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Amenajarea primei platforme pe
care sunt instalate containerele îngropate destinate colectãrii deºeurilor în Craiova a fost finalizatã la finele sãptãmânii trecute, la evenimentul de recepþie a lucrãrilor partici-

pând preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, ºi primarul municipiului, Mihail Genoiu.
Investiþia este realizatã în cadrul
unui proiect cu finanþare europeanã
în valoare totalã de aproape 54 de

milioane de euro ºi prevede amenajarea a 438 de platforme, pe care vor
fi instalate 759 de containere de diferite capacitãþi, precum ºi furnizarea a 15 utilaje specifice, pentru gestionarea acestora.
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Klaus Iohannis ºi obsesia guvernelor de tranziþie!
MIRCEA CANÞÃR
„Eu îmi doresc foarte mult ca aceastã moþiune sã treacã ºi acest guvern
eºuat sã pice” a afirmat, cu emfazã, Klaus
Iohannis, aflat în campanie electoralã, la
Iaºi. A mai reamintit, în context, cã europarlamentarele au fost câºtigate –surprinzãtor pentru mulþi- de PNL ºi „un pic a
contat ºi referentumul pe care l-am
convocat”. Unul despre care CCR a spus
ce a spus, dar pentru Klaus Iohannis nu
prea au importanþã deciziile CCR. Dovadã ºi ultima dintre ele. Ce ne-a mai transmis preºedintele în funcþie, Klaus Iohannis, aspirant la un al doilea mandat?: „Cineva trebuie sã îºi asume guvernarea, ºi
nu va fi un mandat lung, ci un mandat
scurt, aproape de tranziþie, avem nevoie
de un guvern care sã se ocupe de organizarea alegerilor prezidenþiale, elaborarea
ºi promovarea bugetului pe anul viitor”.
Aºadar un guvern... de tranziþie. Încã
unul, dupã guvernul Cioloº, despre a cãrui prestaþie preºedintele Klaus Iohannis
nu face referiri, în nicio împrejurare, fiindcã ºi acesta a fost „dorit” de domia sa
dupã cele întâmplate la Colectiv. Numai
cã în pofida „aranjamentelor politice” de

tot felul, din ultimile zile, nu este o certitudine cã moþinea de cenzurã împotriva
cabinetului Dãncilã va trece. Cum s-a mai
spus, 237 de semnãturi colectate, pentru
semnarea moþiunii, nu înseamnã automat
ºi 237 de voturi. În cele câteva zile care
au mai rãmas pânã la dezbaterea ºi votarea moþiunii se pot întâmpla multe. Ceea
ce nu se spune este faptul cã actuala guvernare a social-democraþilor, pânã recent
în coaliþie cu ALDE, a fost în permanenþã obstrucþionatã de preºedintele Klaus
Iohannis. Departe de orice intenþie de
coabitare înþeleaptã pentru þarã. De fapt,
moþiunea de cenzurã este una, realmente
bizarã, în care se aflã implicat totalmente. Ne tot recitã pânã la obstinaþie niºte
aberaþii, de parcã am fi o populaþie tâmpã, incapabilã sã înþeleagã cã nu ceea ce
trãieºte este adevãrat, ci ceea ce ne spune domnia sa, în toate apariþiile televizate. ªi din pãcate ne spune multe neadevãruri. În 2019 PIB-ul þãrii este de 1.022
miliarde lei. Adicã unul dublu faþã de 2011.
Salariul minim pe economie este de 2080
lei pentru angajaþii cu studii medii, ºi 2350
lei pentru angajaþii cu studii superioare.

Punctul de pensie în 2011 era 732 lei. În
2019 este de 1265 lei. Fiscalitatea s-a relaxat. TVA-ul a scãzut de la 22% la 19%,
chiar 5% pentru produsele alimentare ºi
unele imputuri pentru agriculturã. Impozitul pe venit a scãzut de la 16% la 10%.
S-au redus contribuþiile pe salarii, CAS ºi
CASS. S-au creat peste 50.000 locuri noi
de muncã. PSD a stimulat creºterea economicã, dovadã cã am avut în 2017 cea
mai mare creºtere din Europa, de 7%. Pe
primele 6 luni din acest an am avut o creºtere de 4,7% în condiþiile în care prima
economie a Europei, -cea a Germaniei- a
avut o creºtere anemicã de 0,4% în primul trimestru ºi de -0,1% în trimestrul
doi. Cã PSD nu are comunicatori veritabili sã spunã rãspicat toate aceste lucruri
–notabile împliniri- atunci vine Klaus Iohannis ºi rãstãlmãceºte totul. Mai exact,
cum spune Theodor Paleologu, candidat
la alegerile prezidenþiale, „citeºte textele scrise de alþii, ºi e formidabil cum
le interpreteazã, ºi cum accentueazã
prepoziþiile sau conjuncþiile”. Nu mai
amintim rezultatele remarcabile, de-a
dreptul fãrã precedent din agriculturã,

atât anul trecut cât ºi în acest an, când
producþia de cereale ºi plante tehnice este
una fãrã precedent. Sã continuãm: datoria externã a României, chiar dacã este
35% din PIB, rãmâne departe de media
europeanã. Plãtim totuºi, în contul dobânzilor 3,5 mld. euro. S-au sacrificat
investiþiile, este adevãrat, pentru a se plãti
salarii ºi pensii majorate. Dar mãsura a
fost impusã de exodul de specialiºti, în
special medici, care risca sã perturbe întreaga reþea de sãnãtate. Cheltuielile de
personal ºi asistenþã socialã s-a majorat
sensibil cu aproape 70 mld. lei. ªi efectele acestei majorãri se vãd în deficitul bugetar ºi deficitul de cont curent. Se poate
admite, cã actuala guvernare (PSDALDE, pânã recent) n-a fost una de pus
în ramã. Dar care guvernare, la nivelul
UE, nu are ºi reproºuri? Amuzant este
faptul cã Klaus Iohannis, în nici o împrejurare, nu vorbeºte despre propriul bilanþ,
deºi candideazã la un al doilea mandat. ªi
n-a fost mai activ pe plan internaþional,
decât pe plan intern. ªi la summit-urile
UE a strãlucit prin absenþa totalã în dezbateri ºi apãrarea intereselor þãrii.

S-au stabilit câºtigãtorii competiþiei naþionale de descarcerare
În perioada 2 – 4 octombrie, la Craiova s-a desfãºurat cea de-a VIII-a ediþie
a Competiþiei Naþionale de Descarcerare ºi de Acordare a Primului Ajutor Calificat, organizatã de Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al judeþuacþiunile desfãºurate au fost privite ºi de foarte mulþi craioveni.
Vineri, a venit ºi rãsplata: pe Esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova a avut
loc premierea câºtigãtorilor, dar
cu toþii au primit diplome de participare ºi aprecieri.

„An de an,
se perfecþioneazã pregãtirea”

Au fost douã zile de concurs
pline de spirit de competitivitate,
în care cele 16 echipaje ale inspectoratelor judeþene de urgenþã, la care s-au adãugat patru
echipe de voluntari, echipaje ale
Facultãþii de Pompieri din cadrul
Academiei de Poliþie „Alexandru
Ioan Cuza”, ale ªcolii de Pom-

pieri ºi Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu” din Boldeºi, precum ºi
un grup din Republica Moldova
s-au întrecut în douã probe: cea
de acordare a primului ajutor ºi,
cea mai importantã, cea de descarcerare a unor victime ale unor
accidente rutiere. Cu toþii, au avut
de parcurs scenarii complexe, iar

Diplomele, cupele ºi premiile
au fost acordate, în funcþie de
categorie, de ºefi de inspectorate din þarã ºi, cele mai importante, de col. Constantin Florea¸
inspector ºef al ISU Dolj, Dan
Narcis Purcãrescu, prefect al
judeþului Dolj, ºi de g-ral de brigadã Dan Paul Iamandi, inspector ºef al Inspectoratului
General pentru Situaþii de Urgenþã. Astfel, la Serviciile de Voluntari, competiþa a fost câºtigatã de
echipajul Bucureºti – Ilfov, urmat, în ordine, de Argeº ºi Dolj.
Cel mai bun comandant al unui
echipaj de descarcerare a fost
desemnat Claudiu Micleºan
(ISU Mureº), de la aceeaºi structurã venind ºi cea mai bunã echipã de servanþi, iar de la Dâmboviþa a venit cel mai bun echipaj
de paramedici. La categoria prim
– ajutor, premiul a mers la Bucureºti – Ilfov, pe locurile urmãtoare clasându-se Vâlcea ºi
Mureº. La cea mai importantã
probã, cea care a ºi desemnat
echipa care va reprezenta România, anul viitor, la Miami, la Campionatul Mondial, primul loc a
fost ocupat de ISU Mureº, pe

lui Dolj, cu sprijinul Primãriei Craiova ºi
al Fundaþiei „Groupe Renault România”.
Dupã douã zile de concurs, vineri au fost
desemnaþi câºtigãtorii, în cadrul unei festivitãþi de închidere la fel de plãcutã ca ºi
cea de deschidere.

celelalte locuri ale podiumului
clasându-se Dâmboviþa ºi Bucureºti – Ilfov. Prefectul judeþului
Dolj, Dan Narcis Purcãrescu, a
þinut sã precizeze: „Vã felicit pe
toþi, atât participanþi, cât ºi organizatori. A fost o extraordinarã desfãºurare de forþe ºi este un
exemplu pozitiv pentru Dolj”.
Cuvântul de încheiere i-a aparþi-

nut g-ral de brigadã Dan Paul
Iamandi: „Am ajuns la finalul unei
lupte acerbe, din care au câºtigat toate loturile, inclusiv cetãþenii, care au vãzut cum se intervine. An de an, se perfecþioneazã pregãtirea. Aveþi tot respectul nostru. Felicitãri tuturor
celorimplicaþi în organizare! ”
CRISTI PÃTRU
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USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primãria Craiovei
Aflat sâmbãtã în Bãnie, Dacian Cioloº, preºedintele PLUS, a afirmat cã va exista un candidat
unic care va fi desemnat de Alianþa USR - PLUS
pentru a câºtiga Primãria Craiova. Aceasta va fi
nominalizat dupã ce se vor parcurge mai multe
Preºedintele PLUS, Dacian Cioloº,
s-a aflat sâmbãtã, la Craiova, ocazie
cu care a arãtat care va fi planul Alianþei pentru alegerile locale de anul viitor. Potrivit acestuia, va exista un candidat unic al PLUS – USR, care va fi
desemnat dupã ce se vor parcurge
toate etapele în interiorul acestor
douã partide. „Noi avem o Alianþã cu
USR ºi, în acel protocol, am convenit
sã avem candidaþi comuni. Într-o primã etapã, ficare din cele douã partide
îºi identificã candidaþi potenþiali. La
Craiova, colegii de la USR au identificat, iar cei de la PLUS au ºi ei câteva
idei pe care o sã le prezinte public, în
perioada urmãtoare. Sunt alte locuri
în þarã în care noi, cei de la PLUS, avem
deja candidaþi, iar cei de la USR sunt
în curs de a-ºi identifica candidaþii”,
spune Dacian Cioloº.
Alegeri primare, în interiorul
Alianþei
În etapa urmãtoare, imediat dupã
alegerile prezidenþiale, conducerea
Alianþei se va pune de acord pe un
mecanism prin care sã fie selectat
candidatul unic, care va fi o persoanã aleasã dintre cei propuºi de
PLUS ºi de USR. „Vom folosi, probabil, alegeri primare interne. Dar
decizia o vor lua membrii noºtri de
partid din localitatea respectivã”,
mai spune Cioloº. Ca mecanism, ar
putea fi alegerile primare deschise,

etape în interiorul fiecãruia dintre cele douã partide, dar cel mai devreme dupã alegerile prezidenþiale. Cioloº nu exclude nici posibilitatea unei
alianþe locale cu PNL Dolj, scenariu care, dacã va
fi avansat, va fi luat în discuþie de USR – PLUS.

„în care vom întreba cetãþenii ce
pãrere au, sub diferite forme, ºi vom
identifica, în felul acesta, candidaþii
cei mai buni din partea Alianþei”,
este de pãrere Dacian Cioloº.
Despre o posibilã alianþã cu
PNL: va fi „luatã în discuþie”
Preºedintele PLUS a fãcut referire
inclusiv la posibila alianþã electoralã
cu PNL pentru un candidat comun,
un scenariu al opoziþiei despre care
se vorbeºte tot mai mult ºi la Craiova.
Cioloº spune cã, dacã vor exista propuneri în acest sens, vor fi luate în
discuþie.„Acolo unde colegii noºtri de
la nivel local, din PLUS ºi USR, vor
considera cã este important ºi util sã
aibã candidaþi comuni cu PNL sau sã
facã înþelegeri cu alte partide precum
PNL, vom lua în discuþii ºi astfel de
situaþii. Dar, deocamdatã, obiectivul
nostru este sã identificãm candidaþii
comuni ai Alianþei ºi sã-i promovãm”,
susþine Dacian Cioloº.
Liderul USR Dolj ºi-a anunþat
candidatura
Preºedintele USR Dolj, deputatul
Adrian Claudiu Prisnel, este primul
care ºi-a anunþat candidatura oficialã
pentru Primãria Craiova. Acesta a
postat, vineri, 4 octombrie, pe facebook, decizia sa de a intra în cursa internã
a partidului ºi a Alianþei pentru obþinerea mandatului de primar al Craiovei.“Am zâmbit cu drag, zilele trecute,

când mi-a spus un prieten cã eu am
fost primul candidat USR la primãria
unui oraº mare; nu îmi pusesem niciodatã problema aºa, dar m-am gândit de
multe ori la experienþa campaniei pentru Primãria Craiova din vara lui 2017.
M-a marcat personal, m-a forþat la reflecþie ºi m-a modelat ca politician – am
învãþat cât de mari, de concrete ºi de
pragmatice sunt aºteptãrile oamenilor
de la politicieni ºi cât de puþine dintre
aceste aºteptãri se gãsesc mãcar pe
radarul omului politic. Având în vedere experienþa candidaturii anterioare,
m-am hotãrât sã particip la competiþia
internã pentru a obþine nominalizarea
USR la funcþia de primar al municipiului Craiova”, a scris Prisnel pe pagina
de facebook, acesta lansând, totodatã, ºi o provocare cãtre PNL Dolj în
vederea desemnãrii unui candidat
unic. Deocamdatã, conducerea liberalã nu a reacþionat în nici un fel.
Întâlnire cu agricultorii doljeni
Europarlamentarul Dacian Cioloº
a avut ºi o întâlnire cu reprezentanþi ai
agricultorilor din Dolj, cu care a discutat despre mãsurile cu care vine
PLUS în sectorul agricol. „Am organizat o dezbatere despre ceea ce poate fi fãcut prin politica agricolã comunã, prin deciziile europene, dar ºi
printr-un program de guvernare care
sã susþinã interesul agricultorilor ºi al
consumatorilor români, interesaþi de

alimente de calitate, dar interesaþi ºi
de modul în care se face agriculturã în
România. Am organizat aceastã întâlnire la Craiova, împreunã cu colegii
noºtri de la filiala judeþeanã PLUS Dolj,
pentru cã aceastã zonã este una eminamente agricolã, cu un potenþial agricol important, unde agricultura a evoluat foarte mult”, a precizat Cioloº.
Cioloº a prezentat planurile
PLUS pentru agriculturã
Potrivit lui Cioloº, sunt încã multe
lucruri de fãcut pentru ca agricultorii
sã poatã sã trãiascã din munca lor. „Am
vorbit în cel fel putem, în viitor, sã ajutãm agricultorul sã câºtige mai bine din
activitatea lui, cum îi putem ajuta sã se
organizeze, cum putem crea faclitãþi
pentru comercializarea ºi procesarea
produselor agricole aici. Am vorbit ºi
despre serviciile în mediul rural, despre
educaþie ºi sãnãtate ºi ceeea ce intenþionãm sã facem. Le-am prezentat celor prezenþi câteva idei ºi mãsuri pe care
le avem în programul nostru politic,
care vizeazã agricultura ºi mediul rural.
Ne gândim, mai ales, la faclilitãþile fiscale care vizeazã toate formele asociative în agriculturã care sã elimine dubla impozitare ºi sã creeze, mai ales,

condiþiile ca aceste asociaþii sã poatã
sã aibã oameni angajaþi, specialiºti în
marketing ºi în partea de comercializare a produselor”, a afirmat liderul PLUS.
Liderul PLUS vrea depolitizarea
administraþiei
O mãsurã pe care o are în vedere
PLUS, potrivit lui Dacian Cioloº, este
reglementarea tranzacþiilor cu terenuri
agricole. „Intenþia mea este ca, la nivel
european, sã obþinem niºte decizii europene care sã permitã statelor membre, cum este România, sã vinã cu o
legislaþie restrictivã în ceea ce priveºte
modul în care se fac tranzacþiile cu terenuri agricole, ca aceste tranzacþii sã
fie în favoarea comunitãþilor locale. Obiectivul nostru, prin programul PLUS,
este sã venim cu reforme care sã permitã celor care muncesc sã câºtige mai
bine”. Europarlamentarul este de pãrere cã, în momentul de faþã, lucrurile
nu merg bine nici în agriculturã, din
cauzã cã responsabilii din administraþie
„sunt niºte oameni care nu sunt profesioniºti ºi competenþi. Au fost numiþi
politic acolo ºi nu iau decizii în interesul
cetãþeanului, ci în interesul celor care iau numit”, a punctat Dacian Cioloº.
LAURA MOÞÎRLICHE

ªtiaþi cã...? Mituri despre contractul de energie electricã ºi gaze naturale
Despre schimbarea contractului de energie electricã sau
gaze naturale se vorbeºte mult,
ºi cel mai adesea oamenii îºi
imagineazã cã este vorba despre
un proces greoi, cu multã hârþogãraie, care costã, ori care va
atrage diferite probleme, precum lipsa citirii contorului, sau
cã nu se vor mai face intervenþii asupra reþelei. Nimic mai neadevãrat! Ne propunem în urmãtoarele câteva rânduri sã atingem câteva dintre cele mai frecvente „mituri” pe acest subiect.
„Dacã schimbi furnizorul,
nu mai vine nimeni sã repare reþeaua de gaze sau
energie electricã, în caz de
defecþiune.”
Cât se poate de fals. Distribuitorul rãmâne acelaºi, astfel cã îl puteþi suna oricând
nu aveþi energie electricã
sau gaze naturale. Toate
obligaþiile legale privind calitatea ºi continuitatea serviciului de distribuþie oferit
rãmân neschimbate.
„Dacã schimbi furnizorul, eºti deconectat, rãmâi
fãrã energie electricã sau
gaze naturale sau þi se ridicã contorul.”
Evident, fals! Mai mult
decât atât, dacã sunteþi ameninþaþi cu deconectarea, cei
care o fac comit o ilegalitate. Distribuitorul are obligaþia legalã sã asigure continuitatea ºi calitatea alimentãrii cu

energie electricã sau gaz în aceleaºi condiþii de performanþã, indiferent cu cine alegeþi sã semnati contractul de furnizare. În
plus, în principiu, nu este necesarã nicio modificare a instalaþiei sau a contorului. Dacã vi se
transmite altceva, puteþi contacta furnizorul Enel pentru clarificarea situaþiei.
„Procesul de schimbare a
contractului de furnizare este
contra-cost.”
Puteþi alege oricând un furnizor de energie electricã sau gaze
naturale pe piaþa concurenþialã.
Schimbarea contractului este gratuitã, printr-un proces transparent, care respectã reglementãrile ANRE. Ca atare, ºi aceastã
afirmaþie este falsã!

„Enel nu este în toatã þara
ºi nu au birouri.”
Încã o datã, fals! Furnizorii
Enel activeazã în puncte de lucru/magazine în toate zonele de
reþea din þarã. Lista completã a
magazinelor Enel este disponibilã pe www.enel.ro. Specialiºtii din magazinele Enel vã aºteaptã pentru a vã oferi consultanþã
cu privire la ofertele de energie
electricã ºi/sau gaze naturale,
precum ºi pentru a vã prezenta
oferte personalizate. De asemenea, multe din întrebãrile dvs.
îºi pot gãsi rãspunsul pe site-ul
www.enel.ro în secþiunea Informaþii utile.
„Sunt necesare multe
hârtii pentru schimbarea
contractului.”

Fals! Aveþi nevoie doar de
copia cãrþii de identitate ºi o copie a actului de proprietate, sau
un alt act care dovedeºte dreptul de folosinþã asupra spaþiului.
De asemenea, formularele pentru încheierea contractului pot
fi descãrcate de pe site-ul
www.enel.ro din secþiunea Informaþii utile.
În plus, puteþi contracta ºi
online furnizarea energiei electrice ºi a gazelor naturale, accesând ofertele dedicate pe siteurile furnizorilor Enel.
„Furnizorul ºi Distribuitorul ar trebui sã fie pãrþi din
acelaºi grup.”
Fals! Distribuitorul asigurã
alimentarea cu energie electricã/gaze naturale în baza licenþei obþinute pentru desfãºurarea acestei activitãþi.
Activitatea de furnizare
se ocupã de ofertarea,
contractarea ºi facturarea clienþilor, adicã ceea
ce face furnizorul în baza
licenþei obþinute anume
pentru desfãºurarea
acestei activitãþi. Practic,
furnizorul vine cãtre dvs.
cu oferte personalizate de
servicii, în timp ce distribuitorul este cel care
opereazã reþeaua ºi remediazã întreruperile de
energie electricã/gaz, sau
orice alte probleme ce þin
de reþea. Cei doi operatori pot fi companii separate, care pot face sau
nu parte din acelaºi grup.

„Dureazã foarte mult pânã
primeºti factura.”
Prima facturã soseºte dupã ce
procesul de activare a contractului e finalizat. Conform
cadrului stabilit de autoritatea de
reglementare, schimbarea furnizorului ar trebui încheiata în
maximum 21 de zile, însã factura poate fi emisã doar dupã ce
distribuitorul transmite cãtre
Enel citirea contorului. Dupã
acest ultim pas, prima facturã
poate fi emisã ºi transmisã, urmãtoarele facturi vor fi emise în
funcþie de periodicitatea pe care
aþi ales-o (conform alegerii fãcute de dvs. în contract).
ªi nu în ultimul rând, iatã ºi o
afirmaþie adevãratã:
„Enel este furnizorul preferat de români.”
Peste 2 milioane de români
au ales deja companiile de furnizare ale Enel (Enel Energie ºi
Enel Energie Muntenia), pentru
furnizarea de energie electricã
ºi gaze naturale, pe piaþa concurenþialã, iar în total avem
peste 3 milioane de clienþi în
România.
Iar în loc de încheiere, vã mai
lãsãm cu o recomandare: verificaþi întotdeauna identitatea celor care vã trec pragul, rugaþi-i
sã vã arate legitimaþiile de serviciu, citiþi cu atenþie ofertele
propuse – preþ, perioadã de valabilitate, termen de platã, condiþiile de prelungire sau reînnoire de contract, astfel încât sã
luaþi o decizie informatã.

4 / cuvântul libertãþii

luni, 7 octombrie 2019
administraþie Paginã realizatã de
MARGA BULUGEAN
Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

„Prin intermediul acestui proiect încercãm
sã aducem un plus de civilizaþie”
Amenajarea primei platforme pe care sunt instalate containerele îngropate destinate colectãrii deºeurilor în Craiova a fost finalizatã la finele sãptãmânii
trecute, la evenimentul de recepþie a lucrãrilor participând preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, ºi primarul municipiului, Mihail Genoiu. Investiþia este realizatã în cadrul unui proiect
cu finanþare europeanã în valoare totalã de aproape
54 de milioane de euro ºi prevede amenajarea a 438
de platforme, pe care vor fi instalate 759 de containere de diferite capacitãþi, precum ºi furnizarea a 15 utilaje specifice, pentru gestionarea acestora.

Investiþia constituie o componentã a proiectului cu finanþare
europeanã „Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj“, cu o valoare totalã
de 53,6 milioane de euro, care a
mai vizat achiziþionarea a 32 de
autospeciale pentru colectarea ºi
transportul deºeurilor menajere,
a 3.906 containere de diferite capacitãþi, a 102.985 de compostoare individuale pentru gospodãrii din mediul rural ºi din oraºele Bechet ºi Dãbuleni, închiderea depozitelor neconforme de la
Calafat, Filiaºi ºi Segarcea, precum ºi construirea a patru staþi
de transfer, a douã staþi de compostare ºi a unei staþi de sortare
a deºurilor. „Astãzi (n.r vineri)
avem prima platformã pentru
deºeuri amenajatã în municipiul
Craiova. De altfel, contractul
pentru furnizarea ºi montarea
containerelor îngropate este ultimul aflat în derulare din cele 7
contracte semnate în vederea
creãrii sistemului de management
integrat al deºeurilor în judeþul
nostru. Iatã, ne aflãm în linie
dreaptã cu aceastã investiþie de
7,5 milioane de euro numai pentru Craiova, iar în perioada urmãtoare cu siguranþã vor fi recepþionate noi platforme, pentru
cã se lucreazã deja în mai multe
zone din oraº. Prin intermediul
acestui proiect încercãm sã aducem un plus de civilizaþie, iar cei
care merg mai des în strãinãtate
au putut vedea astfel de instalaþii
în marile oraºe ale Europei. De
acum intrãm ºi noi în aceastã

categorie. Sperãm ca, în cel mai
scurt timp, sã putem avea montate toate containerele prevãzute
în contract. Acest proiect nu era
posibil fãrã implicarea nemijlocitã
a doamnei Lia Olguþa Vasilescu
ºi vã readuc aminte cã, în urmã
cu câþiva ani, am fost împreunã
în municipiul Slatina pentru a
vedea cum funcþioneazã aceste
instalaþii complexe, pe care autoritãþile locale din Olt le operau
deja.”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

„Mã bucur cã încep sã fie
amenajate primele
platforme îngropate
în municipiul Craiova”

Primarul municipiului Craiova,
Mihail Genoiu, a afirmat cã
implementarea proiectului de
amenajare a platformelor pentru
deºeuri reprezintã un moment
important pentru comunitate.
„Mã bucur cã încep sã fie amenajate primele platforme îngropate în municipiul Craiova, pentru cã ele aduc un plus de confort, de curãþenie, de civilizaþie
oraºului nostru. În momentul în
care vor fi montate aceste insta-

laþii în tot municipiul, va trebui
sã disparã mirosul, dar ºi gunoiul din jurul acestor containere.
Vom realiza investiþii în continuare pentru protejarea lor, iar primul pas pe care trebuie sã-l facem pentru a pãstra aceste containere îngropate într-o stare
bunã ºi pentru a nu fi deteriorate
este sã asigurãm monitorizarea
video a lor. Este foarte important acest aspect, mai ales dupã
experienþa pozitivã pe care am
avut-o cu montarea camerelor în
Parcul «Nicolae Romanescu».
Prin implementarea acestui proiect, facem un pas înainte, iar
noi, ca oraº, în fiecare clipã demonstrãm cã suntem capabili sã
þinem pasul cu tot ce este nou,
cu tot ce este frumos”, a subliniat primarul Mihail Genoiu.

729 de containere
cu capacitatea de 5 metri cubi

Lucrãrile pentru amenajarea
celor 438 de platforme destinate amplasãrii containerelor îngropate în municipiul Craiova se
deruleazã în cadrul unui contract cu valoarea totalã de aproximativ 7,5 milioane de euro, încheiat între Consiliul Judeþean
Dolj ºi S.C. European Waste
Technology S.R.L., în calitate
de lider al Asocierii S.C. European Waste Technology S.R.L.

Viceprimarul municipiului Craiova Adrian Cosman:
„În aceste zile, implementãm în Craiova un program-pilot, prin
intermediul cãruia am montat în oraº mai multe containere pentru
colectarea selectivã a deºeurilor. Noi ne dorim ca, în municipiul nostru, aceastã ratã a colectãrii pe tipuri de gunoi sã fie cât mai mare.
Pânã în acest moment, am achiziþionat un numãr de 33 de recipiente,
pe care am reuºit sã le montãm în toate zonele Craiovei, urmând ca
de anul viitor sã aducem mai multe.”

Vicepreºedintele CJ Dolj Cosmin Vasile:
„Vreau sã-i felicit pe toþi colegii care implementeazã acest proiect
de ani de zile, cãci suntem deja la cel de-al ºaptelea contract pe care
îl derulãm în cadrul «Sistemului de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj». Acest ultim demers este unul de o importanþã
deosebitã ºi, odatã cu el, vom scãpa de deºeurile aruncate la întâmplare, dar ºi de mirosul neplãcut din jurul containerelor. Acum, trebuie sã trecem la urmãtoarea etapã, cea de conºtientizare a populaþiei, ºi
sã începem sã colectãm selectiv. Îmi doresc sã finalizãm cât mai
repede ºi sã vedem cel de-al 759-lea container montat în cel mai
scurt timp. De menþionat este faptul cã, pânã în prezent, au fost
obþinute 73 de autorizaþii de construire pentru realizarea platformelor, iar alte 47 se aflã în curs de elaborare.”
- Nord Engineering S.R.L., contract în care mai sunt incluse
procurarea ºi montarea a 729 de
containere cu capacitatea de 5
metri cubi ºi a 30 de containere
de 3 metri cubi, precum ºi furnizarea a 15 utilaje specifice.
Marius Croitoru, reprezentantul European Waste Tehnology,
companie care implementeazã
contractul pentru amenajarea
platformelor pe care sunt instalate containerele îngropate destinate colectãrii deºeurilor în

Craiova, a precizat: „Ne bucurãm cã începem acest proiect
de montare a containerelor îngropate ºi sperãm ca în cel mai
scurt timp sã-l ducem la bun
sfârºit. Echipele noastre vor lucra în mai multe locuri odatã,
întrucât noi ne-am propus sã
executãm astfel de acþiuni pe
patru amplasamente zilnic. Sperãm ca în 45 de zile sã finalizãm
amenajarea platformelor pentru
care existã deja autorizaþie de
construire.”
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Conferinþa Internaþionalã
Matcons 2019
ºi
Salonul Naþional de Restaurare
la Muzeul Olteniei
Muzeul Olteniei Craiova va fi gazda a douã evenimente deosebite ºi mult aºteptate, MATCONS 2019 - Conferinþa Internaþionalã ,,Materie ºi materiale în/pentru conservarea patrimoniului cultural”, ediþia a VII-a, ºi Salonul Naþional de
Restaurare, ediþia a XV-a.
Laboratorul de Restaurare-Conservare, din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, în colaborare ºi cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, organizeazã în
perioada 08-12 octombrie 2019, douã manifestãri culturale legitimate valoric la nivel internaþional ºi naþional: Conferinþa ªtiinþificã Internaþionalã ,,Materie ºi materiale în/pentru conservarea patrimoniului cultural – MATCONS
2019, ediþia a VII-a ºi Salonul Naþional de Restaurare 2019 - Gala
Restaurãrii Româneºti, ediþia a XV-a.
Conferinþa ºtiinþificã Materie ºi materiale în/pentru conservarea patrimoniului cultural - MATCONS 2019, devenitã o manifestare ºtiinþificã internaþionalã de prestigiu, emblematicã pentru restaurarea din România,
va reuni, la Craiova, în perioada 08-12 octombrie 2019, peste 100 de experþi restauratori din þarã ºi strãinãtate, membri ai Comitetului Internaþional
al Muzeelor – ICOM.
ªi în anul 2019, specialiºtii Laboratorului de Restaurare-Conservare îºi vor
asuma ca obiective specifice afirmarea potenþialului creator ºi ºtiinþific al restaurãrii româneºti, oferind celor în domeniu prilejul de a împãrtãºi metode, studii ºi
strategii privind restaurarea-conservarea, oportunitatea de a fi la curent cu cele
mai noi studii privind complexul proces al restaurãrii, aparatura de investigaþie
modernã, aspecte ale noilor tehnologii utilizate în acest domeniu, precum ºi abordarea interdisciplinarã.
Conferinþa se va desfãºura în limbile englezã ºi românã, fiind prezentate comunicãri, toate având girul ºtiinþific al specialiºtilor strãini ºi români, printre care
menþionãm: Evangelia Kiriazi (Universitatea din Peloponez, Departamentul de
Istorie, Arheologie ºi Managementul Resurselor Culturale, Kalamata, Grecia),
Sherif Afifi (Biblioteca din Alexandria, Egipt), Namita Jaspal (Centrul de Conservarea Patrimoniului, Chandigarh, India), Ilaria Camerini (Biblioteca Universitãþii din Manchester, Marea Britanie), Patricia Engel (Centrul European de
Cercetare pentru Conservarea ºi Restaurarea Cãrþilor ºi Hârtiei, Universitatea
Dunãrii, Krems, Austria), Patricia Candelaria (Muzeul de Arte Islamice din Kuala
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Lumpur, Malaezia), Martin Cooper (Divizia de Conservare, Lynton LasersLtd., Cheshire, Marea Britanie), Corneliu Ponta ºi Ioana Stãnculescu (Institutul
Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã, Mãgurele), Elena Badea (Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare pentru Textile ºi Piele, Bucureºti), Constantin ªtefan Ionescu (Universitatea Transilvania,
Facultatea de Inginerie a Lemnului, Braºov), Andrei Victor Sandu (Academia
Românã, Institutul de Arheologie, Bucureºti), etc.
Lucrãrile conferinþei se vor desfãºura pe parcursul zilelor de 08-09 octombrie
2019 în Aula „Mihai I al României” din cadrul Universitãþii din Craiova.
Devenitã tradiþie în capitala Bãniei, expoziþia temporarã Salonul Naþional
de Restaurare 2019 va reuni în spaþiul expoziþional din Sala ,,C.S. Nicolãescu-Plopºor”, într-o formulã de exprimare culturalã complexã, peste 100 de
piese aparþinând patrimoniului cultural naþional, ce provin din colecþiile, depozitele ºiexpoziþiile a peste 30 de instituþii muzeale, religioase sau colecþii particulare din România, Muzeul Naþional al Literaturii Române - Bucureºti, Complexul Naþional ASTRA-Sibiu, Muzeul Naþional Brukenthal-Sibiu, Complexul
Muzeal Naþional ,,Moldova”-Iaºi, Complexul Naþional Muzeal Curtea Domneascã-Târgoviºte, Muzeul Mitroplitan-Iaºi, Muzeul Naþional de Istorie a Transilvaniei-Cluj Napoca, Muzeul Naþional al Marinei Române-Constanþa, Complexul Muzeal Naþional ”Bucovina”-Suceava, Muzeul de Artã-Craiova, Complexul Muzeal Naþional ,,Moldova”-Iaºi, Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie-Braºov, Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã-Zalãu, Muzeul Viticulturii ºi
Pomiculturii-Goleºti, Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale ,,Gavrilã Simion” Tulcea, Arhiepiscopia Ortodoxã Românã-Sibiu, Universitatea Lucian BlagaSibiu, Complexul Judeþean Muzeal-Neamþ, etc.
Publicul va putea admira, aºa cum a fost obiºnuit în fiecare an, obiecte de
patrimoniu unicat, altele rare, de o valoare inestimabilã - din ceramicã, metal,
lemn, textile, piele, hârtie, circuitul expoziþional fiind gândit astfel încât sã reprezinte o incursiune valoricã în vastul domeniu al restaurãrii patrimoniului
cultural naþional.
Cea mai mare ºi complexã reprezentare de acest gen din þarã, ajunsã la cea de
a XV-a ediþie prin efortul specialiºtilor de la Laboratorul de Restaurare-Conservare al Muzeului Olteniei, trebuie descifrat în dublã cheie: responsabilitate profesionalã pentru asigurarea perenitãþii patrimoniului cultural naþional, transfer optim
cãtre generaþiile viitoare dar ºi valorizare, respect pentru munca restauratorilor
fãrã de care supravieþuirea colecþiilor muzeale nu ar fi posibilã.
Obiecte variate specifice restaurãrii lemnului vor combina în spaþiul expoziþional, într-un mod complex ºi inedit, mãrturii/artefacte ale valorilor culturale româneºti cu eleganþa ºi distincþia profesionalã a muncii de restaurator, aducând în faþa
vizitatorilor piese patrimoniale remarcabile precum: cruce de altar (1790) - deþinutã de Mãnãstirea Brâncoveanu Braºov, laviþã sãseascã (1884), ghiozdan (19251945), ripidã (sec. XIX) restaurate cu mult meºteºug de cãtre specialiºtii Complexului Naþional Muzeal ”Astra” Sibiu, etc.
Restaurarea ceramicii, marmurei va fi reprezentatã prin ceramicã specificã neoliticului - Cultura,,Cucuteni”, ,,Gumelniþa”, bronzului - Cultura,,Gârla Mare”,
vase de lut din perioada dacicã ºi romanã, amfore, artefacte deþinute de colecþii
muzeale din þarã, dar ºi de colecþionari privaþi.
Spectaculoase, dupã ce au trecut prin mâinile pricepute ale restauratorilor, sunt
ºi piesele de patrimoniu cultural naþional specifice picturii: tablourile Reproducere
dupã ”La Sibilla dio Romanelli”, ,,Pescar turc la Constanþa” ºi ,,Plajã la Mamaia”
semnate de celebrul pictor Nicolae Vermont. Icoanele pe lemn, ºi icoanele împãrãteºti cu ferecãturi de metal, foiþe metalice, - ,,IISUS Hristos Pantocrator (sec.
XVIII), ,,Maica Domnului cu Pruncul”, ,,Sf. Nicolae”, îmbogãþesc spaþiul expoziþional cu cromatica variatã ºi simbolistica lor.
Cât priveºte obiectele din metal reþin atenþia: tezaur monetar roman, obiecte
metalice de artã decorativã, spadã cu teacã (perioada La Tene), gramofon (sec.
XX) ºi statuetã romanã reprezentându-l pe zeul Jupiter, aflate în impresionanta ºi
valoroasa colecþie a Muzeului Olteniei Craiova.
În expoziþie, se regãsesc vechi ºi valoroase tipãrituri: cãrþi vechi religioase, îmbrãcate în piele - ,,Octoih” (sec. XVI), ,,Biblia Sacra Polyglotta Londinensia”
(1655-1657), ”Cazanialui Varlaam” (1643), deþinute de colecþiile Muzeului Mitropolitan Iaºi, Muzeului Naþional Brukenthal Sibiu, Muzeului Naþional al Literaturii Române Bucureºti, respectiv Complexului Naþional Muzeal „Curtea Domneascã” Târgoviºte.
Publicul craiovean va putea admira o gamã variatã de obiecte de patrimoniu pe
suport textil (ilic, carpetã, ie, maramã din secolele XIX-XX), care au necesitat, în
procesul de restaurare aplicarea unor tehnici specifice de þesere, coasere, croºetare, brodare ori vopsire. La acest capitol, reþine atenþia o rochie din brocat cu fir
de argint aurit ºi dantelã (1760-1780) deþinutã de Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei Cluj-Napoca.
În cadrul Galei Restaurãrii Româneºti vor fi premiate bunuri de patrimoniu
expuse în SalonulNaþional de Restaurare 2019.
Timp de mai bine de douã luni, au la dispoziþie craiovenii, ºi nu numai, sã
viziteze Salonul Naþional de Restaurare - manifestare de amploare organizatã
de Muzeul Olteniei din Craiova ºi realizatã cu aportul unor instituþii importante,
îndeosebi muzee.
Deschiderea oficialã a Conferinþei Internaþionale Materie ºi materiale
în/pentru conservarea patrimoniului cultural-MATCONS 2019 ºi a Salonului Naþional de Restaurare va avea loc la Secþia de Istorie-Arheologie (str.
Madona Dudu nr. 14), marþi 08 octombrie 2019, ora 1100.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

FILIP VIORICA pentru RISTEA
ECATERINA MIRABELA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “CONSTRUIRE HALÃ P - SPÃLÃTORIE AUTO ªI CONSTRUIRE
HALÃ P - SERVICE AUTO, CONSTRUCÞII PROVIZORII CU DURATÃ DE AMPLASARE 10 ANI”, propus a fi amplasat
în judeþul Dolj, municipiul Craiova, Bld.
Nicolae Romanescu, nr. 159 A. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la sediul
RISTEA ECATERINA MIRABELA (judeþul Dolj, mun. Craiova, str. Bujorului, nr.
221) în zilele de luni-joi, între orele 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,00- 14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419.035, email: office@apmdj.anpm.ro.
SC HIGH-TECH PARK CRAIOVA
SA reprezentat de Director Alina Rãdulescu pentru SC PLUS PAN SRL prin
Barbu Stelian Sorin, titular al proiectului “Construire C1 - halã panificatie P,
C2 - halã depozitare P si imprejmuire teren”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului
Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire C1 - halã panificatie
P, C2 - halã depozitare P si imprejmuire
teren”, propus a fi amplasat in Str. Calea Bucuresti nr. 325C, Mun. Craiova,
jud. DOLJ. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de
luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri
între orele 8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

Badea Marcel-Florian ºi Badea
Georgeta-Alina, titulari ai proiectului
“Construire halã producþie sucuri”,
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul
“Construire halã producþie sucuri naturale parter”, propus a fi amplasat în
comuna Coþofenii din Faþã, sat Beharca, strada Gãrii, nr.78, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, din str. Petru
Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni joi, între orele 8,00 - 16,30 ºi vineri între
orele 8,00-14,00 precum ºi la urmãtoarea adresa de internet: htt://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de în cadrare în termen de de 10
zile de la data publicãrii anunþului pe
pagina de internet a Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj.

PRESTÃRI SERVICII ECHIPÃ CU EXPERI-

SC Agrochimical Forest SRL executã lucrãri de construcþii a clãdirilor
rezidenþiale ºi nerezidenþiale cu Automacara LIEBHERR
de 40 T. Telefon:
0744/365.326.
SC ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA SRL
efectueazã lucrãri
de execuþie a drumurilor, rigole scurgere, terasamente,
compactare ºi cãi
pietonale. Telefon:
0744/800.338.
Echipã cu experienþã montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi ºi burlane +
mansardãri, placãri
polistiren. Rugãm seriozitate. Telefon:
0755/849.716.

ENÞÃ monteazã tablã
tip LINDAB, jgheaburi,
burlane, dulgherie,
mansardãri, ºarpante, reparaþii orice fel
de acoperiº, cu posibilitate de negociere.
Seriozitate maximã,
discount 20%. OFERIM CERTIFICAT DE
GARANÞIE. Telefon:
0736/998.990.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2
camere, Brazdã 60.000 Euro. Telefon:
0722/240.480.
CASE
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
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Vând casã Cioroiaºi
+ teren. Telefon:
0765/152.614.
Vând urgent casã
nouã + teren zona
Damila (Cãpºunãrie)
str. Lalelelor. Telefon:
0723/198.739; 0371/
353.350.
Amãrãºti de Jos casã
5 camere, bucãtãrie,
baie, pivniþã, 2000
mp, vie. Telefon:
0725/576.141.
Vând casã în comuna
Calopãr, sat Dîlga, din
cãrãmidã, anexe gospodãreºti, beci, grãdinã cu vie, la strada principalã, asfalt, posibilitate racordare la apã.
Telefon: 0770/900.833;
0351/410.383.
Vând casã nouã P+M
/ 110 m amprenta
Craiova, Bordei, str.
Carpenului, pomi fructiferi, viþã de vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

5000 mp Gara Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort Termopane. Telefon: 0752/641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp
ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0770/
661.438.
Vând teren intravilan
– 4200 mp la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

TERENURI

VÂNZÃRI DIVERSE

URGENT teren 615
mp, Damila, lângã
case. Telefon: 0736/
060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren zona SC
AVIOANESACRAIOVA,
suprafaþa 1,25 ha. Telefon: 0769/456.241,
0763/506.962.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure bun
de Camping la Negoieºti 20 km de Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/692.884.
Vând teren 1000 mp
Cârcea, Drum Expres
Ford. Telefon: 0752/
641.487.

AUTO

Vând OPEL CORSA 450 Euro. Telefon:
0764/036.679.
Vând VW PASSAT
2005, model 2004,
1,9 TDI, 101 CP, berlinã, argintie, unic
proprietar, întreþinutã,
fãrã avarii, funcþioneazã impecabil,
227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon:
0722/537.912.
Vând VW POLO- 11/
2006, 1,4 TDI, negu
metalizat, funcþioneazã impecabil, unic
proprietar, 173.000
km reali, preþ 2600
Euro. Telefon: 0722/
537.912.
Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/654.907.
Urgent! Vând televizor Eurocolor în stare bunã de funcþionare. Plecãm în
strãinãtate. Preþ negociabil. Telefon:
0351/414.149.
Vând bibliotecã lemn,
2 fotolii VINTAGE, 1
aparat radio - pikup,
1 masã 12 persoane,
6 scaune, 1 birou, 1
maºinã de cusut (Rusia), 2 seturi inox (noi)
crãtiþi - Italia, 2 undiþe
de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
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Vând loc de veci cimitirul Ungureni, la
30 m de la poartã, la
dreapta. Telefon:
0767/054.227.
Vând struguri pentru
vin în comuna Calopãr
sat Dîlga, butelie aragaz, pat tip Divan. Telefon: 0351/410.383;
0770/900.833.
Vând cazan de aramã 50 litri, 2 uºi metalice jumãtate geam
ºi jumãtate tablã. Telefon: 0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BECKO- 37 cm.Telefon:
0752/236.667.
Vând vitrinã frigorificã mezeluri 400 lei,
negociabil ºi ladã frigorificã - 250 lei. Telefon: 0799/042.187.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon: 0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune, sãpun de casã - 5
lei/kg, pompã KAMA
cu sorb rezervã. Telefon: 0770/303.445.
Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol
cu ladã, aþã cusut
goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/236.667.

Vând cuptor cu microunde (Orion)
1800 W – 100 lei, televizor cu tub color
– 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând centralã termicã
pe gaz Vaillant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electricã „IULIA” Telefon:
0728/011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de
rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez pretabil firmã, deasupra Cinema Patria, apartament 2 camere decomandat. Preþ 430
Euro. Telefon: 0722/
240.480.
Închiriez garsonierã.
Telefon: 0745/936.321.
Închiriez 3 camere. Telefon: 0726/273.026.
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PIERDERI

Pierdut CIF 27159459,
seria A, nr. 651412BARBIERI ANCA –
MANUELA- PERSOANÃ FIZICÃ. Se
declarã nul.
DECLAR pierdut ºi
nul Registru Unic de
Control aparþinând
SC ELEPAN SRL,
CUI:25642367, J16/
788/2009, aferent
sediului social.

CONDOLEANÞE

ColectivulAJVPS Dolj
este alãturi de colegul Zamãneagrã
Sorin la greaua durere pricinuitã de decesul mamei. Dumnezeu sã o odihneascã
în liniºte ºi pace!
Rãzvan Canþãr ºi
Ignat Cristian sunt
alãturi de colegul
Zamãneagrã Sorin
în aceste momente
triste, pricinuite de
decesul mamei.
Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
Promoþia 1976 - Colegiul Naþional Carol I
regretã profund trecerea în nefiinþã a colegului RADU SAVIN ºi
este alãturi de familia
greu încercatã. Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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TTrupa
rupa lui
lui Piþurcã
Piþurcã iar
iar se
se încurcã
încurcã
Primul loc i-a speriat din nou
pe alb-albaºtri, anihilaþi de
moldovenii lui Mihai Teja, care au
condus prin golul fostului atacant
al Craiovei, Andrei Cristea
Universitatea Craiova – Poli Iaºi 1-1
Au marcat: Carlos Fortes 82 / A. Cristea 70.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 12.358.
Poli Iaºi: Târnovanu 6 – GalCraiova: Pigliacelli 5 - ªt.
lego 6, Frãsinescu 6, Diallo 6,
Vlãdoiu 6, Bãlaºa 6, Kelic 5,
A. Radu 6 – Mihalache 6, LosVãtãjelu 4 (81 Ivanov) - Al. Iohaj 6 – Platini 7 (79 Cabral), Pasniþã 4 (57 Koljic) 6, Mateiu 7,
saglia 6, Horºia 5 (61 Popadiuc)
Bancu 7 - A. Ivan 6 (82 Bãr6 - A. Cristea 7 (72 Ad. Bãlan) 6.
buþ), Fortes 6, Mihãilã 5.
Antrenor: Mihai Teja. RezerAntrenor: Victor Piþurcã. Reve: D. Rusu - Assulin, Chelaru,
zerve: Marinescu - Martic,
F. Cristea.
Acka, Baicu.
Arbitru: Horaþiu Feºnic (Cluj) 6. Asistenþi: Alexandru Cerei (Cluj),
George Neacºu (Câmpulung). Rezervã: Cãtãlin Buºi (Rm. Vâlcea).
Observatori: Aron Huzu (Sibiu), Dan Potocianu (Reºiþa).
La meciul cu Iaºi, Craiova a
fost din nou în postura care i-a
creat în ultimii ani un complex,
cea în care putea deveni lider,
în cazul victoriei. Oltenii s-au
poticnit mereu când li s-a ivit
ocazia sã urce în vârf, mãcar
pentru câteva ore. Contra moldovenilor lui Teja, oltenii îºi
luau adio ºi de la gazonul care
a afectat imaginea unei arene
superbe. Dar mai aveau de dat
o bãtãlie în orezãrie. Surprizele
din primul 11, anunþate de Piþurcã, au fost Vlãdoiu, Ioniþã ºi
Carlos Fortes. Ultimul, rãmas
în Bãnie dupã ce toatã lumea,
inclusiv el, a dorit despãrþirea
de Universitatea, s-a umplut de
ridicol la luftul din debutul partidei. Ivan a fost mai inspirat
pe un ºut din întoarcere, dar
nu suficient pentru a deschide
scorul. ªi atât. Pânã la finalul
primei reprize, când Mateiu a
tras pe poartã, dar ºi pe Târnovanu, cele douã echipe s-au
luptat una cu alta ºi amândouã
cu gazonul. Oaspeþii s-au baricadat în tranºeele pe care nu
trebuiau sã le mai sape, iar
echipa din Bãnie nu a arãtat nimic din jocul consistent promis
de Piþurcã.
În partea secundã, rãbdarea
fanilor s-a împuþinat, atât cu
favoriþii, cât ºi cu arbitrul, mai
ales când Ivan a fost trântit în
careu, în zona în care i s-a refuzat penalty ºi cu FCSB. Vãtãjelu, ridicol în evoluþie, n-a
fost capabil sã ofere o centrare decentã, Mihãilã ºi Ioniþã au
fost de decor pe teren, Ivan sa izolat în bandã ºi a jucat la
alibi, numai Bancu ºi Mateiu au
pãrut în meci, dar mult prea
puþin pentru ca oltenii sã-ºi
creeze ocazii. Piþi a apelat la
golgheterul Koljic ºi a forþat cu
douã vârfuri, dar jocul tot nu
a mers. Golgheterul bosniac
ºi-a fãcut simþitã prezenþa cu
o loviturã de cap care a ajuns
chinuit în transversalã. La prima ocazie a moldovenilor, Andrei Cristea a torturat apãra-

rea lui Piþurcã ºi a miºcat tabela. Nu s-a bucurat, ridicând
mâna în semn de respect, deºi
a jucat numai o jumãtate de an
în Bãnie. Fãrã idei pe construcþie, Craiova a fost salvatã de doi jucãtori discreþi pânã
atunci, Mihãilã ºi Fortes. Atât
centrarea primului, cât ºi reluarea cu capul a portughezului au fost ideale pentru egalare. Finalul n-a mai adus nimic,
decât un galben pentru Bancu,
din cauza cãruia va lipsi în
derby-ul de la Cluj. Iaºul a jucat pentru un punct ºi l-a obþinut, Craiova a vrut mai mult,
dar a jucat prea puþin. Magia
lui Piþi pare sã se risipeascã
destul de repede. Echipa nu
are nimic în plus faþã de începutul sezonului, chiar dacã
este scutitã de programul european încãrcat.

Piþurcã:
„Sunt nemulþumit
cã nu ne-am creat
mai multe ocazii”
La final, Victor Piþurcã a declarat: „Trebuie sã ne mulþumim cu un punct, chiar dacã
adversarul a trecut de puþine
ori centrul terenului. Mai avem
nevoie de timp. Nu poþi sã rezolvi într-o lunã toate lucrurile. Coordonarea nu este aºa
cum ar trebui, avem probleme
la construcþie, ºi terenul creazã probleme la circulaþie. Am
dominat jocul, dar sunt nemulþumit cã nu ne-am creat mai
multe ocazii. Noi trebuie sã
marcãm goluri. Mai ales aici la
Craiova. Poate dacã ar fi fost
Cicâldãu poate altul ar fi fost
rezultatul. Fiecare jucãtor are
ºansa lui. La fiecare o sã le vinã
rândul, depinde cum muncesc
la antrenament ºi în ce formã
sunt. Dacã joacã bine pot sã
rãmânã în echipã. Avem un lot
mare ºi numai el decide dacã
intrã în echipã, nu eu. Iniþial

am vrut sã-l schimb pe Fortes
ºi sã-l bag pe Ivan vârf. M-am
schimbat imediat pentru cã
Fortes a jucat bine, iar Ivan a
fost mai obosit. Ioniþã e mai
emotiv, nu i-a ieºit jocul, suporterii au murmurat. Vlãdoiu
a fost unul dintre cei mai buni,
dar dacã aº fi avut posibilitatea l-aº fi schimbat pe Mihãilã, care nu a fost în cea mai
bunã formã, a avut ºi o rãcealã. Nu era important sã trecem
pe primul loc, ci sã luãm
punctele ºi sã jucãm bine. ”
Mirko Pigliacelli a spus la
final: „Se putea mai mult, dar
asta e, ei s-au apãrat bine ºi
noi nu am reuºit sã marcãm
mai mult. Puteam fi pe primul
loc, dar e bine cã nu am pierdut, cã am egalat ºi suntem
acolo, nu suntem pe locul 10.
Alb-albaºtrii au avut trei zile
libere, iar mâine vor pleca la
mare, pentru un cantonament.
Urmãtorul meci este cel cu
CFR Cluj, din deplasare, programat sâmbãtã, 19 octombrie,
de la ora 20.30.

Satelitul,
la a patra victorie
consecutivã
Echipa a doua a Universitãþii
Craiova parcurge o perioadã
fastã, ajungând la cea de-a patra victorie consecutivã, 2-0 pe
teren propriu cu CSM Alexandria. Golurile au fost marcate
de Robert Petre (34) ºi Adrian
Juncu (90). Adrian Iencsi a
început cu: L. Popescu – Borþa, Hreniuc, Mitru, Briceag –
Piciu, Þegle, I. Popescu – R.
Petre, Danciu, O. Popescu. Au

intrat: Trancã, Olteanu ºi Juncu. Dupã 7 etape, Universitatea II este pe locul 4, cu 14
puncte, la douã puncte de primele douã clasate, CSM Slatina ºi Flacãra Moreni. În runda
viitoare, satelitul ªtiinþei joacã
în deplasare cu Steagul Roºu

Braºov, sâmbãtã, de la ora 15.
Tot în seria C3, Tractorul Cetate a pierdut cu 5-0 în deplasare cu Unirea Bascov ºi este
pe locul 12, cu 6 puncte. Pentru Cetate urmeazã partida cu
Olimpic Cetate Râºnov, la Calafat, sâmbãtã, de la ora 15.

Liga I, etapa a 12-a
FC Botoºani – Sepsi 1-1
Au marcat: M. Roman 84 / Vaºvari 54 – pen.
„U” Craiova – Poli Iaºi 1-1
Au marcat: Carlos Fortes 82 / A. Cristea 70.
Gaz Metan – Clinceni 2-1
Au marcat: S. Buº 71, Cardoso 73 / N. Roºu 84 – autogol.
FCSB – Dinamo 1-1
Au marcat: Fl. Coman 28 / D. Ciobotariu 9.
Viitorul – CFR Cluj ºi FC Voluntari – Chindia s-au jucat asearã.
Astra – Hermannstadt, astãzi, ora 20.30

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. Craiova
3. Viitorul
4. Mediaº
5. Poli Iaºi
6. Botoºani
7. Sepsi
8. Astra
9. FCSB
10. Dinamo
11. Chindia
12. Hermann.
13. Clinceni
14. Voluntari

11
12
11
12
12
12
12
11
12
12
11
11
12
11

7
7
6
6
4
3
2
4
4
4
3
3
2
1

3
2
3
3
6
7
9
3
3
2
3
1
3
2

1
3
2
3
2
2
1
4
5
6
5
7
7
8

28-8
18-12
26-14
22-17
15-11
18-18
11-8
14-14
14-18
16-21
14-17
11-22
16-26
8-25

24
23
21
21
18
16
15
15
15
14
12
10
9
5

