor cu deºtepþii
la Poliþia Localã Craiova, ca de
altfel în nu puþine alte instituþii cu
rostul lor în peisajul actual, care
ronþãie banul public. Pe 5 august
2012, o zi blândã de duminicã,
aleile Parcului „Romanescu”, în
jurul orei 10.30, erau literalmente
goale ºi, paradoxal, nu se zãrea
nici þipenie de om. Un biciclist
tânãr rula impasibil pe aleea din
vecinãtatea podului suspendat, pe
latura lacului ce duce spre resta-
urantul Debarcader. Nici un bici-
clist din lumea aceasta, ºi nu ne
referim la cei care fac performan-
þã în domeniu, nu ruleazã ºnur,
fãrã nici un zig-zag – ne referim
la amplitudine –, dar nu asta este
problema, chiar dacã avem în ve-
dere posibila depãºire a „aleii”
neamenajate vizibil în acest scop.
Biciclistul rula, aºadar, impasibil,
neavând în calea lui nici un ob-
stacol la care sã fie cât de cât
atent. Nici prin gând nu putea sã-
i treacã la ce pãþanie insolitã avea

sã fie provocat. Un autoturism al
Poliþiei Locale – fiindcã mersul pe
jos le face rãu domnilor poliþiºti,
iar cel pe bicicletã îi iritã – avea
sã-l opreascã ºi sã-i întocmeascã
un proces-verbal de contravenþie,
seria PL nr. 0010147/5 august
2012, prin agentul constatator
Popa Vasile, pe motivul cã se de-
plasa pe bicicletã. ªi nu avea bas-
cã. Deºi asta nu s-a mai reþinut.
Pur ºi simplu. Textul constatator,
în dispreþul normelor elementare
ortografice, nu te ajutã sã înþelegi
mare lucru. Economie de cuvin-
te, la economie de minte. Fiindcã
dacã în Parcul „Romanescu” nu
este îngãduit sã rulezi pe bicicle-
tã, în temeiul unei discutabile dis-
poziþii din HCL nr. 319/2009 –
care ar merita amendatã –, cum
s-a invocat de cãtre deºtepþii Po-
liþiei Locale Craiova, cât de în-
dreptãþit este sã circuli cu auto-
turismul acestei instituþii într-un
sanctuar verde? Spuneam cã nu
se zãrea prin împrejurimi nici þi-
penie de om. Cu toate acestea,
agentul constatator Popa Vasile
inventeazã un martor, pe numele
sãu Mihai Cãlin, domiciliat în Cã-
lãraºi, strada Sloboziei nr. 7, ju-
deþul Cãlãraºi. Sigur cã ar fi fost,
cât de cât, într-o oarecare logicã,

sã fi stat aºa lucrurile, numai cã
agentul constatator a minþit pre-
meditat. Ca „sã se dea” important
ºi sã raporteze o sancþiune. Nu o
fãcea pentru prima datã, nici pen-
tru ultima. Ceea ce este mult mai
grav, din toate punctele de vedere,
dacã ne-am raporta, de pildã, la
statutul funcþionarilor publici, de-
cât o plimbare cu bicicleta prin
Parcul „Romanescu”. Procesul-
verbal de constatare a fost atacat
în instanþã ºi, prin sentinþã civilã,
amenda contravenþionalã în cuan-
tum de 1.000 de lei a fost anulatã.
Nu mai dezvoltãm argumentaþia
juridicã a judecãtorului. Dar „în
ring” au intrat acum deºtepþii Poli-
þiei Locale, prin consilierul juridic
Simona Bãdicã ºi directorul exe-
cutiv Octavian Mateescu, care au
atacat cu apel sentinþa civilã a Ju-
decãtoriei Craiova, opinând cã
„sancþiunea aplicatã este pro-
porþionalã cu gradul de pericol
social al faptei sãvârºite”. Era,
neîndoielnic, un drept al lor, nu-
mai cã asemenea fracturi de logi-
cã, asemenea nãzbâtii, cu invoca-
rea „pericolului social”, aºternute
pe hârtie, semn cã inteligenþa este
în insolvenþã, îndeamnã la semnul
crucii. Reciclând motivãri dupã
alte motivãri, în astfel de cazuri,

consilierul juridic Rodica Bãdicã s-
a umplut de ridicol. Noi ne refe-
rim însã la alte aspecte, care þin de
etica profesionalã a agentului con-
statator Popa Vasile, reiterãm func-
þionar public, întrucât a inventat un
martor, adicã a minþit premeditat,
ceea ce este mult mai grav decât
fapta în sine, relatatã. Sã cauþio-
nezi un astfel de comportament
este straniu. Dar când proºtii îºi
reazemã nãdejdea în deºtepþi, cã
aceºtia ºtiu ce fac, ºi fiindcã aºa

se întâmplã, lucrurile merg... bine.
Alcãtuitã preponderent din efecti-
vele Poliþiei Comunitare, Poliþia
Localã Craiova, înfiinþatã în 2011,
are probleme de competenþã, cre-
dibilitate, dar ºi de comportament
civic. Asta într-un municipiu care
îºi va depune curând candidatura
pentru Capitalã Culturalã Europea-
nã. Unii miros a praz ºi cred cã
„odicolonul”, turnat în neºtire,
conferã efluvii de Chanel.

M. ALEXANDRU

Peste un milion de euro au fost
investiþi în acest Centru, cea mai
mare parte fonduri europene ne-
rambursabile, aceste investiþii
permiþând dezvoltarea unui pu-
ternic departament de dermato-
logie esteticã, dar ºi a unuia de
chirurgie. „Dermatologia esteti-
cã a fost o ramurã medicalã mai
puþin dezvoltatã în Craiova. Este
însã de mare actualitate peste tot
în lume. A luat amploare, dar ne-
cesitã o investiþie foarte mare,
foarte multe cursuri ºi foarte
multã pregãtire. Este un dome-
niu frumos, dar greu. În nici o
þarã a lumii dotarea unei clinici
private de dermatologie esteticã
nu poate fi superpozabilã cu cea
a unui spital de stat. Procedurile
nu sunt decontate de CAS ºi,
atunci, într-un spital de stat,
unde medicina este gratuitã, nu
pot exista astfel de aparate ºi nici
procedurile respective. Avem apa-
rate care acoperã tot domeniul

Centrul Medical „Dr. Ianoºi”,
cel mai mare centru laser din România

Centrul Medical „Dr. Ianoºi” este re-
cunoscut în Craiova ºi nu numai, prin cele
mai bune servicii medicale în domeniul
estetic ºi dermatologic. Înfiinþat în urmã
cu cinci ani de o familie de medici, Simo-
na ºi Gabriel Ianoºi, centrul a reuºit, în
acest interval de timp, sã se doteze cu
aparate de ultimã generaþie în domeniu,
unele dintre ele unicat în þarã, devenind
astfel cel mai mare centru laser din Ro-

mânia. Activitatea a început cu numai trei
angajaþi ºi douã aparate. În prezent, Cen-
trul numãrã 20 de angajaþi ºi nu mai puþin
de 14 aparate laser, de la cei mai renu-
miþi producãtori din lume, lucru posibil ºi
datoritã implementãrii unor proiecte pe
fonduri europene. Platformele laser Sci-
ton, Palomar, laserul Candela sunt doar
câteva exemple din „arsenalul” Centru-
lui Medical „Dr. Ianoºi”.dermatologiei clasice ºi estetice”,

a explicat dr. Simona Ianoºi,
managerul centrului.

Pacienþii din strãinãtate vin
ºi se trateazã la Craiova

În fiecare lunã, pacienþi din strãi-
nãtate, dar ºi din restul þãrii se tra-
teazã la Craiova pentru probleme
legate de acnee, Centrul Medical
deþinând cel mai performat aparat
cu vacuum ºi IPL din România,
lansat la nivel mondial acum doi
ani, dar numeroase alte afecþiuni
sunt tratate aici. Evaluarea tumo-
rilor cutanate se face folosind cel
mai performant dermatoscop full
HD din þarã; cu ajutorul sãu pot fi
vizualizate tumorile de piele în pro-
funzime, ajutându-i astfel pe me-
dici sã punã un diagnostic preco-
ce al aluniþelor cu probleme. Tu-
morile depistate sunt tratate apoi
fie prin intervenþie chirurgicalã, fie
prin laser. Pe de altã parte, sunt
tot mai multe persoane care soli-

citã corectarea ridurilor, rejuvena-
rea sau remodelarea corporalã.
Este un fenomen care a luat am-
ploare, iar medicii descoperã, cu
surprindere, cã pacienþii au învã-
þat foarte multe despre proceduri
precum injectarea de acid hialuro-
nic, injectarea de toxinã botulinicã
sau tratamentele cu laser fracþio-
nal ºi radiofrecvenþã. „Putem face
tot ce înseamnã reîntinerirea pie-
lii, de la ºtergerea ridurilor fine sau
a celor profunde la ºtergerea cica-
tricilor post-acneice, post-trauma-
tice, operatorii. În curând, pacienþii
noºtri vor putea beneficia de lipo-
liza asistatã laser, cea mai avansa-
tã metodã din lume la aceastã orã”,
completeazã dr. Simona Ianoºi.

Tehnologia laser,
la mare cãutare

Pentru epilarea definitivã,
centrul oferã douã metode – una

laser, consideratã standardul de
aur în epilarea definitivã, ºi epi-
larea cu ajutorul unui aparat de
luminã pulsatã, pentru fototipuri
de culoare închisã. Remodelarea
corporalã se realizeazã printr-o
combinaþie de radiofrecvenþã ºi
ultrasunete, iar în urmãtoarele
luni, la acestea se va adãuga ºi
lipoliza. Tehnologia laser este
adesea completatã de tehnici
noninvazive precum injectarea
de toxinã botulinicã sau de acid
hialuronic. Centrul se dezvolta-
tã an de an, ambiþia echipei fi-
ind foarte mare. Ei ºtiu cã în

acest domeniu nu poþi sã baþi
pasul pe loc pentru tehnologia
avanseazã ºi ea odatã ºi preten-
þiile clienþilor. „Intenþionãm sã
construim un mic spital, cu 25
de paturi, laborator, salã de ope-
raþii, departament de anatomie
patologicã. Suntem mândri cã
am reuºit sã realizãm atât de
multe în aceºti cinci ani ºi spe-
rãm sã continuãm la fel. Cert
este cã fãrã echipa noastrã de
medici ºi asistenþi nu am fi ajuns
aici, aºa cã mulþumirile noastre
cãtre ei se îndreaptã”, a spus dr.
Simona Ianoºi.

Cum puteþi contacta echipa Centrului Medical „Dr. Ianoºi”:

• La adresa bulevardul „Carol I” nr. 99
• La numerele de telefon 0723.736.475, 0351.178.448,

0251.414.700
• Pe web: www.drianosi.ro, www.facebook.com/drianosi
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Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bă-
nicioiu, a declarat, într-o conferinţă
de presă susţinută ieri la Craiova,
că a vizitat Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă din Craiova şi că nu a
fost mulţumit de condiţiile care le
sunt oferite pacienţilor  internaţi
aici. „Am apucat să vizitez spitalul
şi mă nemulţumeşte că lucrurile nu
sunt exact cum mi-aş fi dorit. E
nevoie de investiţii foarte mari aco-
lo. Trebuia să se facă de mult timp
şi, repet, unele foarte mari. Din
păcate nu s-au făcut, iar  noi con-
statăm acum. Trebuie făcut spital
regional aici şi, practic, tot spitalul
nr. 1trebuie mutat în spitalul cel
nou. Oricât am investi acolo, după
atâţia zeci de ani în care lucrurile
au stagnat, cred că ne-ar costa mai
mult reabilitarea decât investiţia
nouă”, a declarat ministrul Nico-
lae Bănicioiu.

Din luna
februarie,
ar urma să
înceapă licitaţia

Bănic ioiu a dec larat că există
totuşi „o veste bună” pentru siste-
mul sanitar din Dolj, anume că se
va construi, din primăvară, spita-
lul regional despre care se tot
vorbeşte. „Vestea bună este că, în

Construcţia spitalului regional,
licitată în februarieAflat, i eri , într-o vi zită de l ucru la Craiova,

mi nistrul Sănătăţii , Nicolae Bănicioiu, a anun-
ţat că, în luna februarie a anului  vi itor, va fi

lansată licitaţia pentru viitorul spital regional
ce urmează să fie construi t î n Băni e. Uni tatea
sanitară va avea în jur de 1.000 de paturi şi va

deservi toată zona Olteniei.

sfârşit, negocierile c u Comis ia
Europeană s-au încheiat, acordul
de parteneriat s-a semnat şi cred
că mai devreme de primăvară pu-
tem lansa procedurile pentru con-
strucţia noului spital. Adică din luna
februarie putem demara licitaţia”,
a declarat ministrul Sănătăţii. Bă-
nicoiu a spus că, în momentul în
care se va termina acest spital re-
gional, se aş teaptă ca numărul
mare de transferuri de pacienţi de
la Spitalul nr. 1 către unităţile sani-
tare din Bucureşti sau din ţară să
scadă. „Dacă ne uităm pe transfe-
rurile care vin către Bucureşti, Cra-
iova are un grad foarte ridicat de
transferuri. Am încercat să supli-
nim foarte mult şi cu elicopterul,
dar ideea e nu să preluăm noi ori-
ce caz de urgenţă şi să-l ducem la
Bucureşti. Costurile sunt mult mai
mari, dar asta e situaţia în momen-
tul de faţă. Să terminăm odată spi-
talul regional şi cred că, în mo-
mentul acela, puteţi fi unitatea de
referinţă din regiune”.

Spitalul va avea
1.000 de paturi

Potrivit aces tuia, va fi vorba
despre un spital regional modern,
care va avea în jur de 900-1.000
de paturi şi care se va ridic a la
standardele europene pe care le

aşteaptă toţi pac ienţii.  „Din luna
februarie, cel târziu din martie,
vom demara licitaţiile. Sper c a în

doi sau trei ani să fie şi gata.
Important e că, în sfârşit, se
demarează. A fost la stadiul
de proiect, dar  important este
că am reuş it să-i convingem
pe cei de la Uniunea Europea-
nă să acorde aceş ti bani cu
destinaţie specială. Deci,  in-
diferent că se schimbă minis-
trul, guvernul sau orice alt-
ceva, nu mai poate fi sc him-
bată şi destinaţia banilor res-
pectivi”, a dat ca sigură con-
strucţia ac estui spital minis-
trul Bănicioiu.

Craiova,
aleasă
dintre mai
multe oraşe

Primarul municipiului Cra-
iova, Lia Olguţa Vasilesc u,

i-a mulţumit ministrului pentru
faptul că Bănia a fos t aleasă din-
tre mai multe oraşe mari ale ţăr ii
pentru construcţia unui astfel de
spital, spunând că era nevoie de
un as tfel de proiect în ac eas tă
zonă. „Vă mulţumim că v-aţi gân-
dit la Craiova, pentru c ă ş tiu că
a fost bătălie mare pe aces t spi-
tal regional.  Dacă să-l ia Constan-
ţa sau Ploieştiul, şi Bucureş tiul a
fost la un moment dat… Până la
urmă, decizia guvernului a fost
să construiască la Craiova şi nu
putem dec ât să vă mulţumim.
Chiar avem nevoie. Din punctul
meu de vedere, oric âţi bani s-ar
băga la Spitalul nr.  1, acesta nu
mai poate fi scos  la lumină vreo-
dată”.  Primarul Craiovei i-a pre-
zentat lui Bănicioiu propriul pro-
iect pentru c onstruc ţia unui spi-
tal municipal pe scheletul con-
strucţiei începute în 1992 şi aflat
chiar în c urtea spitalului de Boli
Infecţioase.

Primăria are
în proiect şi un
spital municipal

De anul viitor, municipalitatea
îşi propune să scoată la licitaţie
cons truc ţia ac es tui nou spital.
„Cele trei spitale ale noastre se vor
reuni practic într-unul singur, mu-
nicipal. Este vorba de o clădire cu
9.000 mp, deci suficient de mare,
cu atât mai mult cu cât am pierdut
în instanţă un corp de clădire foar-
te important al Spitalului nr. 2 „Fi-
lantropia” şi care ne ridică mari pro-
bleme. La ora actuală nu mai pu-
tem să investim nici măcar un leu
acolo, deşi toaletele sunt sparte.
Clădirea este a Casei de Pens ii.
Deocamdată nu ne-au dat afară de
acolo, dar ideea este ca, în viitor,
să începem construcţia”, a menţi-
onat Olguţa Vasilescu, fiind con-
vinsă că, în câţiva ani, sistemul
sanitar din Craiova va f i pus  la
punct.
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Lucrările de modernizare pe
palierul al III- lea al spitalului nu
sunt deoc amdată înc heiate,  dar
primarul Lia Olguţa Vasilescu a
anunţat c ă s-a profitat de pre-
zenţa în Bănie a ministrului Să-
nătăţii, Nicolae Bănicioiu, pen-
tru a fi inaugurate o parte din
saloanele care sunt deja gata.
„Noi ar  f i trebuit să f ac em
ac eastă lansare săptămâna vii-
toare, dar pentru c ă aţi venit în
vizită, am profitat de prezenţa
dumneavoastră aici şi îl inaugu-
răm puţin mai devreme,  deş i mai
rămăseseră câteva c hestiuni de
făcut.  Mai trebuie să vină plas-
mele şi frigiderele, dar  în c âte-
va saloane au venit deja”,  a spus
primarul Craiovei.

Pagină realizată de RADU ILICEANU şi LAURA MOŢÎRLICHE

Ministrul Sănătăţii a vizitat noile
saloane de la Boli Infecţioase

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, împreună cu ministrul
Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, au
inaugurat, ieri, etajul al III-lea al
Spitalului de Boli Infecţioase care se
modernizează cu fonduri de la
bugetul local. Tot ieri, ministrul
Sănătăţii a vizitat şi secţia de copii a
Spitalului Municipal „Filantropia”,
care se află lângă Parcul
„Romanescu” şi care a fost
reabilitată tot în această vară de
Primăria Craiova.

Bănicioiu:
„Craiova,
un caz fericit”

Ministrul a urcat la etaj cu noul
lift al unităţii sanitare şi a vizitat
câteva din încăperi, declarându-se
foarte mulţumit de ceea ce a vă-
zut. „Mare parte din infrastructu-
ra spitalicească de la nivel naţional
este veche şi depăşită, investiţiile
au lipsit cu desăvârşire. Iată cazul
fericit: de când e noua conducere
la Primărie, la Craiova se investeşte
masiv în Sănătate. Dar repet, sta-
rea este generală, ne chinuim să
convingem foarte multe autorităţi
să bage bani în spitale şi de multe

ori le spun că ţine şi de cum îşi
prioritizează ei lucrurile”, a decla-
rat ministrul Nicolae Bănicioiu.

Municipalitatea
va continua
investiţiile

Primarul Olguţa Vasilescu i-a
spus lui Bănicioiu că a început să
investească în acest spital din 2012,
de cum a preluat mandatul, dar că
la Spitalul de Boli Infecţioase este
nevoie, în continuare, de mai multe
investiţii. „Spitalul se prezintă mult
mai bine decât se prezenta în urmă
cu doi ani. Oricum, mai avem mult
de lucru, este spitalul pentru care

trebuie, în continuare, făcute inves-
tiţii masive faţă de celelalte care
sunt aproape la cheie”, a spus Ol-
guţa Vasilescu, menţionând că Fi-
lantropia şi Neuropsihiatria arată
acum, prin comparaţie, ca nişte
„spitale occidentale”.

Un spital de top,
la sfârşitul
lui 2015

Managerul spitalului, Adina Tur-
cu, i-a arătat ministrului Sănătăţii
fotografii cu bucătăria, spălătoria
şi saloanele spitalului de dinainte ca
acestea să intre în reabilitare şi a
anunţat că etajul al doilea, care se
află acum în lucru, va fi inaugurat
de Crăciun, urmând să intre în lu-
cru, de anul viitor, şi etajele unu şi
patru ale spitalului. Tot din primă-
vară vor începe şi lucrările de rea-
bilitare termică şi amenajare a fa-
ţadei, care se fac pe bani europeni.
„Chiar dacă noi igienizam saloane-
le, ne trezeam că se sparg ţevile şi
de fiecare dată aveam aceeaşi pro-
blemă: eram ca în drama meşteru-
lui Manole, ceea ce facem astăzi,
se strică mâine. La sfârşitul anului

2015, acest spital va arăta ca unul
de top, de altfel ca toate spitalele
care aparţin de municipalitate”, a
menţionat Olguţa Vasilescu.

Peste 1 milion
de lei, sumă
investită în 2014

Lucrările de la Spitalul de Boli
infecţioase s-au făcut numai cu
bani de la bugetul local. În 2012,
s-a investit suma 876. 548 de lei,
în anul 2013 investiţiile s-au ridi-
cat la suma de 1.104.382 de lei,
iar  anul ac es ta s -au aloc at
1.027.962 de lei. „Când am deve-
nit primar, am văzut că era o pro-
blemă. Nu se plăteau nici măcar
utilităţile. Acum nu numai că se asi-
gură utilităţile, dar se fac şi inves-
tiţii foarte serioase în domeniul de
sănătate şi asta a permis ca medi-
cii să poată să primească tichete
de masă”, a declarat primarul Cra-
iovei. De altfel, Olguţa Vasilescu a
promis că, până la sfârşitul anului
2015, Primăria Craiova are în plan
ca toate spitalele ce aparţin de mu-
nicipalitate să fie complet utilate,
să aibă mobilier şi aparatură noi.
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Asociaþia de Dezvoltare Inter-
comunitarã Sud Vest Oltenia (ADI)
va începe implementarea unui nou
contract de finanþare în cadrul
domeniului major de intervenþie 3.3
– „Îmbunãtãþirea dotãrii cu echi-
pamente a bazelor operaþionale
pentru intervenþii în situaþii de ur-
genþã”. Proiectul cu titlul „Opti-
mizarea capacitãþii de intervenþie
în situaþii de urgenþã in Regiunea
Sud-Vest Oltenia” are o valoare
totalã de 6.339.199,99 lei, din care
valoarea finanþãrii nerambursabile
este de 6.046.305,99 lei, a fost
semnat ieri de Marilena Bogheanu,
directorul Agenþiei pentru Dezvol-
tare Regionala Sud-Vest Oltenia, ºi
Ion Prioteasa, preºedintele Asocia-
þiei de Dezvoltare Intercomunitarã
Sud Vest Oltenia.

Alte douã contracte
implementate ºi finalizate de ADI

În cadrul acestui proiect se

În cadrul celui de-al III-lea contract de finanþare,

Agenþia de Dezvoltare Intercomu-
nitara Sud Vest Oltenia „se prime-
neºte” cu zece noi echipamente pen-
tru intervenþii în situaþii de urgen-
þã. Acestea se adaugã celor 54 de

echipamente deja achiziþionate ºi
funcþionale în cadrul primelor douã
contracte implementate de Asocia-
þia de Dezvoltare Intercomunitarã
Sud Vest Oltenia.

vor achiziþiona zece echipamen-
te, dupã cum urmeazã: cinci au-
tovehicule cu ºenile/roti tip UTV
cu capacitate mãritã de trecere;
trei autofreze de zãpadã ºi douã
autospeciale complexe de inter-
venþie, descarcerare ºi acordarea
asistenþei medicale de urgenþã –
FRAP. Prin achiziþionarea aces-
tor echipamente ºi  repartizarea
lor în localitãþile Craiova, Târgu
Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Baia
de Aramã, Slatina, Râmnicu Vâl-
cea, se va  îmbunãtãþi capacita-
tea de rãspuns în situaþii de ur-
genþã pe timp de iarnã la nivelul
Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia prin
reducerea timpului de interven-
þie pentru acordarea primului aju-
tor calificat ºi pentru intervenþii
în situaþii de urgenþã. Acest pro-
iect se adaugã altor douã con-
tracte implementate ºi finalizate
de ADI în cadrul Domeniului
Major de Intervenþie 3.3, respec-

tiv: „Îmbunãtãþirea dotãrii cu
echipamente a bazelor operaþio-
nale pentru intervenþii în situa-
þii de urgenþã în Regiunea Sud
Vest Oltenia”, contract în valoa-
re totalã de 51.125.806,71 lei
(din care finanþarea nerambursa-
bilã este de 40.313.411,76  lei)
ºi „Extinderea dotãrii cu echipa-
mente a bazelor operaþionale
pentru intervenþii în situaþii de
urgenþã în Regiunea Sud - Vest
Oltenia”, contract în valoare to-
talã de 18.173.670,11 lei (din
care finanþarea nerambursabilã
este 14.348.595,72 lei).

Îmbunãtãþirea sistemului
integrat pentru acþiune
coordonatã

Prin implementarea celor trei
contracte, care beneficiazã de o
finanþare nerambursabilã de 15
milioane de euro, au fost sau ur-
meazã a fi achiziþionate 64 de
echipamente, împãrþite pe patru
categorii. „Implementarea celor
trei contracte va conduce la îm-
bunãtãþirea capacitãþii ºi calitãþii
sistemului de intervenþie, la creº-
terea gradului de siguranþã a po-
pulaþiei, dar ºi la consolidarea,
dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea sis-
temului integrat pentru acþiune
coordonatã, de comandã ºi con-
trol, rapidã ºi eficientã în cazuri
de urgenþã ºi dezastre majore”,
a precizat Marilena Bogheanu,
directorul ADR SV Oltenia.

Cele 25 de localitãþi care vor
beneficia de serviciile pentru in-
tervenþii în situaþii de urgenþã îm-
bunãtãþite vor fi în primul rând
cele cãrora li se vor repartiza echi-

pamentele achiziþionate prin pro-
iect. În judeþul Dolj – Craiova,
Bãileºti, Calafat, Segarcea, Bechet;
în Gorj – Târgu Jiu,  Hurezani,
Motru, Turceni, Novaci; în Me-
hedinþi – Drobeta-Turnu Severin,
Vânju Mare, Baia de Arama, Stre-
haia, Orºova; în Olt – Slatina,
Caracal, Scorniceºti, Balº, Cora-
bia, Osica; în Vâlcea – Râmnicu
Vâlcea Drãgãºani, Govora, Bre-
zoi, Grãdiºtea.

Inspectoratele Judeþene pen-
tru Situaþii de Urgenþã Dolj, Gorj,
Mehedinþi, Olt, Vâlcea, angajaþii
ºi voluntarii din cadrul sistemu-
lui de asistenþã medicalã ºi teh-
nicã de urgenþã prespitaliceascã
ºi intervenþie la incidente mino-
re ºi majore sunt beneficiarii di-
recþi ai acestor contracte, iar în-
treaga populaþie a regiunii SV
Oltenia reprezintã beneficiarii in-
direcþi.

Elaborarea ºi implementarea
unor proiecte strategice

la nivel regional
Utilizatorii finali ai echipamen-

telor pe structuri de intervenþie

în cadrul bazelor judeþene sunt:
detaºamentele de pompieri, sec-
þiile de pompieri, pichetele de
pompieri ºi gãrzile de intervenþie
din localitãþile mai sus menþiona-
te. „Depunerea, în cadrul DMI
3.3 a acestor trei proiecte de cã-
tre un singur aplicant, constituit
din cele cinci consilii judeþene din
regiune, reprezintã un exemplu de
succes, cât ºi o premierã în Ol-
tenia, fiind primul proiect inte-
grat, cu vocaþie regionalã. Acest
aspect a condus la elaborarea ºi
implementarea unor proiecte stra-
tegice la nivel regional, cu un
impact foarte mare. În egalã mã-
surã, un merit deosebit îl are
Consiliul Judeþean Dolj, în cali-
tate de lider de proiect, cu echi-
pa sa de management, pentru
modul în care au coordonat ac-
tivitatea de elaborare a celor trei
aplicaþii. Doresc sã îi felicit, cu
aceasta ocazie, ºi sã le urez suc-
ces în implementarea celui de-al
treilea contract pe care l-am sem-
nat împreunã”, a mai spus Mari-
lena Bogheanu.

MARGA BULUGEAN

Proiectul este implementat de
Curtea de Apel Craiova împreu-
nã cu 5 parteneri – Curþile de
Apel Cluj-Napoca ºi Timiºoara,
Tribunalul Regional din Rijeka
(Croaþia), Tribunalul din Sofia
(Bulgaria) ºi Asociaþia Differen-
za Donna, în colaborare cu Tri-
bunalul din Roma (Italia). Lucrã-
rile seminarului au fost conduse
de Sabrina Avakian, mediator,
judecãtor la Curtea de Justiþie
Juvenilã din Roma ºi Monica Vel-
letti, judecãtor în cadrul Tribu-
nalului din Roma, alãturi de care

În perioada 20-23 octombrie s-a desfãºura la
Roma ultimul workshop, dintr-o serie de patru
ce au avut ca scop formarea profesionalã a ju-
decãtorilor în domeniul medierii familiale re-
glementatã de Directiva2008/52/CE a Parlamen-
tului European ºi al Consiliului privind anumi-

te aspecte ale medierii în materie civilã ºi co-
mercialã ºi Regulamentul (CE) mr. 2201/2003
al Consiliului privind competenþa, recunoaºte-
rea ºi executarea hotãrârilor judecãtoreºti în
materie matrimonialã ºi în materia rãspunde-
rii pãrinteºti.au susþinut prelegeri Melita Ca-

vallo, preºedinte al Curþii de Jus-
tiþie Juvenile din Roma, Elisa Er-
coli – preºedinte Differenza Don-
na, Anna C. Baldry, psiholog, ex-
pert criminolog în mediere ºco-
larã, profesor universitar, Diffe-
renza Donna.

 Alãturi de judecãtorii de la Cur-
tea de Apel Craiova au participat
judecãtori de la Curtea de Apel Ti-
miºoara, Curtea de Apel Cluj-Na-
poca, Tribunalul din Sofia, Tribu-
nalul din Rijeka ºi Asociaþia Dif-
ferenza Donna din Roma, în co-

laborare cu Tribunalul din Roma.
În cadrul reuniunii au fost adu-

se în atenþia participanþilor aspecte
legate de medierea ºi soluþionarea
alternativã a litigiilor, cadrul legis-
lative european în domeniul me-
dierii, caracterul intercultural al
medierii transfrontaliere, medierea
ºi fazele acesteia, rolul medierii în
litigiile de familie ºi abilitãþi de co-
municare necesare magistratului
pentru a depãºi dificultãþile ce apar
în procesul de recomandare al

medierii transfrontaliere. Lucrãrile
au avut caracter interactiv, pen-
tru a da invitaþilor posibilitatea sã
participe la dezbateri ºi sã  obþinã
informaþiile necesare punerii în
aplicare a noutãþilor în materia
medierii. Seminarul s-a desfãºu-
rat în baza proiectului „Judicial
Intercultural Communication in
Family Mediation”, pentru care
Curtea de Apel Craiova a obþinut
finanþare nerambursabilã, proiect
aprobat de Comisia Europeanã

prin Decizia C(2013) 8097 din
14.11.2013 în valoare de
241.835,06 euro.

Informaþii privind desfãºura-
rea celor  patru workshop-uri,
materialele prezentate precum ºi
alte informaþii despre proiectul
„Judicial Intercultural Commu-
nication in Family Mediation”
se regãsesc pe site-ul dedicat
proiectului, www.eufamilyme-
diation.eu.

CARMEN ZUICAN
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GEORGE POPESCU La Albano Laziale, la o întâlnire

cu români, dar nu numai...
Seară târzie de început de noiembrie, cu

ameninţări de ploaie autumnală, între repri-
ze de vânt deloc blând, pe care, mai ales pe
străzile înguste, cu iz medieval, din Albano
Laziale, unde am ajuns după prânz, îl resimt
parcă întocmai ca pe dealurile din copilărie.
Am revenit, deci, la hotel (o vilă episcopală
de pe la începutul secolului al XVII-lea, că-
reia i s-a schimbat de curând destinaţia),
după un rond de recunoaştere a unor repere
conservate într-o memorie tot mai puţin in-
dulgentă. Revin aici după mai bine de zece
ani şi simt imperios tentaţia să evaluez even-
tuale schimbări: constat, sub rezerva difi-
cultăţilor generate de ceasul serii şi de ca-
priciile vremii, că schimbările par mai mari
în fizionomia mea decât în cea a locului.

Mi se spusese de către scriitorul Aldo
Onorati, prieten vechi cu care m-am întâlnit
şi am petrecut multe alte zile şi seri, în alte
locuri ale Italiei, că trăiesc şi muncesc aici,
numai în Albano, mai bine de 1.500 de ro-
mâni. La o populaţie de vreo 20 de mii, cifra
e impresionantă. Cu o parte din aceşti cona-
ţionali, ipotetic mai curând cei tineri, elevi
în diferite stadii de instrucţie, sunt avertizat

că mă voi întâlni joi seara, în superba sală
de consiliu a Primăriei. E şi motivul pentru
care, pe lângă prezentarea cărţii memoralis-
tice a amfitrionului meu, considerat aici un
fel de cronicar narativ al zonei, mi se suge-
rează să vorbesc despre rădăcinile comune
ale celor două neamuri legate prin milenii sub
semnul gintei latine de care scrisese Vasile
Alecsandri cu un secol şi jumătate în urmă.

Şi, ca să mă conving de realitatea impor-
tantei prezenţe româneşti aici, aud vorbin-
du-se în limba noastră pe la câte un ungher
de străduţă. Mai mult, în vitrina unei librării,
îmi sare în ochi un anunţ: Aici se găsesc
ziare, reviste şi CD-uri româneşti.

Seara, la cină, în hotel, poate fiindcă mă
auzise vorbind la telefon cu cei de acasă,
ospătăriţa, o doamnă de vreo patruzeci de
ani, mi se adresează într-o română cu un
uşor accent moldovenesc. Este din Vrancea
– îmi mărturiseşte – şi e de mai mulţi ani
aici, n-are a se plânge, dar i se citeşte pe

chip oarecare stânjeneală, poate, gândesc în
sinea mea, cine ştie ce profesiune va fi având
acasă de unde a fugit din cauza sărăciei.

Acasă, deci, iată cuvântul ce începe să
mă stânjenească şi pe mine, fiindcă, în dis-
cursul pe care sunt invitat să-l susţin, nu
poate fi ocolit; constat, cu trecerea timpu-
lui, că nu-i deloc uşor un astfel de discurs,
întâi de toate fiindcă, în ciuda aparenţelor,
etalate atât de câţiva protagonişti români, mai
degrabă tineri, pe care îi identific seara pe
stradă ori în magazinele în care îi aud vor-
bind între ei, dar şi a rugăminţii gazdelor mele
de a-mi prezenta opiniile în ambele limbi,
adică şi în italiană, dată fiind prezenţa în sală
a unei majorităţi locale.

Am mai scris nu cu mult timp în urmă
despre dramele trăite de unii dintre compa-
trioţii noştri – mai ales femei, în general ti-
nere, dar şi mature mame ale unor copii la
vârsta şcolară, reduse la o condiţie de scla-
ve – şi simt că tocmai un astfel de argument

mă intrigă încă de o manieră în care resimt
dificultatea majoră pentru condiţia întâlnirii
de joi seară. Mă liniştesc prietenii de aici,
consilierul Alessio Colini şi scriitorul Aldo
Onorati, apoi un muzician ce conduce o or-
chestră simfonică locală şi care e un admi-
rator al şcolii muzicale româneşti, cu toţii
asigurându-mă că există o excelentă coabi-
tare între localnici şi românii stabiliţi aici.

Între timp, citesc ştirile din cele câteva
publicaţii cu difuzare în zonă unde este anun-
ţată întâlnirea de joi seara, cu cuvinte, aş
spune, măgulitoare pentru mine, dar mai ales
pentru cultura românească. Şi de data asta
nu mai e vorba doar de gloriile cunoscute
pe toate meridianele – de la Brâncuşi la Enes-
cu, de la Eliade la Cioran –, ci şi de clasici,
precum Eminescu, Caragiale (un dascăl e
fascinat de comediile celui din urmă, pe care
îl asociază nu atât cu Goldoni, ci cu marele
Edoardo De Filippo readus în prim plan de
centenarul naşterii sale).

Theo Wolters s-a născut la Melick (un oraş din sudul Olandei) în
anul 1955. A urmat studiul muzicii la Conservatorul din Maastricht, la
clasa renumitului trompetist Wim Groot, fost prim-trompetist al Royal
Concertgebouw Orchestra. Înainte de absolvire fusese deja angajat ca
prim-trompetist la Overrijsels Philharmonisch din Enschede (Olanda) şi
la Filarmonica din Essen (Germania), în perioada 1975-1979. Din anul
1979 a devenit membru al prestigioasei Royal Concertgebouw Orches-
tra. În cadrul acesteia a lucrat şi a participat la sesiuni de înregistrări
audio-video, alături de cei mai mari dirijori ai momentului: Leonard
Bernstein, Bernard Haitink, Carlos Kleiber, Riccardo Chailly, Nikolaus
Harnoncourt şi Mariss Jansons. În paralel cu activitatea instrumentală
şi orchestrală, Theo Wolters a studiat dirijatul sub îndrumarea lui Pieter
Stalmeier şi Roberto Benzi. Între anii 2004 şi 2012 a fost asistentul lui
Mariss Jansons la celebra orchestră din Amsterdam.

Concert vocal-simfonic extraordinar,
cu lucrări de Bach, Handel şi Mozart

 R o z a l i a
Patak i  (n.  1987,

Reşiţa) a studiat la Facultatea de Muzică a Universită-
ţii de Vest din Timişoara, tot aici urmând un master în
Stilistică a interpretării muzicale – muzică de cameră.
În prezent este artist instrumentist în Orchestra Filar-
monicii „Oltenia”.
 Iulia Isaev a urmat cursurile Academiei de

Muzică din Bucureşti, imediat după absolvire debu-
tând la Opera Naţională Bucureşti. Este laureata mai
multor concursuri internaţionale de canto, între ca-
re şi „George Enescu” (1991).
 Iulia Merca (n. 1980) a absolvit cursurile

Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” (la clasa de

În program:
Johann Sebastian Bach: Concertul

brandenburgic nr. 5 în Re major, BWV
1050

Georg Friedrich Händel: Concertul în
Si bemol major pentru harpă şi orchestră,
op. 4, nr. 6, HWV

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
în Re minor, K. 626 (pentru solişti, cor şi
orchestră)

Unul dintre aşa-numitele Concerte brandenburgice – între cele mai
cunoscute lucrări orchestrale ale lui J. S. Bach, Concertul pentru harpă
şi orchestră de Handel – o compoziţie de o rară frumuseţe, şi Requiemul
mozartian – mărturie a geniului şi sensibilităţii marelui compozitor, se
regăsesc în programul concertului vocal-simfonic extraordinar din aceas-
tă seară al Filarmonicii „Oltenia”. Evenimentul reuneşte pe scenă Or-
chestra Simfonică şi Corala Academică ale instituţiei, pe soliştii Roza-
lia Pataki (harpă), Iulia Isaev (soprană), Iulia Merca (mezzosoprană),
Sergiu Coltan (tenor) şi Cristian Hodrea (bas). Revine la pupitrul diri-
joral muzicianul olandez Theo Wolters – acesta fiind, de altfel, de anul
trecut, dirijor permanent invitat al Filarmonicii craiovene. Concertul
începe, ca de obicei, la ora 19.00, iar un bilet costă 20 de lei (15 lei
pentru elevi, studenţi, pensionari). MAGDA BRATU

canto a prof. Gheorghe Roşu) în 2004, an în care a şi
devenit cadru didactic al acestei instituţii.
 Sergiu Coltan a absolvit Facultatea de Teolo-

gie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca (2012) şi Academia de Muzică
„Gheorghe Dima”, secţia canto, clasa conf. univ. dr.
Marius Budoiu (2013).
 Cristian Hodre a a urmat cursurile Acade-

miei de Muzic ă „Gheorghe Dima”, secţia oboi (cla-
sa prof. univ. dr. Aurel Marc) şi apoi sec ţia canto
(c lasa conf. univ. dr. Marius Budoiu). În prezent
es te solis t al Operei Naţionale Române din Cluj-
Napoca şi membru al Corului Filarmonic ii de Stat
„Trans ilvania”.

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga-
vriil” este situată pe strada „Fraţii Buzeşti”
nr. 2, nu departe de sediul Centrului epar-
hial al Arhiepiscopiei Craiovei. Este una din
vechile bisericii ale oraşului, ridicată de Fraţii
Buzeşti la începutul secolului al XVI-lea.
Există documente care atestă faptul că ac-
tuala construcţie a sfântului lăcaş datează
din perioada 1783-1797. De-a lungul tim-
pului, a fost de mai multe ori restaurată, în-
deosebi în urma marilor cutremure ce au
lovit România în ultimele două secole. Ulti-
mele lucrări s-au realizat  la începutul seco-
lului trecut,  pe cheltuiala soţilor Gogu şi

Evenimente liturgice în Arhiepiscopia Craiovei
Mai multe lăcaşuri de închinare din Arhiepiscopia Craiovei vor

îmbrăca veşmânt de sărbătoare mâine, 8 noiembrie, de praznicul
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Printre ele se numără şi
Biserica „Sfinţii Arhangheli”, veche ctitorie a fraţilor Radu, Stroe
şi Preda Buzescu, căpitani în oastea lui Mihai Viteazul. În mijlocul
credincioşilor din această parohie se va afla ÎPS Irineu, Arhiepi-
scopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care va săvârşi Sfânta
Liturghie, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Polina Vorvoreanu, a căror
reşedinţă se afla în vecină-
tate. În semn de recunoştin-
ţă, Mitropolitul Nifon Cri-
veanu a stabilit, în şedinţa
Permanenţei Cons iliului
eparhial al Arhiepiscopiei
Craiovei, ca sfântul lăcaş să
poarte şi numele de Biserica
„Gogu şi Polina Vorvorea-
nu”. Biserica adăpos teş te
obiecte de cult de o inestimabilă valoare.
Între acestea – şapte candele mari de argint
lucrate la Piteşti de Ştefan Argintarul în anul

1886, un arhanghel de argint de 80 cm, sfeş-
nice împărăteşti în formă de coloane antice
greceşti, un policandru din 1831, icoane şi
cărţi vechi.

În zi de hram, biserica din parohia
Branişte va fi sfinţită

Biserica parohială din localitatea doljeană
Branişte, c omuna Podari, îşi va sărbători
hramul duminică, 9 octombrie, de prazni-
cul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina.
Înainte de săvârşirea Sfintei Liturghii, sfân-
tul lăcaş va fi târnosit de ÎPS Irineu, împre-
ună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în pre-
zenţa credincioşilor care sunt aşteptaţi să
participe în număr mare la eveniment.

Potrivit Biroului de Presă al Mitropoliei
Olteniei, biserica închinată Sfântului Necta-
rie a fost construită din lemn în anul 2009,
când a primit şi binecuvântare pentru să-
vârşirea slujbelor religioase din partea ÎPS
Irineu. Ea a fost ridicată într-un timp-re-
cord datorită implicării credincioş ilor,  în
frunte cu părintele paroh Constantin Stupa-
ru. Sfântul lăcaş adăposteşte părticele din
veşmintele a doi sfinţi – Cuviosul Grigorie
Decapolitul şi Cuvioasa Parascheva –, pre-
cum şi o icoană a Sfântului Nectarie.

MAGDA BRATU
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Acorduri fiscale secrete între Lu-
xemburg ºi 340 de multinaþionale,
printre care Apple, Amazon, Ikea,
Pepsi sau Axa, pentru a-ºi reduce la
minim impozitele, au fost dezvãlui-
te, ieri, de 40 de media internaþiona-
le, care se bazeazã pe documente ob-
þinute de Consorþiul internaþional al
jurnaliºtilor de investigaþie (ICIJ), re-
lateazã AFP. Aceste acorduri, înche-
iate între 2002 ºi 2010, înseamnã mi-
liarde de euro de încasãri pierdute
pentru statele unde aceste companii
realizeazã beneficii, potrivit ICIJ ºi
media partenere, printre care „Le
Monde”, „The Guardian”, „Süddeutsche Zei-
tung” ºi „Asahi Shimbun”. În ancheta sa de
ºase luni, intitulatã „Luxembourg Leaks” sau
„LuxLeaks”, ICIJ a avut acces la 28.000 de
pagini de documente de „tax ruling”, care ara-
tã cum marile companii „se bazeazã pe Lu-
xemburg ºi regulile sale fiscale suple, dar ºi
pe deficienþele de reglementare internaþionale,
pentru a transfera profituri, pentru ca acestea
ori sã nu fie impozitate, ori sã fie impozitate
foarte puþin”, scria „Le Monde”. Practica aºa-
numitã „tax ruling”, care este legalã, permite
unei companii sã se intereseze în avans cum
va fi tratatã de administraþia fiscalã a unei þãri
ºi sã obþinã anumite garanþii juridice. Grupuri-
le implicate — printre care sunt menþionate
Apple, Amazon, Verizon, AIG, Heinz, Pepsi sau
Ikea — realizeazã astfel miliarde de euro din
economii anul, datoritã creãrii unei filiale, a unui
holding sau a mutãrii unui sediu social pe teri-
toriul Marelui Ducat. Grupurile franceze Axa
ºi Credit agricole apar „în datele furnizate de
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Ucraina a impus controlul pa-
ºapoartelor la frontiera cu estul
separatist, a anunþat ieri serviciul
de stat pentru protecþia frontiere-
lor. Orice cetãþean ucrainean sau
strãin va trebui sã prezinte de acum
paºaportul pentru a intra în zona

Preºedintele afgan, Ashraf Ghani, a decla-
rat cã NATO va susþine forþele de securitate
afgane ºi din 2015, prin antrenamente ºi echi-
pamente, relateazã DPA. Într-o conferinþã de
presã comunã cu secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, aflat în vizitã la Kabul, pre-
ºedintele Ghani a spus cã acordul de securi-
tate semnat recent „nu înseamnã cã pânã la
sfârºitul anului cooperarea cu NATO se va

PwC”, cabinetul de audit ºi de consiliere Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC), care a întoc-
mit între 2002 ºi 2010 documentele obþinute
de ICIJ, „dar la un nivel mai scãzut”, potrivit
„Le Monde”. PwC a redactat aceste documente
„ºi a negociat termenii cu administraþia luxem-
burghezã”, precizeazã publicaþia francezã.
„Luxemburgul pãstreazã aceste acorduri fis-
cale secrete” ºi „nu le notificã partenerilor
europeni”, deºi este „pus la curent, în fapt,
de aceste multinaþionale, cu privire la strate-
gia lor de evitare a impozitãrii”, adaugã coti-
dianul. În Australia, analiza detaliatã a docu-
mentelor fãcute publice de ICIJ a început deja,
a anunþat, ieri, Chris Jordan, înalt responsa-
bil al administraþiei fiscale. Practic, se verifi-
cã ce companii plãtesc exact impozitele da-
torate pentru profitul pe care îl obþin în urma
activitãþii prestate. „The Guardian” estimea-
zã cã „aceste dezvãluiri vor fi jenante pentru
noul preºedinte al Comisiei Europene (CE)-
, Jean-Claude Juncker, care a fost premier al

Luxemburgului între 1995 ºi
2013”, respectiv perioada în care
acordurile menþionate de ICIJ au
fost semnate. CE a deschis, în iu-
nie, patru anchete asupra practicii
fiscale „tax ruling”, care vizeazã
state membre. O anchetã vizeazã
Irlanda ºi se referã la acordurile în-
cheiate între administraþia fiscalã
ºi gigantul american al internetului
Apple, suspectat cã a beneficiat de
un tratament favorabil contrar re-
gulilor europene pentru concuren-
þã. O a doua anchetã are în vedere
suspiciuni de avantaje fiscale acor-

date de Olanda lanþului Starbucks, în timp ce
a treia se referã la acordurile încheiate de Lu-
xemburg cu „Fiat Finance and Trade”, care
furnizeazã servicii de management financiar
grupului de automobile Fiat. Ultima dintre
aceste anchete, deschisã în octombrie, vizea-
zã Gibraltarul.

Ministrul german de Finanþe, Wolfgang
Schauble, a declarat ieri, în faþa deputaþilor
din Bundestag, cã Luxemburgul are încã „mult
de fãcut” pentru a-ºi ameliora practicile fis-
cale, dupã aceste dezvãluiri, relateazã AFP.
Schauble le-a prezentat deputaþilor germani
un acord pentru realizarea unui schimb auto-
mat de informaþii financiare pânã în 2017-
2018, aprobat sãptãmâna trecutã la Berlin de
peste 80 de þãri. Luxemburgul face parte
dintr-un grup de circa 50 de state, printre
care mai multe paradisuri fiscale, care s-au
angajat în scris sã introducã aceastã mãsurã,
care diminueazã secretul bancar ºi constituie
un progres notabil împotriva fraudei fiscale.
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Ucraina impune controlul paºapoartelor la frontiera cu estul separatist
aflatã sub controlul separatiºtilor
sau pentru a o pãrãsi, a informat
serviciul într-un comunicat.
Aceastã mãsurã vizeazã sã izoleze
ºi mai mult acest teritoriu, dupã
ºapte luni de conflict armat, sol-
dat cu peste 4.000 de morþi. Strãinii

care au intrat în est pe la frontiera
ruso-ucraineanã, aflatã sub contro-
lul separatiºtilor, nu vor mai putea
pãtrunde în restul þãrii, a precizat
serviciul. Aceastã decizie intervi-
ne la o zi dupã ce Kievul a anunþat
cã întrerupe finanþarea bugetarã
pentru acest teritoriu. Ucraina a
înãsprit tonul dupã alegerile orga-
nizate de separatiºti duminicã, la
Doneþk ºi Lugansk, recunoscute
doar de Rusia ºi care, potrivit Kie-
vului ºi occidentalilor, aduc atin-
gere procesului de pace. Preºedin-
tele ucrainean, Petro Poroºenko,
a declarat marþi cã puterea centra-
lã rãmâne ataºatã planului de pace,
dar cã va adopta o serie de mãsuri
pentru a se apãra ºi a izola terito-
riile controlate de rebeli. Totodatã,
Kievul a dezminþit informaþiile apã-
rute în presã cu privire la  iniþierea
unor negocieri cu separatiºtii din
estul Ucrainei, subliniind cã poar-
tã discuþii doar cu reprezentaþii
Rusiei ºi Organizaþiei pentru Secu-

ritate ºi Cooperare în Europa
(OSCE), relateazã agenþia oficialã
Ukrinform.  „Ministerul ucrainean
al Apãrãrii anunþã în mod oficial
cã informaþiile apãrute în presã
privind iniþierea unor negocieri cu
separatiºtii nu corespund adevãru-
lui”, potrivit unui comunicat al au-
toritãþilor ucrainene. „Kievul poartã
discuþii doar în format tripartit,
implicând Ucraina, OSCE ºi Ru-
sia, privind punerea în aplicare a
Acordului de la Minsk”, adãugã
comunicatul. Anterior, presa a
anunþat cã reprezentanþii adminis-
traþiei prooccidentale de la Kiev,
ai Rusiei ºi ai insurgenþilor pro-
ruºi s-ar fi întâlnit miercuri la
Doneþk, în efortul de a salva ar-
mistiþiul fragil din estul Ucrainei.
Întrevederea a avut loc într-un
hotel din Doneþk, dar nu a adus
progrese tangibile „în materie de
încredere”, a declarat Alexander
Hug, purtãtorul de cuvânt al Misi-
unii OSCE din Ucraina.

Ghani: NATO va susþine forþele
afgane ºi din 2015

încheia, ci va fi începutul unui nou capitol.
(...) NATO este angajat în a susþine forþele
afgane cu antrenamente ºi echipamente”.
Dupã încheierea misiunii de luptã a Forþei
Internaþionale de Asistenþã pentru Securitate
(ISAF) a NATO, prevãzutã la finalul lui de-
cembrie, Alianþa Nord-Atlanticã va fi prezen-
tã în Afganistan în 2015 cu o nouã misiune,
redusã, de asistenþã ºi de formare.
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Anunþul tãu!
Primãria comunei Iºal-

niþa, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocu-
parea urmãtoarelor funcþii
publice vacante; Consilier
cls. I grad profesional „de-
butant”- 1 post, Inspector
cls. I. Grad profesional
„asistent” – 2 posturi. Con-
cursul va avea loc în data
de 9.12.2014, ora 10.00 pro-
ba scrisã ºi în data de
11.12.2014, ora 10.00- pro-
ba de interviu. Condiþiile de
participare ºi bibliografia
de concurs sunt afiºate ºa
sediul unitãþii. Relaþii la te-
lefon: 0730/ 782.155; 0761/
787.633; 0761/ 787.634.

Primãria Celaru organi-
zeazã în data de 10.11.2014,
ora 10.00, la sediul Primã-
riei Celaru licitaþie publicã
n vederea închirierii unui
cabinet medical în suprafa-
þã de 15 mp,  în cadrul dis-
pensarului uman din comu-
na Celaru, judeþul Dolj,
având destinaþia prestarea
de servicii medicale de
specialitate. Ofertele se de-
pun la registratura institu-
þiei pnã la data de
10.11.2014 ora 9.00. Alte in-
formaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul de
telefon 0251/375.509 sau la
sediul Primãriei Celaru.

Anunþul tãu!
SC POMASCOM TRANS

SRL Craiova prin lichidator
judiciar in Dosarul nr. 7723/
63/2014/Tribunalul Dolj, Sec-
þia a II- Civilã  organizeazã în
data de 14.11. 2014 ora 15,00
licitaþie publicã având ca ob-
iect vânzarea individualã/în
bloc a  stocurilor (bunurilor
mobile) compuse din piese
auto conform listelor din
Raportul de evaluare aflat la
sediul lichidatorului judiciar,
la sediul debitoarei ºi  în do-
sarul  instanþei de judecatã.
Preþul de pornire conform
raportului de evaluare va fi
de 104.292,26 lei. Licitaþia va
fi organizatã  în comuna Þu-
glui, judeþul Dolj  la sediul de-
bitoarei. In caz de neadjude-
care, licitaþia se va relua în
urmãtoarele 2(douã) zile de
“joi” respectiv în datele de 20
ºi  27.11.2014  la aceeaºi orã.
Relaþii la telefon: 0745524825,
0762753804, 0770661458 tel/
fax: 0351177595

PRIMÃRIA Comunei
Unirea organizeazã la data
de 18 decembrie 2014, ora
12.00, la sediul instituþiei,
concurs de recrutare pen-
tru 1 funcþie contractualã
vacantã, de execuþie, refe-
rent, în conformitate cu
prevederile HG nr.286/
2011, cu ultimele modifi-

Anunþul tãu!
cãri ºi completãri. Detalii
suplimentare privind con-
diþiile de participare, pro-
bele de concurs, bibliogra-
fia, conþinutul dosarului,
întocmirea, depunerea ºi
selecþia acestora pot fi ob-
þinute la sediul Primãriei
Comunei Unirea, la avizie-
rul instituþiei. Telefon:
0251.365.320.  

Primãria Malu Mare –
Dolj, organizeazã concurs
la sediul Primãriei din Malu
Mare, str. Primãriei nr. 7, jud.
Dolj, în data de 19 Decem-
brie 2014, ora 1000 proba
scrisã, ºi în data de 23 De-
cembrie  2014, ora 1400, in-
terviul, pentru ocuparea, pe
perioadã nedeterminatã, a
urmãtoarelor posturi vacan-
te: 1 post administrator pu-
blic, 1 post referent debutant
– Compartiment Asistenþã
Socialã, 1 post expert local
– Compartiment Expert lo-
cal pentru romi ºi 1 post în-
grijitor - Compartiment Ad-
ministrativ ºi Pazã;  Dosa-
rele de concurs se primesc
pânã la data de 20 Noiem-
brie 2014 , ora 16,00 la se-
diul Primãriei Malu Mare –
Dolj. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Pri-
mãriei Malu Mare – Dolj  sau
la telefon 0251446145. 
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ANUNÞLICITAÞIE PUBLICÃ
La licitaþia publicã deschisã din ziua de 03.12.2014

Primãria Podari, strada Dunarii, nr 67, localitatea Podari, judeþul Dolj,
telefon 0251339155, fax 0251339155, e-mail: primaria.podari@yahoo.com,
în calitate de autoritate contractantã, anunþã:

* organizarea licitaþiei publice deschise privind “Concesionarea a 8732
mp din comuna Podari, judeþul Dolj”, teren neproductiv situat în extravila-
nul satului Podari, tarlaua 19, parcela 264/2, pe partea stângã a drumului
comunal 270 ce duce la satul Palilula, care aparþine domeniului public al
Comunei Podari, judeþul Dolj.

Terenul se concesioneazãîn vederea amenajãrii unei zone industrial –
comerciale.

Contractul de concesiune se va încheia pe o perioadã de 30 de ani.
La licitaþie poate participa orice persoanã fizicã sau juridicã de drept

privat, românã sau strãinã, care depune o singurã ofertãºi constituie ga-
ranþia de participare.

Garanþia de participare este de 1200 lei. Plata garanþiei de participare se
face în contul RO36TREZ2915006XXX012117 deschis la Trezoreria Craiova,
CIF 4553399.

Condiþiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini.
Licitaþia se va derula în data de 03.12.2014 ora 1200.
Termenul de depunere a ofertelor: 03.12.2014 ora 1100.
Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 27.11.2014, Primãria Podari,

strada Dunarii, nr. 67, localitatea Podari, judeþul Dolj, telefon 0251339155,
fax 0251339155, emailprimaria.podari@yahoo.com.

Ofertanþii depun ofertele la sediul Primãriei Podari, strada Dunãrii, nr.
67, judeþul Dolj pânãîn data de 03.12.2014, ora 1100. Deschiderea ofertelor
se va face la ora 1200.

Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la sediul Primãriei Podari, stra-
da Dunãrii, nr. 67, judeþul Dolj contra sumei de 20 lei.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon:
0760/827.379.
Pensionarã (anticipat)
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Îngrijesc copil ºi doam-
nã în vârstã chiar ºi cu
ora. Rog seriozitate.
Telefon: 0761/578.875.
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân-
zãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
S.C. ANDRES ROB
CONSTRUCT anga-
jeazã coordonator ac-
tivitate de transport ru-
tier. Relaþii la telefon:
0724/049.832.
Angajez doamnã per-
manent pentru menaj
la þarã. Telefon: 0724/
947.197.

Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.

IDEI DE AFACERI
Caut investitor român
sau strãin pentru înfiin-
þarea unei plantaþii de
cãpºuni în spaþiu pro-
tejat. Posed locaþie ºi
materialul sãditor. Te-
lefon: 0742/023.399.

MEDITAÞII
Meditez geografie.
Telefon: 0749/043.111.
Meditez limba româ-
nã. Telefon: 0762/
929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27
mp. Telefon: 0766/
227.092; 0756/513.637.
Vând garsonierã Braz-
dã bloc G 5, ap. 58.
Telefon: 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate
dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, Brazdã (Complex
vechi), 50 mp + 8 mp
balcon mare. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0734/496.060; 0770/
240.745.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în
faþa Facultãþii de
Drept. Telefon: 0721/
995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii generoa-
se, detalii zilnice la tele-
fon: 0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe, grajd,
magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.

Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, jude-
þul Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Clea-
nov - Dolj. Telefon:
0351/809.972; 0764/
211.651.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã
primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
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STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral
la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa
din Brazdã, precum
ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi
smântânã la cele
mai mici preþuri.
Relaþii la telefon:
0251/417.534.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Relaþii
la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon: 0762/
109.595.

Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdinã
Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora
17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil.
Telefon: 0728/800.447.
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.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial
cu terasã, zonã centra-
lã. Telefon: 0746/
660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon: 0764/806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã, 1000
euro. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional pie-
le, xenon, navigaþie,
impecabil.  Telefon:
0762/109.595.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând 2 jenþi cu cauciu-
curi de Logan. Telefon:
0766/304.708.
Vând chivetã, 55/40 cm,
30 Ron, tablouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse, 2 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoase.
Telefon: 0763/226.996.
Vând copertinã lungi-
me 6 m, lãþime 1.5 m.
Telefon: 0744/391.195.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.

Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cãrãmidã fabri-
cã veche. Telefon:
0730/085.197.
Vând bandã alergare
nouã, preþ negociabil.
Telefon: 0770/222.905.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handi-
cap, masã sufragerie 6
persoane, butoi varzã,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mor-
mântul lui Ion Oblemen-
co. Telefon: 0771/
232.167; 0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.

Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie viteze,
reductor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte piese.
Telefon: 0764/261.954.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã- 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
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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”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã. Te-
lefon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12V nou, delcou aprin-
dere Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
SCHIMBURI

Vând sau schimb ca-
lorifere de tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci 2
persoane cimitirul Do-
robãnþie, terminat, ne-
folosit. Telefon: 0251/
421.727.

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat,
centralã, tot confortul,
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0756/379.809.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþine-
rii ºi chiriei în zona Ma-
terna Craioviþa. Tele-
fon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzãtor.
Relaþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/072.812.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195. 0351/429.196.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere
decomandate, ultra-
îmbunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.

Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.

Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã se-
rioasã pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie, în-
treþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obliga-
þii, doresc doamnã pen-
sionarã fãrã obligaþii.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie. Te-
lefon: 0785/103.411.

DIVERSE
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji
permanent o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
o las moºtenire. Tele-
fon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.

PIERDERI
GKL CAZAC AGRO
PREST SRL declarã
pierdut Certificat Con-
statator Nr. 28351/
13.04.2011- Punct de
lucru. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În regres cu o poziþie faþã de runda tre-
cutã, pe 4, urmare a eºecului (81-92), de
luni, de la Polivalentã, cu Piteºtiul, SCM

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ

„Zoki” & co., gata sã scoatã Bega din matcã„Zoki” & co., gata sã scoatã Bega din matcã„Zoki” & co., gata sã scoatã Bega din matcã„Zoki” & co., gata sã scoatã Bega din matcã„Zoki” & co., gata sã scoatã Bega din matcã
BC Timiºoara – SCM U Craiova, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 2 Program – etapa nr. 6

Astãzi: BC Timiºoara – SCM U CRAIO-
VA, BC Mureº – U Cluj.

Mâine: Timba Timiºoara – CSM U Ora-
dea, BCM U Piteºti – U Banca Transilvania,
Energia Tg. Jiu – CSU Asesoft Ploieºti.

Duminicã: Steaua CSM – Atlassib Sibiu.
Gaz Metan Mediaº stã.

1. Asesoft 9 8. BC Timiº. 7
2. Piteºti 9 9. Mediaº 7
3. Steaua* 8 10. Oradea 6
4. Craiova 8 11. Timba* 5
5. Tg. Jiu* 7 12. Mureº* 5
6. U-BT Cluj 7 13. U Cluj 5
7. Sibiu* 7

* - un joc mai puþin.

U Craiova evolueazã azi, în deschiderea
etapei a 6-a din Liga Naþionalã, în fief-ul
celor de la BC Timiºoara, formaþie aflatã

pe locul 8 al ierarhiei ºi care la rându-i
vine dupã o înfrângere, 80-84 în depla-
sare, cu Gaz Metan Mediaº. Aceeaºi tru-
pã din Mediaº, altfel una ce nu mai sperie
ca altãdatã, trecuse ºi de alb-albaºtrii (96-
81!), provocându-le singura sincopã su-
feritã pânã acum „afarã”. ªi totul, dupã o
„dublã” pe terenuri mult mai grele, la
Energia Tg. Jiu ºi BC Mureº, unde bãieþii
lui Andjelko Mandic s-au impus de fieca-
re datã în urma unor veritabile thrillere,
73-72, respectiv 77-75.

Cât priveºte partidele susþinute pe te-
ren propriu de BC Timiºoara, gruparea
de pe Bega are procentaj 50-50: 85-71 cu
Mureº ºi 75-85 cu ce-a vãzutã principala
favoritã în a detrona-o de la putere pe
Asesoft, Steaua CSM Eximbank.

Craiova dã în acest debut de sezon
omul cu cele mai multe puncte per meci
din tot campionatul, este vorba de sârbul
Zoran Krstanovic, cel supranumit  „Zoki”
reuºind o fabuloasã medie de 24,4. De
partea cealaltã, cel mai tare realizator al
bãnãþenilor este tot un sârb, Zlatko Jova-
novic – 17 puncte/per meci.

Dupã confruntarea de la Timiºoara, una

care i-ar putea propulsa pe ai noºtri, pro-
vizoriu, în fruntea ierarhiei, Craiova stã în
urmãtoarea etapã a Ligii Naþionale. Prilej
cu care, oficialii alb-albaºtrilor “au legat”,
în Liga Balcanicã, de o deplasare în Mun-
tenegru, o alta în Albania. Adversarele
SCM-ului vor fi KK Mornar Bar, marþi –
11 noiembrie, ºi KS Vllaznia, joi – 13 no-
iembrie. “Legionarii” au pierdut primele
douã meciuri susþinute în competiþie: 84-
87 (a) cu KK Kozuv (Macedonia) ºi 76-
92 (d) cu Sigal Priºtina (Kosovo).

Mâine, ora 12:00: Progresul Segar-
cea – CS U II Craiova, Dunãrea Calafat
– Vânãtorul Desa, Viitorul Cârcea – Da-
nubius Bechet, Dunãrea Bistreþ – Recol-
ta Ostroveni, Unirea Leamna – Amaradia
Melineºti, ªtiinþa Malu Mare – Victoria
ªtiinþa Celaru.

1. CS U II 31 7. Bechet 19
2. Calafat 27 8. Ostroveni 11
3. Cârcea 27 9. Celaru 9
4. Bistreþ 24 10. Malu Mare 9
5. Segarcea 23 11. Melineºti* 8
6. Leamna 19 12. Desa* 1
* - un joc mai puþin.

FOTBAL –

LIGA A IV-A –

ETAPA A 13-A

 “Lanterna” Seriei 4, Viitorul Muncipal Craiova, întâl-
neºte în aceastã dupã-amiazã, în tentativa de a obþine
primul succes stagional, pe Naþional Sebiº, ocupanta
poziþiei a doua a ierarhiei. Cele douã au o linie de clasa-
ment în oglindã: Municipal 0-3-6, iar vizitatorii din judeþul
Arad 6-3-0. Partida va fi arbitratã de giurgiuveanul Petricã
Burcea, ajutat la cele douã linii de târgoviºtenii Gabriel
Cãtanã ºi Ionuþ Duþu.

Colega de serie a celor de la Municipal, mult mai bine
plasata ACSO Filiaºi, stã în aceastã etapã, în timp ce în
Seria 3, ACS Podari, ºi ea lanternã roºie (locul 14, cu 5
puncte), joacã mâine cu ilfovenii de la CS Clinceni (locul
10, cu 11 puncte).

Seria 4
Astãzi, ora 14:00: VIITORUL MUNICIPAL CRAIOVA – Naþional Sebiº,

Vulturii Lugoj – Pandurii II Tg. Jiu, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic –
Minerul Mehedinþi.

Mâine, ora 14:00: FC Hunedoara – Millenium Giarmata, CS Ineu –
UTA Bãtrâna Doamnã, ªtiinþa Turceni – Minerul Motru. ACSO FILIAªI
stã, deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras din campionat

1. Mama M.* 21 8. Hunedoara* 12
2. Sebiº* 21 9. Mehedinþi 8
3. UTA* 20 10. Motru* 6
4. Giarmata 19 11. Turceni* 6
5. Pandurii II* 16 12. Ineu* 6
6. Lugoj* 14 13.V. M. CRAIOVA* 3
7. FILIAªI 13
* - un joc mai puþin.

FOTBAL – LIGA A III-A – ETAPA A 11-A

Una n-a învins, alta n-a pierdut! Duel disproporþionat la Iºalniþa

Rezultate complete
Grupa A: Malmo FF – Atletico Madrid 0-2 (Koke

30, Raul Garcia 78), Juventus – Olympiacos 3-2 (Pirlo
21, Roberto 65 aut., Pogba 66 / Botia 24, Ndinga
61).

Clasament: 1. Atletico M. 9p, 2. Juventus 6p, 3.

Olympiacos 6p, 4. Malmo 3p.

Grupa B: FC Basel – Ludogoreþ 4-0 (Embolo 34,
Gonzales 41, Gashi 59, Suchy 65), Real Madrid  – FC
Liverpool 1-0 (Benzema 27).

Clasament: 1. REAL M. 12p, 2. Basel 6p, 3. Li-
verpool 3p, 4. Ludogoreþ 3p.

Grupa C: Zenit St. Petersburg – Leverkusen 1-2

(Rondon 89 / Heung-Min Son 68, 73), Benfica – AS
Monaco 1-0 (Talisca 82).

Clasament: 1. Leverkusen 9p, 2. Monaco 5p, 3.

Zenit 4p, 4. Benfica 4p.

Grupa D: Arsenal – Anderlecht 3-3 (Arteta 25 pen.,
Alexis 29, Oxlade-Chamberlain 58 / Vanden Borre
61, 73 pen., Mitrovic 90), Dortmund – Galatasaray
4-1 (Reus 39, Papastathopoulos 54, Immobile 73,
Kaya 84 aut. / Hakan Balta 69).

Clasament: 1. DORTMUND 12p, 2. Arsenal 7p,
3. Anderlecht 2p, 4. Galatasaray 1p.

DIGI SPORT 1

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: ªtiinþa Bacãu – HCM Constanþa.

DIGI SPORT 2

10:00, 14:10 – MOTO GP – FP1, FP2 – Marele Premiu al Valenciei, în Spania
/ 18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC Timiºoara – SCM U Craiova /
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – Steaua / 21:45 –
BASCHET (M) – Euroliga: Panathinaikos Atena – Emporio Armani Milan.

DIGI SPORT 3

17:00, 19:15 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târgoviºte – CS U Târgu
Mureº, CSM Bucureºti – CS ªtiinþa Bacãu / 21:30 – FOTBAL – Franþa:
Rennes – Lorient.

DOLCE SPORT

18:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Târgu Mureº – Gaz Metan Mediaº / 3:00
– BASCHET NBA: Oklahoma City – Memphis.

DOLCE SPORT 2

21:30 – FOTBAL – Franþa: Rennes – Lorient.

EUROSPORT 2

10:00, 11.30, 13.30, 15:30 – PATINAJ ARTISTIC (F, M) – Grand Prix la
Beijing, în China / 21:30 – FOTBAL – Germania: Hertha Berlin – Hannover.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Viitorul Constanþa.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Târgu Mureº – Gaz Metan Mediaº.

Grupa E: Man. City – ÞSKA Moscova 1-2 (Y.
Toure 8 / Doumbia 2, 34), Bayern Munchen – AS
Roma 2-0 (Ribery 38, Gotze 64).

Clasament: 1. BAYERN 12p, 2. Roma 4p, 3.

ÞSKA Moscova 4p, 4. Man. City 2p.

Grupa F: Paris SG  – APOEL Nicosia 1-0 (Ca-
vani 1), Ajax – Barcelona 0-2 (Messi 36, 76).

Clasament: 1. PARIS SG 10p, 2. BARCELO-
NA 9p, 3. Ajax 2p, 4. A. Nicosia 1p.

Grupa G: Sporting Lisabona – Schalke 4-2 (Sarr
26, Jefferson 52, Nani 72, Slimani 90+1 / Slimani
17 aut., Aogo 88), NK Maribor – Chelsea 1-1

(Ibraimi 50 / Matic 73).
Clasament: 1. Chelsea 8p, 2. Schalke 5p, 3.

Sporting 4p, 4. Maribor 3p.

Grupa H: ªahtior – BATE Borisov 5-0 (Srna
19, A. Teixeira 48, L. Adriano 58 pen., 82,
90+2), Bilbao – FC Porto 0-2 (J. Martinez 55,
Brahimi 73).

Clasament: 1. PORTO 10p, 2. ªahtior 8p, 3.

B. Borisov 3p, 4. Bilbao 1p.
* - echipele scrise cu majuscule s-au calificat

în optimile de finalã.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 13 10 1 2 30-8 31
CFR Cluj 13 8 2 3 22-10 26
Petrolul 13 7 4 1 22-9 25
Astra 13 7 3 3 22-10 24
ASA 13 6 5 2 17-9 23
Dinamo 13 6 4 3 22-16 22
Botoşani 13 6 3 4 18-18 21
FC Braşov 13 5 4 4 18-18 19
Craiova 13 5 4 4 15-19 19
Gaz Metan 13 3 6 4 15-17 15
Viitorul 13 3 5 5 14-16 14
„U” Cluj 13 3 4 6 14-17 13
Ceahlăul 13 3 4 6 13-22 13
Pandurii 13 2 6 5 14-19 12
Chiajna 13 2 6 5 11-20 12
CSMS Iaşi 13 1 6 6 10-20 9
Rapid 13 2 3 8 6-19 9
Oţelul 13 1 4 8 5-21 7
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Liga I – etapa a 14-a
ASA – Gaz Metan, astăzi, ora 18
Dinamo – Viitorul, astăzi, ora 20.30
FC Braşov – Pandurii, sâmbătă, ora 15.30
FC Botoşani – CFR Cluj, sâmbătă, ora 18
„U” Cluj – Petrolul, sâmbătă, ora 20.30
CSMS Iaşi – „U” Craiova, duminică, ora 15.30
Oţelul – Astra, duminică, ora 17.30
Chiajna – Steaua, duminică, ora 20
Rapid – Ceahlăul, luni, ora 20.30

Fundaşul echipei FC Viitorul,
Alin Şeroni, a fost suspe ndat
pentru 16 etape de Comisia de
Disciplină a FRF, după ce l-a
accidentat grav pe mijlocaşul
Unive rsităţii Craiova, Nicuşor
Bancu, în optimile Cupei Româ-
niei - Timişoreana. În vârstă de
22 de ani, Nicuşor Bancu a su-
ferit o fractură gravă la picio-
rul stâng, după ce a fost faultat
din spate de fundaşul echipei FC
Viitorul, Alin Şeroni, în minu-
tul 96 al partidei din optimile de
finală ale Cupei României Timi-
şoreana. Fotbalistul de la FC
Viitorul a primit al doilea car-
tonaş galben şi a fost eliminat
de pe teren în urma acestei in-
tervenţii. Nicuşor Bancu, care a
fost supus unei intervenţii chi-
rurgicale la piciorul stâng, a fost
externat, luni, de la Spitalul Flo-
reasca din Capitală.

Scrima a devenit în ultimul de-
ceniu unul dintre sporturile repre-
zentative ale Craiovei, aşa că era
nevoie şi de o competiţie de am-
ploare care să răsplătească perfor-
manţele antrenorilor şi sportivilor
din Bănie. „Alfredo Bachelli Trop-
hy” este o competiţie „dedicată pă-
rintelui scrimei moderne craioven”
şi a ajuns la cea de-a patra ediţie,
iar de la an la an importanţa, valoa-
rea participanţilor şi evident media-
tizarea au crescut. Competiţia a că-
pătat deja statut internaţional, iar
dacă anul trecut s-a disputat în Sala
Sporturilor „Ion Constantinescu”,
acum i s-a dat un nou upgrade, fi-
ind găzduită de Sala Polivalentă şi
este parte din campania de promo-
vare a Craiovei ca şi capitală cultu-
rală europeană. Targetul organiza-
torilor, Clubul Sportiv Universitatea
Craiova, este ca turneul din Bănie
să devină etapă din Cupa Mondială,
iar predicţia celor implicaţi este că
acest lucru se va întâmpla peste un
an sau doi.

Sâmbătă, începând cu ora 9 di-
mineaţa şi până undeva în jurul ora
19 (în jurul orei 17 încep finalele),
peste 120 de sportivi din 10 ţări şi
de la 11 cluburi importante din Ro-
mânia vor trage pe cele 9 planşe
amplasate în Polivalentă. Craiove-

Ce l mai ie ftin bilet  la parti-
da România - Irlanda de  Nord,
contând pentru preliminariile
Campionatului European din
2016, va costa 20 de le i, la ine-
lul 3 al pe luzelor,  în timp ce
pe ntru un tichet la VIP se va
plăti 500 de le i,  informe ază
site-ul oficial al FRF. Pentru
moment, biletele  pot fi achi-
ziţionate  de pe site-ul bilete .-
frf.ro. Preţurile biletelor sunt
următoare le: Peluze: Inel 3 -
20 de  lei, Inel 2 - 25 de  le i,
Inel 1 - 30 de le i.

20 de lei, cel mai ieftin bilet la România – Irlanda de Nord

Şeroni, suspendat 16 etape
pentru că i-a rupt piciorul lui

A patra ediţia a trofeului „Alfredo
Bachelli” se desfăşoară sâmbătă în

Bănie, intrarea fiind gratuită
nii vor putea asista grastis la dispu-
tele în care va fi implicată şi echipa
olimpică feminină de spadă a Ro-
mâniei,  în frunte c u Ana Maria
Brânză, carismatica spadasină al
cărui nume îl poartă o alee a Liceu-
lui cu Program Sportiv „Petrache
Trişcu”, în cinstea argintului cuce-
rit la Olimpiada de la Beijing de spor-
tiva care s-a format în Bănie.

„Acest concurs este organizat
de Clubul Sportiv Universitatea
Craiova în parteneriat cu LPS Pe-
trache Trişcu. Încercăm să pro-
movăm scrima în particular şi
sportul în general. Nu ascundem
că ne dorim ca acest concurs să
intre în circuitul mondial, să spe-
răm că vom avea sprijinul FR de
scrimă. Este cea mai importantă
competiţie la nivel local şi este o
onoare să o organizăm, iar craio-
venii pot da greutate eforturilor pe
care noi le facem. Ne batem cu
forţele mondiale la scrimă cu un
număr mic de sportivi legitimaţi,
iar doi dintre cei care au contribuit
la acest lucru sunt profesorii Ale-
cu şi Popescu” a spus preşedinte-
le Clubului Sportiv Univers itatea
Craiova, Pavel Badea.

„Acum 4 ani am început cu un
concurs de casă, acum am ajuns la
nivel internaţional. Este o mână în-

tinsă sportului de performanţă, pen-
tru că LPS Petrache Trişcu a cău-
tat să aducă valorile la cluburile de
seniori. Marile valori ale scrimei au
plecat de la noi şi au ajuns să câşti-
ge concursuri internaţionale. Sloga-
nul este Craiova iubeşte scrima.

Vrem să arătăm Federaţiei că pu-
tem organiza o etapă de Cupă Mon-
dială. Participă toată spuma scrimei
româneşti şi la băieţi la la fete, deci
va fi un concurs foarte puternic.
Părintele acestei întreceri este Du-
mitru Popescu. Ca o noutate faţă
de ediţiile anterioare, câştigătorii vor
primi câte o sabie în stil medieval,
personalizată, medalii vor fi acor-
date pentru locurile 1-8 şi câte o
plachetă pentru delegaţiile străine”

a declarat Cătălin Brânduşoiu, di-
rectorul LPS Petrache Trişcu.

Profesorul Mircea Alecu a adă-
ugat performanţele secţiei de scri-
mă a CSU Craiova: „Spada craio-
vană la masculin a dominat com-
petiţia internă. Campion a fost Alin
Mitrică, iar la echipe ne-am impus
tot noi, CSU Craiova. La individual
feminin, Raluca Sbârcea a fost pe
locul 3, ea fiind şi componentă a
lotului naţional”.
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