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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

Craiovean
arestat

pentru trafic
de persoane
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Cine o intoxică
pe Viviane Reding?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Vara asta, Popescule, soarele
ne-a ars pielea şi preţurile ne-au
ars buzunarul.

Bill Gates,
Mugur Isărescu
şi Ion Ţiriac,
modele financiare
pentru tineri

administraţie / 3

Cinema în aer liber, în Piaţa
„Mihai Viteazul”

Între 11 şi 16 septembrie, Caravana „Metropolis” poposeşte la Craiova

Nu mai este
nici o surpriză că
multe  dintre
unităţile de în-
văţământ dolje-
ne nu sunt pre-
gătite să-şi aş-
tepte corespun-
zător elevii şi, nu în ultimul
rând, dascălii. În ceasul al trei-
sprezecelea, autorităţile contabi-
lizează problemele – de ani de zile
aceleaşi – şi spun că încearcă să
remedieze pe cât posibil situa-
ţia… Din nou, cârpeala – în cel
mai bun caz – va fi soluţia de mo-
ment, fiindcă lunile de vacanţă
nu ajung niciodată! Nici elevilor
şi nici responsabililor lor.
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Program nocturn
pentru
autobuzele RAT
Craiova

Autobuzele şi tramvaiele RAT
Craiova ar putea circula după un
orar prelungit.Potrivit directorului
Alin Goga, ultima cursă pleacă de
la capăt de linie de la ora 21.00 şi
îşi încheie traseul în jur de ora
22.00, programul fiind considerat
prea mic  în comparaţie c u orarul
după care se circulă în alte locali-
tăţi. În tramvaie nu se va mai cir-
cula cu bilete de hârtie, ci cu car-
duri electronice. Acestea sunt pri-
mele două măsuri pe care noua
conducere a Regiei le va pune în
practică în următoarele săptămâni.

Marea peticeală şcolară,
„pe repede înainte”!
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USL finalizeazã
negocierile pentru
parlamentare
sãptãmâna
viitoare

Preºedintele PSD, Victor
Ponta, a anunþat, joi, dupã
ºedinþa USL, cã pânã sãptãmâna
viitoare vor fi finalizate negocie-
rile între echipele USL pentru
desemnarea candidaþilor la
alegerile parlamentare, progra-
mate pentru 9 decembrie. Ponta a
menionat cã la sfârºitul sãptãmâ-
nii viitoare va avea loc ºi o
întâlnire a conducerii USL cu
aleºii locali ai Uniunii, cu
primarii reºedinþelor de judeþ.

MRU, ales
preºedinte al
partidului Forþa
Civicã

Convenþia Naþionalã Extraor-
dinarã a partidului Forþa
Civicã, care a început ieri la
Sala Polivalentã din Bucureºti, a
avut ca principal punct pe
ordinea de zi alegerea  noii
conduceri. Preºedintele formaþi-
unii a fost desemnat fostul
premier Mihai Rãzvan Ungurea-
nu, liderul Iniþiativei Civice de
Centru-Dreapta, care a fost ºi
singurul candidat. Prim-vicepre-
ºedinte a fost ales actualul
preºedinte al Forþei Civice,
Adrian Iuraºcu, iar pentru
funcþia de secretar general a fost
preferat fostul deputat PDL
ªtefan Pirpiliu. Din conducerea
Forþei Civice vor mai face parte
13 vicepreºedinþi, printre aceºtia
fiind fostul ministru PSD al
Sãnãtãþii, Ion Bazac, fostul
deputat PDL Dan Liga, preºedin-
tele Asociaþiei 21 Decembrie,
Doru Mãrieº, fostul lider al PNL
Sector 2, Dan Cristian Popescu,
ºi fostul deputat PSD Marian
Sãniuþã. Ungureanu a precizat
ieri cã la alegerile parlamentare
va candida, cel mai probabil,
pentru Camera Deputaþilor.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat,
joi searã, cã USL va cere comisie parlamentarã
pentru modul în care sunt anchetaþi cetãþeni simpli
în legãturã cu referendumul de demitere a preºe-
dintelui Traian Bãsescu, el precizând ºi cã Uniu-
nea va trimite scrisori forurilor europene referitor
la aceastã situaþie. Antonescu a citat din comuni-
catul DNA remis în legãturã cu secretarul general
al PSD ºi ºeful campaniei electorale a acestei for-
maþiuni pentru referendum, Liviu Dragnea, pus
sub urmãrire penalã, precizând cã din acest comu-
nicat reiese cã instituþia aduce oficial acuzaþii care
vizeazã acþiuni politice, ceea ce este fãrã prece-
dent. „Avem de a face cu incriminarea unor lideri
politici care au cãutat sã mobilizeze cetãþenii la
vot. Cred cã suntem în faþa unui moment extrem
de grav, în care o instituþie a statului atacã siste-
mul democratic pluralist. Este absolut inaccepta-
bil ca un partid, o alianþã, sã fie atacatã pentru
activitatea sa pur politicã (...) Eu ºi Victor Ponta
suntem deplin solidari cu colegii implicaþi ºi ne
autodenunþãm public: Da, am îndemnat oamenii
sã vinã la vot, ceea ce este perfect legal”, a spus
Crin Antonescu. El a adãugat cã USL nu poate
accepta o asemenea atitudine ºi va cere constitui-

rea unei comisii parlamentare care sã analizeze
modul în care aceste cercetãri se desfãºoarã în ra-
port cu simplii cetãþeni.  „Autodenunþurile le vom
depune la DNA, noi doi mai întâi, dupã care mem-
brii structurilor noastre politice care au luat deci-
zia de a cere românilor sã vinã la referendum (...) ne
autodenunþãm, este obligaþia DNA sã ne audie-
ze”, a spus ºi liderul PSD, Victor Ponta.

Procurorul general al României, Laura Codruþa

Kovesi, spune cã nu se va prezenta în faþa unei
comisii parlamentare în eventualitatea unei convo-
cãri, precizând cã existã o decizie a Consiliului Su-
perior al Magistraturii (CSM) conform cãreia magis-
traþii nu pot fi cercetaþi de Parlament. „Nu avem nici
o problemã dacã se înfiinþeazã o comisie parlamen-
tarã. Nu o sã merg la o asemenea comisie. De altfel,
existã decizii ale plenului CSM care spun cã procu-
rorii nu pot fi cercetaþi de comisii parlamentare. Pen-
tru abaterile procurorilor existã Inspecþia Judiciarã,
care cerceteazã astfel de reclamaþii”, a precizat Co-
druþa Kovesi pentru „Gândul”. În 24 mai 2007, CSM
- când acest for era condus de judecãtorul Anton
Pandrea, de la instanþa supremã - a hotãrât cã pro-
curorii nu pot fi citaþi ºi obligaþi sã se prezinte, în
calitate de martori, în faþa comisiilor parlamentare,
deoarece, conform normelor constituþionale, fac
parte din autoritatea judecãtoreascã. CSM a invo-
cat decizii ale Curþii Constituþionale referitoare la
neconstituþionalitatea convocãrii judecãtorilor în
faþa comisiilor parlamentare. În mod excepþional,
procurorii pot participa în calitate de invitaþi la co-
misiile parlamentare, atunci când este necesarã lã-
murirea unor aspecte de naturã tehnicã sau pentru
clarificarea unor informaþii de interes public.

USL va cere comisie parlamentarã privind anchetele legate de referendum

Vicepreºedintele PSD, europar-
lamentarul Corina Creþu, scrie, pe
blogul sãu, cã la dezbaterea din Par-
lamentul European din 12 septem-
brie, privind situaþia din România,
va participa ºi comisarul european
pentru Justiie Viviane Reding, care
nu se va afla în cea mai comodã
ipostazã. În opinia europarlamen-
tarului PSD, dezbaterea de sãptã-
mâna viitoare este o bunã ocazie
pentru PSD ºi PNL de a prezenta
„adevãrul” colegilor din PE, care au
aflat despre evenimentele din Ro-
mânia „pe cãi mijlocite de interese-
le unora din popularii europeni”.

Creþu: Comisarul european Reding va participa
la dezbaterea despre România din PE

„La dezbateri va participa ºi co-
misarul Viviane Reding ºi nu cred
cã va fi cea mai comodã ipostazã
în care se va afla. Probabil cã nu-
i va conveni când i se va spune
cã sprijinã fãþiº un preºedinte ºi
un partid care au adus ºi aduc
atingere atât democraþiei, cât ºi
independenþei justiþiei”, sublinia-
zã Corina Creþu. În opinia sa, dis-
cuþia din 12 septembrie trebuie sã
vizeze în special „modul în care
reprezentanþi ai Comisiei Europe-
ne, aºadar ai intereselor cetãþeni-
lor UE, au abdicat de la rolul lor ºi
s-au implicat partizan, incorect ºi
brutal în viaþa politicã a unui stat
membru”. Conferinþa preºedinþi-

lor din PE a aprobat solicitarea fã-
cutã de PPE, ca în 12 septembrie, în
cursul dupã-amiezii, deputaþii eu-
ropeni sã dezbatã situaþia politicã
din România, dupã ce ascultã pozi-
þiile exprimate de CE ºi de preºe-
dinþia Consiliului UE, a anunþat joi
prim-vicepreºedintele PDL Cristian
Preda. El a menþionat cã PE a decis
ca dezbaterea sã nu fie însoþitã ºi
de o rezoluþie. Joseph Daul, preºe-
dintele grupului popular din Parla-
mentul European, i-a adresat ieri
premierului Victor Ponta o invitaþie
de a fi prezent la dezbaterea privind
situaþia din România.

Liderii USL, Crin Antonescu ºi
Victor Ponta, au declarat, joi searã,
dupã ºedinþa conducerii Uniunii, cã
suspendarea preºedintelui Traian
Bãsescu a fost o decizie comunã a
USL, ei respingând ideea cã hotãrâ-
rea a fost luatã la comanda preºe-
dintelui PNL. Crin Antonescu a spus
cã ideea cã acþiunea de suspendare
a preºedintelui s-a produs la coman-
da sa, pentru cã ar fi vrut sã ajungã
mai repede la Cotroceni, a fost rãs-

pânditã de „instrumentele de pro-
pagandã ale lui Traian Bãsescu”. La
rândul sãu, preºedintele PSD, Vic-
tor Ponta, a menþionat cã partidul
sãu nu a fost dus de nimeni cãtre
suspendarea lui Traian Bãsescu.
„Nici PSD în ansamblul sãu, nici eu
personal, nu ne-a luat nimeni de
mânã sã ne ducã la suspendare. Sun-
tem un partid puternic”, a spus Pon-
ta. El a insistat cã a fost vorba de-
spre o decizie comunã a USL. „De-

ciziile politice luate de
USL, de a construi USL,
de a conduce împreunã
la guvernare, de a-l sus-
penda pe Traian Bãses-
cu, de a guverna împreu-
nã (...) Decizia de a-l sus-
þine pe Crin Antonescu
la preºedinþie este o de-
cizie adoptatã de PSD în
congres ºi nu poate fi
schimbatã decât în con-
gres, aºa cum decizia de
a mã susþine pe mine ca
premier a fost luatã în
congresul PNL ºi nu
poate fi schimbatã decât
în congres. Eu unul îmi
asum toate deciziile lua-
te în USL”, a adãugat Vic-
tor Ponta.

Suspendarea preºedintelui
a fost o decizie comunã

Premierul Victor Ponta a anunþat cã USL va
depune plângere penalã pe numele lui Vasile
Blaga, „ºeful campaniei de boicot” a referen-
dumului, pentru cã dacã procurorii DNA consi-

derã cã secretarul general al PSD, Liviu Drag-
nea, e vinovat pentru cum s-a votat în þarã, ºi
Blaga trebuie sã rãspundã pentru primarii care
au împiedicat votarea, informeazã NewsIn.
„Plângerea împotriva domnului Liviu Dragnea
a fost fãcutã de cãtre domnul Vasile Blaga,
ºeful campaniei pentru referendum a PDL-ului
(...) Mie doamna Kovesi (n.r. - procurorul ge-
neral al României, Laura Codruþa Kovesi) mi-a
spus în mod oficial cã jumãtate din acele fai-
moase 500 de dosare sunt pentru vot multiplu
sau ceea ce cercetau dânºii la USL ºi jumãtate
erau împotriva liderilor ºi primarilor PDL, care

au luat buletinele oamenilor ºi care au dat bani
ca sã nu vinã oamenii la vot. Pe cale de conse-
cinþã, luni vom depune ºi noi o plângere pena-
lã împotriva domnului Blaga. Pentru cã dacã
domnul Dragnea e vinovat cã nu ºtiu unde, în
Satu Mare, într-o secþie de vot n-a fost un vot
ci douã, în mod sigur ºi domnul Blaga, care a
condus campania de boicot, trebuie sã rãspun-
dã pentru primarul sãu de la PDL care, în urma
îndemnului domniei sale, a luat buletinele de la
oameni. Probabil cã ºtiþi cã asta e o infracþiune
prevãzutã clar de legea referendumului”, a ex-
plicat Ponta.

Plângere penalã împotriva lui Blaga
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Conducerea RAT Craiova a
ajuns la concluzia cã autobu-
zele ºi tramvaiele se retrag prea
devreme din trafic, lãsând mul-
te ore din noapte neacoperite,
deºi ar exista cerere din partea
cãlãtorilor. Potrivit directoru-
lui Alin Goga, ultima cursã
pleacã de la capãt de linie de la
ora 21.00 ºi îºi încheie traseul
în jur de ora 22.00, programul
fiind considerat prea mic în
comparaþie cu orarul dupã care
se circulã în alte localitãþi. “În
alte oraºe mari e un alt orar,
mai prelungit, al mijloacelor de
transport.  În Bucureºti  este
pânã la ora 23.00, la Timiºoa-

Procesul de recunoaºtere a li-
mitelor unitãþilor administrativ-
teritoriale în vederea întocmirii
Registrului Electronic al Limi-
telor Unitãþilor Administrativ
Teritoriale (RELUAT) ajunge la
final. Cel puþin pe cale amiabi-

Craiova, mai micã sau mai mare?
Autoritãþile s-au aºezat, ieri, la

masa tratativelor pentru a ajunge
la un acord în privinþa delimitãrii
graniþelor municipiului Craiova ºi

ale comunelor limitrofe cu care
existã o situaþie litigioasã, respectiv
Cârcea, Malu Mare, Podari ºi ªim-
nicu de Sus.

lã. Dacã autoritãþile implicate
gãsesc  un numitor  comun,
atunci instanþa de contencios
administrativ va decide unde se
terminã hotarele localitãþilor
aflate în litigiu.

Prin adresa Oficiului de Ca-

dastru ºi Publicitate Imobiliarã
Dol j ,  cu  numãrul  10.748/
10.08.2012, s-a comunicat fap-
tul cã la nivelul judeþului Dolj
mai existã 16 tronsoane de ho-
tar pentru care existã litigiu pri-
vind delimitarea acestor unitãþi
administrativ-teritoriale. Toto-
datã, O.C.P.I. Dolj a informat
cã existã ºi trei tronsoane in-
terjudeþene nefinalizate.

Potrivit reprezentanþilor Pre-
fecturii Dolj, pânã la aceastã
datã au avut loc 15 ºedinþe de
mediere pentru cele 15 tronsoa-
ne, litigiul fiind stins în trei ca-
zuri (Ianca – Dãbuleni, Predeºti
– Pleºoi ºi Tãlpaº – Fãrcaº).
Pentru tronsoanele la care în
finalul acestor runde de medie-
re se va menþine starea litigioa-
sã, prefectul de Dolj a precizat
cã va sesiza instanþele de con-

Autobuzele ºi tramvaiele RAT
Craiova ar putea circula dupã un
orar prelungit. În tramvaie nu se va
mai circula cu bilete de hârtie, ci cu

carduri electronice. Acestea sunt
primele douã mãsuri pe care noua
conducere a Regiei le va pune în
practicã în urmãtoarele sãptãmâni.

ra la fel. Mã gândesc cã poate
ºi pentru noi ora 21.00 e prea
puþin. Le-am propus colegilor
mei  sã  lucrãm pânã  la  ora
21.30”, a declarat directorul
RAT Craiova. Pentru început,
orarul va fi experimental ºi,
dacã va exista cerere, se va
merge dupã acesta.
Harta traseelor va fi modificatã

O altã modificare este anun-
þatã în privinþa traseelor. Con-
ducerea RAT Craiova intenþio-
neazã sã reconfigureze întrea-
ga reþea de transport, îndeo-
sebi cea dupã care circulã au-
tobuzele. “Am cerut prelungi-

rea unor trasee. De fapt, este
vorba de o regândire în trei paºi
a  t rasee lor.  În  pr imul  pas ,
vrem sã vedem ce staþii sunt
apropiuate, ce trasee se supra-
pun pe un anumit segment,
adicã niºte lucruri care pot fi
optimizate imediat. În pasul
doi, trebuie sã ºtim ce trasee
trebuie prelungite sau modifi-
cate astfel încât sã rãspundã
mai bine nevoilor cetãþenilor”,
este de pãrere conducerea RAT
Craiova. Abia la pasul al treilea
se va regândi toatã reþeaua de
transport public. “Au apãrut
noi rute de infrastructurã – ºi
mã gândesc la pasajele acestea
–, care au determinat modifi-
cãri. Inclusiv în cartiere s-au
produs modificãri ale structu-
rii de populaþie”, a explicat di-
rectorul Alin Goga.

Validatoare ºi portofele
electronice pe tramvaie

Pot r iv i t  au tor i tã þ i lo r,  o
schimbare imediatã o vor ve-
dea craiovenii care se deplasea-
zã prin oraº cu tramvaiul. Con-
ducerea RAT Craiova recu-
noaºte cã nu vor fi cumpãrate
vagoane noi, dar promite cã
vor fi îmbunãtãþite condiþiile de
taxare. În locul vechilor per-
foratoare din fier ºi a biletelor
de hârtie, cãlãtorii vor avea la
îndemânã taxatoare electroni-
ce ºi carduri de cãlãtorie pe

bazã de puncte. “Pânã la sfâr-
ºitul anului, în tramvaie vom
reuºi sã eliminãm biletele de
hârtie ºi, de asemenea, pe tra-
seele 6,9 , E1 ºi E2. Totul va fi
cu portofel electronic. Îmi va
fi uºor sã urmãresc ºi eu, din
dispecerat, fluxul acestor ma-
ºini. Sunt mult mai multe avan-
taje de gestionare a flotei, ca
sã nu se decalaje mari între
maºini. Adicã sã nu mai vinã
douã autobuze unul dupã altul
ºi, dupã aceea, se aºteaptã o
jumãtate de orã pe urmãtorul”.

Proiectul “Modern”
a fost deblocat

Toate aceste beneficii vor fi
oferite prin intermediul proiec-
tului “Modern”, care, potrivit
autoritãþilor locale, a fost de-
blocat, dupã ce licitaþia a fost
contestatã de trei firme parti-
cipante. Semnat de RAT Cra-
iova ºi alþi 22 de parteneri, din
mai multe þãri, în 2009, pro-
iectul beneficiazã de o finan-

þare europeanã de 13,66 mili-
oane de euro, dintre care mu-
nicipiului nostru îi revine 1,84
milioane de euro. În contul
acestor bani, Regia trebuie sã
modernizeze reþeaua de trans-
port prin instalarea de automa-
te, de panouri electronice de
afiºaj în staþiile de cãlãtori, de
camere de supraveghere video
atât în autobuze, cât ºi în sta-
þii, de computere de bord în
autovehiculele RAT ºi de vali-
datoare de bilete electronice ºi
implementarea unui sistem de
gestionare a traficului  prin
GPS. Pânã în acest moment,
RAT Craiova a reuºit sã insta-
leze tabele electronice pentru
informarea cãlãtorilor în 20 de
staþii, însã nu toate sunt func-
þionale. Conducerea Regiei a
explicat cã datele trebuie fur-
nizate de un sistem GPS, diri-
jat din dispecerat, dar la care
nu au fost conectate toate au-
tobuzele.

LAURA MOÞÎRLICHE

În cazul a trei localitãþi, litigiul a fost stins în urma ºedinþei de
mediere: Predeºti – Breasta (Breasta solicitã 441 ha de la Predeºti);
Predeºti – Pleºoi (litigiu stins); Tãlpaº – Fãrcaº (litigiu stins); Tes-
lui – Dioºti (Teslui solicitã 669 ha de la Dioºti); Verbiþa – Pleniþa
(Verbiþa solicitã 97 ha de la Pleniþa); Gângiova – Valea Stanciului
(Valea Stanciului solicitã  95,16 ha de la Gângiova); Cârcea – Co-
ºoveni (Coºoveni solicitã 25 ha de la Cârcea); Coºoveni – Ghin-
deni (Ghindeni solicitã 108 ha de la Coºoveni); Ghindeni – Teasc
(Ghindeni solicitã 81,38 ha de la Teasc); Mischii – ªimnicu de Sus
(Mischii solicitã 648 ha de la ªimnicu de Sus); Dãbuleni – Cãlãraºi
(Dãbuleni solicitã 50,91 ha de la Cãlãraºi); Amãrãºtii de Jos – Dã-
buleni (Amãrãºtii de Jos solicitã 35,24 ha de la Dãbuleni). Pentru
Craiova – Cârcea, Craiova – Malu Mare,  Craiova – Podari, ªimni-
cu de Sus – Craiova ºedinþele au avut loc ieri.

tencios administrativ cu privire
la acþiunea privind stabilirea
hotarelor unitãþilor administra-
tiv-teritoriale. “În termen de 15
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, documentaþiile
comisiilor de delimitare, în care
procesele-verbale de delimitare
a hotarelor nu au fost semnate
sau au fost semnate cu obiecþi-
uni de membrii comisiei de de-
limitare, vor fi înaintate prefec-
tului judeþului de Agenþia Naþi-
onalã, prin instituþiile sale sub-
ordonate. Prefectul, în termen

30 de zile de la primirea docu-
mentaþiei de delimitare, iniþiazã
concilieri sau, în caz contrar,
sesizeazã instanþele de conten-
cios administrativ cu privire la
acþiunea privind stabilirea hota-
relor unitãþilor administrativ-te-
ritoriale”, se aratã în art. II din
Legea nr. 133/2012 pentru apro-
barea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2010 privind
modificarea ºi completarea Le-
gii cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare nr. 7/1996.

ANA-MARIA GEBÃILÃ
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Bãrbatul, Cãtãlin Bãcelaru, de
31 de ani, din Craiova, intrase în
atenþia poliþiºtilor Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova – Serviciul de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (SCCO) Olt, dupã ce s-a sta-
bilit cã acesta a racolat mai multe
tinere din localitãþi din judeþele Olt
ºi Dolj pe care le-a dus în Italia,
unde le-a obligat sã se prostitueze
la stradã, toþi banii intrând în bu-

Mai multe echipaje de jan-
darmi din cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj, împreunã cu lucrãtori ai
Inspectoratului de Poliþie al Ju-
deþului (IPJ) Dolj ºi Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj asigurã mãsurile de
ordine ºi siguranþã publicã la
manifestãrile organizate pe par-
cursul zilei de astãzi, cu ocazia
sãrbãtorii religioase Naºterea
Maicii Domnului, în localitatea
Moþãþei ºi la Mãnãstirea din lo-
calitatea Maglavit.

În plus, jandarmii IJJ Dolj vor
participa la misiuni de menþine-
re a ordinii publice, în sistem in-
tegrat, cu efective de poliþie la
activitãþile organizate în munici-
piul Craiova ºi localitatea Gali-
cea Mare. Întrucât, cu aceeaºi
ocazie, sunt programate diverse
manifestãri câmpeneºti ºi în alte
localitãþi din judeþ, respectiv bâl-
ciuri ºi târguri, ordinea publicã
va fi asiguratã de cadre ale Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craio-
va, care se vor ocupa ºi de ju-
deþele Gorj, Mehedinþi ºi Vâlcea.

Misiunile oamenilor legii au în
vedere, în principal, prevenirea

Minori cercetaþi pentru
mai multe furturi

ªapte minori cu vârste
cuprinse între 10 ºi 16 ani,
din Craiova ºi Pleniþa, sunt
cercetaþi penal pentru furt
calificat, dupã ce s-a stabi-
lit cã au sustras diverse bu-
nuri din mai multe locuinþe
de pe raza Craiovei, dar ºi
din ªcoala Generalã nr. 25
Fãcãi.

Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, ca urmare a cercetãrilor efectuate de poliþiºtii Secþiei
2 Craiova, împreunã cu lucrãtori ai Secþiei 4 Poliþie Ruralã Co-
ºoveni ºi ai Postului de poliþie TF Craiova, în cursul zilei de joi
a fost organizatã o acþiune în urma cãreia au fost ridicaþi ºi
conduºi la sediul unitãþii de poliþie pentru cercetãri mai mulþi
minori suspecþi de comiterea unor furturi din locuinþe. Este
vorba despre G. M. (16 ani), din comuna Pleniþa, R. C. (14
ani), R.C. (12 ani), R.I. (10 ani), M. E. (14 ani), R. A. (16 ani)
ºi G. B. (13 ani), toþi din Craiova. Din datele ºi probele strânse
de oamenii legii a rezultat cã, în perioada aprilie-august, cinci
dintre minori au pãtruns prin efracþie în locuinþele ºi anexele
gospodãreºti a doi craioveni, precum ºi în incinta ªcolii Gene-
rale nr. 25 Fãcãi, de unde au sustras mai multe bunuri, o parte
dintre acestea fiind ulterior valorificate. În plus, în sarcina lui
M.E. ºi G.M. s-a reþinut ºi o tâlhãrie, aceºtia smulgându-i de la
gât unei craiovence un lãnþiºor din aur. Minorii sunt cercetaþi,
în continuare, în stare de libertate în vederea stabilirii întregii
activitãþi infracþionale.

Urmãritã naþional,
prinsã de poliþiºti

Lucrãtorii  din cadrul
Secþiei 6 Poliþie Craiova, au
organizat, în cursul zilei de
joi, o acþiune pentru depis-
tarea persoanelor urmãrite
în temeiul legii. Pe parcur-
sul activitãþilor, oamenii le-
gii au prins-o pe Gheorghi-
þa Slãtineanu, de 30 de ani,
din Craiova, care era datã
în urmãrire la nivel naþio-
nal, întrucât avea de executat o pedeapsã privativã de libertate.
Mai exact, femeia a fost condamnatã, în baza unei sentinþe
rãmase definitive, la 6 ani ºi 6 luni de închisoare pentru sãvâr-
ºirea infracþiunilor de furt calificat ºi tâlhãrie. Poliþiºtii au dus-
o pe femeie la Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, unde
îºi va ispãºi pedeapsa.

Prins la pescuit
cu unelte neautorizate

Jandarmii Grupei de Su-
praveghere ºi Ordine Publi-
cã Segarcea din cadrul IJJ
Dolj, aflaþi în timpul unei
misiuni, în mediu rural, au
observat, în noaptea de joi
spre vineri, un tânãr care
pescuia în bazinul piscicol
nr. 3 Cârna folosind o pla-
sã de pescuit comercial în
lungime de 140 metri ºi o
barcã pneumaticã confec-
þionatã artizanal. Pânã la
sosirea jandarmilor, tânãrul
reuºise sã pescuiascã aproximativ 10 kilograme de peºte din
specia caras, care ulterior a fost eliberat. Tânãrul a fost iden-
tificat, stabilindu-se cã este I. M., de 19 ani, din comuna Goi-
cea, pe numele sãu fiind întocmite actele premergãtoare de
constatare sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de folosirea
la pescuit, de cãtre persoanele neautorizate, a uneltelor de
pescuit comercial  ºi pescuitul cu unelte neautorizate, fapte
sancþionate de OG nr. 23/2008 privind pescuitul ºi acvacultu-
ra, dupã cum a precizat cpt. Ion Þapu, ofiþer de presã al IJJ
Dolj, dosarul urmând a fi înaintate Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Segarcea în vederea continuãrii cercetãrilor.

Un craiovean de 31 de ani a fost arestat
preventiv pentru trafic de persoane,
dupã ce poliþiºtii ºi procurorii de crimã
organizatã au stabilit cã acesta a dus mai
multe fete din Dolj ºi Olt în Italia, unde
le-a obligat sã se prostitueze, obþinând
astfel câteva zeci de mii de euro. Ca sã le
convingã sã plece cu el, bãrbatul le spu-
nea unora dintre tinere cã se va cãsãtori
cu ele, iar altora le promitea locuri de
muncã bine plãtite.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zunarul sãu. S-au extins verificã-
rile, s-au strâns probe ºi, dupã ce
oamenii legii au fãcut verificãrile
necesare, s-au pus la punct deta-
liile prinderii acestuia.

Astfel, joi dimineaþa, poliþiºti de
la BCCO Craiova ºi SCCO Olt, sub
coordonarea unui procuror al DII-
COT – Biroul Teritorial Olt, cu spri-
jinul „mascaþilor” Serviciului de In-
tervenþie Rapidã din cadrul IPJ Olt,
au descins, simultan, la trei locuin-

þe din Craiova – la
domiciliul lui Cãtãlin
Bãcelaru, dar ºi la
douã case ale unor
rude de-ale sale, pe
unde îºi fãcea veacul.
În urma percheziþiilor
au fost gãsite ºi ridi-
cate în vederea conti-
nuãrii cercetãrilor mai
multe documente ºi
înscrisuri bancare,

poliþiºtii gãsindu-l ºi pe craiovean,
care a fost dus la sediul DIICOT –
Biroul Teritorial Olt pentru audiere.

Potrivit unui comunicat al IGPR,
anchetatorii îl suspecteazã pe Bã-
celaru cã, în perioada 2010-2012,
sub pretextul cãsãtoriei ºi asigurã-
rii unui loc de muncã în strãinãta-
te, a recrutat ºi transportat mai
multe tinere în Italia, unde, prin
violenþe ºi ameninþãri, le-a exploa-
tat prin plasarea ca prostituate la
stradã, încasând toþi banii obþinuþi
din aceste activitãþi – câteva zeci
de mii de euro. Craioveanul a fost
prezentat Tribunalului Olt, care a
dispus arestarea preventivã a aces-
tuia pe o perioadã de 29 de zile,
pentru sãvârºirea infracþiunii de
trafic de persoane. Pentru docu-
mentarea întregii activitãþi infrac-
þionale a craioveanului, anchetato-
rii au colaborat cu autoritãþile judi-
ciare din Italia.

ºi combaterea oricãror fapte care
aduc atingere legilor ºi norme-
lor de convieþuire socialã, pre-
cum ºi depistarea, identificarea
ºi dispunerea mãsurilor legale
împotriva celor care comit fap-
te antisociale, astfel încât acti-
vitãþile respective sã se desfãºoa-
re în cele mai bune condiþii. Jan-
darmii îi sfãtuiesc pe participan-
þii la aceste manifestãri sã acor-
de o atenþie deosebitã bunurilor
personale, sã evite pe cât posi-
bil sã aibã la vedere obiecte de

valoare care pot atrage atenþia,
deoarece astfel de evenimente
reprezintã momente prielnice
pentru infractori, sã manifeste
spirit de solidaritate, vigilenþã în
locurile aglomerate ºi sã solicite
sprijinul jandarmilor aflaþi în dis-
pozitiv în situaþia în care este
necesarã intervenþia acestora.

În situaþia producerii unor in-
cidente sau încãlcãri ale preve-
derilor legale, participanþii pot
anunþa cel mai apropiat reprezen-
tant al forþelor de ordine.
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Interviul de acum aproape o
săptămână, din cotidianul francez
„Le Monde”, al vicepreşedintelui
Comisiei Europene şi comisar pen-
tru Justiţie, Viviane Reding, apă-
rut sub titlul „Me me en crise,
l’Europe n’est pas  qu’un mar-
che” („Chiar şi în criză, Euro-
pa nu este  decât o piaţă”), i-a
prilejuit belicoase referiri la Ro-
mânia, de pe poziţii „de dreapta”.
Între altele, fosta jurnalistă de la
publicaţia „Wort Luxemburger”
(1986-1998), care menţionează
în propriul CV că ar fi studiat an-
tropologia la Paris până în 1978,
ex-membră a liliputanului Parla-
ment al Luxemburgului, din par-
tea Partidului Popular Creştin So-
cial (de dreapta), c omisar euro-
pean pentru Justiţie la Comis ia
Europeană din 2010,  spune aşa:
„L’espace Schengen ne concer-
ne pas seulement le fonction-
neme nt technique des frontie-
res,  tel qu’evalue par la Com-
miss ion. Il implique auss i un
bon fonctionnement de la jus-
tice  et des  garanties qui sont
lie es” („Spaţiul Schengen nu

MIRCEA CANŢĂR

vize ază doar funcţionarea teh-
nică a frontierelor, aşa cum le
evaluează Comisia. El implică,
de asemenea, o bună funcţio-
nare  a justiţiei şi garanţiile  le-
gate de aceasta”). În opinia ero-
nat indusă a comisarului Viviane
Reding, România n-ar prea f i pre-
gătită să adere la spaţiul Sc hen-

gen.  Noi, dimpotrivă, opinăm că
e mult mai pregătită decât e dân-
sa pentru funcţia oc upată la Co-
mis ia Europeană. Profes ional şi
moral. Despărţită fiind de soţ, cu
trei copii,  şi implic ată într-un
scandal de trafic  de influenţă, cu
reverberaţii în ducatul Luxembur-
gului, pe seama obţinerii unui per-

mis de munc ă pentru o menajeră
filipineză. Dar să lăsăm cameris-
ta f ilipineză să mănânce o pâine
în ducatul Luxemburgului şi să
revenim la referir ile acestei doam-
ne de 61 de ani, „Vâşinski în fus-
tă” cum îi spune Eugen Mihăes-
cu, despre justiţie. Ce nu e în re-
gulă cu justiţia de la Bucureşti?
Cu justiţia din ţara sa totul e în
regulă? Ce s-a întâmplat de la ve-
nirea la guvernare a USL în „teri-
toriul” justiţiei? Ce „puc i parla-
mentar”, cum se spune în inter-
viu, este ac ela cu 8,5 milioane
cetăţeni ieşiţi la referendum? Chiar
ştie, informată fiind şi pe alte ca-
nale decât c el numit Monica Ma-
covei,  şi dânsa suspectată de pre-
siuni asupra justiţiei,  bănuieli care
o vor urmări multă vreme, c e se
întâmplă momentan la Bucureşti?
Nu mai continuăm cu întrebările.
La începutul săptămânii în c urs,
în zilele de luni şi marţi, Viviane
Reding s-a aflat la Paris, pentru a
discuta c u membrii Guvernului
Ayrault,  între temele anunţate
aflându-se şi „strategia de integra-
re a romilor”. Evident, pe alt ton.

Şi probabil ş i-a reamintit de im-
politeţea lui Nicolas Sarkozy, care
a şters pe jos c u Comisia Euro-
peană ş i cu Reding în ea nu de
mult. Atunc i probabil a resimţit
şi dânsa ce resimţim noi în pre-
zent, un sentiment de umilinţă,
prin mesajele anacronic e c are ne
parvin, deloc din partea unor
parteneri europeni,  ele demon-
strând că egalitatea „nu e pen-
tru căţei”. Esenţialul înc ă nu l-
am aflat: mai e nevoie de alegeri
democ ratice la Bucureşti sau
după un preşedinte „numit” în
urma referendumului,  de parcă
nici n-ar  fi exis tat,  vom avea şi
un Parlament şi un Guvern de-
semnate „din afară”.  Cum spu-
nea Viviane Reding: „Am evitat
tot c e era mai rău, mulţumită
intervenţiei mai multor ac tori,
printre care Comisia Europeană,
Parlamentul European, s tatele
europene şi chiar Fondul Mone-
tar Internaţional”. Ca să tradu-
cem: într-o bătălie totuşi demo-
cratică, după CCR a trebuit să
intervină „chiar” FMI c a să iasă
cum trebuie.

Cine o intoxică pe Viviane Reding?

La data de 6 septembrie a.c. au
fost discutaţi paşii necesari pentru
a iniţia negocierile cu Comisia Eu-
ropeană,  astfel înc ât ac estea să
poată fi încheiate la începutul anu-
lui următor, iar apelul de proiecte
să fie lansat în aprilie-mai 2013. În
acest scop, la sediul MDRT a avut
loc o întâlnire între reprezentanţii
ministerului şi cei ai JASPERS –
Banca Europeană de Investiţii, care
oferă asistenţă pentru elaborarea
schemei de finanţare a lucrărilor de
creştere a eficienţei energetice prin
Programul Operaţional Regional

Spitalele şi şcolile ar putea fi izolate termic,
începând din 2013, cu bani europeni

După ce a venit cu unele reglementări
şi a început să implementeze programul
naţional de reabilitarea termică a blocu-
rilor de locuinţe, în colaborare cu auto-
ri tăţi le admi nistraţiei  publice l ocal e,
Guvernul Ponta, prin Ministerul Dezvol-
tării Regionale şi Turismului, mai lansează

pentru 2013 încă un program de acest fel.
Clădirile instituţiilor publice sunt un nou
obiectiv de eficienţă energetică urmărit
de MDRT spre finanţare din fonduri eu-
ropene. De data aceasta este vorba de clă-
dirile spitalelor şi ale unităţilor şcolare
din centrele urbane.

2007-2013, Axa Prioritară 1 – Spri-
jinirea dezvoltării durabile a oraşe-
lor. „Obiectivul avut în vedere de
minister este de a reduce cheltuie-
lile de funcţionare ale instituţiilor
publice, dar şi de a spori calitatea
serviciilor prestate de autorităţile
publice”, a declarat Marcel Boloş,
secretar de stat în MDRT.
O măsură pentru atingerea
obiectivului Strategiei Europa
2020

În cursul negocierilor cu Comi-
sia Europeană se va stabili procen-

tul de co-finanţare cu care benefi-
ciarii vor contribui la proiectul de
reabilitare. În funcţie de negocie-
rile ulterioare, Ghidul Solicitantu-
lui ar putea fi lansat spre consulta-
re în primăvara anului 2013, ur-
mând ca depunerea proiectelor să
se desfăşoare până la sfârşitul ace-
luiaş i an. Finanţarea din fonduri
europene a creşterii eficienţei ener-
getice a clădirilor publice şi a blo-
curilor de locuinţe este o măsură
concepută pentru a contribui la
atingerea obiectivului Strategiei
Europa 2020, de reducere a con-
sumului energetic cu 20% până în
anul 2020. România şi-a asumat
cinci obiective concrete şi cuanti-
ficabile în domeniile: ocupare, cer-
cetare, mediu – energie, educaţie
şi combaterea sărăciei – incluziu-
ne socială. Aceste obiective sunt
transpuse în ţinte naţionale suficient
de ambiţioase, dar şi adaptate rea-
lităţilor naţionale. În vederea atin-
gerii ţintei stabilite la nivel naţio-
nal, în intervalul 2011-2013, mă-
surile propuse vizează: extinderea
perioadei de implementare a pro-
gramului Termoficare căldură şi
confort până în 2020 (moderniza-
rea infrastructurii de transport şi
distribuţie a energiei termice în sis-
teme c entralizate); continuarea
Programului de reabilitare termică

a blocurilor de locuinţe; extinde-
rea Programului naţional de eficien-
ţă energetică (reabilitarea sistemu-
lui de termoficare, reabilitarea clă-
dirilor publice şi eficientizarea ilu-
minatului public).
Primul bloc din Craiova reabili-
tat demonstrativ

Se ştie deja c ă, începând cu
această toamnă, blocurile de lo-
cuinţe din municipiile-reşedinţă de
judeţ vor putea beneficia de lucrări
complexe de creştere a eficienţei
energetice. Aceste lucrări vor fi
realizate cu ajutorul fondurilor eu-
ropene. Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului a finalizat
negocierile cu Comisia Europeană
pentru finanţarea, în cadrul actua-
lului exerciţiu bugetar, prin Progra-
mul Operaţional Regional, a acti-
vităţilor de creş tere a efic ienţei
energetice a blocurilor de locuit, iar

Memorandumul în acest sens a
fost aprobat în şedinţa de Guvern
din data de 11 iulie. Schema de fi-
nanţare se va aplica blocurilor de
locuinţe construite după proiecte
elaborate în perioada 1950-1990,
în care locuiesc categorii sociale
vulnerabile şi familii cu venituri
reduse din municipiile reşedinţă de
judeţ (peste 50% din familiile-pro-
prietari din clădire au un venit net
lunar pe membru de familie de
maximum 500 de euro). În Craio-
va deja au început lucrările la blo-
cul 201 E, care va fi reabilitat ter-
mic gratuit de Primărie, operaţiu-
nea fiind organizată demonstrativ
de edili ca un preambul la viitorul
program de reabilitare termică ex-
tins la nivelul întregului oraş. Imo-
bilul a fost tras la sorţi din opt clă-
diri propuse de asociaţiile de pro-
prietari.

MARIN TURCITU
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60 de liceeni ºi peste 150 de
studenþi au participat la progra-
mele de internship remunerate
desfãºurate de Banca Comercia-
lã Românã în lunile iulie ºi au-
gust ale acestui an. Summer
Job în BCR este singurul pro-
gram de internship salarizat pen-

tru liceeni, desfãºurat în Româ-
nia, ºi se aflã la ediþia a II-a.
Programul Lear@BCR, inter-
nship plãtit pentru studenþi, este
deja la ediþia a VI-a, cu peste
500 de participanþi pânã în pre-
zent. În cadrul celor douã pro-

grame, atât liceenii, cât ºi stu-
denþii au fost rugaþi sã realizeze
studii ad-hoc pe teme de com-
portament financiar ºi formare
profesionalã printre tinerii de
vârsta lor. Au adunat astfel rãs-
punsuri de la aproximativ 500 de
liceeni ºi 200 de studenþi.
Dificultatea în a obþine banii

Atât liceenii, cât ºi studenþii
considerã cã un comportament
financiar demn de urmat este
cel care echilibreazã cheltuieli-
le cu veniturile, reuºind sã eco-
nomiseascã ºi sã investeascã
eficient în acelaºi timp. 36% din
respondenþi au un model finan-
ciar printre membrii familiei,
mama fiind persoana cea mai de
încredere. Dintre persoanele
publice, cea mai mare pondere
au avut Bill Gates, Mugur Isã-
rescu ºi Ion Þiriac. Alte mode-
le întâlnite în rândul tinerilor
care se regãsesc în sondajul

realizat de BCR sunt Donald
Trump, Steve Jobs, Mark Zu-
ckerberg. De asemenea, 73%
au declarat cã þin evidenþa ba-
nilor – au un buget de venituri
ºi cheltuieli. Motivele principa-
le invocate sunt necesitatea ges-
tionãrii eficiente, controlul mai
bun ºi dificultatea în a obþine
banii. 65% din respondenþi au
declarat cã economisesc bani
pentru acoperirea cheltuielilor
mai mari legate de facultate sau
excursii.
19% din respondenþi sunt mai
optimiºti

Conform studiului, liceenii
cheltuiesc banii în principal pe
haine, ieºiri în oraº, mâncare ºi
cãrþi. Primul salariu, în viziu-
nea a 48% din tinerii români, va
fi sub 1.000 RON. 19% din
respondenþi sunt mai optimiºti,
sperând ca pe primul fluturaº
de salariu va figura o sumã mai

mare 2.000 RON. În ceea ce
priveºte pregãtirea profesiona-
lã, 62% din respondenþi consi-
derã cã pregãtirea practicã este
cea mai eficientã modalitate de
învãþare. Doar 16% acordã un
rol important în dezvoltarea lor
personalã ºi profesionalã îndru-
mãrii primite din partea mento-
rilor, iar 22% pun un accent mai
mare pe pregãtirea teoreticã,
oferitã de ºcoalã. 78% din tine-
rii participanþi la sondaj ºi-au
fãcut un plan de carierã, dome-
niile de interes cu cea mai mare
pondere fiind cel financiar-ban-
car, IT ºi marketing. Întrebaþi
despre valorilor lor, tinerii ro-
mâni spun cã îi  definesc în
principal libertatea, înclinaþia
spre distracþie ºi creativitatea.
La polul opus se aflã valorile
percepute ca fiind specifice ti-
nerilor români de acum 20 ani:
responsabilitate, comportament
civilizat ºi spirit de echipã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Summer Job, aflat în acest an la a
II-a ediþie, este o competiþie de edu-
caþie financiarã adresatã liceenilor
cu vârste cuprinse între 16 ºi 18 ani.
Acesta este primul proiect de inter-
nship plãtit adresat elevilor de liceu
din România, anul acesta având ºi o
componentã adresatã copiilor anga-
jaþilor. Scopul este de a le oferi prima
experienþã de lucru într-o companie
prin care învaþã noþiuni financiare
prin practicã, cu sprijinul unor men-
tori, angajaþi ai bãncii.

Noile modele Fiesta ºi Kuga,
din clasa compactã, vor fi pro-
duse în Europa ºi vor fi dispo-
nibile pe pieþele de pe continent
înainte de sfârºitul acestui an.
Compania a anunþat cã SUV-ul
Edge ºi cunoscutul model sport
Mustang, produse în America-
de Nord, vor deveni disponibi-
le în urmãtorii ani ºi la dealerii
din Europa. În urmãtoarele 18
luni, Ford va lansa SUV-ul com-
pact EcoSport, care va fi pro-
dus în Brazilia, India, China ºi
Tailanda.

Alte modele pregãtite de Ford
pentru Europa sunt o nouã vari-
antã a sedanului Mondeo, o ver-
siune pentru pasageri a autouti-
litarei Transit Connect ºi alte ve-
hicule comerciale. Linia Mondeo
va include o motorizare turbo
EcoBoost de 1 litru, creat cu
scopul de a reduce cât mai mult

Ford a prezentat noua strategie pentru Europa
Grupul american Ford Motor Co., care

deþine fabrica de automobile de la Craio-
va, a prezentat, ieri, noul plan strategic
pentru Europa, anunþând introducerea mai
multor noi modele pe continent în urmã-
torii doi ani, în paralel cu reducerea pier-
derilor din regiune. Conducerea Ford a

prezentat noile automobile la conferinþa
de la Amsterdam, în faþa a 2.500 de dea-
leri, invitaþi ºi reporteri. Grupul ameri-
can a înregistrat în trimestrul al doilea
pierderi de 404 milioane de dolari în Eu-
ropa ºi a anunþat cã va rãmâne cu deficit
ºi în a doua jumãtate a anului.

consumul de carburant. Moto-
rul este prezent momentan nu-
mai pe autoturisme din clase mai
mici, precum Focus. Clienþii din
Europa vor putea opta ºi pentru
un model Mondeo cu propulsie
hibridã.

Noul Mustang va fi lansat în
2014, reprezentanþii companiei
precizând cã modelul sport va
avea un design “mai european”
decât varianta actualã, care
aminteºte de muscle-car-ul ame-
rican al anilor ’60.

Timp de douã zile, 9 ºi 10 oc-
tombrie a.c., va fi organizatã la Si-
biu o bursã a locurilor de muncã în
vederea ocupãrii unui numãr de mi-
nimum 100 de posturi în domeniul
Ho Ga Germania.  Sunt oferite câte
20 de posturi pentru fiecare din
urmãtoarele meserii: personal spe-
cializat – bucãtari / bucãtãrese, os-
pãtari, lucrãtori recepþie ºi perso-
nal auxiliar – ajutor la bucãtãrie,
personal curãþenie camerã.

Daniela Barbu, directorul execu-
tiv al AJOFM Dolj, a precizat prin
intermediul unui comunicat de pre-
sã cã solicitanþii  trebuie sã deþinã
calificare profesionalã încheiatã sau
sã aibã mai mulþi ani de experienþã
profesionalã. Cunoºtinþele de limba
germanã solicitate sunt: nivel minim
A2 (cunoºtinþe de bazã) pentru bu-
cãtari / bucãtãrese; nivel minim B2
(vorbirea limbii germane) pentru os-
pãtari; nivel C2 (utilizarea competentã
a limbii germane) pentru lucrãtor re-
cepþie(întâmpinare oaspeþi); nivel mi-
nim A2 (cunoºtinþe de bazã) pentru
personal auxiliar.

„Angajarea se face pentru perioada
octombrie-aprilie. Timpul  de  lucru

este de 40 de ore pe sãptãmânã, cu
posibilitatea de efectuare de ore su-
plimentare.  Salariul  oferit  este  de
1.500-2000  de euro brut pentru
personal specializat  ºi  1.200-1.500
de euro  brut  pentru  personal auxi-
liar, conform tarifelor landurilor fe-
derale”, a mai precizat directorul
executiv al AJOFM Dolj. Cazarea
este  pusã  la  dispoziþie  de  angaja-
tor (gratuit sau negociabilã). Întreþi-
nerea este pusã la dispoziþie de an-
gajator (gratuit sau negociabil) sau
pe cont propriu.
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Inspectorii sanitari vor desfă-
şura acţiuni de c ontrol atât în
unităţile de învăţământ din me-
diul urban,  cât şi în c ele din
mediu l rural.  Mai exac t,  c u
ac eastă ocazie vor fi verificate
c ondiţiile igienic o-sanitare din
sălile de c lasă,  dar şi din inc inta

Inspectorii sanitari încep
controalele în şcoli

Odată cu debutul anului şcolar, în toate unităţile de învăţământ din
judeţul Dolj vor fi demarate acţiuni de control la care vor participa
inspectorii sanitari ai Direcţiei de Sănătate Publică. Astfel în perioada
18-27 septembrie a.c. vor fi efectuate o serie de verificări în şcoli,
internate şi cabinete medicale şcolare. Un alt punct important pentru
echipele de control îl reprezintă asigurarea asistenţei medicale în con-
diţii igienico-sanitare corespunzătoare, inclusiv a imunizărilor obliga-
torii prevăzute în calendarul naţional de vaccinare.

unităţii şc olare.  Se va urmări
dacă sălile de c lasă au mobilie-
rul specif ic,  dacă iluminatul es te
suficient, natural şi ar tificial şi
dacă microc limatul es te cores-
punzător.  Vor fi inspec tate şi la-
boratoarele, sălile de sport ş i ate-
lierele şcolare.

Termene de remediere a
deficienţelor, dar şi sancţiuni

Pentru a evita apariţia unor fo-
care de infecţie pe parcursul anu-
lui şcolar, echipele de control  vor
verifica dacă este asigurată apa po-
tabilă curentă şi vor face analize
acolo unde este cazul. Grupurile
sanitare, sistemul de canalizare a
apelor uzate menajere – mai me-
reu punctele slabe în cadrul aces-
tor controale –, dar şi blocurile ali-
mentare din cămine şi internate vor
fi verificate în conformitate cu nor-
mele aflate în vigoare. Totodată, in-
ternatele şi cabinetele medicale vor
fi inspectate din punctul de vedere
al condiţiilor igienico-sanitare, al
aprovizionării cu apă potabilă, al
dotării cu materiale sanitare şi me-
dicamente, precum şi al aprovizio-
nării cu materiale de dezinfecţie şi
curăţenie. Nu în ultimul rând, in-
spectorii vor verifica dacă angaja-
ţii au efectuat controalele medica-
le periodice.

Autorităţile sanitare au declarat
că pentru neconformităţile depista-
te se vor acorda termene de reme-
diere a deficienţelor, dar se vor apli-
ca şi sancţiuni c ontravenţionale,
acolo unde este necesar, în con-
formitate cu legislaţia în vigoare.

 RADU ILICEANU

Stagii de
practică pentru
300 de studenţi
ai Universităţii
din Craiova

În anul universitar 2012-2013,
300 de studenţi de la Universitatea
din Craiova vor participa la stagii
de practică, în vederea găsirii unui
loc de muncă. Acestea se vor des-
făşura în cadrul proiectului „Com-
petenţe socio-umane pentru piaţa
muncii din regiunea Sud-Vest Ol-
tenia”, derulat de Universitatea din
Craiova, prin Facultatea de Teolo-
gie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Instituţiile la care tinerii vor mer-
ge în practică sunt Asociaţia „Vasi-
liada” a Mitropoliei Olteniei, Arhie-
piscopia Craiovei, Parohia „Sfântul
Nicolae Dorobănţia”, Parohia „Sfin-
ţii Arhangheli”,  Muzeul Olteniei,
Centrul Judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii Tradiţi-
onale Dolj, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Dolj, Muzeul de Artă, Consiliul
Judeţean Dolj, Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Dolj, Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru şi Aristia Aman”,
Aeroportul Internaţional Craiova,
Liceul „Traian Vuia” şi Liceul Teo-
retic „Tudor Arghezi”.

„Selecţia studenţilor a avut loc
în perioada iunie-septembrie şi s-a

făcut din rândul studenţilor de la cele
şapte specializări din cadrul Facul-
tăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe
ale Educaţiei, Facultăţii de Litere şi
Facultăţii de Ştiinţe Sociale.  Pro-
iectul se adresează studenţilor de la
mai multe departamente ale Univer-
sităţii din Craiova: Teologie Pasto-
rală, Asistenţă Socială, Istorie, Re-
laţii Internaţionale, Limba Română,
Comunicare, Sociologie. Obiectivul
proiectului îl constituie creşterea
gradului de inserţie pe piaţa muncii
a studenţilor din domeniul socio-
uman”, a declarat asist. univ. dr.
Mihai Ciurea, din cadrul Facultă-
ţii de Teologie.

Partenerii la acest proiect sunt
Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Ju-
deţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dolj. Proiectul este cofi-
nanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritară 2 „Core-
larea învăţării pe tot parcursul vieţii
cu piaţa muncii”, Domeniul major
de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la
şcoală la viaţa activă”, şi are o va-
loare de 2.117.000 de lei.

În primul rând, nu toate şcolile au reuşit să
obţină autorizaţii sanitare de funcţionare. Nici
nu e de mirare, în condiţiile în care în localităţi
precum Secu, Greceşti sau Argetoaia proble-
mele sunt atât de multe încât aceasta pare să fie
cea mai mică. În această ultimă comună, pe
lângă lipsa autorizaţiei sanitare, ţevile şi calorife-
rele nu au fost conectate la centrala termică, iar
acoperişul este în stadiu avansat de degradare.
La Unirea sunt probleme legate de asigurarea
apei curente şi, ca “bonus”, nu există spaţiu de
depozitare a produselor lactate şi de panifica-
ţie… “Dar înţeleg că se fac demersuri în acest
sens”, spune prefectul de Dolj, Elena Costea.

Nici unitatea şcolară din Piscu Vechi nu a
primit autorizaţie sanitară. “Aici problemele sunt
mai mari: clădirile şcolii sunt în reabilitare până
în vara anului viitor, grupurile sanitare sunt ne-
corespunzătoare, nu există spaţiu adecvat pen-
tru depozitarea produselor din programul Lap-
tele şi Cornul şi nici combustibil. În acest sens,
s-a solicitat Inspectoratului Şcolar găsirea unei
soluţii pentru ca elevii să fie mutaţi la o altă
unitate de învăţământ”, a precizat, ieri, repre-
zentantul Guvernului în teritoriu.

Până la iarnă mai este!
La capitolul “lipsuri” se înscriu cu “suc-

Nu mai este nici o surpriză că multe dintre unităţile de învăţământ
doljene nu sunt pregătite să-şi aştepte corespunzător elevii şi, nu în
ultimul rând, dascălii. În ceasul al treisprezecelea, autorităţile con-
tabilizează problemele – de ani de zile aceleaşi – şi spun că încearcă
să remedieze pe cât posibil situaţia… Din nou, cârpeala – în cel mai
bun caz – va fi soluţia de moment, fiindcă lunile de vacanţă nu ajung
niciodată! Nici elevilor şi nici responsabililor lor.

ces” şi unităţile de învăţământ din Întorsura,
Dobreşti, Amărăştii de Sus şi Călăraşi, care
nu au realizat aprovizionarea cu combustibil
pentru încălzire pe timpul iernii. “Este vorba
de şcoli precum cea din Întorsura, unde com-
bustibilul solid ajunge doar pentru două săp-
tămâni, neexistînd prevăzută în buget suma
necesară pentru asigurarea de combustil pe
toată perioada iernii, Dobreşti, Amărăştii de
Sus şi Liceul „Petre Baniţă” din Călăraşi, care
are asigurat combustibil doar pentru o lună.
Solicităm şi pe această cale autorităţilor loca-
le din comunele cu probleme să se implice şi
să asigure fonduri pentru combustibilul ne-
cesar pentru încălzirea şcolilor pe tot parcur-
sul iernii”, a mai spus Elena Costea.

Unde se păstrează laptele şi cornul?
Probleme sunt şi în privinţa depozitării pro-

duselor din programul „Laptele şi Cornul”.
Lipsesc spaţiile corespunzătoare de păstra-
re. Sunt şcoli care dispun de ele doar la uni-
tatea de centru… Dar unele unităţi de învă-
ţământ au solicitat autorităţilor locale aloca-
rea de fonduri pentru achiziţia de vitrine fri-
gorifice în care să depoziteze produsele.
“Este vorba de şcoli precum cele din Vâr-
top, Unirea sau Caraula. Autorităţile locale

trebuie să se implice şi să gă-
sească soluţii pentru aceste
probleme, pentru că, altmin-
teri, există riscul ca ac este
produse fie să nu ajungă la
elevi la timp, fie, şi mai rău,
să ajungă alterate şi nu cred
că doreşte cineva ca sănăta-
tea elevilor să fie pusă în pe-
ricol”, opinează reprezentantul Instituţiei Pre-
fectului judeţului Dolj.

Palatul Copiilor din Băileşti stă să cadă
Echipa de inspectori şcolari şi reprezen-

tanţi ai autorităţii judeţene s-a întâlnit şi cu
alte situaţii “deosebite” în timpul controale-
lor dispuse de  Prefectura Dolj: Palatul Co-
piilor din Băileşti e pe butuci. “Structura din
Băileşti a Palatului Copiilor este în continuă
degradare şi reprezintă un real pericol pen-
tru copii şi cadre didactice. Nu există gru-
puri sanitare, etajul clădirii este dezafectat
din cauza degradării acoperişului. De fapt,
întreaga clădire necesită o amplă reabilitare.
Reprezentanţii Prefecturii şi cei ai Inspecto-
ratului Şcolar, responsabili de zonă, au fă-
cut demersuri pe lângă autorităţile din Băi-
leşti, pentru a muta Palatul Copiilor într-o

altă clădire”, a declarat Prefectul Judeţului
Dolj, Elena Costea.

Epilog
Ca o concluzie, oficială – fiindcă toate aces-

tea au reieşit în urma controlului dispus de
Prefectura Dolj –, “sunt multe probleme vechi,
dar doresc să le transmit elevilor, părinţilor şi
cadrelor didactice că Instituţia Prefectului Ju-
deţului Dolj se va implica în asigurarea desfă-
şurării procesului de învăţământ într-un cadru
corespunzător. Vom face demersuri atât pe lângă
autorităţile locale, cât şi pe lângă Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dolj pentru a remedia toate
deficienţele constatate, până la începerea anu-
lui şcolar. Dacă va fi necesar, vom apela chiar
şi la sprijinul miniştrilor de resort”, a declarat
Prefectul Judeţului Dolj, Elena Costea.

ANA-MARIA GEBĂILĂ

Marea peticeală şcolară,
„pe repede înainte”!

Marea peticeală şcolară,
„pe repede înainte”!

Marea peticeală şcolară,
„pe repede înainte”!
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„pe repede înainte”!
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„pe repede înainte”!
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Marea peticeală şcolară,
„pe repede înainte”!

Marea peticeală şcolară,
„pe repede înainte”!

Marea peticeală şcolară,
„pe repede înainte”!

Verificările ar fi trebuit să se încheie până la data de 5
septembrie a.c. Însă inspectorii şcolari desemnaţi să mear-
gă în teren împreună cu angajaţii Prefecturii “au fost angre-
naţi în diverse activităţi în afara judeţului, din care cauză
procesul va fi finalizat, sperăm, până la data de 10 septem-
brie 2012”, a mai anunţat Elena Costea.
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Din Sf. Tradiþie aflãm cã Sfin-
þii Ioachim ºi Ana erau amândoi
de neam împãrãtesc ºi împlinitori
ai Legii. Ajunseserã în pragul bã-
trâneþii ºi suferinþa îºi fãcuse lãcaº
în inimile lor, fiindcã viaþa trecu-
se pe lângã ei, iar bucuria de a þine
la piept un copilaº care sã fie al
lor îi ocolise. ªi durerea lor spo-
rea când darurile aduse de ei la
altar erau primite în urma celor
binecuvântaþi cu naºterea unui
prunc. Pentru cã în acele vremuri,
exista credinþa cã peste casa în
care nu se nãscuse nici un copil
cãzuse blestemul lui Dumnezeu.

La un praznic al evreilor, drep-
tul Ioachim a îndrãznit sã aducã
daruri în biserica Domnului din
Ierusalim, înaintea celorlalþi evrei
care aveau copii. Darurile i-au
fost respinse ºi pentru îndrãznea-
la lui a fost ocãrât ºi izgonit de
arhiereul acelui an. A plecat în

În fiecare an, la 8 septembrie,
Biserica prãznuieºte Naºterea
Maicii  Domnului, eveniment
care nu este consemnat în Sf.
Scripturã, dar a fost pãstrat de
Tradiþia Bisericii. La origine,

praznicul amintea de sfinþirea
unei biserici din Ierusalim închi-
nate Maicii Domnului ºi ziditã în
secolul al V-lea pe locul unde fu-
sese casa pãrinþilor Sf. Fecioare
Maria, Ioachim ºi Ana.

pustiu ºi a postit 40 de zile, timp
în care s-a rugat Domnului zi ºi
noapte sã trimitã ºi în tinda casei
sale un copil. În sufletul Anei,
nãdejdea a mai zãbovit o vreme ºi
singurã, în genunchi ºi cu obrajii
scãldaþi în lacrimi îi fãgãduia
Domnului cã pruncul pe care îl
va naºte îl va dãrui Lui sã-I slu-
jeascã totdeauna. ªi cum Dum-
nezeu nu trece niciodatã cu ve-
derea rugãciunea celui drept, i-a
trimis Anei pe îngerul Sãu care i-
a zis: “Ano! Ano! Suspinele tale
au strãbãtut norii, iar lacrimile tale
au ajuns înaintea lui Dumnezeu.
Iatã, tu vei naºte o Fiicã binecu-
vântatã ºi printr-însa se va dãrui
mântuire lumii. Numele ei va fi
Maria”. Vestea cã în casa ei va rã-
sãri pruncul dorit a mângâiat su-
fletul Anei, care s-a închinat lui
Dumnezeu cu mulþumire. Drep-
tul Ioachim a fost ºi el înºtiinþat

cã Domnul s-a milostivit de el ºi
cã Ana îi va naºte o fiicã ce va fi
aleasã dintre toate fecioarele pã-
mântului pentru a zãmisli ºi a naºte
pe Fiul lui Dumnezeu, prin care
va veni mântuirea lumii.

Nouã luni mai târziu, într-o bi-
necuvântatã zi, dreapta Ana a nãs-
cut-o pe Preasfânta Fecioarã Ma-
ria. Tradiþia Bisericii, care n-a vrut
sã se piardã nimic din ce a fost, ne
spune cã cerul ºi pãmântul din toa-
te timpurile ºi din cele patru col-
þuri ale lumii tresãltau de bucurie,
iar îngerii strigau unii cãtre alþii:
“Aceasta este Împãrãteasa cerului
ºi a pãmântului, bucuria îngerilor
ºi mângâierea oamenilor”. Naºte-
rea Maicii Domnului a fost ºi este
o zi de mare sãrbãtoare pentru toa-
tã omenirea. Odatã cu venirea ei
pe lume, Lucifer ºi îngerii lui întu-
necaþi au simþit cum ziua surpãrii
împãrãþiei întunericului se apropie.

Maica Domnului a fost rodul
rugãciunilor ºi lacrimilor pãrinþi-
lor ei, un rod al îndurãrii lui Dum-
nezeu ºi un copil cu o chemare

dumnezeiascã: aceea de a da trup
de om Fiului lui Dumnezeu, Iisus
Hristos, la plinirea vremii.

ELENA DONDONEAÞÃ

Potrivit specialiºtilor, boala nu se
transmite de la om la om, ci numai
prin înþepãtura þânþarului. Tocmai
din acest motiv, supravegherea epi-
demiologicã a neuroinfecþiei cu vi-
rusul West Nile a început pe data
de 1 mai ºi se va încheia pe 31 oc-
tombrie a.c. Potrivit reprezentanþi-
lor Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj,
pânã ieri, în judeþ nu fusese înre-
gistrat niciun caz de îmbolnãvire cu
aceastã afecþiune.

 Aproximativ 90% din persoa-
nele infectate cu virusul West Nile
nu prezintã niciun simptom. Viru-
sul West Nile are trei efecte diferi-
te asupra oamenilor. Primul este o
infecþie asimptomaticã, al doilea
este un sindrom de febrã uºoarã
numit febrã West Nile. Cel de-al
treilea este meningita sau encefali-
ta West Nile. Infecþia West Nile
apare în general ºi poate avea efecte
grave în cazul persoanelor predis-
puse la îmbolnãviri, având alte boli

Medicii, în alertã din cauza
virusului West Nile

De la începutul anului, în România au fost dia-
gnosticate 12 persoane cu virusul West Nile. În

aceste condiþii, ºi medicii din cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj monitorizeazã atent cazurile

ce ar putea prezenta semne specifice bolii.
asociate. Copiii trec, de regulã, ne-
observat peste infectarea cu viru-
sul West Nile.

Atenþie la înþepãturile
de þânþar!

Pentru a preveni îmbolnãvirile,
specialiºtii recomandã o serie de
mãsuri de protecþie. În primul rând,
trebuie sã fie evitatã pe cât posibil
expunerea la înþepãturile de þânþari,
purtând îmbrãcãminte cu mâneci
lungi ºi pantaloni lungi. De aseme-
nea, sfatul este acela de a utiliza
substanþe chimice repelente de þân-
þari ºi de a împiedica pãtrunderea
insectelor în casã. Nu în ultimul
rând, este recomandat sã se asi-
gure desecarea bãltirilor de apã din
jurul gospodãriilor ºi sã se înde-
pãrteze recipientele cu apã stãtutã.

În cazul în care prezintã semne
de boalã – febrã, dureri de cap, as-
tenie, vãrsãturi, tulburãri de me-
morie, dureri articulare sau mus-

culare ori alte situaþii
care survin în 3-7 zile
de la o posibilã înþe-
pare de þânþar –, per-
soana respectivã tre-
buie sã se prezinte de
urgenþã la medicul de
familie sau, în cazul
celor neasiguraþi, la
cel mai apropiat ca-
binet medical.

RADU ILICEANU

Federaþia Internaþionalã de Cru-
ce Roºie ºi Semilunã Roºie sãrbã-
toreºte astãzi Ziua Mondialã a
Primului Ajutor, tema manifestã-
rilor din acest an fiind „Primul

Ajutor pentru populaþia vulnera-
bilã”, arãtând, astfel, cã orice per-
soanã are posibilitatea de a învãþa
sã acorde primul ajutor. În acest
sens, este lansat ºi un nou proiect:

în fiecare judeþ va
fi identificatã câte o
localitate unde ac-
cesul la servicii me-
dicale este dificil ºi
vor fi instruite fa-
milii pentru a-ºi pu-
tea ajuta semenii.

În þarã sunt or-
ganizate simulãri
ale intervenþiei în
acordarea primului
ajutor în cazul unor
accidente sau situa-
þii ce pot provoca

victime, iar la ora 12.00, în cele
mai multe filiale, voluntarii vor for-
ma lanþuri umane.

La Craiova, Filiala de Cruce
Roºie Dolj organizeazã manifes-
tãri publice pe esplanada Teatru-
lui Naþional “Marin Sorescu”, în-
cepând cu ora 11.00. Craiovenii
sunt aºteptaþi la demonstraþii de
acordare a primului ajutor, dar ºi
sã-ºi testeze gratuit tensiunea ar-
terialã, urmând ca la ora 12.00 sã
fie realizat Lanþul uman al primu-
lui ajutor.

Crucea Roºie Românã are o tra-
diþie neîntreruptã de peste 135 de
ani în acordarea primului ajutor de
bazã ºi în pregãtirea surorilor vo-
luntare de Cruce Roºie.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

Fundaþia „Cuvântul care zideº-
te” a Mitropoliei Olteniei va or-
ganiza, în perioada 18-29 sep-
tembrie, mai multe manifestãri cu
caracter cultural dedicate tineri-
lor din Oltenia. Astfel, cu prilejul
„Maratonului de lecturã”, care
va avea loc între 18 ºi 22 sep-
tembrie, în cadrul Taberei „Sfân-
tul Nicodim”, tinerii vor partici-
pa la cercuri de lecturã ºi simpo-
zioane pe teme legate de istoria
ºi cultura regiunii Oltenia. A doua
activitate se va desfãºura în pe-
rioada 25-29 septembrie, sub ge-
nericul „Educaþia spiritualã a ti-
nerilor prin artã”, tinerii urmând
sã ia parte la expoziþii, simpozioa-
ne, ateliere de creaþie, ateliere de

Activitãþi culturale dedicate tinerilor,
la Mãnãstirea Tismana

lecturã etc.
Tot la Tismana, în cadrul ace-

leiaºi tabere, Fundaþia „Buna Ves-
tire” va derula, în perioada 11-15
septembrie, proiectul „Cultura ºi
spiritualitatea în imagini – repe-
re olteneºti”,
care va include
mai multe simpo-
zioane ºi expozi-
þii cultural-educa-
tive. Un al doilea
proiect al acestei
organizaþii negu-
vernamentale ,
patronatã de Mi-
tropolia Olteniei,-
 va avea loc la
Tismana între 10

ºi 14 octombrie. Este vorba de-
spre „Lectura – itinerar prin is-
toria ºi cultura Olteniei” – un
maraton de simpozioane ºi cer-
curi de lecturã dedicat, de aseme-
nea, tinerilor olteni.

NaºtereaNaºtereaNaºtereaNaºtereaNaºterea Maicii Domnului Maicii Domnului Maicii Domnului Maicii Domnului Maicii Domnului
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Craiovenii, invitaþi la Ziua Mondialã a Primului AjutorCraiovenii, invitaþi la Ziua Mondialã a Primului AjutorCraiovenii, invitaþi la Ziua Mondialã a Primului Ajutor



cuvântul libertăţii / 9sâmbătă, 8 septembrie 2012
Pagină realizată de MAGDA BRATUcultură

Noua s tagiune  artistică,  2012-2013,  a Teatru-
lui Naţional „Marin Sorescu” se va deschide du-
minică, 16 se pte mbrie, ora 19.00,  cu spe ctaco-
lul „O noapte furtunoasă”, de I .L. Caragiale, în
re gia lui Mircea Cornişteanu (căruia îi aparţi-
ne  şi ilustraţia muzicală) şi sce nografia Liei

Teatrul Naţional deschide stagiunea cu „O noapte furtunoasă”

«Spec tac olul de la Craiova
es te un gest necesar,  c u atât mai
mult în c adrul Anului Caragiale,
în primul rând pentru că,  pe de
o parte, dezvăluie modul în care
Caragiale reflec tă lumea actuală
şi, pe de altă parte,  despre felul
în c are lumea ac tuală îl „citeş-
te” pe Caragiale»,  scria Monica
Andronesc u în „Adevărul literar
şi artistic” după premiera care a
avut loc la jumătatea lunii noiem-
brie a anului trec ut. Dau viaţă
personajelor  din piesa caragialia-

Dogaru. Repre zentaţia caragialiană va putea fi
(re)văzută şi pe  23 septembrie  şi urmează a fi
prezentată, alături de altele puse în scenă la
Craiova, dar şi de spectacole din ţară,  în cadrul
Săptăm ânii Caragiale, care  va fi organizată de
TNC la începutul lunii octombrie.

nă actorii Ion Colan  (Jupân Du-
mitrache),  Valentin Mihali (Nae
Ipingescu) , Cerasela Iosifesc u
(Veta),  Cătălin Băic uş (Chiriac),
George Albert Costea (Rică Ven-
turiano),  Raluca Păun  (Ziţa),
Dragoş Măceşanu (Spiridon).

 „O noapte furtunoasă” va
putea f i (re)văzută ş i pe 23 sep-
tembrie şi tot în ac eas tă lună pu-
blic ul este invitat la „Prostia
omenească”, după Ion Creangă,
în regia lui Alexandru Boureanu
(25 septembrie, orele 11.00 şi

13.00) şi „Tinereţe fără bătrâ-
neţe şi v iaţă fără de moarte”,
după Petre Ispirescu,  în aceeaşi
regie (26 septembrie, orele 11.00
şi 13.00).

Cei interesaţi pot ac hiziţiona
bilete de la Agenţia TNC (tel.
0251.413.677), desc hisă lunea
de la 9.00 la 16.00, de marţi până
vineri între 9.00-16.00 şi 16.30-
18.30, sâmbăta ş i duminica în-
tre 10.00-13.00 şi 16.30-18.30,
sau pot acc esa s ite-ul ins tituţiei,
ww w.tnc ms.ro.

Caravana „Metropolis” aduce
în România un conc ept popular
peste hotare, „Cinema în aer li-
ber”, împreună cu cel mai mare
ecran gonflabil din România, de
120 mp, ş i un proiector de 17.000
de lumeni, care transformă vizio-
narea oric ărui film într-o experi-
enţă de neuitat.
Opt săptămâni de proiecţie,
70.000 de spectatori

Primul sezon al c ine-
matografului în aer liber
este programat între 10
iulie ş i 16 septembrie
a.c .  Astfel,  în f iec are
săptămână, de marţi până
duminică, seara, iubito-
rii de film au avut posi-
bilitatea să participe la
proiecţii în pieţe centra-
le şi parcuri, în oraşele
Braşov (10-15 iulie) ,
Cons tanţa (17-22 iulie),
Bucureşti (24-29 iulie şi 14 august
– 2 septembrie), Timişoara (31
iulie – 5 august) , Cluj-Napoca (7-
12 august)  şi Iaşi (4-9 septem-
brie) . Craiova este ultima des tina-

Între 11 şi 16 septembrie, Caravana „Metropolis” poposeşte la Craiova

Cinema în aer liber,
în Piaţa „Mihai Viteazul”

În perioada 11-
16 septembrie,
în fiecare seară,
începând cu
ora 21.00,
Asociaţia
Culturală
„Metropolis” şi
Vodafone
România invită
publicul craio-
vean în Piaţa
„Mihai Vitea-
zul”, la proiecţii
de film în aer
liber.

În program:
 Marţi, 11 septembrie: TATĂL FANTOMĂ (regia Lu-

cian Georgescu, România, 2011), cu Marcel Iureş, Mihaela Sîr-
bu. După un scenariu al lui Barry Gifford, autorul lui Wild at
Heart şi Lost Highway (regia: David Lynch). În competiţia Fes-
tivalului de Film de la Montreal.
 Miercuri, 12 septembrie: VÂNĂTORII DE CAPETE

(regia Morten Tyldum, Norvegia, 2011), cu Aksel Hennie, Syn-
nove Macody Lund, cu încasări de peste 1.600.000 de dolari în
primul weekend de la lansarea în Norvegia.
 Joi, 13 septembrie: IUBIRE PERSANĂ (regia Marjane

Satrapi, Vincent Paronnaud, regizorii succesului internaţional
Persepolis, Franţa, 2011), cu Mathieu Amalric (Scafandrul şi
fluturele, 2007), Maria de Medeiros (Pulp Fiction), Isabella
Rossellini, Jamel Debbouze (Le fabuleux destin d’Amélie Pou-
lain). În competiţia oficială la Festivalul de Film de la Veneţia
2011 şi la Ghent 2011.
 Vineri, 14 septembrie: LOVERBOY (regia Cătălin Mi-

tulescu, România, 2011), cu Ada Condeescu, George Pişterea-
nu, Ion Besoiu, Clara Vodă. Premiera oficială la Cannes 2011,
câştigător al premiilor „The Heart of Sarajevo” pentru cea mai
bună actriţă Ada Condeescu, „Golden Goddess” la Prishtina IFF
2011, pentru cel mai bun actor şi cel mai bun film.
 Sâmbătă, 15 septembrie: IZVORUL FEMEILOR (re-

gia Radu Mihăileanu, Belgia-Italia-Franţa, 2011), cu Leila Bekhti
– câştigătoare a premiului Cesar şi a Étoile d’Or în 2011, cunos-
cută pentru rolurile din Paris, Je t’aime şi Un prophet, Hafsia
Herzi. În competiţia oficială la Cannes 2011, nominalizat la Pre-
miile César 2012.
 Duminică, 16 septembrie: BĂIATUL CU BICICLETA (re-

gia Jean-Pierre Dardenne şi Luc Dardenne, Franţa, 2011), cu Cécile
De France, Thomas Doret, Jérémie Renier. Câştigător al Marelui
Premiu al Juriului la Cannes 2011, nominalizat la Premiile César 2012
pentru cel mai bun film străin şi la Globurile de Aur 2012.

Asociaţia Culturală Metropolis, înfiinţată de Daniel Mitules-
cu, are ca principal scop realizarea de evenimente non-profit de
educare a publicului tânăr, precum Festivalul Internaţional de Film
pentru Copii KINOdiseea, la care au participat la cele trei ediţii de
până acum peste 20.000 de persoane, şi Festivalul internaţional
de muzică şi cultură Balkanik, care a avut un public de peste 5.500
de persoane în cele două zile ale primei ediţii.

ţie a Caravanei „Metropolis” din
acest sezon. În c ele opt săptămâni
de proiecţie de până acum, c ara-
vana a înregistrat un public de
peste 70.000 de spectatori.
Producţii atât internaţionale,
cât şi româneşti

Prin evenimentul „Cinema în
aer liber”, Asociaţia Culturală „Me-

tropolis” propune o alternativă la
cinematograful clasic, accesibilă
tuturor. Evenimentul are ca obiec-
tiv atragerea atenţiei publicului larg
asupra celei de-a şaptea arte, sa-

vurate de această dată într-un me-
diu diferit, într-un spaţiu deschis.

„Publicul craiovean se va putea
bucura alături de prieteni şi familie,
în răcoarea serii, de şase surprize
cinematografice, atât producţii in-
ternaţionale, cât şi româneşti, apre-
ciate la festivaluri internaţionale de
film, de presa internaţională de spe-
cialitate, şi filme de box-office. Pe-
liculele selectate împacă toate gus-

turile, atât pe ale cinefili-
lor, cât şi pe ale amatori-
lor de distracţie şi rela-
xare în aer liber”, spun
organizatorii. Intrarea la
proiecţiile din cadrul eve-
nimentului „Cinema în
aer liber” este gratuită,
în limita locurilor dispo-
nibile.

***
Cin e m at o gr a f ele

mobile în aer liber  au
apărut încă de la înce-

putul secolului trecut ş i înregis-
trează astăzi un mare succes în
ţări precum Statele Unite, Aus tra-
lia, Emiratele Arabe, Japonia, Bra-
zilia sau Marea Britanie.
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COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU
Ecuadorul cere din
nou liberã trecere
pentru Assange

ªeful diplomaþiei Ecuadorului,
Ricardo Patino, a solicitat din nou,
joi, acordarea liberei treceri a
fondatorului WikiLeaks, Julian
Assange, cãruia þara latino-
americanã i-a acordat azil politic,
relateazã AFP. „Cerem astãzi Marii
Britanii sã respecte decizia ecuado-
rianã ºi sã acorde liberã trecere,
pentru a termina cu acest impas”, a
declarat ministrul. La 16 august,
Ecuadorul a acordat azil fondatoru-
lui WikiLeaks, refugiat de la 19
iunie la ambasada sa de la Londra
pentru a evita extrãdarea în Suedia,
în cadrul unui caz de viol pe care
acesta îl neagã vehement. Însã
Marea Britanie refuzã sã îi permitã
lui Assange sã pãrãseascã liber
misiunea diplomaticã ecuadorianã.
Marþi, ministrul a dat asigurãri cã
discuþiile cu Londra vor fi reluate în
cursul acestei sãptãmâni, dupã un
apel al omologului sãu britanic,
William Hague, la reluarea dialogu-
lui „cât mai repede posibil”.

Alegeri legislative
în autonomia
gãgãuzã din sudul
Republicii Moldova

Aproximativ 110.000 de
alegãtori sunt chemaþi duminicã la
urne în autonomia gãgãuzã din
sudul Republicii Moldova, unde
vor avea loc alegeri legislative.
Pentru cele 35 de mandate de
deputat în Adunarea Popularã a
Gãgãuziei s-au înregistrat 163 de
candidaþi, dintre care 80 indepen-
denþi. Ceilalþi 83 de candidaþi
reprezintã opt partide. Cei mai
mulþi – 26, sunt din partea Partidu-
lui Comuniºtilor, principala forþã
de opoziþie din Republica Moldo-
va, care se bucurã de un sprijin
masiv al populaþiei rusofile din
regiunea autonomã. De asemenea,
Partidul Liberal Democrat, al
premierului Vlad Filat, a înaintat
22 de candidaþi. Alegerile se
desfãºoarã în baza circumscripþii-
lor uninominale, spre deosebire de
alegerile parlamentare din
Republica Moldova, la care
alegãtorii voteazã pentru listele
înaintate de partide.

Ungaria respinge
condiþiile FMI

Premierul maghiar, Viktor
Orban, a respins, joi, condiþiile pe
care FMI ºi Comisia Europeanã
doreau sã le impunã în schimbul
ajutorului financiar acordat
Budapestei, relateazã Reuters.
Solicitãrile FMI ºi CE sunt atât de
dure încât reprezintã un preþ prea
mare de plãtit pentru Ungaria, a
declarat Orban, dupã ce în presa
localã a apãrut o listã a condiþii-
lor. Ulterior, premierul a confirmat,
într-o înregistrare video postatã pe
pagina sa de Facebook, cã „lista
ororilor” care a ajuns în presã este
realã, scrie cotidianul Portfolio.
„Condiþiile includ de toate, de la
scãderea pensiilor ºi reducerea
birocraþiei la eliminarea taxei pe
tranzacþiile bancare ºi acordarea
de fonduri bãncilor, mãsuri care nu
sunt în interesul Ungariei. Astfel,
reuniunea partidului (n.r. - Fidesz)
a ajuns la o înþelegere, iar eu
personal sunt de acord cu opinia
cã nu la acest preþ ºi nu în acest
fel”, a spus Orban. Pentru cã
Ungaria nu se poate descurca fãrã
banii de la FMI, Guvernul va
pregãti în urmãtoarele 7-10 zile un
plan alternativ pentru negocierile
cu FMI, a declarat Orban.

Într-un discurs care n-a fost decât o conti-
nuare a celui pronunþat de Bill Clinton cu o searã
înainte, Barack Obama a menþionat, joi dupã-
amiazã, în faþa miilor de delegaþi reuniþi la Time
Warner Cable Arena din Charlotte, statul Caroli-
na de Nord, încercãrile traversate de þara sa dupã
2008. El a recunoscut cã sloganul speranþei ales
acum patru ani a fost testat, dar a promis ame-
ricanilor cã ea rãmâne posibilã, solici8tându-le
voturile pentru al doilea mandat. „Prima datã când
am vorbit în faþa Convenþiei, în 2004, eram foarte
tânãr, eram un candidat la Senat din statul Illi-
nois care vorbea de speranþe. Opt ani mai târziu,
aceastã speranþã a fost pusã la încercare. Pen-
tru costurile rãzboiului, am avut una dintre cele
mai grave crize economice din istoria noastrã ºi
blocajul economic ne-a fãcut sã ne întrebãm dacã
am fost la înãlþimea problemelor timpului nos-
tru”. Preºedintele a explicat alegãtorilor cã au
avut de ales între „douã moduri fundamental di-
ferite”. „Nu voi pretinde cã drumul propus este
rapid ºi simplu” a spus el. „Nu m-aþi ales pentru
a vã spune ceea ce vreþi sã auziþi. Vreau sã mã
alegeþi pentru cã vã spun adevãrul”. ªi adevãrul,
a spus el, este cã avem nevoie de câþiva ani pen-
tru a rezolva problemele acumulate de decenii.
Preºedintele a fãcut referire ºi la adversarii sãi,
care prin lobby-ºti ºi apãrãtori ai intereselor par-

Barack Obama Barack Obama Barack Obama Barack Obama Barack Obama cere timp cere timp cere timp cere timp cere timp pentru realizarea schimbãriipentru realizarea schimbãriipentru realizarea schimbãriipentru realizarea schimbãriipentru realizarea schimbãrii
ticulare, încearcã sã cumnpere aceste alegeri cu
cecuri de 10 milioane de dolari. La mai bine de
un an de la uciderea lui Osama bin Laden, în
Pakistan, de un comando special al SUA, Oba-
ma ºi-a permis un atac împotriva lui Mitt Rom-
ney, lipsit de experienþã politicã externã, ºi colis-

tierul acestuia, Paul Ryan. Aceºtia au calificat
recent Rusia ca fiind adversarul numãrul unu ºi
nu al-Qaeda, ceea ce nu înseamnã altceva decât
o blocare într-o mentalitate a rãzboiului rece. Mai
devreme, John Carry ºi Joe Biden evidenþiaserã,
de asemenea, lipsa de experienþã a „biletului”
republican în domeniul diplomaþiei. Din alocaþi-
unea sa n-au lipsit nici referirile la încãlzirea glo-
balã. În finalul discursului, alãturi de soþia sa,
Michelle, ºi cele douã fiice – Sasha ºi Malia –
Joe Biden ºi soþia Jill, au salutat mulþimea, sub o
ploaie de confetti albastre, albe ºi roºii. Discur-
sul inaugural al preºedintelui Obama a doborât
recordul de trafic pe Twitter pentru un eveni-
ment politic, a anunþat serviciul de microblog-
ging. „Un nou record pentru un eveniment poli-
tic pe Twitter: @barackobama provoacã 52.757
de mesaje pe minut. Peste nouã milioane de
mesaje au fost trimise în legãturã cu (convenþia)
#dnc2012”, a precizat compania californianã într-
un mesaj postat pe contul sãu oficial. Senatorul
democrat John Carry, un candidat fãrã succes
în 2004 împotriva lui George W. Bush, care pre-
zideazã puternica comisie de afaceri externe din
Senat, a acuzat candidatul republican de schim-
barea datelor din calendarul retragerii trupelor
din Afganistan, Irak, vorbind despre intervenþia
SUA în Libia.

Secretarul general al NATO, An-
ders Fogh Rasmussen, aflat în vizi-
tã în Azerbaidjan, a afirmat ieri cã
Alianþa Nord-Atlanticã nu va recur-
ge la o intervenþie militarã în Siria ºi
a respins comparaþia cu Libia pe
acest subiect, transmite agenþia EFE.
„Libia ºi Siria sunt douã situaþii dife-
rite. În Libia aveam un mandat ferm
din partea ONU ºi sprijinul þãrilor din
regiune pentru a proteja poporul li-
bian (...) În Siria cea
mai bunã opþiune este
o soluþie politicã”, a
afirmat Rasmussen,
într-un discurs susþi-
nut în faþa studenþilor
de la Academia Diplo-
maticã din Azerbaidjan.
Dar secretarul general
al NATO nu a exclus o
posibilã intervenþie
dacã Turcia, þarã
membrã a Alianþei, va
fi ameninþatã de Siria.

NATO nu va recurge
la o intervenþie militarã în Siria

„Turcia este aliatul nostru ºi suntem
pregãtiþi sã o protejãm într-o situaþie
de necesitate”, a subliniat el. Turcia
adãposteºte zeci de mii de refugiaþi
sirieni, printre aceºtia numãrându-se
ºi sute de militari, inclusiv generali.
Relaþiile dintre Siria ºi Turcia sunt
tensionate, Damascul acuzând An-
kara cã oferã sprijin rebelilor sirieni
care încearcã sã-l înlãture de la pu-
tere pe preºedintele Bashar al-Assad.

Preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Barroso, a de-
clarat ieri, într-un discurs susþi-
nut la o reuniune de la Florenþa a
Biroului grupului parlamentar al
Partidului Popular European, cã
este mândru de rolul jucat de UE
ºi de Comisie în „reinstaurarea
statului de drept” în România.
„Avem discursul despre «mai
multã Europa», dar este nevoie
ºi de o Europã mai bunã, o Euro-
pã bazatã pe valori. ªi de aceea,
de exemplu, este de o importanþã
decisivã ca în UE toate þãrile mem-
bre sã respecte statul de drept ºi
valorile democratice ale unei so-
cietãþi pluraliste ºi libere. Tocmai
de aceea vreau sã spun cã sunt foar-
te bucuros ºi mândru de rolul pe care
Uniunea Europeanã ºi Comisia Eu-
ropeanã îl joacã în problemele apã-
rute în România”, a afirmat Barro-
so, în referirea la România din dis-

Barroso, mândru cã CE a „reinstaurat”
statul de drept în România

cursul sãu. De asemenea, el a arãtat
cã în urma acþiunilor UE ºi ale Co-
misiei Europene a fost posibilã evi-
tarea „schimbãrilor nedemocratice”
ºi „reinstaurarea statului de drept”
în România.

Cel puþin 50 de persoane ºi-au pierdut viaþa
în urma cutremurului cu magnitudinea de 5,7
grade care a afectat ieri o zonã din sud-vestul
Chinei, potrivit unui bilanþ prezentat de agenþia
China Nouã. De asemenea, cel puþin 150 de
persoane au fost rãnite, iar mii de clãdiri au fost
avariate, potrivit autoritãþilor locale. Epicentrul
cutremurului a fost localizat la graniþa dintre
provinciile Yunnan et Guizhou, a anunþat agen-
þia China Nouã, citând Agenþia chinezã de seis-
mologie. Cutremurul s-a produs la ora localã
11.00 (06.00 ora României). Miºcarea teluricã
a fost urmatã de o serie de replici, care au pro-
dus panicã în anumite oraºe, determinându-i pe
locuitori sã pãrãseascã repede clãdirile de lo-
cuinþe ºi de birouri. „Mergeam pe stradã când,
deodatã, am simþit cum pãmântul mi se cutre-
murã sub picioare. Oamenii au început sã se

agite ºi sã þipe”, a mãrturisit un locuitor din zonã
pe microblogul sãu. Potrivit unui comunicat al
autoritãþilor din Zhaotong, un oraº din Yunnan
situat foarte aproape de graniþa cu provincia

Guizhou, circa 20.000 de locuinþe au fost ava-
riate. Imaginile difuzate de televiziune arãtau sute
de oameni adunaþi pe strãzile din oraºul Yiliang
(Yunnan), aceºtia refuzând sã se întoarcã în
clãdiri. „Seismul a fost resimþit puternic în cir-
cumscripþia Yiliang ºi în regiunile Jiaokui, Luo-
zehe ºi Qiaoshan”, au declarat autoritãþile din
Yiliang, adãugând cã „transporturile sunt per-
turbate în anumite regiuni ºi comunicaþiile sunt
afectate”. Potrivit agenþiei China Nouã, majori-
tatea persoanelor decedate au fost înregistrate
în districtul Yiliang. Agenþia oficialã de presã
chinezã estimeazã cã aproximativ 700.000 de
locuitori au fost afectaþi în mod direct de seism.
Cutremurul a fost resimþit ºi în provincia veci-
nã Sichuan, afectatã în mai 2008 de un puter-
nic seism care s-a soldat cu aproape 70.000 de
morþi ºi 18.000 de dispãruþi.

Cel puþin 50 de morþi ºi peste 150 de rãniþi în urma unui cutremur în China
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Anunþul tãu!
Fundaþia Focul Sacru asigurã la sediul sãu din
Craiova servicii gratuite de medicinã alternati-
vã. Informaþii la telefoanele: 0784/191.979 sau
0766/251.639, între orele 10.00 ºi 18.00.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor român sau
strãin pentru efectuarea unei
afaceri frumoase ºi bãnoase.
Posed teren ºi material sãdi-
tor. Telefon: 0762/278.639 sau
0253/285.145.

MEDITAÞII
Meditez Limba românã, ori-
ce nivel. Telefon: 0754/
031.894.
Profesor, meditez avantajos
la englezã, orice nivel. Tele-
fon: 0729/803.697.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în
muncã. Telefon. 0763/780.444.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
M.B.S. din spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2 (intrarea
prin spate). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393; 0742/
527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament 2
camere mobilat, lângã hotel
Jiul, preþ negociabil. Telefon:
0741/784.417.
Vând apartament Craiova. Te-
lefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament 2
camere, etaj 3/7 , bloc 1995,
Piaþa Centralã, mobilat, îmbu-
nãtãþit. Telefon: 0771/712.407.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.

Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure ste-
jar ºi salcâm în satul Cocoro-
va – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Gherceºti, 3300 mp deschi-
dere 30 m, casã, fântânã, apã,
gaze, cadastru, intabulare. Te-
lefon: 0251/450.498; 0723/
556.977.

Vând teren 1 ha, deschidere
drum E uropean Pieleºti (Pâr-
ºani) spate Q. Fort (7 euro
mp). Telefon: 0749/362.367.
Vând teren intravilan 5000 mp ºi
teren intravilan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna Ma-
glavit, preþ negociabil. Telefon:
0758/937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Ocazie! Vând 2000 mp, 1000
mp Calea Bucureºti – Citro-
en, Mazda, deschidere 35 m,
ideal hale, depozite, showro-
om. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.

Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora „Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62 m/19,30 m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construc-
þii. Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.

Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtãþit,
preþ 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova. Te-
lefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Particular vând apartament
3 camere, zona Rotonda 4/
4, îmbunãtãþit, centralã pro-
prie, 60.000 Euro. Telefon:
0758/063.773.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere se-
midecomandate, 2 wc, 70 mp,
etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii euro, ne-
gociabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.

Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând în comuna Obârºia
Nouã, judeþul Olt – casã cu
4 camere, 2 coridoare, 2 ve-
rande, pivniþã = 126 mp, din
cãrãmidã acoperitã cu tablã;
- alt corp de casã 3 camere,
baie, camerã alimente = 56
mp din cãrãmidã acoperitã
cu þiglã; - bucãtãrie de varã
ºi iarnã 2 camere din cãrã-
midã 32 mp acoperitã cu þi-
glã; - garaj din cãrãmidã =
24 mp; - magazie, pãtul = 54
mp acoperite cu tablã; - fân-
tânã, vie, pomi fructiferi,
curte betonatã, teren 7000
mp închis; - ambele corpuri
de casã ºi bucãtãriile sunt
mobilate, bine întreþinute,
preþ 28.000 euro, negociabil.
Telefon: 0249/541.550; 0762/
863.520; 0748/975.187.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp ºi se-
parat un loc de casã intravilan
de 750 mp, în Palilula – co-
muna Bucovãþ, utlitãþi, cadas-
tru, 10 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Te-
lefon: 0753/534.617.
Vând urgent convenabil casã
6 camere cu teren 4500 mp
Livezi – Podar la strada Prin-
cipalã, puþ american, grãdinã,
vie roditoare. Telefon: 0251/
522.579.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
Vând casã 4 camere, hol, bu-
cãtãrie, 5000 mp, negociabil,
sat Motoci - Dolj. Telefon:
0723/913.029.
Urgent! Variante! Vând sau
schimb casã Craiova, str. „Flu-
turi” nr. 28.

TERENURI
Vând teren central 330 mp,
2 deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câm-
peni, poziþie deosebitã, 5 E/
mp,  la 20 km de Craiova.
Telefon 0767/221.046.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile. Tele-
fon: 0762/671.255; 0761/636.805.
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Vând urgent 10 hectare pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj. Te-
lefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp con-
strucþie începutã, curent trifa-
zic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze, apã.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan
în Livezi – Podari. Telefon:
0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul Cra-
iova. Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova,
poziþie deosebitã, ºoseaua
naþionalã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã Îm-
pãratul Traian. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile,
zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 camere
decomandate, Valea Roºie,
etaj 3, cu similar Brazdã sau Cor-
niþoiu. Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/
4, cartier Crihala, Drobeta-Tur-
nu Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/368.009.
Schimb sau vând teren Calea
Bucureºti ideal pentru hale,
showroom, lângã Citroen,
deschidere 18 m, cu aparta-
ment 3 camere centru. Tele-
fon: 0762/109.595.
Schimb (vând) garsonierã
zona 1 Mai cu apartament  2
camere decomandate + dife-
renþã. Telefon: 0766/368.949.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate zona Ciu-
percã cu garsonierã zona 1
Mai + diferenþa. Telefon: 0351/
459.222.
Proprietar, schimb apartament
2 camere ultracentral cu apar-
tament 3 camere central, etaj
1 sau 2. Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.

Schimb apartament Craiova cu
Bucureºti. Telefon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Schimb apartament 3 came-
re în Craioviþa cu apartament
4 camere în Craioviþa + dife-
renþa. Telefon: 0761/647.718.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat 1800
E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Vând autoturism Ford Excort,
an fabricaþie 1983, culoare
maro metalizat, 4 uºi, nr. noi,
trapã, fãrã taxe sau schimb cu
rulotã, preþ fix 2.000 ron, Târ-
goviºte. Telefon: 0766/
489.006; 0734/082.426.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olan-
da, 1500 euro, negociabil.
Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând porumbei albi, rasã vo-
iajori. Telefon: 0727/808.696.
Vând struguri de vin. Telefon:
0751/204.343; 0751/204.361.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.

Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas WC fon-
tã cu plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând convectoare cu termo-
stat instant electrolux pentru
apã caldã, preþ convenabil.
Telefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând 1 butoiaº de 160 litri; 1
butoiaº de 120 litri din salcâm
în comuna Ghindeni. Telefon:
0728/309.011.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon: 0741/
975.279.
Vând covoare 3/2 ºi 3,5/2,5,
- 70 lei/ buc, burtierã fãrã pi-
cior nouã 30 lei, pãlãrie fetru
nr. 55 nouã gri petrol - 60 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând car bãtrânesc stare ex-
cepþionalã, lãcuit, pretabil grã-
dini, terase, piesã de muzeu.
1100 Euro negociabil. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând servantã, bibliotecã,
masã, pat, sculptate, vitrinã,
canapea, bufet, toaletã, aspi-
rator. Telefon: 0351/410.939.
Vând bãlegar de bovine ºi ca-
prine. Telefon: 0763/595.605.
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu, hidr-
aulicã, dimensiuni tãiere 2500
x 0,5 mm, preþ 15000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50 niutoni,
5000 lei ng. Relaþii la telefon
Craiova: 0722/946.511.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/0,60
sau schimb cu calorifere de
fontã folosite. Telefon: 0251/
534.303.

Vând maºinã de gogoºi ine-
luº. Telefon: 0753/705.905.
Vând televizor Nei diagonala
81 cm, reviste Cinema. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând rulotã toate utilitãþile, ma-
triculabilã. Telefon: 0724/
910.004; 0251/426.077.
Vând motor marca Leu 445,
cutie de viteze aro + motoco-
sitor. Telefon: 0745/310.283.
Vând capotã motor Dacia 1100,
nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând loc de veci cimitirul Un-
gureni, zonã centralã, nego-
ciabil. Telefon: 0770/961.450
Vând plaþ Ungureni. Telefon:
0762/559.189.
Ocazie! Locuri de veci cimiti-
rul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Ocazie! Trei locuri veci central
cimitirul Ungureni ºi trei Sineas-
ca. Telefon: 0722/570.300.
Vând canapea. Telefon: 0766/
409.239.

Vând cuºti etajate de metal,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437, strada „Aleea Târgu-
lui” nr. 26.
Vând centralã termicã pe lem-
ne ºi cãrbuni, putinã salcâm
nouã 50 vedre. Telefon: 0749/
536.525.
Vând loc de veci suprapus Ci-
mitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi, bal-
coane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Vând mascã calorifer prevã-
zutã cu pupitru pentru ºcolar,
chiuvetã, putinã, cãldare ara-
mã, loc de veci nisipuri. Tele-
fon: 0351/466.663.
Vând panou solar nou, sigilat,
4000 lei. Telefon: 0729/033.903.
Urgent! Vând douã gropi su-
prapuse în Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0721/440.291; 0720/
507.501.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane ulei
ºi foiþã aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor (flex) D 125x
850 W, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/ 427.583.

Comunicat de presã

Primarul Municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, a decis ca pro-
gramul cu publicul la Direcþia Taxe
ºi Impozite sã fie prelungit începând
cu data de 11 septembrie a.c.

Decizia vine în sprijinul cetã-
þenilor cãrora programul de lucru nu
le permite sã-ºi achite datoriile cã-
tre stat în intervalul orar 8.00 –
16.00. Astfel, de douã ori pe sãptã-
mânã - marþea ºi joia - programul
ghiºeelor va fi prelungit cu încã douã
ore, deci ghiºeele pentru achitarea
taxelor ºi impozitelor locale va fi
deschis pânã la ora 18.00.

S. C. PIETE SI TARGURI CRAIO-S. C. PIETE SI TARGURI CRAIO-S. C. PIETE SI TARGURI CRAIO-S. C. PIETE SI TARGURI CRAIO-S. C. PIETE SI TARGURI CRAIO-
VA SRL VA SRL VA SRL VA SRL VA SRL organizeaza, in data de
08.10.2012 orele 11.00, la sediul din
Calea Bucuresti nr. 51,  concurs - proba
scrisa si interviu, pentru ocuparea postu-
rilor vacante, dupa cum urmeaza:
-un post de director dezvoltare-perioa-

da nedeterminata
-un post de director tehnic-perioada

nedeterminata
-un post de sef serviciu administra-

re piete si salubrizare-perioada nede-
terminata
-un post de inspector specialitate II(stu-

dii superioare) -perioada nedeterminata
-doua posturi de inspector (studii

medii)-perioada nedeterminata
Dosarele se vor depune pânã la

data de 02.10.2012, orele 10.00, la se-
diul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA
SRL - Compartimentul Resurse Uma-
ne, Salarizare.
 Tematica si conditiile de participa-

re vor fi afisate la sediul societatii.
Relatii suplimentare la numarul de

telefon: 0251/410696.
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Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu douã
roþi, 2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puternice
ºi centrifugã – Podari. Telefon:
0720/115.936.
Vând mobilã sufragerie ºi ºifo-
niere. Telefon: 0747/110.887.
Vând albine, familii puternice,
5-6 rame cu puiet în Podari –
Dolj. Telefon: 0720/115.936.
Vând planºetã desen (mare)
ºi indicatoare norme deviz ºi
alte cãrþi tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând mobilã stil: masã ovalã
cu douã scaune ºi lavoar. Te-
lefon: 0730/619.935.
Vând motor pompã Honda.
Telefon: 0728/154.845.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul Ni-
sipului, preþ negociabil. Adre-
saþi-vã la adresa: str. „Buco-
vãþului” nr. 32.
Avantajos. Piscinã copii, ca-
nistre metal, dormezã cu sal-
tea, covoare (iutã, persane),
piese auto Dacia noi. Telefon:
0251/416.455.
Vând loc de veci, 2 locuri, ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând frigider electrostar, bo-
canci, ghete, pantofi militari, pie-
se motor D115, Dacia, drujbã
defectã, combinã muzicalã 205
nouã, piei bovinã prelucrate,
calculator instruire copii (CIP),
þuicã. Telefon: 0735/445.339.
Rezervor capacitate 1000 l.
Telefon: 0726/686.102.
Vând cazan þuicã – aramã, ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând perucã damã coafatã,  50
RON. Telefon: 0771/385.193;
0351/462.193, dupã ora 20.00.

Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare din
piele, hidrofor pentru irigaþii.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinu-
tã în butoi de dud, minim 5 litri,
10 lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând nuc, butelie. Telefon:
0251/437.948.
Vând cal semigreu, 9 ani. Te-
lefon: 0741/975.279.
Vând chiuvetã bucãtãrie fontã
30 lei, uºã cu toc 40 lei, fereas-
trã cu toc 30 lei, butelie aragaz
80 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. Telefon: 0251/419.630.
Vând avantajos piese auto
Dacia (pivoþi, bobinã inducþie,
biele, furtune, etc.) noi. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând cazan de aramã 150 L ºi
40 kg greutate. Telefon: 0735/
527.117.
Vând abric – cuþite (3 buc)
mãrimea 400 mm, transforma-
tor sudurã industrial, motor
disel sau Peugeot. Telefon:
0731/989.215.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând 2 ºifoniere cu 2 uºi ºi
mobilã sufragerie Drobeta.
Telefon: 0752/835.708.
Vând groapã boltitã 2 locuri
Cimitirul Ungureni.  Telefon:
0351/459.222; 0770/299.997.
Vând material lemnos din nuc.
Telefon: 0726/143.222.
Vând groapã suprapusã, Si-
neasca. Telefon: 0728/
073.081; 0761/624.612.
Vând 3 tone grâu preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0. Te-
lefon: 0251/426.077 sau 0724/
910.004.

Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând ieftin injector pentru
centralã de încãlzire, cântar,
aparat foto Cuena 6. Telefon:
0729/092.211.
Vând convenabil fotoliu pat,
uºi, ferestre cu geam, extinc-
toare. Telefon: 0351/170.645.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500 l,
butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând trandafiri extraparfumaþi
preþ 120 Ron. Telefon: 0762/
278.639; 0253/285.145.
Vând menghinã pentru lãcã-
tuºerie cu deschidere între
bacuri 180 mm. Telefon:
0251/531.294.
Vând uruitoare manualã, preþ
30 lei. Dinuþi Ilie, Comuna În-
torsura – Dolj.
Vând presã faguri 39/29 cm,
1600 lei. Dinuþi Ilie, comuna
Întorsura – Dolj.
Vând maºinã cusut cismãrie
nr. 9 Singer, pe rotund, 1000
lei. Dinuþi Ilie, Comuna Întor-
sura – Dolj.
Vând toc solid + ferestre
funcþionale, bonus 2 ferestre.
Telefon: 0721/644.992.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stradã,
parter, maximum etajul 2. Te-
lefon: 0748/195.954.
Particular! Cumpãr garsonie-
rã etaj I – III, preferabil zona
sud. Ofer 70.000 Ron. Tele-
fon: 0767/252.852.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5 ca-
mere + curte minimum 1000
mp, utilitãþi. Telefon: 0723/
466.154.
Casã la þarã la asfalt Podari,
Vîrvor, Þuglui, etc, cu apã ºi
curent. Garsonierã Craiova.
Telefon: 0748/195.954.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500 mp
minimum. Telefon: 0251/
561.078; 0722/869.284.

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Feteascã
imediat dupã stoarcere, în Cra-
iova. Telefon: 0351/444.338.
Cumpãr burete 20 cmp gro-
sime, dimensiuni 50/50 cmp.
Telefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Brazda
lui Novac. Telefon: 0723/
099.626 sau 0786/959.575.
Inchiriez apartament mobi-
lat Brazdã, 2 camere deco-
mandat, etj. 3, convenabil.
Telefon: 0721/ 393.610.
Închiriez pe termen lung apar-
tament ºi pivniþã (depozit ma-
teriale) la casã, strada Buco-
vãþ – Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Închiriez la elevi (eleve), ori
studente – studenþi apartament
2 camere – etaj 2 în Brazda lui
Novac. Relaþii la telefon: 0351/
172.213; 0752/294.839.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 came-
re decomandat, mobilat, etaj
2, cartier Brazda lui Novac.
Telefon: 0745/612.847.
Închiriez la 2 elevi sau studenþi
camerã casã, toate posibilitã-
þile. Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile. Te-
lefon: 0351/415.540; 0770/
225.545.
Închiriez, pentru fete, aparta-
ment decomandat – douã
camere, ultracentral, Craiova,
str. „Al. I. Cuza”, vis-a-vis de
Teatrul Naþional. Telefon:
0769/680.467.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la stra-
dã. Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere
apartament. Telefon: 0764/
216.705.

Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat
2 sau 3 camere. Telefon:
0749/287.709; 0763/787.678.

MULÞUMIRI
RADU ILIE – mulþumesc
vrãjitoarei Reginei Marga-
reta care în 24 de ore mi-a
adus soþia acasã. Telefon:
0764/096.730.

MATRIMONIALE
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Bãrbat vãduv (58 ani) do-
resc cunoºtinþã cu doamnã
pentru cãsãtorie. Telefon:
0764/635.126.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie,
chiar ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon:
0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon:
0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de Ma-
tematicã – Fizicã promoþia
1962 vã invitã vineri, 28 sep-
tembrie 2012, ora 10.00, în
Amfiteatrul Institutului. Contac-
taþi urgent organizatorii. Tele-
foane: 0251/561.078; 0748/
599.012; 0251/418.138.
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã în
satul Lipov, fãrã costuri. Tele-
fon. 0251/429.943.
Asigur sonorizare cu echipa-
ment profesional din USA
pentru orice fel de eveniment.
Telefon: 0767/092.091.
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în Valea Vlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gã-
siþi bijuterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi manope-
ra / obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie.
Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Membrii Filialei Dolj a Casei
de Asigurãri a Avocaþilor din
România transmit sincere
condoleanþe familiei îndure-
rate la trecerea în nefiinþã a
distinsului avocat PÎRVU
CONSTANTIN.
Colectivul Liceului de Artã
– Craiova transmite un ultim
omagiu ºi sincere condo-
leanþe familiei la marea pier-
dere pricinuitã de decesul
celui ce a fost BALABAN
COSMIN – IONUÞ. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în pace!

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00



14 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 8 septembrie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

sâmbãtã, 8 septembrie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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:

Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, in-
terfon, 118.000 lei negocia-
bil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomanda-
te Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, ter-
mopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schim-
bate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nico-
lae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomanda-
te Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufrage-
rie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semi-
decomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, fa-
ianþã, termopan, parchet la-
minat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro ne-
gociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI
OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 des-
chideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, nego-
ciabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI
!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CAR-
MEN se gãsesc acce-
sând http://carmen.craio-
vaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelenda-
va, et. 2, complet mobila-
tã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, ter-
mopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Com-
plex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Gar-
sonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui Novac-
Rocadã, gresie, faianþã, par-
chet, termopan, aragaz, fri-
gider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, ara-
gaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta,  parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Pa-
tria, gresie, faianþã, ter-
mopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apo-
metre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate ne-
mobilate Rovine-Wiesa-
na, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, re-
partitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, ara-
gaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Garsonierã semideco-
mandatã nemobilatã Braz-
da lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, fri-
gider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mo-
bilatã ºi utilatã Craioviþa-
Kaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, ara-
gaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecoman-
date Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, in-
ternet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, bal-
con închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! În-
chiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Ultra-
central-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramoder-
nã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoa-
la nr.12, et.3, complet mo-
bilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Pri-
mãrie, recent zugrãvit, ara-
gaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, fa-
ianþã, termopan, aragaz, fri-
gider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, com-
plet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spã-
lat toate noi, parchet, apo-
metre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craiovi-
þa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termo-
pan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 ca-
mere decomandate mobi-
late, Brazda lui Novac-
Complex Baba Novac,
recent renovat, baie ultra-
modernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cup-
tor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 Mai-
Sara, et.3, complet mobi-
lat, gresie, faianþã, par-
chet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Bo-
tanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Ro-
cadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere ne-
mobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere de-
comandate Brazdã-Com-
plex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 0760-
51.21.77
- MICROCENTRALÃ, UL-
TRAMODERN!!! Aparta-
ment 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, ter-
mopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decoman-
date, et.3, Calea Bucu-
reºti-Piaþa Centralã, ne-
mobilate, etaj 3, tocãrie in-
terioarã schimbatã, termo-
pan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Gar-
sonierã decomandatã ne-
mobilatã, Calea Bucureºti-
McDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faian-
ºã, mobilier bucãtãrie, impe-
cabilã, 160 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRA-
MODERN!!! Apartament 2
camere decomandate re-
cent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã ge-
neraþie, parchet, uºi interioa-
re schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDE-
AL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere ne-
mobilate Sãrari, parter, gre-
sie, faianþã, parchet, termo-
pan, 300 Euro. Tel. 0744-
76.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Mircea Lucescu sperie iar Europa. Dupã
ruºinea din sezonul trecut, în care ªahtior a
terminat ultima în grupã, tehnicianul român
promite revanºa. Deºi va avea de înfruntat
pe Chelsea ºi Juventus, el viseazã sã ajungã
în Ligã mai sus decât în 2011, când a atins
faza sferturilor de finalã.

Crede tare mult în echipa sa!

“Il Luce” o vede pe ªahtior“Il Luce” o vede pe ªahtior“Il Luce” o vede pe ªahtior“Il Luce” o vede pe ªahtior“Il Luce” o vede pe ªahtior
printre surprizele Ligiiprintre surprizele Ligiiprintre surprizele Ligiiprintre surprizele Ligiiprintre surprizele Ligii

“Aþi fi uimiþi dacã ªahtior ar câºtiga tro-
feul, însã vã asigur cã nici o echipã din Eu-
ropa nu practicã fotbalul nostru de atac”, a
spus “Il Luce”, intervievat de Gazzetta del-
lo Sport la Elite Football Coach Forum þinut
la Nyon, unde a fost invitat alãturi de alþi 19
tehnicieni.

Lucescu a argumentat: “Pânã
acum, Real Madrid ºi Barcelona
nu m-au impresionat. Joacã bine,
dar nu foarte bine. Rezumând,
cred cã faþã de trecut au pierdut
ceva. Nu-s invincibile ºi aceasta
poate fi Liga surprizelor. Mã re-
fer la ªahtior, însã ºi Juve poate
ajunge departe”.

Il Luce pariazã ºi pe Willian:
“Brazilianul meu poate fi cel mai
bun din Ligã! În varã l-au vrut
Chelsea, Tottenham ºi Juve, dar
nu l-am dat. În ultimii 3 ani a fã-
cut progrese incredibile”.

Chiar dacã perioada de “mercato” s-
a încheiat, AC Milan continuã sã îºi
facã planuri pentru a recrea o echipã
puternicã. Milanezii l-au achiziþonat
recent pe atacantul Bojan
Krkici, dar pentru la iarnã
au în vedere sã punã mâna
pe un alt fotbalist de la
Barcelona.

Potrivit Corriere dello
Sport, Cesc Fabregas este
una dintre þintele “rossoner-
rilor” pentru campania de
transferuri din luna ianuarie.
Mijlocaºul Barcelonei a
devenit o rezervã de lux la
catalani ºi astfel italienii
sperã sã-l poatã aduce în
Lombardia la începutul
anului viitor.

În vara lui 2011, Fabre-
gas a fost ofertat ºi de

Vicecampioana Italiei sã gândeºte deja la viitoarea campanie de transferuri

Fabregas, dorit la Milan
din iarnã

Milan, dar a preferat sã se transfere la
Barcelona, club la care ºi-a petrecut
toatã perioada junioratului, înainte sã
plece la Arsenal.

Zenit Sankt Petersburg a dat
lovitura pe finalul campaniei de
transferãri cu achiziþionarea lui
Hulk (FC Porto) ºi Axel Witsel
(Benfica), însã ºi-ar fi putut com-
pleta seria cu încã un nume im-
portant.

Portughezul Luis Nani a fost la
un pas de a ajunge ºi el în Rusia în
aceastã varã, dupã ce United se
înþelesese cu formaþia din St. Pe-
tersburg, însã mutarea a picat din
cauza pretenþiilor salariale ale fot-
balistului în vârstã de 25 de ani,
care ar fi cerut mai mulþi bani chiar
ºi decât Hulk.

„Dacã Hulk ne-ar fi cerut între
8 ºi 10 milioane de euro pe an, atunci aceste
condiþii ar fi fost inacceptabile pentru Zenit.
Transferul lui Nani a picat în mare mãsurã
din cauza acestui fapt, pentru cã ne-a cerut
un salariu enorm, pe care nu îl puteam plãti”,
a spus directorul general al clubului rus, Ma-
xim Mitrofanov.

Între timp, Nani nu mai are viaþã nici la

A respins-o pe Zenit, iar apoi a comis-o ºi cu United!

Nani riscã sã facã tuºa din cauza
pretenþiilor salariale

Manchester United, club care vrea sã scape
de el, dupã ce Sir Alex Ferguson a insinuat
cã jucãtorul nu mai face parte din planurile
sale. Motivul? Tot banii! Agentul sãu a soli-
citat conducerii „diavolilor” un salariu sãp-
tãmânal de 130.000 de lire sterline (aproxi-
mativ 164.000 de euro), considerat de neac-
ceptat pentru ºefii de pe „Old Trafford”.

Jose Mourinho nu e atras sã conducã
reprezentativa unei þãri ºi spune cã acum,
ca antrenor la Real Madrid, are aceleaºi
trãiri ca atunci când era la începutul carie-
rei de tehnician.

“O sã mai dureze pânã voi deveni selec-
þioner. Pentru cã am acum 49 de ani ºi eu
consider cã încã sunt la începutul carierei
mele de antrenor. Acum, dupã multe
experienþe, simt acelaºi entuziasm, ace-
eaºi plãcere ca atunci când am câºti-
gat prima datã un meci, dar ºi aceeaºi
supãrare ºi dezamãgire ca atunci când
am pierdut prima datã.

Doar atunci când vãd primele mele
poze la Porto realizez cã acel copil a
ajuns bãrbatul care antreneazã acum
Real Madrid. Dar doar când vãd poze-
le simt asta. În adâncul sufletului, mã
simt la fel ca acum 20 de ani.

Iar pentru asta pot spune cã nu vreau
sã fiu un selecþioner. Sunt patriot ºi
am un mare respect pentru rolul pe
care îl are un selecþioner. Dar încã nu

Cel puþin deocamdatã,

Mourinho nu se identificã
cu postura de selecþioner

este pentru mine asta. Trebuie sã fac 400
de antrenamente pe an ºi sã am 60-70 de
meciuri. Trebuie sã am jucãtorii aproape,
terenul ºi vestiarul zi de zi. Îmi place sã
antrenez în fiecare zi ºi sã-mi vãd echipa
jucând de trei ori pe sãptãmânã”, a spus
Mourinho într-un interviu pentru cotidia-
nul spaniol AS.

Joi noapte s-au aflat ºi
ceilalþi doi semifinaliºti de la
Flushing Meadows! Poziþia
secundã în ierarhia mondialã,
sârbul Novak Djokovici, ºi
spaniolul David Ferrer (favorit
4), se vor duela pentru un loc
în finala Openului American,
ultimul turneu de Grand Slam
al anului. A fost posibil dupã
ce “Nole” a trecut de argenti-
nianul Juan Martin Del Potro
(cap de serie nr. 7), scor 6-2,
7-6 (3), 6-4, iar ibericul de
conaþionalul lui Djokovici,
Janko Tipsarevici (nr. 8), scor
6-3, 6-7 (5), 2-6, 6-3, 7-6
(4), într-un meci maraton de 4

Djokovici ºi Ferrer îºi vor disputa cea de-a douã semifinalã de la US Open
ore ºi 31 de minute. Celãlalt
finalist se va decide din
confruntarea Andy Murray
(favorit 3) – Tomas Berych
(favorit 6). Ambele dispute
sunt programate în aceastã
searã, cu începere de la ora
18:00, pe canalul Eurosport 1,
în timp ce finala va avea loc o
zi mai târziu.

Cât priveºte competiþia
femininã, asearã târziu s-au
stabilit cele douã finaliste, în
urma meciurilor Viktoria
Azarenka (Belarus, nr. 1) –
Maria ªarapova (Rusia, nr. 3)
ºi Serena Williams (SUA, nr. 4)
– Sara Errani (Italia, nr. 10).
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Sânmărtean: „Nu sunt
indolent, dar nici Bourceanu”

Astăzi, de la ora 12, sunt pro-
gramate majoritatea partidelor
etapei a treia a Ligii a IV-a Dolj,
două dintre ele disputându-se
aseară. Cel mai interesant joc se
anunţă cel de la Calafat, dintre
formaţia locală şi echipa de ju-
niori mari a Consiliului Judeţean
Dolj. Gazdele stau în coasta li-
derului Prometeu, împreună cu
care au retrogradat în vară din
Liga a III-a, în timp ce juniorii
lui Daniel Mogoşanu au avut un
start de sezon bun, câştigând
week-end-ul trecut „derby-ul
Academiilor”, împotriva rivalilor

    Clasament
1. Prometeu Craiova 4 4 0 0 21-2 12
2. Dunărea Calafat 4 3 1 0 16-2 10
3. Progresul Segarcea 4 3 1 0 14-4 10
4. CSJ Ştiinţa U 4 2 2 0 10-5 8
5. CS Işalniţa 4 2 1 1 12-7 7
6. FC Podari 4 2 0 2 12-7 6
7. Amaradia Melineşti 4 2 0 2 9-17 6
8. Şcoala GP Craiova 4 1 2 1 12-12 5
9. Avântul Pieleşti 4 1 1 2 7-9 4
10. Progresul Băileşti 4 1 1 2 10-13 4
11. Dinamyk Craiova 4 1 1 2 10-15 4
12. CSO Filiaşi 4 1 0 3 4-8 3
13. FC Leamna 4 1 0 3 6-11 3
14. Energia Craiova 4 1 0 3 5-14 3
15. Viitorul Cârcea 4 0 2 2 3-8 2
16. Recolta Ostroveni 3 0 2 2 6-19 2

Liga a IV-a Dolj, etapa a V-a

Meci dificil la Calafat
pentru juniorii Consiliului Judeţean

de la Hanul Doctorului. Suprin-
zătoarea „lanternă roşie” Recolta
Ostroveni primeşte pe teren pro-
priu o formaţie care caută să re-
cupereze terenul pierdut în pri-
mele două runde, FC Podari, ele-
vii lui Victor Naicu urmărind să
ajungă cât mai rapid plutonul
fruntaş. Programul etapei a 5-a:
Dunărea Calafat – CSJ Ştiinţa
Craiova (Liviu Antonie – Florin
Obogeanu, Andrei Priporeanu;
Constantin Anghel), Recolta Os-
troveni – FC Podari (Edy Con-
stantinescu – Constantin Mihai,
Dragoş Stanciu; Andrei Onea),

Viitorul Cârcea – Energia Craio-
va (Valentin Bogdan – Marian
Casapu, Bogdan Caraghin; Sorin
Popescu), FC Leamna – Amara-
dia Melineşti (David Doicaru –
Marian Barbu, Victor Militaru;
Lucian Mosoiu), Progresul Se-
garcea – Progresul Băileşti (Titu
Lungu – Costin Firu, Alex Bădici;
Gilbert Panait), Dynamik Craio-
va – Avântul Pieleşti (la Bechet,
Mihai Oacă – Valentin Voic u,
Gioni Bratu; Ion Giuverdea).
Meciurile CSO Filiaşi – Şcoala de
Fotbal GP şi Prometeu Craiova –
CS Işalniţa s-au disputat aseară.

Băbeanu a marcat 8 goluri
la debutul pentru echipa lui Burcea

Formaţia feminină de handbal SCM Craiova a remizat în
prima etapă a Ligii Naţionale, scor 25-25, în deplasare, la
Plopeni, în faţa formaţiei CSM Ploieşti. A fost un meci extrem
de disputat şi echilibrat între două contracandidate în lupta
pentru evitarea retrogradării. Gazdele au început meicul în
forţă şi au luat un avantaj de cinci goluri la jumătatea primei
părţi, însă craiovencele, stimulate de cea mai importantă ju-
cătoare adusă în vară, Daniela Băbeanu, au revenit şi au intrat
la vestiare cu doar două goluri în minus, scor 13-11 pentru
Ploieşti. Partea secundă a fost mult mai echilibrată, cele două
formaţii mergând cap la cap, iar remiza a fost echitabilă în
cele din urmă. Cu 8 goluri marcate, Dana Băbeanu a fost
principala marcatoare a SCM-ului, celelalte reuşite venind de
la Briscan 6, Apipie 5, Mitran 2, Ilie 2, Ianaşi 1, Gogoriţă 1.
Pentru gazde au marcat: Crap 6 goluri, Luca 4, Ştefan 3,
Dospin 3, Alexandrescu 3, Moroianu 2, Manda 2, Năstase 1,

Enescu 1. Antrenorii Burcea şi
Albici au început cu: Ionica Mun-
teanu -  Carmen Ilie, Dana Băbea-
nu, Andreea Ianaşi, Ana Maria
Apipie,  Mihaela Briscan, Andre-
ea Mitran. Au mai jucat: Ildiko
Barbu, Maria Vlăsceanu - Cristina
Florică, Alexandra Gogoriţă, An-
dreea Dincu, Ana Maria Hamciuc.
„Un rezultat muncit de întreaga echipă, care mă mulţumeşte,
deşi eram şi mai mulţumit cu cele două puncte, pe care le-am
avut în mână la un moment dat. Mi-a plăcut evoluţia şi atitu-
dinea fetelor. Am început ezitant, dar încet-încet fetele au
intrat în joc şi au făcut un meci foarte bun. Îmi doresc ca şi
duminică în faţa propriilor suporteri, la Filiaşi, să arătam ace-
eaşi determinare în joc şi ca atitudine” a declarat „principalul”

Bogdan Burcea. De partea cealaltă, Mircea Anton, tehnicianul
Ploieştiului, a spus: „A fost un meci pe muchie de cuţit, nu
foarte spectaculos, de luptă, cu răsturnări de scor destul de
multe. Ambele echipe au pus accentul pe apărare, iar rezulta-
tul este unul echitabil, deşi noi ne propusesem cele două punc-
te”. SCM Craiova va evolua duminică, de la ora 11, în sala de
la Filiaşi, contra formaţiei Danubius Galaţi.
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Fostul portar al echipei de fotbal
Steaua Bucureşti Helmuth Duckadam,
a suferit un atac de cord a fost inter-
nat de urgenţă, ieri dimineaţă, la Spi-
talul Judeţean de Urgenţă Constanţa,
şi a fost supus unei intervenţii chiru-
gicale. Medicul care l-a operat, doc-
torul Marius Militaru, şeful Clinicii de
Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului de Urgenţă din Constanţa, a preci-
zat că fostul mare portar risca să-şi piardă braţul drept dacă intervenţia
chirurgicală n-ar fi fost efectuată la timp.  Duckadam a declarat că joi
seară se afla cu fiica sa în vârstă de patru ani pe faleză şi că a vrut să o
ia în spate, iar un cheag de sânge i-a blocat circulaţia la antebraţ. În
2009, fostul portar al echipei Steaua Helmut Duckadam a suferit o ope-
raţie de înlocuire a unui vas de sânge la mâna dreaptă, la Timişoara.
Duckadam a câştigat cu Steaua Cupa Campionilor Europeni în 1986, la
Sevilla, când a apărat patru penaltiuri, intrând în Cartea Recordurilor. El
are 53 de ani şi este preşedinte de onoare al clubului Steaua Bucureşti.

Acuzat public de Mircea
Lucescu că ar fi un jucă-
tor „plictisit, mofturos, li-
mitat şi fiţos”, c ăpitanul
Vasluiului, Lucian Sânmăr-
tean, i-a dat replica tehni-
cianului de la Şahtior, afir-
mând că este doar o im-
presie de delăsare în jocul
său, cifrele atestând con-
trariul. „Stilul meu de joc
poate arată indolenţă şi ne-
păsare, dar nu e aşa. De
când a venit domnulo Hizo
la Vaslui am fost curios şi
după f iec are joc  mi-am
luat indicii de la f irmele
specializate: arată destul de
multă implic are în joc ul
ec hipei mele. Stilul meu
pare uşor indolent, mi-a
creat mereu probleme, că
sunt ieşit din joc, că nu particip prea mult. Jocul meu
nu se va schimba nici în următorii ani, pentru că ăsta
sunt. Nu veţi vedea la mine nici modul de a alerga,
nici modul de a mă exprima în genul lui Bourceanu,

care se vede şi în alergare, şi în
atitudine că îşi doreş te foarte
mult. Nu e prima dată când un
antrenor mă face indolent, aşa mi
s-a spus de când m-am apucat
de fotbal. Eu ştiu cât sufăr în te-
ren”, a spus Sânmărtean.  Cât
despre absenţa sa de la lotul na-
ţional, Sânmărtean nu s-a arătat
deranjat, declarând chiar că se
aştepta să nu fie convocat. „S-a
bătut prea mult monedă pe ne-
convocarea mea. Nu e nici pri-
ma dată când nu sunt convocat
şi  cu siguranţă nici ultima. Am
ajuns la o vârstă, trebuie dat cre-
dit tinerilor. Nu mi-a creat prea
multe probleme, pentru că nu am
fost nici foarte des convocat şi
nici nu mă aşteptam. Nu a fost
nici o surpriză şi nici nu m-a de-
ranjat că nu am fost convocat.

Nu cred că selecţionerul are ceva cu mine. Dacă se
va baza pe mine şi mă va convoca, voi fi acolo şi voi
da maximum” a spus mijlocaşul de 32 de ani care are
doar 7 selecţii în naţionala României.

Jucătorul Vasluiului i-a dat replica lui „Il Luce”

Liga a II-a, etapa a 2-a
Seria I, astăzi, ora 11: CS Otopeni – Farul Constanţa, Delta Tulcea –

Dunărea Galaţi, FC Botoşani – Rapid CFR Suceava, Sportul Studenţesc
– Dinamo II, CF Brăila – Unirea Slobozia (în direct la Dolcesport 2),
FCM Bacău – Chindia Târgovişte, Săgeata Năvodari – CS Buftea.

Seria a II-a, astăzi, ora 11: FC Argeş – CSM Rm. Vâlcea, FCM Târgu
Mureş – Luceafărul Oradea, Voinţa Sibiu – FC Olt, FC Maramureş –
Corona Braşov, FC Bihor – Unirea Alba Iulia (ora 13, în direct la Digis-
port 1). Meciul UTA – Dacia Mioveni s-a disputat aseară.

Duckadam, operat cu succes după
un atac de cord


