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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
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu s-a  jura t că nu mai
intră în cârciumă şi de atunci bea
de stinge, numai acasă.

„Întâlnirile
SpectActor”:
Despre humor,
văzut de neurologul
Jean Askenasy
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Rezidenţiatul,
programat pe
25 noiembrie

MRU şi gusturile sale
sublime

O femeie de 54 de ani,
angajată a Centrului Regio-
nal de Tranzit Craiova din
cadrul Direcţiei Regionale
de Poştă Craiova, de lângă
Gară, a ajuns la Spitalul Cli-
nic Judeţe an de Urgenţă
Craiova, ieri după-amiază,
cu multiple fracturi, după ce
a căzut în gol de la aproxi-
mativ 4 metri, în casa liftu-
lui. Incidentul s-a petrecut
aproape de sfârşitul progra-
mului de lucru, iar poliţiştii
şi reprezentanţii Inspecto-
ratului Teritorial de Muncă
(ITM) Dolj au deschis o an-
chetă pentru a stabili cir-
cumstanţele producerii eve-
nime ntului. Din prime le
verificări se pare că un con-
tact al uneia dintre uşile lif-
tului s-a defectat, deşi revi-
zia ace stuia es te valabilă
până la sfârşitul anului.

S-a prăbuşit în gol, în casa liftului
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Solomon,
la un telefon
de Parlament

În aşteptarea unui te lefon,
fostul primar al Craiovei An-
tonie Solomon şi-a luat un ră-
gaz de  ’apte zile pe ntru a se
de cide  dacă va candida sau nu
pentru Parlame ntul României.
Solomon nu a dorit să dezvă-
luie dacă îşi doreşte un man-
dat de  deputat sau unul de se-
nator şi nici partidul pe care
îl va repreze nta.  Singura ce r-
titudine în ceea ce prive şte vi-
itorul său polit ic este  că, dacă
se  va decide să facă pasul spre
Parlament, va candida pe Co-
legiul nr. 1.

Proiectele pentru reabilitarea
termică a blocurilor cu bani de
la UE se vor depune începând
cu 15 octombrie
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Preºedintele PSD, Victor Ponta, a declarat,
joi, cã ia în calcul posibilitatea ca USL sã ofere
locuri eligibile la alegerile parlamentare pentru
reprezentanþii noului partid ecologist, ce va re-
zulta din comasarea Partidul Ecologist din Ro-
mânia (PER), Partidului Verde (PV) ºi Miºcãrii
Verzilor-Democraþi Agrarieni (MV-DA). „În
cadrul USL voi prezenta opinia mea referitoare
la colaborarea cu viitorul partid. Iau în calcul
(n.r. - ca USL sã ofere locuri eligibile) ºi o sã

gãsim împreunã formula juridicã necesarã. Am
discutat acest lucru. Este extrem de important
sã existe reprezentanþi în Parlament care apar-
þin acestei familii politice europene (n.r. - ver-
zii). Din 2000 nu au mai fost în Parlament. Am
aceastã intenþie, o sã o prezint în PSD, în USL”,
a spus Ponta la conferinþa de presã susþinutã
de PER, MV ºi MVDA, în care au anunþat co-
masarea celor trei formaþiuni. Acesta a evitat
sã precizeze ºi câte colegii eligibile vor fi ceda-

te noii formaþiuni politice de cãtre
USL, dar a menþionat cã îºi doreº-
te ca în perioada urmãtoare ºi Par-
lamentul României sã reflecte
structura Parlamentului European,
respectiv sã aibã un partid social-
democrat, unul popular, unul libe-
ral ºi unul verde. „Legea electoralã
e ermeticã, e foarte greu sã intre
în Parlament alt partid decât cele
tradiþionale. Acum, în 2012 - nu
neapãrat ºi în 2016, pânã atunci
trebuie sã vã descurcaþi singuri -
dar acum, în 2012, sunt gata sã
sprijin ideea prezenþei în Parlament
a unor reprezentanþi ai acestui tip
de miºcare politicã. Pentru acest

prim hop important, reprezentat de 9 decem-
brie 2012, sunt gata sã vã ajut”, a spus Ponta.

Preºedinþii PER, PV ºi MV-DA au semnat,
joi, în prezenþa primului-ministru Victor Ponta,
un protocol de comasare prin fuziune, infor-
meazã Agerpres. Cele trei partide vor fuziona
în decembrie, formând o nouã formaþiune, au
anunþat, într-o conferinþã de presã, preºedinþii
PER – Dãnuþ Onuþ Pop, PV – Ovidiu Iane ºi
MV-DA – Remus Cernea. Potrivit acestora,
fuziunea reprezintã un „exemplu de maturitate
politicã”, iar noua formaþiune îºi asumã princi-
piile din Carta Verzilor Europeni. Miºcarea Ver-
zilor – Democraþi Agrarieni (MV-DA) a fost
cooptatã de USL la guvernare începând din 23
mai 2012, în baza protocolului de colaborare
semnat cu Uniunea pe data de 7 aprilie 2012.
Preºedintele partidului, Remus Cernea, a fost
numit consilier de stat pentru probleme de me-
diu ºi pentru relaþia cu societatea civilã în apa-
ratul propriu de lucru al primului ministru.

Surse din USL au precizat, pentru Media-
fax, dupã reuniunea USL de la Murighiol, de la
sfârºitul sãptãmânii trecute, cã preºedintele
MV-DA, Remus Cernea, va candida într-un
colegiu eligibil din Hunedoara, pe care USL îl
va ceda acestuia.
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Noi ambasadori în Egipt, Belgia,
Lituania ºi Emiratele Arabe

Preºedintele Traian Bãsescu a sem-
nat decretele privind trimiterea la post a
ambasadorilor României în Belgia –
ªtefan-Alexandru Tinca, Egipt – Cornel
Alecse, Lituania – Dan Adrian Bãlãnes-
cu ºi Emiratele Arabe Unite – Adrian
Mãcelaru. Totodatã, ºeful statului a sem-
nat, joi, potrivit unui comunicat al Admi-
nistraþiei prezidenþiale, ºi decretele de
acreditare a lui Matei-Viorel Ardeleanu
ca ambasador al României în Islanda ºi
a lui Ciprian Mihali în Republica Gui-
neea. Matei Viorel Ardeleanu, fost coor-
donator naþional al Strategiei UE pen-
tru Regiunea Dunãrii, fusese propus pen-
tru funcþia de ambasador în Danemarca
ºi Islanda încã din luna ianuarie a aces-
tui an, primind aviz favorabil de la comi-
siile de specialitate ale Parlamentului
în urma unei audieri în luna martie.
Guvernul USL vrea reguli mai
flexibile la contractele de muncã

Guvernul Ponta a transmis FMI o
serie de propuneri de modificare a Co-
dului de Dialog Social, care flexibilizea-
zã regulile de încheiere a contractului
colectiv de muncã. Astfel, conform pro-
punerii, contractul colectiv de muncã va
fi încheiat pe o perioadã determinatã,
care nu poate fi mai micã de 12 luni ºi
mai mare de 48 luni, iar pãrþile pot hotã-
rî prelungirea aplicãrii contractului pe
o duratã cel mult egalã cu durata iniþia-
lã. Legislaþia actualã stabileºte cã un
contract colectiv de muncã se încheie pe
o perioadã determinatã, care nu poate fi
mai micã de 12 luni ºi mai mare de 24
luni, iar pãrþile pot hotãrî prelungirea
aplicãrii o singurã datã, cu cel mult 12
luni. De asemenea, s-ar putea elimina
interdicþia ca în contracte sã fie incluse
alte drepturi în bani ºi naturã decât cele
din legea în vigoare. În primãvara anu-
lui trecut, Guvernul Boc ºi-a angajat rãs-
punderea în Parlament pentru Codul de
Dialog Social, anunþând cã, astfel, con-
tractul colectiv de muncã la nivel naþio-
nal îºi înceteazã existenþa, iar salarii mai
mari decât salariul minim garantat în
platã aprobat de Guvern nu vor putea fi
negociate decât la nivel de unitate, lide-
rii sindicali naþionali pierzând atribu-
þiile legate de semnarea contractului co-
lectiv la nivel naþional.

Premierul Victor Ponta a
transmis studenþilor din primul
an al Academiei de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza” cã se va
încerca rezolvarea problemelor
cu care se confruntã poliþiºtii,
arãtând cã aceºtia i s-au plâns,
când lucra ca procuror, de
faptul cã benzina este insuficien-
tã, iar legea protejeazã mai mult
infractorii. „A fost ales un drum
în care, de foarte multe ori,
când va fi foarte cald afarã ºi
noi vom sta la umbrã, ei vor fi
în misiuni, când va fi foarte frig
vor fi în misiuni, în timp ce noi
stãm acasã, la cãldurã, iar
duminica, când cei mai mulþi
dintre noi stãm cu familiile,
dumneavoastrã veþi putea fi
convocaþi pentru misiuni
neaºteptate ºi speciale. Un drum
greu ºi dificil, dar de care sunt
convins cã veþi fi mândri ºi îl
veþi considera ca drumul corect
pe care un tânãr trebuie sã

Premierul: A existat riscul sã nu
se mai organizeze examen de

admitere la Academia de PoliþieGrosimea stratului de zãpadã din
Masivul Fãgãraº depãºea, ieri dimi-
neaþã, pe alocuri, 30 de centimetri,
în urma lapoviþei cãzutã în cursul
nopþii de joi spre vineri, la altitudini
mai mari de 2.000 de metri, care s-a
transformat în ninsoare în condiþiile
în care temperaturile au coborât în
zonã la -4 grade Celsius. În Masivul
Bucegi stratul de zãpadã mãsura 10-
12 cm la primele ore, dar continua
sã ningã ºi era ºi ceaþã. Circulaþia pe
Transfãgãrãºan nu a fost afectatã,
dar Transalpina era impracticabilã.
Potrivit reprezentanþilor Secþiei Dru-
muri Naþionale Piteºti, pe versantul
sudic al DN 7C – Transfãgãrãºan
circulaþia se desfãºura ieri în condi-
þii de carosabil umed, dar zãpada nu
se depusese pe ºosea. Pe versantul
nordic, în schimb, s-a depus în cur-
sul nopþii de joi spre vineri un strat
de zãpadã de 10-15 centimetri, fiind
nevoie de intervenþia utilajelor de la
Secþia Drumuri Naþionale Sibiu pen-
tru curãþarea ºoselei, scrie Agerpres.
Transfãgãrãºanul, care asigurã legã-
tura între judeþele Argeº ºi Sibiu, este

Zãpadã de 30 de cm în Fãgãraº,
Transalpina era ieri impracticabilã

închis oficial opt luni pe an, între 1
noiembrie ºi 1 iulie, pe sectorul de
drum cuprins între kilometrul 104
(Piscu Negru - judeþul Argeº) ºi ki-
lometrul 131 (Bâlea Cascadã - jude-
þul Sibiu), pe celelalte porþiuni circu-
laþia fiind permisã tot timpul anului.

Pe Transalpina, zãpada depusã
în noaptea de joi spre vineri ajun-
gea pânã la doi centimetri, fãcând
practic imposibil traficul rutier,
dupã cum a declarat, pentru Ager-
pres, Eugen Mãnescu, directorul
secþiei Drumuri Naþionale Vâlcea.
„Transalpina este efectiv închisã pe
sectorul Rânca-Obârºia Lotrului,
din cauza zãpezii depusã ieri (n.r. -
joi) ºi în cursul nopþii, fiind ºi porþi-
uni cu gheaþã. Este complet nere-
comandat conducãtorilor auto sã se
aventureze în zonã. Chiar de acolo
am venit astãzi ºi pot spune cã am
urcat greu ºi de la Novaci pânã la
Rânca. Se lucreazã însã pe Trans-
alpina la parapeþii de sprijin”, a pre-
cizat Mãnescu. De regulã, Transal-
pina se închide circulaþiei auto de la
15 octombrie pânã la 15 mai.

meargã în viaþã”, a spus Ponta,
prezent la depunerea jurãmântu-
lui militar de cãtre studenþii din
anul I de la Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”. Totoda-
tã, premierul le-a mãrturisit
viitorilor poliþiºti cã anul acesta a
existat riscul ca Academia de
Poliþie sã nu mai organizeze
examen de admitere, deoarece
nu au fost asigurate fonduri
anterior, ºi a afirmat cã sperã ca
de anul viitor sã fie gãsite
resurse financiare pentru a avea
ºi mai mulþi studenþi, „pentru cã
în România este nevoie de
poliþiºti”. În acelaºi timp, primul
ministru a dat asigurãri cã existã
fonduri pentru ca promoþia care
a absolvit în 2012 sã înceapã
activitatea de la 1 decembrie.
„Mi-aº fi dorit ca absolvenþii din
2012 sã fi fost angajaþi mai
devreme, însã înaintea lor am
avut de încadrat promoþia din
2011”, a precizat Ponta.

Producãtorul rus de oþel Mechel va închide, în
luna octombrie, combinatul Ductil Steel Oþelu Roºu,
pe termen nedefinit, acesta fiind activul cu cele mai
mari ºanse sã fie scos la vânzare, a declarat o sursã
de la Mechel România pentru portalul Platts, parte
a grupului McGraw-Hill. Angajaþii de la Oþelu Roºu
vor fi pãstraþi fãrã a se confrunta cu perspectiva
concedierilor, spre deosebire de personalul de la
combinatul deþinut de Mechel la Câmpia Turzii,
unde, în total, 800 de salariaþi îºi vor pierde locul de
muncã. Ductil Steel Oþelu Roºu are aproximativ
500 de anagajaþi. Închiderea combinatului este mo-
tivatã de scãderea cererii în Europa ºi de numãrul
redus de comenzi primite. Combinatul va rãmâne

închis pe termen nedefinit ºi va fi repornit doar la
îmbunãtãþirea condiþiilor din piaþã, a spus sursa
citatã. Sursele Platts afirmã cã este implementat
un plan care prevedea închiderea permanentã a
combinatului din ianuarie 2013, întrucât Oþelu
Roºu este activul Mechel cu cele mai mari ºanse
de a fi scos la vânzare. Mechel a refuzat sã co-
menteze subiectul. Un reprezentant al compa-
niei a declarat însã cã grupul îºi consolideazã
producþia de oþel brut din România la combina-
tul de la Târgoviºte, care lucreazã la capacitate
maximã. Într-o declaraþie pentru mediafax, Me-
chel a precizat cã va suspenda temporar, în oc-
tombrie, producþia la combinatul Oþelu Roºu,

conform planurilor de încãrcare a capacitãþilor gru-
pului rus din România, fãrã a face vreo referire la
perioada pentru care se aplicã aceastã mãsurã.

Mechel închide combinatul Oþelu Roºu
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Judecând după achiziţiile făcute
pentru fostul premier Mihai Răz-
van Ungureanu, pe vremea când
acesta se afla în exercitarea atribu-
ţiilor, în exclusivitate produse de
lux, din fondul de protocol, se poate
spune că gusturile domniei sale
mergeau către fineţuri. În vremuri
de recesiune, cu lumea disperată,
din cauza neajunsurilor, ieşită în
stradă, colecţia de loţiuni, parfu-
muri, creme, forfecuţe, pomezi,
dezinfectante, odorizante şi, în plus,
o listă de băuturi fine pentru gâtu-
rile cu fiţe, standardele rafinate ale
premierului, repetăm, pe banii sta-
tului, nu erau perturbate. Fişele de
magazie cu achiziţiile Guvernului
pentru MRU au fost prezentate pe
larg în presă, şi iniţiativa a aparţi-
nut cotidianului „Jurnalul Naţional”.

MIRCEA CANŢĂR
Nedumerirea este vecină cu perple-
xitatea. Întrebat despre toate aces-
tea, Mihai Răzvan Ungureanu, alt-
minteri persoană bănuit erudită,
fost şef al SIE şi al diplomaţiei de
la Bucureşti, s-a mărginit să zâm-
bească şi să afirme degajat: „Să nu
discutăm despre prostiuţe”. Ori,
dintre „prostiuţele” din meniul lui
MRU nu lipseau carnea de vacă de
Kobe, renumită pentru preţul luxu-
riant, caviarul, peştele dorada şi alte
minunăţii ale gastronomiei de lux,
asortate de vinuri de colecţie, sub
etichete dintre cele mai gomoase.
Fireşte, un premier nu poate fi ser-
vit la masa de prânz cu iahnie, ouă
ochiuri cu jumări sau brânză cu
ceapă şi salamuri obişnuite. Toate
acestea garnisite cu apă plată, mi-
nerală sau sucuri fresh. În ideea că

trebuie încurajat demagogul popu-
list, ţoapa. Dar de-aici la sofistică-
riile culinare şi băuturile fine, fără
excepţie, în cantităţi suspecte, ade-
vărate mofturi estetizante, e o dis-
tanţă. Iar MRU ne face să credem
că „acolo sus” nu pot răzbi decât
cinicii, că nu e nevoie de bună-cre-
dinţă şi de convingeri, de profesio-
nalism şi, de ce nu, dragoste faţă
de ţară, ci doar de abilitate adapta-
tivă. Să ne amintim doar un frag-
ment dintr-o declaraţie de-a sa, cir-
cumscrisă momentului: „Criza este
doar pentru cei care nu doresc să
muncească, doar pentru cei care nu
sunt îndrăzneţi în realizarea proiec-
telor proprii, se trezesc târziu şi se
culcă devreme”. Hotărât lucru, nu
prea ştim să ne preţuim valorile.
Interesant este însă altceva: unul era

gustul privat al lui MRU şi alta ati-
tudinea de pe scenă. Nu resimţea
nici o inhibare între pasiunea pen-
tru caviar sau peştele dorado, fi-
indcă se digeră uşor, şi bâlciul au-
tohton. Poţi fi, în acelaşi timp, cul-
tivat şi gurmand, dar şi pervers. Pe
termen lung, exerciţiul acesta te
poate sminti. Cât de departe poate
să meargă dublul discurs? Putem
urmări, aşadar, fără emoţie, evolu-
ţia întortocheată a marii făgăduinţe
intelectuale, atât de elogiată de An-
drei Pleşu. Dar s-a găsit şi pentru
el un partid, Forţa Civică, aşa că
nu-l mai plângem. În tinereţea sa
revoluţionară, deloc  de imputat,
Mihai Răzvan Ungureanu a fost
membru al Biroului CC al UTC. În
această calitate, ca marcant repre-
zentant al judeţului Iaşi, a şi vorbit

la Congresul al XIV-lea al partidu-
lui, în 1989. O banală întrebare nu
ne dă pace: care ar fi fost oare re-
acţia sa de răspopit rapid, dacă la
biroul şi eventual domiciliul unui
înalt lider comunist al vremii s-ar fi
descoperit însemnele unei sfidătoa-
re opulenţe ca cea pe care şi-o per-
mitea domnia sa? Ce-ar fi fost dacă
la Sibiu, de pildă, la sediul Comite-
tului judeţean de partid, sau la reşe-
dinţa fostului prim-secretar Nicu
Ceauşescu, cunoscut pentru unele
excentricităţi ale vieţii sale, s-ar fi
descoperit asemenea liste de apro-
vizionare? Şi, slavă Domnului, îl
bănuim şi acum pe Nicu Ceauşes-
cu de mai multă înţelegere „pentru
supuşi” decât cea etalată de MRU
ca prim-ministru al Guvernului, faţă
de năpăstuiţii ieşiţi în stradă.

MRU şi gusturile sale sublime

Primarii din Dolj, la instructaj
pentru alegerile parlamentare

Votarea va începe la ora 7.00 şi
se va încheia la ora 21.00, când
secţia de votare va fi încuiată. Con-
form Legii nr. 35/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare,
pentru alegerea Camerei Deputaţi-
lor şi a Senatului şi pentru modifi-
carea şi completarea Legii nr. 67/
2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a Le-
gii administraţiei publice locale nr.
215/2001 şi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, pre-
cum şi a Ordonanţei de Urgentă nr.
46/2012:  “Dreptul de vot se exer-
cită pe baza actului de identitate
(cartea de identitate, cartea de iden-
titate provizorie, buletinul de iden-
titate); nu se utilizează  cărţile de
alegător; norma de reprezentare
pentru alegerea Camerei Deputaţi-
lor este de un deputat la 70.000 de
locuitori, iar norma de reprezenta-
re pentru alegerea Senatului este de
un senator la 160.000 de locuitori;
alegătorii votează numai la secţia de

Primarii şi secretarii au fost convocaţi, ieri, de prefectul ju-
deţului Dolj, Elena Costea, în sala de video-conferinţe a Pre-
fecturii, pentru a-i instrui cu privire la alegerile pentru Came-
ra Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie a.c. Reprezentantul
Guvernului în teritoriu le-a comunicat primarilor actele nor-
mative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi măsurile care se im-
pun pentru o bună desfăşurare.

votare la care este arondată strada
sau localitatea unde îşi au domici-
liul, potrivit delimitării.
Se va efectua
reactualizarea
listelor electorale
permanente

Membrii birourilor
electorale ale secţiilor
de votare, precum şi
persoanele însărcinate
cu menţinerea ordinii
vor vota la secţia la care
îşi desfăsoară activita-
tea, după înscrierea lor
în lista electorală supli-
mentară, dacă este cazul, doar dacă
domiciliază pe raza acelui colegiu
uninominal în care se află secţia de
votare respectivă şi sunt arondaţi,
conform domiciliului, în altă secţie
de votare a aceluiaşi colegiu uni-
nominal. Candidaţii pot vota la ori-
care dintre secţiile de votare din ca-

drul colegiului uninominal în care
candidează. Prefectul Elena Cos-
tea le-a amintit primarilor şi se-
cretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale principalele activităti pe
care le vor desfăşura în perioada
imediat următoare până la data
scrutinului conform programului
calendaristic stabilit de Guvernul
României. În acest sens, primarii
sunt obligaţi să îndeplinească ur-

mătoarele sarcini: reactualizarea
listelor electorale permanente; de-
limitarea, prin dispoziţie, a secţii-
lor de votare; emiterea dispoziţiei
primarului privind locurile speciale
pentru afiţajul electoral; amenaja-
rea secţiilor de votare; asigurarea
mijloacelor auto pentru transpor-
tul buletinelor de vot şi al celorlal-
te materiale necesare votarii; asi-
gurarea locului de depozitare, în
condiţii de securitate, a buletine-
lor de vot şi a celorlalte materiale
necesare votării la sediul primă-
riei, până la predarea acestora că-
tre preşedinţii secţiilor de votare;
asigurarea mijloacelor auto pen-
tru transportul documentelor în-
cheiate de birourile electorale ale
secţiilor de votare privind rezul-
tatele votării în vederea predării
către Biroul Electoral de Circum-
scripţie Judeţean.

MARIN TURCITU

Surse care au
participat la întâlnirea
cu premierul Vic tor
Ponta şi ministrul
Mona Pivniceru au
spus  că în acest fel se
va lua o povară  de pe
instanţele de judec ată:
“Va scădea presiunea
de pe instanţe. Omul
nu se va mai duc e în
instanţă, unde oricum
câştiga, c i va merge
direc t la administraţiile
financiare pentru
recuperarea banilor.  Era
o tragere de timp şi
oamenii câştigau ac este
procese”.

Reprezentanii USL
spun că cei care au bani
de recuperat din taxa de
primă înmatriculare îi
vor primi eşalonat în
patru-cinci ani. “Suma
datorată de statul român
este de aproximativ 400
de milioane de euro.
Ministerul va decide în cât  timp
se vor plăti eşalonat aceşti bani”,
au afirmat surse din USL pentru
presa centrală.

O altă modificare legislativă
vizează contestarea în instanţă a
unei roviniete, care în prezent se
poate face doar în judeţul în care
şoferul era sancţionat. Prin noua
legislaţie, se doreşte ca procesele
să se desfăşoare în localitatea

Taxa de primă
înmatriculare ar putea fi
recuperată direct de la
administraţiile financiare

Premierul Victor Ponta şi ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru,
caută o metodă de a prelua presiunea de pe instanţele de judecată,
şi pentru asta s-au întâlnit cu parlamentari din PNL şi PSD pentru a
discuta o strategie de implementare a Mecanismului de Cooperare
şi Verificare. Una dintre soluţii este legată de recuperarea banilor
plătiţi pentru taxa de primă înmatriculare, care ar urma să fie făcu-
tă de la administraţiile financiare, fără să se mai ajungă în instan-
ţele de judecată.

unde îşi are domiciliul contrave-
nientul. “În prezent, 8.000-10.000
de procese sunt concentrate doar
pe anumite instanţe. Dacă
locuieşti în Bucureşti sau Con-
stanţa şi ai fost prins la Sibiu, dar
vrei să conteşti în instanţă, o poţi
face la instanţa din localitatea
unde ai domiciliul”, au spus
aceleaşi surse din USL.

MARIN TURCITU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºti ai Serviciul de Ordine Publicã împreunã
cu lucrãtorii Secþiilor de Poliþie 1-6 Craiova au orga-
nizat, în cursul zilei de joi, o acþiune pe linia prevenirii
ºi combaterii absenteismului ºcolar, precum ºi pe
linia combaterii activitãþii grupurilor de tip “colþul
strãzii sau scara blocului”. „La aceastã activitate au
participat 81de oameni ai legii, dintre care 61 de poli-
þiºti ºi 20 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj, dar ºi reprezentanþi ai In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj, care au avut în
vedere 18 locuri ºi medii pretabile comiterii de fapte
de naturã sau infracþionalã, au controlat 49 de uni-
tãþi de alimentaþie publicã (baruri ºi terase), 16 sãli de
jocuri electronice, 17 sãli de Internet, precum ºi 51 de
societãþi comerciale amplasate în imediata vecinãta-
te a unitãþilor de învãþãmânt din Craiova. În plus,
acþiunea a vizat ºi verificãri în ceea ce pri-
veºte asigurarea pazei unitãþilor ºcolare,
pentru abaterile de naturã contravenþio-
nalã constatate fiind aplicate 18 amenzi, în
valoare totalã de 1.650 de lei”, ne-a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Oamenii legii au luat la rând toate baru-
rile de pe lângã ºcoli, iar într-un astfel de
local din apropierea Liceului „Henri Coan-
dã” din municipiu au gãsit „la cafea” cinci
elevi care ar fi trebuit sã fie la cursuri, alþi
zece fiind depistaþi, în aceeaºi situaþie, într-
un local de pe strada „Unirii” din Craiova.
Toþi cei 15 elevi au fost avertizaþi ºi îndru-
maþi ca pe viitor sã respecte programul ºco-

Abia a început ºcoala ºi poliþiºtii craioveni împreunã cu jandarmi ºi reprezentanþi

ai Inspectoratului ªcolar au fãcut o razie prin barurile din vecinãtatea unitãþilor de

învãþãmânt, în cãutarea chiulangiilor. Culmea este cã au ºi gãsit „fugari” de la ore,

15 elevi care absentau nemotivat fiind atenþionaþi de oamenii legii.

Chiu langi i i ,  scoº i  de  po l i þ i º t i  d in  barur i

Andrei Lazãr a fost trimis în jude-
catã, împreunã cu alþi doi craioveni, în
iunie 2010, cei trei fiind acuzaþi de ul-
traj contra bunelor moravuri ºi tulbu-
rarea ordinii ºi liniºtii publice. Procu-
rorii au stabilit cã, în noaptea de 16
spre 17 aprilie 2010, Lazãr împreunã cu
Ionuþ Neacºu ºi Nicuºor Marica au
provocat un scandal într-un bar din
Craiova, cei trei fiind ºi înarmaþi cu cu-
þite. Andrei a fost reþinut atunci pentru
24 de ore, dupã care a fost prezentat
procurorilor cu propunere de arestare
preventivã, însã aceºtia din urmã au
dispus cercetarea lui în stare de liber-
tate din lipsã de probe.

În timp ce era cercetat pentru impli-
carea în acest scandal, în luna mai, cra-
ioveanul Irinel Ciocârlan a sesizat poli-
þia cã a fost agresat de trei persoane,
printre care se afla ºi Andrei Lazãr. Pe 21
mai 2010, procurorii au cerut arestarea preventivã
pentru doi dintre scandalagiii din noaptea de 16 spre
17 aprilie, Ionuþ Neacºu ºi Andrei Lazãr, pentru co-
miterea infracþiunii de ultraj contra bunelor moravuri
ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice. Ulterior, Tribu-
nalul Dolj a dispus arestarea lui Lazãr pentru 29 de
zile, tânãrul fiind eliberat din arest pe 2 iulie.

Pentru cã la acea vreme mama lui Andrei Lazãr

Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei Liliana Lazãr, care a activat la Secþia Civilã a
Judecãtoriei Craiova pânã în octombrie 2010, a fost condamnat la un an ºi ºapte
luni de închisoare cu suspendare, în urma scandalului în care a fost implicat, în
noaptea de 16 spre 17 aprilie 2010, într-un bar din Craiova. Ceilalþi doi parteneri
de dosar ai tânãrului au primit aceeaºi pedeapsã, tot cu suspendare. Sentinþa a
fost pronunþatã joi dupã-amiazã, de Judecãtoria Feteºti, Ialomiþa, ºi poate fi ataca-
tã cu recurs atât de inculpaþi, cât ºi de procurori.

Închisoare cu suspendare pentru Andrei Lazãr

lar al unitãþilor de învãþãmânt pe care le frecventea-
zã, întocmindu-se, totodatã, informãri cãtre unitãþile
de învãþãmânt la care aceºtia sunt elevi. Poliþiºtii ºi
jandarmii au verificat ºi 21 de agenþi de pazã, dar ºi 12
unitãþi de cazare în comun (cãmine), legitimând 194
de persoane, o parte dintre acestea fiind controlate
de arme albe sau de foc.

Pe parcursul aceleiaºi acþiuni, doi tineri din
comuna Galicea Mare, respectiv Periºor, au fost
amendaþi cu 500, respectiv 250 lei întrucât au
fost prinºi în incinta Colegiului Naþional “ªtefan
Velovan”, deºi nu aveau nici un drept sã fie aco-
lo. Reprezentanþii IPJ Dolj spun cã astfel de ve-
rificãri vor fi fãcute periodic, în baza parteneria-
tului cu Inspectoratul ªcolar, aºa încât elevii sã
nu mai absenteze de la cursuri.

era judecãtoare chiar la instanþa care trebuia sã-i
judece fiul, dosarul a fost strãmutat la Judecãtoria
Feteºti. Magistraþii de aici au pronunþat joi, 20 sep-
tembrie a.c., sentinþa în acest dosar ºi i-au condam-
nat pe cei trei la câte un an ºi ºapte luni de închi-
soare cu suspendare pe perioada unui termen de
încercare de trei ani ºi ºapte luni. Hotãrârea Jude-
cãtoriei Feteºti poate fi atacatã cu recurs.

Din cercetãrile efectuate de poliþiºtii de la Rutierã
s-a stabilit cã, joi dimineaþa, în jurul orei 8.00, Mãdã-
lin Stãnescu, de 24 de ani, din comuna Coþofenii din
Dos, în timp ce conducea un autoturism Renault
Laguna înmatriculat în Bulgaria pe DE 70, din direc-
þia Craiova spre Filiaºi, la efectuarea virajului la stân-
ga, pentru a întoarce pe celãlalt sens de mers, nu a
acordat prioritate de trecere unui Matiz condus de
Nicolae Preda, de 54 de ani, din Craiova, care circula
regulamentar, intrând în coliziune cu acesta.

Din impact, Renault-ul a fost proiectat într-o Da-
cia Sandero, la volanul cãreia se afla Liana Mareº,

Trei persoane au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, joi dimineaþa, în urma unui accident de
circulaþie petrecut pe DE 70 Craiova – Filiaºi, în localita-

Trei rãniþi într-un accident pe DE 70

Potrivit primelor cercetãri, se
pare cã femeia, Nuºa Bora, de 54
de ani, din Craiova, angajatã cu

O femeie de 54 de ani, angajatã a Centrului
Regional de Tranzit Craiova din cadrul Direcþiei
Regionale de Poºtã Craiova, de lângã Garã, a
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, ieri dupã-amiazã, cu multiple fracturi, dupã
ce a cãzut în gol de la aproximativ 4 metri, în casa
liftului. Incidentul s-a petrecut aproape de sfârºi-

tul programului de lucru, iar poliþiºtii ºi reprezen-
tanþii Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM)
Dolj au deschis o anchetã pentru a stabili circum-
stanþele producerii evenimentului. Din primele ve-
rificãri se pare cã un contact al uneia dintre uºile
liftului s-a defectat, deºi revizia acestuia este va-
labilã pânã la sfârºitul anului.

vechime în cadrul Direcþiei Re-
gionale de Poºtã Craiova, care
avea biroul la etajul al doilea al

clãdirii Centrului Re-
gional  de  Tranzi t
Craiova, din vecinã-
tatea Gãrii, a cobo-
rât, cu o colegã, afa-
rã, la o þigarã. Au
vrut sã urce înapoi,
cu liftul, de la parte-
rul imobilului, unde
îl lãsaserã, iar Nuºa,
vãzând uºile deschi-
se, a pãºit, fãrã sã-
ºi dea seama cã, de
fapt, liftul nu mai era
acolo, astfel cã s-a
prãbuºit în gol, la
subsolul clãdirii.

La faþa locului a

ajuns un echipaj al SMURD ºi
unul de la Secþia 4 Poliþie Craio-
va, iar medicii, dupã ce i-au acor-
dat femeii primele îngrijiri, au
transportat-o la Unitatea de Pri-
miri Urgenþe a Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, unde
s-a stabilit, dupã primele investi-
gaþii, cã suferise o fracturã la
umãr, la ºoldul stâng ºi o fracturã
de bazin. Reprezentanþii ITM Dolj
spun cã este vorba despre un
eveniment cu pierdere temporarã
a capacitãþii de muncã, astfel cã
angajatorul femeii, respectiv Poº-
ta Rãmânã, trebuie sã cerceteze
cazul, însã, pentru mai multã si-
guranþã, a fost trimis un inspec-
tor de specialitate care sã partici-
pe la cercetarea la faþa locului.

„De cercetarea evenimentului

se ocupã angajatorul, iar noi avi-
zãm sau respingem concluziile
acestuia. Am dispus însã ca un
inspector de la noi sã fie prezent
la cercetarea la faþa locului, iar din
primele date pe care le avem, se
pare cã a pãrut o defecþiune la

contactul uºii din stânga a liftu-
lui, care a rãmas deschisã, deºi
acesta nu mai era acolo”, ne-a de-
clarat Cãtãlin Mohora, inspecto-
rul-ºef al ITM Dolj, precizând cã
revizia tehnicã a liftului este va-
labilã pânã la 10.12. 2012.

S-a prãbuºit în gol, în casa liftuluiS-a prãbuºit în gol, în casa liftuluiS-a prãbuºit în gol, în casa liftuluiS-a prãbuºit în gol, în casa liftuluiS-a prãbuºit în gol, în casa liftului

tea Iºalniþa, în care au fost implicate trei autoturisme. Doi
dintre rãniþi au rãmas internaþi, cu leziuni grave, iar ºoferul
vinovat este cercetat pentru vãtãmare corporalã din culpã.

de 37 de ani, din comuna Brãdeºti, aflatã în inter-
secþie, tot pentru a efectua virajul la stânga. În urma
accidentului doi pasageri din Matiz, Constantin
Anechitei ºi Costel Ciutureanu, ambii de 58 de ani,
din Craiova, au fost transportaþi la spital cu rãni
grave, în timp ce Liana Mareº a scãpat cu leziuni
uºoare, dupã cum au constatat medicii.

Poliþiºtii au întocmit pe numele lui Mãdãlin Stã-
nescu acte premergãtoare începerii urmãririi pena-
le sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã, dupã cum au comunicat repre-
zentanþii IPJ Dolj.
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În noaptea de miercuri spre joi, în jurul
orei 1.30, o grupã de trei paznici de vânã-
toare condusã de Dan Victor, încadrat la
AJVPS Dolj, într-un control de rutinã, a
surprins în pãdurea Padea, aparþinând co-
munei Gogoºu, pe fostul paznic de vânã-
toare, dat afarã, Florin Nicolãescu, însoþit
de doi membri ai familiei Dondoe (tatã ºi
fiu), din localitate, la braconaj. Veniserã
cu un autoturism Opel Asta înmatriculat
în Bulgaria, dotaþi cu un proiector manual
ºi, evident, cu un arsenal de bâte, pentru
orice eventualitate.

Cum cei surprinºi au refuzat sã deschi-

Gogoºu: Când poliþiºtii...
nu zãresc braconierii de lângã ei

MIRCEA CANÞÃR
dã portbagajul maºinii, pentru obiºnuita ve-
rificare, unde aveau ºi armele de vânãtoare
ºi eventuala capturã, s-a iscat o discuþie ten-
sionatã, cu ameninþãri ºi tot tacâmul, gata
sã degenereze în bãtaie, deºi paznicul Dan
Victor mãsoarã nu mai puþin de doi metri.
Surpriza cea mare a constituit-o prezenþa
în apropiere a unei maºini a Poliþiei, unul
dintre poliþiºti justificând prezenþa în pãdu-
re prin participarea la „un grãtar”.

În cursul zilei de ieri, agentul principal
de poliþie din Gogoºu, Cosmin Mihai Ba-
raliu, a negat orice legãturã cu braconie-
rii, dar n-a putut nici confirma, nici infir-

ma, prezenþa la eve-
nimentul descris. ªi
e regretabil. Fãrã a
mai proceda la alte
conexiuni, ºi ne re-
ferim la grade de ru-
denie, când poliþiºtii
nu zãresc braconie-
rii de lângã ei ºi le mai
þin ºi de ºase, e nor-
mal ca braconajul sã
prolifereze, pânã la
dimensiunile actuale.
ªi e o adevãratã de-
cimare a speciilor de
vânat în toate arealele
Doljului.

Proiectul va beneficia de
un buget total de 304 milioa-
ne de euro, din care 150 de
milioane de euro provin din
Fondul European de Dezvol-
tare Regionalã (FEDR), iar
154 de milioane de euro re-
prezintã contibuþia naþionalã
asiguratã din bugetul de stat,
bugetul autoritãþilor locale ºi,
la solicitarea Comisiei Euro-
pene, contribuþii ale asociaþii-
lor de proprietari, a anunþat
ministrul Dezvoltãrii Regiona-
le, Eduard Hellvig. Datele prezentate de aces-
ta aratã cã peste 220.000 de apartamente au
fost construite în aceastã perioadã la nivel
naþional, fãrã sã fie reabilitate termic.

Gradul de confinanþare a fiecãrui proiect
depus va fi de 60% din FEDR ºi bugetul
stat, restul fiind acoperit de autoritãþile loca-
le ºi asociaþiile de proprietari. Contribuþia de
40% a autoritãþilor locale ºi asociaþiilor de
proprietari va varia în funcþie de veniturile
persoanelor beneficiare. Astfel, dacã mai
mult de jumãtate din proprietari din clãdirea
supusã reabilitãrii termice are un venit me-
diu lunar pe membru de familie sub 150 de
euro, contribuþia asociaþiei locatari va fi de
10%, iar a autoritãþii locale, de 30%.

Dacã mai mult de jumãtate din proprietari
au un venit mediu lunar pe membru de fa-
milie sub 350 de euro, contribuþia asociaþiei
de locatari va fi egalã cu cea a autoritãþii lo-

Comisia Europeanã va finanþa lucrãrile de izolare termicã a blocuri-
lor, prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, condiþia fiind însã
ca în program sã fie incluse blocuri în care locuiesc persoane defavori-
zate ºi familii cu venituri reduse, iar proprietarii sã contribuie cu mini-
mum 10% din sumã. Blocurile eligibile trebuie sã fi fost construite în
intervalul 1950-1990, în municipiile reºedinþã de judeþ ºi în Capitalã,
conform programului aprobat în ºedinþa de miercuri a Guvernului.

cale, respectiv 20%, iar dacã membrii aso-
ciaþiei de locatari au un venit mediu net de
500 de euro, contribuþia asociaþiei va fi de
30%, iar a autoritãþii locale, de 10%.

Proiectele vor putea fi depuse începând
cu 15 octombrie, iar programul va fi funcþi-
onal de la 1 noiembrie 2012, în condiþiile în
care termenul de aprobare a unui proiect nu
ar trebui sã depãºeascã 30 de zile.

Proiectele vor fi aprobate dupã principiul
“primul venit, primul servit”, a spus minis-
trul, care a adãugat cã, în prezent, autoritã-
þile pregãtesc un program asemãnãtor de
creºtere a perfomanþei energetice pentru clã-
dirile de interes ºi utilitate publicã din învã-
þãmânt ºi sãnãtate.

În condiþiile în care se va dovedi un suc-
ces, programul va fi inclus ºi în exerciþiul
financiar 2012-2020 al Uniunii Europene, a
mai spus ministrul Dezvoltãrii.

Una dintre primele modificãri se referã
la promovarea, sub umbrela brandului de
turism al României, a campaniilor de oferte
speciale propuse de operatorii din turism.
Decizia a fost agreatã în Consiliul Consul-
tativ din Turism, iar prima astfel de
campanie care ar putea beneficia de noul
mod de promovare a brandului este
„Vacanþã în þara mea”. Alte programe
propuse a fi promovate în cadrul acestui
pachet sunt „O sãptãmânã de refacere”,
„Decada Balnearã”, „Hai la bãi – wellness
medical”, „Litoralul pentru toþi” sau „O
sãptãmânã la munte”.  

“Este o schimbare de abordare necesa-
rã, dacã vrem sã eficientizãm cheltuirea
acestor bani pentru promovarea turisticã

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului a decis
modificarea modului de promovare a brandului naþional de
turism, prin trecerea de la promovarea brandului axatã pe

eveniment la promovarea bazatã pe serviciile turistice
prestate de indrustia de profil.

a României. Filosofia promovãrii brandu-
lui trebuie îndreptatã cãtre sprijinirea
operatorilor de servicii turistice care
activeazã pe piaþa de profil. Practic, prin
acestã abordare mizãm pe impactul direct
în industria turismului, nu pe cel indirect,
ca pânã acum, manifestat prin susþinerea
unor evenimente”, afirmã ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului,
Eduard Hellvig.

Ministrul spune cã schimbarea de
abordare în domeniul turismului vizeazã ºi
adoptarea unor modificãri în legislaþia care
reglementeazã promovarea brandului. Este
vorba, de exemplu, de promovarea
brandului prin intermediul taberelor
ºcolare, sportivilor olimpici, elevilor ºi

studenþilor participanþi la
olimpiadele ºcolare naþionale
ºi internaþionale. De aseme-
nea, se are în vedere promo-
varea brandului direct prin
touroperatori ºi operatori
hotelieri. Aceºtia ar putea
beneficia de bugete de la
minister, din fondurile
europene alocate României
pentru promovarea brandu-
lui, în funcþie de numãrul de
turiºti strãini atraºi. Propune-
rile au fost formulate de
asociaþiile reprezentative ale
industriei de profil.

Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” – Brân-
duºa din Craiova va organiza mâine, 23 sep-
tembrie, a III-a ediþie a Târgului Jucãriilor.
Acþiunea se va desfãºura dupã oficierea Sfin-
tei Liturghii, în curtea bisericii de pe strada
„Brânduºa” nr. 12. Evenimentul face parte din
seria de acþiuni filantropice desfãºurate la acest
lãcaº, care au ca scop colectarea de fonduri
pentru copii sãrmani.

«Cu toþii avem acasã jucãrii care nu mai
sunt folosite de copiii noºtri, fie pentru cã au
prea multe, fie pentru cã au crescut. Jucãriile
pot fi „readuse la viaþã” ºi pot fi folosite de alþi
copii. Pot participa toþi cei doritori. Condiþiile

Duminicã, în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae” – Brânduºa:

participãrii sunt simple: odatã aduse la Târgul
Jucãriilor, acestea se considerã donate paro-
hiei noastre. Le puteþi aduce înainte sau chiar
în ziua Târgului ºi trebuie sã menþionãm cã
este bine ca jucãriile sã fie curate. Cei care
venim cu jucãrii în ziua Târgului le aºezãm pe
una din mãsuþe, apreciindu-le noi sau volunta-
rii organizatori un preþ. Donatorul sau un vo-
luntar al parohiei, dupã dorinþã, va „vinde” ju-
cãriile copiilor prezenþi la Târgul Jucãriilor», a
precizat pãrintele Gabriel Sorescu, paroh al
Bisericii „Sfântul Nicolae” – Brânduºa.

Banii strânºi în urma acestei acþiuni vor fi
folosiþi pentru ajutorarea copiilor de la Secþia
de Oncopediatrie a Spitalului Judeþean de Ur-
genþã din Craiova. De asemenea, jucãriile rã-
mase vor fi dãruite micuþilor suferinzi de la
aceeaºi secþie. „Este un gest pe care oricare
dintre noi îl putem face – sã contribuim, în
mãsura posibilitãþilor noastre, pentru a veni în
ajutorul acestor copii. Puteþi aduce, în acest
scop, orice fel de jucãrii aflate în stare de func-
þionare. Prin aceste acþiuni ne dorim sã adu-
cem un zâmbet, o razã de luminã în sufletele
acestor copii care trec prin momente dificile”,
a adãugat pãrintele Gabriel Sorescu.
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OPSPI a organizat o licitaþie pentru vânza-
rea pachetului de acþiuni deþinut de Ministe-
rul Economiei la Oltchim, de 54,8% din capi-
tal, ºi a creanþelor deþinute asupra companiei
de AVAS ºi Electrica, însumând circa 410 mili-
oane euro. Creanþele AVAS ºi Electrica nu au
fost adjudecate.

Privatizarea OLTCHIM:
Dan Diaconescu a câºtigat licitaþia
pentru pachetul majoritar de acþiuni
Dan Diaconescu a câºtigat licitaþia pentru preluarea a 54,8% din

acþiunile Oltchim Râmnicu-Vâlcea (Olt), dupã ce a oferit 203 milioa-
ne de lei, cel mai mare preþ, pentru titlurile deþinute de stat. La licita-
þia pentru preluarea pachetului majoritar de acþiuni ºi creanþele Elec-
trica ºi AVAS asupra Oltchim au depus oferte Dan Diaconescu, Aisa
Invest ºi Chimcomplex, firme deþinute de omul de afaceri ªtefan Vuza,
ºi PCC, firmã înregistratã în Germania.

Marius Obreja a declarat, într-o conferin-
þã de presã susþinutã la Prefectura Arad, cã
au fost plãtiþi 75% din pãgubiþii FNI, iar 5.000
de persoane mai aºteaptã sã le fie restituii
bani, în total 35 de milioane de lei. Întrebat de
jurnaliºti când crede cã vor putea fi fãcute
plãþile, preºedintele AVAS a spus cã în toam-
na acestui an va fi emis un act normativ prin
care se va putea face o predictibilitate a des-
pãgubirilor.

“Din cauza numãrului mare de cereri, AVAS
a avut probleme majore în a face aceste plãþi
ritmic. Au fost perioade în care conturile noas-
tre au fost blocate cu titluri executorii depuse
de pãbubiþi care îºi aºteptau restituirea sume-

Preºedintele AVAS, Marius Obreja, a declarat, ieri, cã în aceastã
toamnã va fi emis un act normativ prin care se va putea face o
predictibilitate a despãgubirilor pentru cei 5.000 de pãgubiþi FNI
care nu ºi-au primit banii ºi au de încasat 35 de milioane de lei.

lor. Apreciem cã undeva în aceastã
toamnã, pe baza unui act normativ care
urmeazã sã iasã, vom putea face o pre-
dictibilitate a despãgubirilor, pentru cã
în momentul de faþã ritmul plãþilor nu
mai þine de noi, ci de aceste titluri exe-
cutorii”, a declarat preºedintele AVAS.
Marius Obreja s-a aflat la Arad pentru
a vizita câteva fabrici ºi pentru o întâl-
nire cu oameni de afaceri locali, cãrora
le-a prezentat “oportunitãþile din
portofoliul AVAS”.

În aprilie anul trecut, fostul premier
Emil Boc declara cã AVAS trebuie sã
plãteascã 100 de milioane de euro ca
despãgubiri pentru depunãtorii Fon-

dului Naþional de Investiþii, la care se adaugã
noi sentinþe judecãtoreºti privind alte plãþi de
sute de milioane euro din cauza greºelilor la
FNI, bani care puteau fi folosiþi la salarii ºi
pensii.

În luna februarie a anului trecut, Guvernul
a decis ca sumele repartizate AVAS de la bu-
getul de stat sã nu mai poatã fi executate silit
pânã la 31 decembrie 2013, justificând decizia
prin faptul cã, la AVAS, conturile sunt blocate
integral ºi nu pot fi efectuate niciun fel de plãþi,
ca urmare a popririlor instituite de executorii
judecãtoreºti în temeiul unor titluri executorii
a cãror valoare cumulatã la 1 februarie 2011
este de 176,1 milioane de lei. (Mediafax)

 ”Am oferit 45 de milioane euro fãrã nicio
condiþie ºi vrem sã convingem autoritãþile ca
aceºti bani sã meargã, desigur, sub formã de
împrumut, cãtre fondul de salarii ºi pentru ca-
pitalul de lucru”, a spus Diaconescu. El a adã-
ugat cã astãzi  va prezenta detalii din ofertã
într-o conferinþã de presã.

ªeful OPSPI, Remus
Vulpescu, a declarat cã se
bazeazã pe “veridicitatea”
ofertei pentru achiziþia ac-
þiunilor Oltchim. “Ofer-
tantul Diaconescu Cris-
tian Dan este declarat ad-
judecatar al acþiunilor de-
þinute de Ministerul Eco-
nomiei, prin OPSPI, la Ol-
tchim. Ne bazãm pe veri-
dicitatea ofertei dumnea-
voastrã. Sã fie într-un
ceas bun”, a afirmat Vul-
pescu. Contractul dintre
OPSPI ºi Diaconescu va
fi semnat luni, la ora
10.00. (Mediafax)

Asociaþia „React” prezintã studiul
privind atitudinea ºi comportamen-
tul românilor faþã de colectarea se-
lectivã a deºeurilor de hârtie ºi utili-
zarea produselor din hârtie reciclatã,
realizat în cadrul proiectului „Dezvol-
tarea economiei sociale prin înfiinþa-
rea ºi dezvoltarea întreprinderilor
sociale”.

 Conform studiului, 51% din
respondenþii de la nivel naþional de-
clarã cã depoziteazã maculatura se-
parat de restul gunoiului, chiar dacã
peste jumãtate din aceºtia (54%) nu
are în dotare o pubelã sau un tom-
beron special. Mai mult, acest com-
portament nu este generat de o mo-
tivaþie financiarã: doar 11% din cei
care colecteazã maculatura susþin cã
intenþioneazã sã comercializeze can-
titatea strânsã într-un centru de co-

Ieri, echipa mobilã a Direcþiei Jude-
þene pentru Accize ºi Operaþiuni Va-
male Olt, unitate subordonatã Direc-
þiei Regionale pentru Accize ºi Opera-
þiuni Vamale Craiova, împreunã cu lu-
crãtorii din cadrul IPJ Olt, au efectuat
un control având ca obiect verificarea
modului de achiziþie, deþinere ºi
comercializare a produselor ener-
getice, la o societate comercialã
distribuitoare de produse ener-
getice de pe raza judeþului Olt.
În urma verificãrilor efectuate, in-
spectorii vamali au constatat, în
plus faþã de stocul declarat, can-
titatea de 2.260 de litri de benzi-
nã pentru care nu au putut fi pre-
zentate documente de prove-
nienþã. „Pentru încãlcarea preve-
derilor legale în vigoare, autori-
tatea vamalã a dispus confisca-

Pe raza municipiului Craiova s-a exe-
cutat, zilele trecute, o serie de verifi-
cãri la mai multe societãþi comerciale
care îºi au sediul în Piaþa Centralã. În
urma acestor controale, inspectorii
vamali au descoperit 6.120 de bucãþi
de þigarete netimbrate sau cu marcaje
fiscale de Republica Moldova ºi fãrã
documente de provenienþã, ascunse

Colectarea selectivã ºi reciclarea deºeurilor,
acte fireºti de responsabilitate socialã

lectare. De asemenea, 72%
din respondenþi ºtiu de exis-
tenþa produselor din hârtie
reciclatã, iar 64% din aceº-
tia le ºi folosesc. Cele mai
utilizate produse de acest
gen sunt: hârtia igienicã,
ºerveþelele, pungile, pro-
soapele ºi batistele de hâr-
tie, colile de scris, caietele
ºi plicurile.

«Studiul nostru aratã fap-
tul cã din ce în ce mai mulþi
români considerã colectarea
selectivã ºi reciclarea deºeu-
rilor acte fireºti de responsabilitate
socialã individualã. Prin proiectul
nostru, Asociaþia „React” sprijinã
dezvoltarea durabilã a comunitãþilor
locale, reciclând maculatura strânsã
pe plan local ºi producând în ºi pen-

tru comunitate obiecte din hârtie
reciclatã», a declarat Anca ªte-
fan, managerul proiectului. 
150 de noi locuri de muncã

pentru persoane
cu dizabilitãþi

Studiul iniþiat de Asociaþia
„React” a fost realizat în 2011, la
nivel naþional, pe un eºantion de
1.010 persoane selectate aleator,
cu vârsta de peste 18 ani, din

mediul urban. Datele cercetarii sunt
confirmate de creºterea cu 20% a ex-
porturilor de maculaturã ale Româ-
niei în 2010 faþã de 2009 ºi scãderea,
cu acelaºi procent, a importurilor
(sursa: Organizaþia Naþiunilor Uni-
te pentru Alimentaþie ºi Agricultu-
rã). Conform Comisiei Europene, n
prezent aproape jumãtate din pro-
ducþia de hârtie din Europa se ba-
zeazã pe hârtia reciclatã, n creºtere
cu 25% faþã de 1998. Astfel, în func-
þie de cerinþele tehnice, pe piaþã exis-
tã atât produse realizate dintr-o com-
binaþie de hârtie reciclatã cu fibre
de celulozã, cât ºi produse realizate
100%  din hârtie reciclatã sau 100%
din fibre de celulozã.

Proiectul se desfaºoarã pe dura-
ta a 32 de luni ºi are ca finalitate
înfiinþarea a ºase întreprinderi so-
ciale n cinci din cele opt regiuni de
dezvoltare ale României –  Bucu-
reºti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-
Vest Oltenia ºi Sud Muntenia –ºi
crearea a 150 de noi locuri de muncã
pentru persoane cu dizabilitãþi ºi
persoane care trãiesc din venitul
minim garantat.

MARGA BULUGEAN

Întreprinderile sociale nfiin-
þate n cadrul acestui proiect vor
derula activitãþi n domeniul re-
ciclarii ºi al prelucrãrii hrtiei re-
ciclate (patru dintre ntreprin-
deri), dar ºi de call center ºi reci-
clare mase plastic. Produsele re-
alizate de acestea vor fi comer-
cializate sub brandul “Fabrica de
Bine”.

re întregii cantitãþi, a cãrei valoare de-
pãºeºte suma de 14.000 de lei. Cazul a
fost preluat de organele de cercetare
penalã pentru continuarea cercetãri-
lor”, se precizeazã într-un comunicat a
DRAOV Craiova.

MARGA BULUGEAN

în diverse locuri în standurile a douã
societãþi comerciale. Inspectorii vamali
au reþinut în vederea confiscãrii þigare-
tele, a cãror valoare depãºeºte 3.100
de lei, iar societãþile în cauzã le-au fost
aplicate amenzi în cuantum de 40.000
de lei. „Inspectorii vamali din cadrul Di-
recþiei Regionale pentru Accize ºi Ope-
raþiuni Vamale Craiova ºi direcþiile ju-

deþene pentru accize ºi operaþiuni
vamale din subordine au aplicat în
primele trei zile ale acestei sãptã-
mâni amenzi în cuantum de 103.600
de lei ºi au confiscat 6.120 de bu-
cãþi de þigarete ºi 42 de litri de bãu-
turi alcoolice, fãrã marcaje fiscale ºi
fãrã documente de provenineþã”,
se precizeazã într-un comunicat de
presã al DRAOV Craiova.

MARGA BULUGEAN
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În aºteptarea unui telefon,
fostul primar al

Craiovei Antonie
Solomon ºi-a luat
un rãgaz de ’apte
zile pentru a se
decide dacã va
candida sau nu
pentru
Parlamentul
României.
Solomon nu a
dorit sã
dezvãluie dacã
îºi doreºte un
mandat de
deputat sau
unul de senator

ºi nici partidul pe care îl va reprezenta. Singura
certitudine în ceea ce priveºte viitorul sãu politic
este cã, dacã se va decide sã facã pasul spre
Parlament, va candida pe Colegiul nr. 1.
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Intenþia lui Antonie Solomon era ca, în
conferinþa de presã de ieri, de la sediul par-
tidului, sã-ºi anunþe condiþiile în care va
candida la alegerile parlamentare din de-
cembrie. „Vã aºteptaþi, probabil, la o ºtire
importantã pe care doream sã o livrez pre-
sei astãzi (n.r. – ieri), dar o amân pânã la
1 octombrie. Aº fi vrut sã vã fac cunos-
cutã decizia mea, dar sunt indecis acum.
Nu vreau sã vã mint. Mi-am minþit fami-
lia, prietenii, dar nu presa ºi pe craioveni”,
a spus Solomon, în deschidere. Nici la in-
sistenþele presei acesta nu a dorit sã-ºi dez-
vãluie intenþiile cu privire la viitorul sãu
politic. «Decizia mea sper sã o iau cât mai
repede posibil, pânã la 1 octombrie. Tre-
buie sã am curaj sã spun „da”, fiindcã sunt
un om curajos. Mai aºtept puþin, fiindcã
nu aº vrea sã mã pripesc. Sã mai aºtept
’apte zile nu e o eternitate, dar pe 1 oc-
tombrie promit cã o sã auziþi ceea ce tre-
buie din partea mea», a mai spus acesta.

Douã persoane  i-au
reproºat înfrângerea

Pe de altã parte, Solomon, care este pre-
ºedintele UNPR Dolj, a recunoscut cã nu

Solomon, Solomon, Solomon, Solomon, Solomon,      la unla unla unla unla un     telefontelefontelefontelefontelefon
de Parlamentde Parlamentde Parlamentde Parlamentde Parlament

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

se simte în apele lui nici în acest partid. El
a mãrturisit cã dezamãgirea îi provine din
faptul cã, dupã pierderea alegerilor locale,
au existat „douã persoane” în UNPR care
i-au reproºat acest lucru. „Unii au zis cã
au rãmas dezamãgiþi de mine la UNPR
pentru cã nu se aºteptau sã nu ies primar
ºi sã nu îi aduc pe ei la 50%, cum am
spus eu. Criteriul de performanþã era 50
plus unu la consilieri ºi primarul Craiovei.
Nu am putut mai mult, a fost valul schim-
bãrii. Ei au fost organizaþi foarte bine, iar
noi – niºte amatori. Exact cum ar juca o
echipã de Divizia A cu una de Divizia C,
asta a fost diferenþa între lupta UNPR cu
USL, pe plan local ºi în toatã þara. Am în-
þeles-o târziu. Mi-am dat seama pe la ora
11.00 cã nu am nici o ºansã. Seara, pe la
ora 18.00, toate conturile erau încheiate,
atunci am ieºit ºi mi-am recunoscut în-
frângerea”.

„Mã simt un pic trãdat
de partid”

Fãrã a nominaliza persoanele, Solomon
a recunoscut cã, de atunci, nu mai are o
comunicare bunã cu conducerea centra-

lã a partidului. „Nu prea
sunt activ la partid. Mã
întreb ºi eu câteodatã
dacã mai sunt sau nu
preºedinte. Nu am vor-
bit cu preºedintele de
partid de o lunã ºi ceva”,
a menþionat acesta. În
plus, Solomon susþine cã
se simte „un pic trãdat”
de partid întrucât, deºi a
scos cel mai mare scor
pe þarã la alegerile loca-
le, organizaþia de la Dolj
nu a primit „locuri secu-
rizate” pentru Parla-
ment. „Un pic aºa m-am
simþit ºi eu trãdat. Pen-
tru cã atunci când ai
27%, într-o localitate
din þarã, iar în rest ai 1
sau 2% ºi tu iei niºte ho-
tãrâri... ªi atunci am zis
cã asta e regula, stãm
mai departe. Am un res-

pect deosebit pentru Gabriel Oprea, dar
nu e vorba de persoane, ci de atitudine.
Noi, cei mai buni din þarã, am fost lãsaþi
mai la o parte când se luau deciziile la
nivel central”, a explicat Solomon. Însã,
dacã vreunul dintre colegii sãi, Gheorghe
Bicã ºi Mihail Genoiu, vor candida, chiar
ºi cu susþinerea USL, Solomon spune cã
îi va sprijini.

Se pregãteºte
pentru Colegiul nr. 1

Pe fondul acestor dezamãgiri, Solomon
nu exclude varianta de a candida fãrã si-
gla UNPR în spate. Acesta a spus cã aº-
teaptã un telefon din partea unui om poli-
tic, altul decât preºedintele þãrii, de sfatu-
rile cãruia va þine cont în luarea deciziei
finale. „Aºtept ºi eu un telefon ºi vã voi
anunþa ce am hotãrât”, a spus acesta. În-
trebat dacã ºi-a negociat candidatura ºi cu
alte partide, Solomon a rãspuns cã nu a

avut astfel de discuþii cu nici o formaþiu-
ne. „Nu am avut negocieri ºi cu alte parti-
de. Cu Dan Diaconescu m-am întâlnit la
un botez. Atât. Am discutat, ne-am salu-
tat, apoi l-am sunat ºi nu mi-a rãspuns”.

Potrivit lui Solomon, singurul lucru cert
în ceea ce-l priveºte este colegiul pe care
va merge. În cazul în care va lua decizia sã
intre în lupta pentru un mandat de parla-
mentar, deputat sau senator, Solomon spu-
ne cã va fi pe Colegiul nr. 1, Senat (Bul-
zeºti, Goeºti, Mischii, Murgaºi, Breasta,
Izvorul Rece, Cernele ºi cartierele Brestei,
Craioviþa Nouã, Calea Unirii) «Dacã voi
candida – deci dacã, cu un „dacã” mare de
tot – voi fi pe Colegiul nr. 1, asta ca sã le
spuneþi ºi adversarilor cã mã vor întâlni
acolo».

Bucureºtiul,
prea scump pentru
parlamentarul Solomon

Solomon recunoaºte, în acelaºi timp, cã
nu þine neapãrat sã ajungã în Parlament,

întrucât politica la nivel înalt nu este punc-
tul sãu forte. „Nu prea mã trage aþa spre
Parlament. Nu vãd rostul meu acolo, aici
e familia mea. Eu vreau sã-mi simplific
viaþa, nu sã o complic, deci nu îmi place
în Parlament. Aºtept ºi altceva de la viaþã,
nu doar înjurãturi ºi rãutãþi”. Mai în glu-
mã, mai în serios, Solomon crede cã viaþa
de parlamentar în Bucureºti este costisi-
toare chiar ºi pentru el. „Crezi cã pot sã
fac ceva în Parlament, eu, Solomon? Eu
nu mi-aº dori sã fiu parlamentar, pentru
cã în Bucureºti este cheltuialã mare. Eu
nu stau în solda de 40 milioane pe lunã,
aºa cã mã îngrozesc când mã gândesc
dacã ajung sau dacã mã hotãrãsc. E chel-
tuialã mare în Bucureºti. Eu am bani, dar
ºtii cum e, tot iei, tot iei... Nu cred cã pot
sã fiu o forþã pentru craioveni acolo, sã
fiu o voce puternicã, pentru cã sunt un
om singur ºi nu prea ºtiu jocurile acestea
politice, mã depãºesc”, a motivat Antonie
Solomon.
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Potrivit datelor publicate de So-
cietatea Românã de Alzheimer, în
Europa, circa 5 milioane de oameni
suferã de demenþã, boala Alzhei-
mer fiind cea mai comunã formã
de demenþã. Realitatea ar putea fi
însã mult mai îngrijorãtoare întru-
cât, la nivel european, estimãrile
aratã faptul cã, dintre persoanele
cu demenþã, sunt diagnosticaþi
efectiv doar între 30 ºi 50% dintre
bolnavi. În plus, s-a arãtat cã, în
medie, sunt necesari trei îngrijitori
care sã se ocupe de o singurã per-
soanã cu demenþã. Astfel, calita-
tea vieþii a peste 1 milion de oa-
meni este afectatã.

Un impediment este ºi faptul cã,
în România, demenþa nu este con-
sideratã o problemã majorã de sã-
nãtate publicã ºi pentru societate.
Atât bolnavul, cât ºi îngrijitorii
acestuia au nevoie de sprijin con-
stant prin informare, ajutor moral,
asigurarea continuitãþii asistenþei

medicale în cadrul unei reþele des-
tinate persoanelor care suferã de
aceastã boalã, precum ºi servicii
adecvate de specialitate.

În acest moment, dintre cele
aproximativ 200.000 de persoa-
ne suferinde, doar 35.000 sunt
diagnosticate.

Pacienþii cu Alzheimer,
stigmatizaþi

În acest context, specialiºtii
afirmã cã foarte importantã este
diagnosticarea persoanelor sufe-
rinde de demenþã. Bunãstarea
acestora este, de asemenea, ra-
portatã la modul general de înþe-
legere a demenþei. De multe ori,
persoanele suferinde sunt stigma-
tizate ºi în consecinþã, mai puþin
susþinute de comunitate.

Foarte dificil de analizat este
ºi modalitatea în care demenþa
afecteazã calitatea vieþii unei per-
soane. În general, abilitatea de a

se alimenta ºi de a merge rãmâ-
ne, dar abilitãþile necesare pen-
tru a face cumpãrãturi, operaþi-
uni financiare sau orientarea în
spaþii familiare se pierd devreme.
Problema de reamintire a eveni-
mentelor recente este unul din
principalele simptome recunos-
cute. Problemele de memorie

sunt legate de orientarea tempo-
ralã ºi spaþialã, pierderea lucru-
rilor ºi inabilitatea de a recunoaºte
persoane ºi obiecte familiare.
Comportamentele inadecvate –
neliniºtea, plânsul, dezinhibiþia,
comportamentul periculos, apa-
tia – sunt deseori conectate cu
anxietatea, depresia ºi îngrijora-
rea datorate haosului mental ca-
uzat de demenþã.

Cauzele bolii rãmân
controversate

În ceea ce priveºte cauzele,
acestea rãmân controversate.
Pânã acum au fost incriminaþi o
serie de factori. Pe scurt, în pre-
zent se cunoaºte mai mult despre
leziunile existente în creierul unui

bolnav de Alzheimer decât despre
cauzele care au dus la aceste mo-
dificãri. Cert este cã existã o ca-
uzã geneticã la unele dintre cazuri,
iar acolo unde nu, responsabili
sunt o serie de factori de risc care
duc la îmbolnãvire. Fiind vorba de
o îmbãtrânire a creierului, toþi fac-
torii care contribuie la aceasta pot
fi incriminaþi: stresul, vârsta, bo-
lile cardio-vasculare – cardiopa-
tie ischemicã dureroasã, hiperten-
siune arterialã – expunerea la sub-
stanþe toxice ºi radiaþii, nivel ridi-
cat de colesterol, alcoolismul sau
fumatul.

De Ziua Mondialã Alzheimer,
marcatã în fiecare an pe data de
21 septembrie, specialiºtii atrag
atenþia cã sunt necesare mãsuri
care sã asigure asistenþã medica-
lã decentã ºi asistenþa socialã pen-
tru pacientul cu demenþã, inclu-
siv evaluarea clinicã regulatã a
persoanei cu demenþã în timpul
evoluþiei bolii. De asemenea, ar fi
necesare programe de informare
ºi educaþie pentru familie, cam-
panii de destigmatizare, evaluarea
nevoilor persoanelor cu demenþã,
precum ºi pe cele ale îngrijitorilor
lor. Nu în ultimul rând, se urmã-
reºte realizarea unui Registru Na-
þional de Demenþã ºi realizarea
Registrului de Cazuri Sociale/per-
soane fãrã familie.

Medicii avertizeazã cã numãrul persoanelor
diagnosticate cu boala Alzheimer creºte de la un
an la altul. În plus, aceastã afecþiune, ca ºi cele-
lalte forme de demenþã sunt cel mai adesea dia-

gnosticate în fazele tardive. Iar perioada de su-
pravieþuire din momentul punerii diagnosticului
este de aproximativ trei ani ºi jumãtate, în com-
paraþie cu evoluþia obiºnuita a bolii de 8-12 ani.

Statistici îngrijorãtoare: numãrul
bolnavilor cu Alzheimer, în creºtere

Sãptãmâna aceasta, ministrul Sãnã-
tãþii, Vasile Cepoi, s-a întâlnit cu recto-
rii Universitãþilor de Medicinã ºi Farma-
cie pentru a discuta pe marginea condi-
þiilor în care se va organiza concursul
de intrare în Rezidenþiat. În urma con-
sultãrilor, s-a stabilit ca probele sã aibã
loc duminicã, 25 noiembrie a.c.

La fel ca anul trecut, ºi în acest an
concursul se va desfãºura, descentrali-
zat, în ºase centre universitare din þarã
la Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca, Târgu
Mureº, Timiºoara ºi Craiova pentru toa-
te domeniile, respectiv medicinã, medi-
cinã dentarã ºi farmacie, pe baza ace-
leiaºi bibliografii ºi tematici. Acestea
sunt deja publicate pe pagina de web a
Ministerului Sãnãtãþii, www.ms.ro, ºi în

revista de specialitate, „Viaþa Medi-
calã”, unde pot fi consultate. Conform
discuþiilor, fiecãrui centru universitar îi
vor fi arondate ºi judeþele pentru care
se organizeazã rezidenþiat pe post.

Noutãþi la Rezidenþiat
Rezidenþiatul din data de 25 noiem-

brie aduce ºi o serie de noutãþi. Spre
exemplu, va fi organizat concurs de re-
zidenþiat pe post ºi pentru spitalele cli-
nice, nu numai pentru spitalele mici.
Toate acestea pentru a-i încuraja pe ti-
nerii medici sã-ºi continue cariera pro-
fesionalã în þarã. De asemenea, numã-
rul posturilor scose la concurs nu se va
mai stabili aleator, numai pe criterii is-
torice, ci în funcþie de dinamica de per-

sonal din ultima perioadã.
Desigur, existã ºi as-

pecte  care  nu au fos t
puse încã la punct. Deta-
liile legate de Rezidenþiat
vor fi însã cunoscute pânã
la mijlocul lunii octom-
brie. Atunci vor fi publi-
cate numãrul locurilor, al
posturilor scoase la con-
curs, precum ºi perioada
de înscriere sau condiþii-
le care trebuie îndeplini-
te pentru înscrierea. Toa-
te aceste informaþii vor
putea fi consultate pe pa-
gina of ic ia lã  de  web
www.rezidentiatinfo.ro.

Anul trecut, la Univer-
sitatea de Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova au susþinut concursul de Reziden-

Reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii au hotãrât ca, anul
acesta, Rezidenþiatul sã aibã loc pe data de 25 noiembrie.
Ca o noutate, pentru prima datã concursul pe post va fi
organizat ºi pentru spitalele clinice.

Rezidenþiatul, programat pe 25 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 25 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 25 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 25 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 25 noiembrie

þiat peste 500 de absolvenþi de Medici-
nã din mai multe judeþe.
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Profesorul Jean Askenasy s-a
născut într-o familie de evrei ro-
mâni as imilaţi din Craiova, este
absolvent al Colegiului Naţional
„Carol I”, apoi al Facultăţii de Me-
dicină din Cluj, promoţia 1954, iar
în 1969 a obţinut titlul de Doctor
în Ştiinţe al Universităţii „C.I .
Parhon”. A fost şeful Secţiei de Ne-
urologie la Spitalul nr. 2 CFR până
în 1972, când a emigrat în Israel,
lucrând în continuare la Spitalul
Universitar Ichilov, la Institutul de
Ştiinţe Weitzman şi la Centrul Me-
dical Universitar Sheba. În 1980 a
ajuns în SUA ca profesor asociat
la Universitatea New York, Mount-
Sinai School of Medicine, iar în
1986 – la Universitatea Pierre et
Marie Curie şi la Clinica Charcot a
Spitalului Salpetriere, în Franţa. În
1981 a devenit Cetăţean de Onoa-
re al oraşului Yeruham.

În 1963 i s-a conferit, în Fran-
ţa, medalia „Journées Internatio-

„Întâlnirile SpectActor”: Despre humor,
văzut de neurologul Jean Askenasy

„Întâlnirile SpectActor” ale Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova vor fi reluate în formatul obişnuit
duminică, 7 octombrie. Invitatul special al acestei ediţii de
toamnă este Jean Askenasy, profesor de Neurologie la Uni-
vers itatea Tel-Aviv, membru de  Onoare al Socie tăţii
Franceze de Neurologie şi al Academiei de Ştiinţe Medica-
le Române, membru al Academiei de Ştiinţe New York, de-
corat cu Meritul Academic al Academiei Române. Jean As-
kenasy va susţine, de la ora 11.00, pe scena Sălii „Amza
Pellea”, conferinţa „Despre humor, văzut de un neurolog”.

Următorul invitat al „Întâlni-
rilor SpectActor” – eveniment
cultural iniţiat încă din anul 2009
– va fi criticul şi istoricul literar
Dan C. Mihăilescu, care va
conferenţia duminică, 14 oc-
tombrie, de la ora 11.00, în Sala
„I.D. Sîrbu” a Naţionalului cra-
iovean, pe tema „I.L. Caragia-
le: aliatul perfid sau duşma-
nul complice?”.

Manifestarea se va desfăşu-
ra în cadrul Săptămânii Cara-
giale, organizată de TNC în pe-
rioada 9-14 octombrie şi al cărei program mai include spectacole ale
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Teatrului „Masca” din Bucu-
reşti, Centrului Cultural „Jean Bart” din Tulcea ş.a., ca şi spectacolul
lui Tudor Gheorghe „Nu se poate cu de toate”.

Printre cei care au conferenţiat până în prezent la Naţionalul cra-
iovean se numără personalităţi precum Ion Caramitru, Radu Beligan,
Varujan Vosganian, Andrei Marga, Solomon Marcus, Răzvan Theo-
dorescu, Matei Vişniec, Gabriela Adameşteanu, Principele Radu al
României, Dan Grigore, Cristian Ţopescu, Eugen Negrici, George
Banu, Florin Zamfirescu, Adrian Cioroianu, Adrian Streinu Cercel.

nales de Grenoble”, iar în 1995 –
medalia „Pierre Castaigne”. În
1999 a fost învestit Înalt Ofiţer al
Ordinului Mono, în Togo, iar în
2003 Academia Română l-a distins
cu „Meritul Academic”. În prezent

este preşedintele Societăţii Israe-
liene de Cercetare a Somnului.

Profesorul Jean Askenasy a
scris nenumărate articole ştiinţifi-
ce de referinţă în domeniul neuro-
logiei ş i al medic inei somnului.

Este autorul lucrărilor „Violenţa”
(1995,  Dartmouth Publishing
Company, Sidney, 1995), „Som-
nul, treimea cenuşie a vieţii” (Ed.
Oram, 1996) şi „Creierul şi uni-
versul său” (Ed. Hasefer, 2007).
A publicat ş i volumul „Dosarul
148074” (2008), povestea dosa-
rului său de la Securitate. Cartea
este dedicată fostului prim-minis-
tru al Israelului, Golda Meyr, di-

rectorului ei de cabinet, Simba Di-
nitz, şi lui Şeike Dan, care, împre-
ună, au reuşit să obţină aprobarea
de emigrare a „refuznicului” Jean
Askenasy şi a familiei sale. Golda
Meyr, în cadrul vizitei sale din pri-
măvara lui 1972 în România, i-a
cerut preşedintelui Nicolae Ceau-
şescu aprobarea cererii sale de
emigrare.

MAGDA BRATU

Acţiunea face parte din proiectul „Citeşte,-mă!”, imple-
mentat de Centrul de Voluntariat „Voluntaris”, în parteneriat
cu Primăria municipiului Craiova, Palatul Copiilor, Casa de
Cultură „Traian Demetrescu”, Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Dolj şi C.E.R.T.

Fiecare participant este invitat să aducă o carte pe care o
va oferi în schimbul alteia sau va putea împrumuta o lucrare
pe care o va înapoia în următoarele ediţii ale proiectului „Ci-
teşte,-mă!”. „Am ales să organizăm evenimentul într-un ca-
dru non-formal, în care persoanele interesate de lumea fasci-
nantă a literelor pot socializa, discuta despre opere, personaje
de roman, scriitori sau, pur şi simplu, despre plăcerea de a
citi”, spune Laura Preoţeşoiu, coordonator al Centrului de
Voluntariat „Voluntaris” din Craiova.

Înfiinţată în luna martie a anului 2006, ca un program per-
manent al Asociaţiei Române a Tinerilor cu Iniţiativă, organi-
zaia este afiliată Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat.
Misiunea sa este de a promova voluntariatul şi responsabilita-
tea socială ca principii de bună practică în dezvoltarea comu-
nitaţii craiovene. MAGDA BRATU

Schimb de cărţi, în cadrul
proiectului „Citeşte,-mă!”

Centrul de Voluntariat „Voluntaris” organizează
astăzi, 22 septembrie, între orele 16.00 şi 21.00, pe
esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova, biblioteca în aer liber „Citeşte,-mă!”. În fapt,
un schimb de carte neconvenţional!

„Citeşte! Ci-
tind mereu, cre-
ierul tău va de-
veni un labora-
tor  de idei ş i
imagini din care
vei întocmi înţe-
lesul şi filosofia
vieţii”. (Mihai
Eminescu)

Elevii claselor a II-a A (profesor
Carmen Popa),  a IV-a C (profesor
Valentina Creţan) şi a VI-a A (profesor
Katerina Anghel), de la Şcoala „Mir-
cea Eliade” din municipiu, au
plantat, ieri, 60 de puieţi de mă-
lin american în Parcul „Roma-
nescu”, puieţii fiind puşi la dis-
poziţie de Ocolul Silvic Amara-
dia. La acţiune au participat, de
asemenea, părinţi ş i bunic i ai
elevilor.

Elevii au fost instruiţi că plan-
tarea de copaci este importantă
pentru noi toţi, astfel că, ieri, cu
mult entuziasm, folosind unelte
mai mari decât ei, s-au străduit
să planteze fiecare câte un pom.
Ei spun că în acest fel contri-

Au plantat copaci,
pentru pace

Elevii claselor a II-a A şi a VI-a A şi C de la Şcoala
Gimnazială “Mircea Eliade” din Craiova au participat,
ieri, la un eveniment desfăşurat la nivel global, cu oca-
zia Zilei Internaţionale a Păcii – zi denumită astfel de
Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1981. Mai exact,
copiii au plantat 60 de puieţi de mălin american, în
Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiu.

buie şi vor ajuta Organizaţia Naţiuni-
lor Unite să atingă cele opt obiective
globale de dezvoltare ale mileniului.

Evenimentul marcat de aceşti copii

face parte din „Plant a tree for Peace
2012”, campanie organizată de Lear-
ning about Forests – LEAF şi ENO-
Environment Online, o şcoală globală
virtuală pentru creşterea responsabili-
tăţii faţă de mediu şi dezvoltarea sus-
tenabilă. Şc olile din întreaga lume
abordează aceleaşi subiecte cu privire
la mediul înconjurător şi împărtăşesc
rezultatele activităţii de învăţare în co-
munităţile din care provin şi lumii în-
tregi prin Internet.

«Vrem să aducem şi noi un mesaj
de pace prin aceşti copaci firavi. Pa-
cea este fragilă în întreaga lume. Prin
gestul nostru şi al altor copii din alte
ţări participante în proiectul „Plant a
tree for Peace” vrem să atragem aten-
ţia adulţilor să nu transforme Pămân-
tul într-un teatru de război. Planeta este
şi a noastră!», au transmis copiii prin

disc ursul ş i prin
acţiunea lor nobilă.

Ac es t ev en i-
ment a dobândit
din c e în c e mai
mult succ es  an de
an.  De exemplu,
anul trec ut, pes te
5.000 de şc oli din
132 de state de pe
glob  a u p la nt at
600 .000  de c o-
pa c i în  c u rs ul
ac es tei zile.

CARMEN
ZUICAN
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COMENTAR IU

Pentru prima datã dupã ce lup-
tele cu taurii au fost importate din
Spania, corida a intrat în arena
Consiliului Constituþional. Cauza a
fost susþinutã în faþa Consiliului la
11 septembrie, iar decizia a fost
luatã ieri, 21 septembrie. La origi-
nea acestei sesizãri s-au aflat douã
asociaþii: Comitetul radical antico-
ridã (CRAC Europa) ºi Drepturile
animalelor. Invocat a fost un arti-
col din Codul Penal francez (521-
1), potrivit cãruia „comiterea unui
act de cruzime faþã de un animal
domestic sau de companie þinut în
captivitate este pedepsitã cu doi ani
de închisoare ºi 30.000 de euro
amendã”. Aceste dispoziþii, preci-

zeazã textul în alineatul 7, „nu sunt
aplicabile luptelor cu taurii când
tradiþia localã neîntreruptã poate fi
invocatã”. Pentru avocatul celor
douã asociaþii, Eric Verriele, aceas-
tã distincþie privind drepturile ani-
malelor în funcþie de context este
incompatibilã „cu principiul egali-
tãþii înaintea legii”. Noþiunea de
„tradiþie localã neîntreruptã” este
prea vagã pentru a stabili o regulã,
menþionatul aliniat trebuind abro-
gat. În caz contrar, întregul text
urmând a fi declarat neconstituþi-
onal. Avocatul Observatorului na-
þional al culturii taurinelor (ONCT)
ºi Uniunii oraºelor franceze care
preferã coridele, susþine principiul

egalitãþii în faþa legii, dar invocã
„interesul general”. Alãturi de „plu-
ralismul cultural, social ºi regional”
el a mai menþionat cã „animalul nu
beneficiazã de nici un drept abso-
lut” ºi cã ar putea fi vânat sau cres-
cut pentru consum. Întrebarea la
care trebuia sã rãspundã ieri gar-
dienii Constituþiei – corida se poa-
te þine în unele locuri ºi în altele nu
– pãrea simplã, în schimb dezba-
terile juridice s-au arãtat mult mai
complexe. La 11 iunie a.c., minis-
trul de Interne, Manuel Valls (foto),
a evocat cã „tauromachia (n.r. –
luptele cu taurii, corida)” reprezintã
„o culturã care trebuie prezerva-
tã”. De la introducerea în Franþa,
la mijlocul secolului al XIX-lea,
acest spectacol crud, cu reguli
extrem de interesante, în care
moartea constituie finalul, n-a în-
cetat sã suscite pasiuni. Patru sunt
regiunile din Franþa (Midi-Pirinei,
Aquitaine, Languedoc-Roussilon,
Provence-Alpi-Coasta de Azur)
care gãzduiesc luptele cu taurii.
Ieri, Consiliul Constituþional a
respins recursurile asociaþiilor care
militeazã împotriva „tauroma-
chiei”. Criteriul de „tradiþie localã
neîntreruptã” înscris în Codul Pe-
nal pentru exceptarea de sancþiuni
este „precis, obiectiv ºi raþional” a
reþinut Consiliul Constituþional, re-
levând cã aceste excepþii se aplicã

regiunilor cu tradiþie, aºa cum se
aplicã ºi luptelor de cocoºi în An-
tile. Aceste practici tradiþionale,
altfel autorizate, nu atenteazã la
drepturile constituþionale proteja-
te, a decis înalta jurisdicþie, prezi-
datã de Jean Louis Debre. Legis-
latorul poate schimba legea dacã
doreºte. Imediat, comitetul radical
anticoridã (CRAC) a declarat cã
„noi suntem în dictatura luptelor
cu taurii”, dupã decizia Consiliului
Constituþional. Jean Pierre Carri-
gues, preºedinte al CRAC, a cali-
ficat decizia „politicã ºi nu juridi-
cã”. „Când domnul Valls a declarat
cã va face totul pentru apãrarea
coridei”, la 11 septembrie a.c., „am
înþeles bine cã este o decizie politi-
cã. Aceasta nu este decât o bãtã-
lie”. Potrivit unui sondaj Ifop, fran-
cezii sunt împãrþiþi: 48% sunt în
favoarea interzicerii coridei ºi 42%
doresc continuarea acestora. Ca un
detaliu, cunoscuþii actori Brigitte
Bardot, Jean Paul Belmondo ºi Alain
Delon s-au declarat împotriva lup-
telor cu taurii. Mai existã o petiþie
CRAC cu 1.600 de semnãturi ºi
urmãtoarea cale de atac este acum
Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului. ªi, de asemenea, prin re-
þelele de socializare, o presiune a
opiniei publice asupra Adunãrii Na-
þionale pentru modificarea legii ºi
desfiinþarea luptelor cu taurii.
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Mai multe tabere în care locuiau
între 300 ºi 450 de romi, în trei
localitãþi situate la periferia Parisu-
lui, au fost evacuate joi, a anunþat
Prefectura. O tabãrã de nomazi în
care locuiau aproximativ 200 de
romi a fost evacuatã la Saint-Ouen-
l’Aumône, la periferia de nord a
capitalei Franþei. Alte tabere au fost
demolate în Champs-sur-Marne,
Chelles ºi Bussy-Saint-Georges, în
baza unor ordonanþe judecãtoreºti
în acest sens, a asigurat Prefectu-
ra. „Aceste tabere sunt în situaþii
sanitare ºi de igienã extrem de pre-
care, atât pentru persoane, cât ºi
pentru populaþia care locuieºte în
vecinãtate”, a explicat instituþia.
Potrivit lui Romain Gerland, copre-
ºedintele asociaþiei Turbulences

Între 300 ºi 450 de romi,
evacuaþi  din trei zone

de la periferia Parisului Douã cinematografe din
oraºul Peshawar, în nord-
vestul Pakistanului, au fost
incendiate, ieri, de manifestanþi
furioºi din cauza difuzãrii pe
Internet a filmului american
antiisilam „Inocenþa musulma-
nilor”, a anunþat poliþia. Cel
puþin 15 persoane au fost
rãnite, printre care una grav, în
timpul ciocnirilor dintre
poliþiºti ºi cei care manifestau.
Un manifestant a fost rãnit de
focurile de armã trase de un
agent de securitate de la unul
dintre cinematografe, care a
deschis focul asupra mulþimii
ce a devastat ºi incendiat sala,
a declarat pentru AFP un
oficial din cadrul poliþiei,
Gohar Alir. Aproximativ 250 de
manifestanþi s-au îndreptat

Cinematografe incendiate în
Pakistan, cel puþin 15 rãniþi

Marne-la-Vallée, care a venit în
sprijinul celor 20 de locuitori ai ta-
berei din Champs-sur-Marne, mulþi
dintre romi au probleme grave de
sãnãtate. „Majoritatea acestor per-
soane sunt foarte bolnave. Ele erau
monitorizate, (...) acum totul va
înceta, deoarece nu vom ºti unde
sã le gãsim”, ºi-a exprimat el re-
gretul. Doar douã persoane au
fost relocate, a precizat Prefec-
tura, deoarece cei 20 de romi din
Champs-sur-Marne, aparþinând
toþi aceleiaºi familii, au refuzat. „Li
s-au propus locuinþe foarte înde-
pãrtate unele de altele, în special
la Torcy ºi Coulommiers, iar
aceasta vrea sã însemne cã nu vor
mai primi medicamente”, a expli-
cat Gerland.

ulterior spre un al doilea
cinematograf, Shama, care
difuzeazã filme considerate
indecente de cãtre unii radicali,
pe care, de asemenea, l-au
devastat ºi incendiat. O serie
de manifestaþii de protest faþã
de filmul controversat erau
programate ieri, dar ºi astãzi ºi
mâine, în mai multe oraºe
germane (Fribourg en Brisgau,
Hanovra, Karlsruhe, Dortmund
ºi Cuxhaven). Dupã manifesta-
þiile violente din ultima sãptãmâ-
nã din lumea musulmanã,
Google a blocat, în Singapore,
accesul la pelicula „Inocenþa
musulmanilor”, la fel procedând
ºi în India, Indonezia, Malaye-
zia, Libia sau Egipt. Alte þãri,
precum Pakistan ºi Sudan, au
blocat ele însele accesul la film.

Autoritãþile Uniunii Europene lucreazã în se-
cret la pregãtirile pentru un program de salvare a
Spaniei ºi achiziþii nelimitate de obligaþiuni guver-
namentale de cãtre Banca Centralã Europeanã
(BCE), ajutând Madridul sã punã la punct un pro-
gram de reforme economice care va fi prezentat
sãptãmâna urmãtoare. Potrivit unor oficiali impli-
caþi în discuþii, citaþi de cotidianul „Financial Ti-
mes”, discuþiile dintre guvernul spaniol ºi Comi-
sia Europeanã se concentreazã pe mãsurile ceru-
te de creditorii internaþionali, ca parte a unui pro-
gram de ajutor extern, astfel încât acestea sã fie
implementate înainte ca sprijinul financiar sã fie
cerut formal. Un important oficial european a afir-
mat cã negocierile au fost duse direct cu minis-
trul spaniol de Finanþe, Luis de Guindos (foto).
Planul, care urmeazã sã fie prezentat joi, se va
concentra pe reformele structurale ale economiei
cerute de mult timp de Bruxelles ºi mai puþin pe
noi taxe ºi reduceri de cheltuieli. Comisia ar putea

cere, însã, noi mãsuri de austeritate în octombrie,
pentru atingerea þintelor de deficit stabilite.

Un pre-acord al Comisiei pentru anunþul de joi
ar trebui sã reducã dificultãþile pe care le întâmpinã
premierului spaniol, Mariano Rajoy. ªeful Executi-
vului spaniol este reticent sã cearã Mecanismului
European de Stabilitate (MES), cu resurse de 500
de miliarde de euro, sã cumpere obligaþiuni ale Spa-
niei, întrucât se teme cã oficialii UE vor pune con-
diþii prea dure. Spania încearcã de mai multe luni sã
obþinã un ajutor european fãrã condiþii semnificati-
ve, dar a înregistrat progrese reduse în faþa unui
grup de state nordice condus de Germania ºi Bun-
desbank, care cer ca orice program de sprijin sã
includã termene precise ºi monitorizare strictã. Pre-
siunea este aºteptatã sã creascã din nou la sfârºitul
sãptãmânii urmãtoare, când guvernul de la Madrid
ar trebui sã anunþe rezultatele unei analize de trei
luni a sistemului bancar. Analiza include necesarul
de capitalizare pe care MES trebuie sã-l asigure

bãncilor spaniole locale, lovite dur de prãbuºirea
pieþei imobiliare. UE a promis, deja, pânã la 100 de
miliarde de euro pentru a susþine recapitalizarea sis-
temului bancar spaniol.

UE discutã cu Spania un program de ajutor extern

Assad: Primãvara arabã
a adus numai haos

Preºedintele Siriei, Bashar al-
Assad, a declarat, într-un interviu
pentru o revistã din Egipt, cã
primãvara arabã nu a fãcut
altceva decât sã aducã haos, iar
rebelii sirieni nu pot învinge,
relateazã BBC. Singura soluþie a
crizei din Siria este dialogul, a
afirmat el într-unul din puþinele
interviuri pe care le-a dat de la
izbucnirea revoltelor. „Ambele
pãrþi sunt egale ºi dialogul
politic este singura soluþie.
Violenþa, pe de altã parte, nu este
permisã ºi statul nu va sta cu
mâinile legate în faþa celor care
îndreaptã armele împotriva
noastrã”, a declarat Assad.
„Schimbarea nu poate veni prin
intermediul intervenþiei externe”,
a punctat el în interviu, insistând
cã regimul sãu nu se va prãbuºi
precum cel al lui Muammar
Gaddafi în Libia.
Anchetã judiciarã privind
cauzele morþii fostului spion
rus Litvinenko

La ºase ani de la moartea
fostului agent rus Aleksandr
Litvinenko, otrãvit la Londra, o
anchetã judiciarã pentru a stabili
cauzele exacte ale decesului
acestuia va fi deschisã, la începu-
tul anului viitor, a anunþat justiþia
britanicã. Acest tip de anchetã are
ca scop stabilirea circumstanþelor
exacte în cazul unei morþi violente
sau inexplicabile. Realizatã în
paralel cu ancheta poliþiei,
aceasta nu este urmatã de un
proces ºi nu vizeazã stabilirea
responsabilitãþilor din punct de
vedere penal sau civil. Judecãto-
rul Robert Owen, de la Înalta
Curte de Justiþie, însãrcinat cu
aceastã anchetã, a deplâns
întârzierea „regretabilã” între
momentul decesului fostului agent
ºi lansarea acestei proceduri. „Nu
va exista o întârziere suplimenta-
rã”, a dat asigurãri acesta. El a
afirmat cã intenþioneazã sã
înceapã „primele audieri impor-
tante cât mai devreme posibil în
2013”, imediat ce vor fi terminate
„etapele preliminare necesare”.
Aleksandr Litvinenko, un transfug
al FSB (serviciile secrete ruse)
refugiat în Marea Britanie, a bãut
un ceai, în noiembrie 2006,
alãturi de Andrei Lugovoi ºi de
omul de afaceri Dmitri Kovtun,
într-un hotel din Londra. Ulterior,
s-a îmbolnãvit grav ºi a murit la
spital din cauza otrãvirii cu
poloniu, o substanþã radioactivã.
SUA intenþioneazã
sã vândã 8 elicoptere
Apache Indoneziei

Statele Unite au anunþat, joi,
cã intenþioneazã sã vândã
Indoneziei opt elicoptere Apache,
semn al întãririi legãturilor
dintre cele douã þãri, potrivit
secretarului american de stat,
Hillary Clinton.  Aceasta a
„informat Congresul cu privire la
potenþiala vânzare a opt elicopte-
re AH-64D Apache Longbow
cãtre guvernul indonezian”, dupã
o întâlnire cu ministrul Afacerilor
Externe din aceastã þarã, Marty
Natalegawa. „Acest acord va
întãri parteneriatul nostru ºi va
contribui la îmbunãtãþirea
securitãþii în regiune”, a declarat
ea. Administraþia Obama face
eforturi pentru a-ºi întãri legãtu-
rile în regiunea Asia-Pacific,
unde încearcã sã contracareze
influenþa chinezã.
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APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a –
vis de Spitalul Militar. Tele-
fon: 0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtã-
þit, preþ 50.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0251/
561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.

Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând sau schimb garsonie-
rã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona
liceului Chimie. Telefon:
0767/271.705; 0745/
574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

CERERI SERVICIU
Sunt în cãutarea unui post
de menajerã, femeie de
serviciu. Telefon: 0720/
008.623.

OFERTE SERVICIU
Asociaþie de proprietari
angajeazã cenzor cu ex-
perienþã. Telefon: 0766/
377.525.

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

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.

Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.

Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Vând apartament 3 camere
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 27.09.2012,
ora 14,oo la sediul consiliului judeþean.

ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli

al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli

al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni, pe anul 2012.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli

ale unitãþilor de asistenþã medico-socialã Amãrãºtii de Jos, Bechet, Cetate ºi Melineºti,
pe anul 2012.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale Muzeului Olteniei Craiova, Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj ºi Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, unitãþi parþial
finanþate, pe anul 2012.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru
persoanele adulte cu handicap aflate în centrele rezidenþiale subordonate Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii utilizãrii excedentului bugetar al
anului 2011.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii denumirilor unitãþilor de învãþã-
mânt pentru învãþãmântul special, subordonate Consiliului Judeþean Dolj.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii structurii organizatorice a Spita-
lului de Pneumoftiziologie Leamna.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului pe
anul 2012.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de
funcþii pentru Centrul Medico Social Amãrãºtii de Jos.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea statului de funcþii pe anul  ºcolar 2012 –
2013 la ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii „Cornetti”.

12. Proiect de hotãrâre privind promovarea temporarã a dl. Stanciu Aurel pentru
exercitarea funcþiei publice de conducere de director executiv al Camerei Agricole.

13. Proiect de hotãrâre privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecþia
Copilului Dolj.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea achiziþionãrii de cãtre Muzeul de Artã Cra-
iova a unui serviciu de specialitate juridicã.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de Analizã ºi Acoperire a Riscuri-
lor actualizat, aferent Judeþului Dolj, elaborat de Comitetul Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã – Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeþean Dolj cu unitãþi
administrativ teritoriale din judeþul Dolj pentru constituirea Asociaþiei „Grupul de Acþiune
Localã Colinele Doljului”.

17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului la R.A. Aeropor-
tul Craiova sã aprobe proiectului „Reabilitarea infrastructurii de miºcare a Aeroportului
Craiova”.

18. Proiect de hotãrâre privind întocmirea unui studiu de oportunitate pentru concesi-
onarea prin licitaþie publicã a Centrului Medical situat în municipiul Craiova, str. Siretului
nr. 11, judeþul Dolj.

19. Proiect de hotãrâre privind închirierea prin licitaþie publicã a unui spaþiu cu desti-
naþia de birou ºi magazie situat în municipiul Calafat, str. A.I. Cuza nr. 5, judeþul Dolj.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea perioadei de închiriere pentru un spaþiu
medical situat în comuna Sadova.

21. Proiect de hotãrâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul
privat al judeþului ºi modificarea Hotãrârii nr. 56/1999 a Consiliului Judeþean Dolj.

22. Proiect de hotãrâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului ºi
administrarea MAI în domeniul public al judeþului Dolj ºi administrarea Consiliului Jude-
þean Dolj a unui teren în suprafaþã de 79.930 mp situat în com. Gherceºti, jud. Dolj.

23. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia

Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 430                                     Emisã astãzi, 21.09.2012

                    Contrasemneazã,
     P R E ª E D I N T E, SECRETAR,

             ION PRIOTEASA GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând  casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.

Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la in-
trarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
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
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Partcular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Murgaþi.
Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
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 Vâlcea. 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
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DISPOZIÞIA NR. 1561
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordi-

narã în data de 27.09.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craio-
va.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al
municipiului Craiova, pe anul 2012.

2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.

3. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului general consolidat al munici-
piului Craiova, pe anul 2012.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Programului Zilelor Municipiului Craiova
– Ediþia XVI.

5. Proiect de hotãrâre privind acordarea Titlului „Cetãþean de Onoare” Post mor-
tem al Municipiului Craiova comandorului Aurelian Cojocaru.

6. Proiect de hotãrâre privind acordare Titlului „Cetãþean de Onoare” al Munici-
piului Craiova dlui. Valer Dellakeza.

7. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2012.

8. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Sport Club Municipal Craiova.

10. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local
al Municipiului Craiova în consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiu-
lui Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraþie ale
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi
Pneumoftiziologie „Victor Babeº” ºi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

12. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Mu-
nicipiului Craiova în Consiliul de Administraþie al Sport Club Municipal Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare în
societate cu rãspundere limitatã.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a
Circulaþiei Rutiere ºi Pietonale în municipiul Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.324/2011 referitoare la componenþa Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului ºi Urbanism a Municipiului Craiova ºi a Regulamentului de organizare ºi

funcþionare a acesteia.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinþelor

construite prin Agenþia  Naþionalã pentru Locuinþe, precum ºi a locuinþelor proprietate
privatã a municipiului Craiova.

17. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe
pentru tineri, destinatã închirierii, construitã prin programe de investiþii la nivel naþi-
onal, situatã în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl. T1, sc.5, ap.8.

18. Proiect de hotãrâre privind repartizarea unui spaþiu cu altã destinaþie, situat în
municipiul Craiova, str. Buzeºti, nr.25 subsol.

19. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova, precum ºi a
unei locuinþe destinatã închirierii, construitã prin programe de investiþii la nivel naþional.

20. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Admi-
nistrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparþin
domeniului privat al municipiului Craiova.

21. Proiect de hotãrâre privind închirierea, cãtre  S.C. GDF SUEZ ENERGY RO-
MÂNIA S.A., a unui teren care aparþine domeniului public al municipiului Craiova, în
vederea realizãrii protecþiei împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate afe-
rente reþelei de alimentare cu gaze naturale de joasã presiune a municipiului Craiova,
din zona str. Calea Severinului.

22. Proiect de hotãrâre privind concesionarea, prin negociere directã, cãtre S.C.
Compania de Apã „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparþinând domeniului public al muni-
cipiului Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind dezmembrarea terenului ce aparþine domeniului pri-
vat al municipiului Craiova situat în str. Principatele Unite, nr. 18.

24. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiu-
lui Craiova nr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, în
administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova a terenului situat în str. Iancu
Jianu nr. 9, pe care este amenajatã Grãdina Botanicã.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc
domeniului public al municipiului Craiova.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc
domeniului privat al municipiului Craiova.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.466/2009 referitoare la modificarea contractelor de închiriere, având
ca obiect terenuri care aparþin domeniului public ºi privat al municipiului Craiova, pe
care sunt amplasate construcþii provizorii.

28. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenurile aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova,
pe care sunt amplasate  construcþii provizorii, cu destinaþia de garaje.

29. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având
ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe
care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, produc-
þie ºi prestãri servicii.

30. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr.217/2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de acces a vehi-
culelor în Parcul “Nicolae Romanescu”.

                                                                 INIÞIATORI,
Consilieri municipali,
  Radu Marin Traian
    ªtefârþã Emilian
 Albãstroiu Gheorghe

31. Întrebãri ºi interpelãri.
                                                                     Emisã azi 21.09.2012

                  PRIMAR,              SECRETAR,
       Lia - Olguþa VASILESCU                      Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
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 teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. 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 urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în sa-
tul Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.

Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.

Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþio-
nare , 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, stare
exemplarã, lãcuit, pretabil
terase, grãdini. Telefon
0729/033.903.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.860.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.

Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Tele-
fon: 0751/204.343; 0751/
204.361.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi
4 luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de ad-
ministraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.

Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.

Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 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  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. 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
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.

S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL  orga-
nizeazã, în data de 19.10.2012 ora 11.00, la sediul din
Calea Bucureºti nr. 51, concurs - proba scrisã ºi inter-
viu, pentru ocuparea postului vacant de consilier juri-
dic, perioada nedeterminatã.

Dosarele se vor depune pânã la data de 16.10.2012,
ora 10.00, la sediul SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.

 Tematica ºi condiþiile de participare vor fi afiºate la
sediul societãþii.

 Relaþii suplimentare la numãrul de telefon: 0251/
410.696.
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Subsemnatul.................................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã
500 mp minimum. Tele-
fon: 0251/561.078; 0722/
869.284.

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã stoar-
cere, în Craiova. Telefon:
0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.

Costul utilitãþilor intrã în
chiria acceptabilã. Douã
camere la casã 1-2 stu-
denþi. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat
(utilat) în Brazda lui No-
vac, zona Simplon, pen-
tru 2 studenþi (studente).
Relaþii la telefon: 0351/
172.213; 0752/294.839.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Braz-
da lui Novac. Telefon: 0762/
267.631; 0745/062.618.
Închiriez apartament. Re-
laþii la telefon: 0769/
477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Particular, închiriez apar-
tament 2 semidecoman-
date, mobilat, Corniþoiu,
etaj 3. Telefon: 0743/
068.317.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã-
studentã – salariatã. Tele-
fon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda
lui Novac. Telefon: 0745/
612.847.

Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 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 Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

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

Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.

Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii, do-
resc cunoaºtere doamnã si-
milarã social, pentru convie-
þuire, vârstã aproximativ 70
ani. Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Drãguþã, 33/1.68/80, credin-
cioasã, mic handicap, fãrã
vicii, pentru cãsãtorie. Rog
seriozitate. Telefon: 0770/
293.244.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare
diverse. Telefon: 0724/
281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
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SC RELOC SA solicitã depunerea de
CV-uri pentru economiºti,  la sediul so-
cietãþii din Craiova, bulevardul “Dece-
bal” nr. 109, la Departamentul econo-
mic, in intervalul orar 7.30-15.30.

    Cerinte:
               - Tineri absolvenþi ai Faculta-

tii de Economie si Administrarea Aface-
rilor-Secþia Contabilitate ºi Informaticã
de Gestiune,

               - Vechime 1-3 ani,   
               - Cunoºtinþe operare PC
    Persoana contact director economic,

telefon: 0744/563.822.

Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Sincere condoleanþe
familiei îndoliate la ma-
rea durere pricinuitã de
decesul celei ce a fost
SEGÃRCEANU MARIA,

un suflet cald ºi bun.
Pioasã amintire! Familia
Pîrvu Maria ºi Nelu.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A V-A
Sâmbãtã
Swansea – Everton 14:45, DS 2
Chelsea – Stoke City 17:00, DS 2
Southampton – Aston V. 17:00
West Brom – Reading 17:00
West Ham – Sunderland 17:00
Wigan – Fulham 17:00
Duminicã
Liverpool – Man. United 15:30, DS 2
Newcastle – Norwich 17:00
Man. City – Arsenal 18:00, DS 2
Tottenham – Queens PR 18:00, DS 3
Clasament: 1. Chelsea 10p, 2. Man. Uni-

ted 9p, 3. Arsenal 8p, 4. Man. City 8p, 5.
Swansea 7p...16. Norwich 3p, 17. Liverpool
2p, 18. Queens PR 2p, 19. Reading 1p (3j),
20. Southampton 0p.

BUNDESLIGA – ETAPA A IV-A
Sâmbãtã
Schalke – Bayern 16:30, Eur 2
Wolfsburg – Furth 16:30
Mainz – Augsburg 16:30
Hamburg – Dortmund 16:30
Dusseldorf – Freiburg 16:30
Duminicã
Leverkusen – M’gladbach 16:30, Eur 2
Werder – Stuttgart 18:30
Hoffenheim – Hannover 18:30, Eur 2
Partida Nurnberg – Frankfurt s-a disputat

asearã.
Clasament: 1. Bayern 9p, 2. Frankfurt 9p, 3.

Hannover 7p, 4. Schalke 7p, 5. Dortmund
7p...14. Mainz 1p, 15. Augsburg 1p, 16. Stut-
tgart 1p, 17. Hamburg 0p, 18. Hoffenheim 0p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A V-A
Sâmbãtã
Zaragoza – Osasuna 17:00
Celta Vigo – Getafe 19:00
Betis – Espanyol 21:00, DS 2
Barcelona – Granada 23:00, DS 2
Duminicã
Mallorca – Valencia 13:00, DS 2
Levante – Sociedad 17:00
Atletico – Valladolid 19:00
Bilbao – Malaga 20:50, DS 2
Vallecano – Real Madrid 22:30, DS 2
Luni
La Coruna – Sevilla 22:30, DS 2
Clasament: 1. Barcelona 12p, 2. Malaga 10p,

3. Mallorca 8p, 4. Sevilla 8p, 5. Atletico 7p
(3j)...16. Celta Vigo 3p, 17. Zaragoza 3p, 18.
Granada 2p, 19. Espanyol 1p, 20. Osasuna 1p.

LIGUE 1 – ETAPA A VI-A
Sâmbãtã
Bastia – Paris SG 18:00
Lorient – Nice 21:00
Sochaux – Troyes 21:00
Brest – Valenciennes 21:00
Reims – Nancy 21:00
Toulouse – Rennes 21:00
Duminicã
Bordeaux – Ajaccio 15:00
Marseille – Evian TG 18:00
Lille – Lyon 22:00
Meciul Montpellier – St’Etienne a avut loc

asearã.
Clasament: 1. Marseille 15p, 2. Lyon 13p, 3.

Lorient 11p, 4. PSG 9p, 5. Bordeaux 9p...16.
Montpellier 4p, 17. Nancy 4p, 18. Rennes 3p,
19. Sochaux 3p, 20. Troyes 2p.

SERIE A – ETAPA A IV-A
Sâmbãtã
Parma – Fiorentina 19:00
Juventus – Chievo 21:45
Duminicã
Sampdoria – Torino 13:30
Atalanta – Palermo 16:00
Bologna – Pescara 16.00
Cagliari – Roma 16:00
Catania – Napoli 16:00
Inter – Siena 16:00
Udinese – Milan 16:00
Lazio – Genoa 21:45
Clasament: 1. Juventus 9p, 2. Napoli 9p, 3.

Lazio 9p, 4. Sampdoria 8p (penalizatã cu 1 p), 5.
Inter 6p...16. Cagliari 2p, 17. Udinese 1p, 18.
Palermo 1p, 19. Pescara 0p, 20. Siena - 4p (pe-
nalizatã cu 6 p).

Fãrã vreo victorie obþinutã pe pâmânt
german, ºi cu doar una în ultimii 55 de
ani (3-1 cu Dortmund, la Bucureºti, în
1957), moment din care a mai disputat
al te 12 part ide contra formaþi i lor
nemþeºti, Steaua a fost extrem de aproa-
pe de a sparge gheaþa, joi searã, la Stut-
tgart! A fost egalatã însã în minutul 85
(2-2), finalmente abia reuºind sã plece cu
un punct de pe “VfB Arena”.

Deºi Reghecampf a menajat mai mulþi
titulari, roº-albaºtrii au intrat în meci cu
tupeu, ºutul lui Filip (1) fiind respins cu
greu de goalkeeper-ul Ulreich. Echipã mai
experimentatã, ºvabii au lovit chiar la pri-
ma lor acþiune mai închegatã. Georgiev-
ski a fost lãsat singur pe dreapta, Hajnal
a fãcut superioritate ºi a centrat exact pe
capul lui Ibisevici, care a înscris de lân-
gã un Chiricheº înlemnit (5). Jucãtorii lui
Reghe nu s-au speriat însã ºi au egalat
cât ai clipi. Popa a inventat o pasã pentru
Nikolici, muntenegreanul a driblat, a cã-
zut în contact cu portarul advers, iar
Chipciu (6), venit în gura porþii, a înscris
cu toatã opoziþia lui Sakai. Ulterior, Stea-
ua a trecut la cutie, ºi asta putea sã-i cos-
te. Chiricheº a mai comis-o o datã în faþa
lui Ibisevici, dar Torun a tras slab. Szu-
kala, cel mai înalt de pe teren, a pus ºi el
în pericol poarta gazdelor, trimiþând, cu

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ

La câteva minute de istorie!

Steaua, remizã spectaculoasãSteaua, remizã spectaculoasãSteaua, remizã spectaculoasãSteaua, remizã spectaculoasãSteaua, remizã spectaculoasã
la Stuttgartla Stuttgartla Stuttgartla Stuttgartla Stuttgart

Celelalte rezultate
înregistrate joi seara:

Grupa A: Young Boys – Liverpool
3-5 [Nuzzolo 38, Ojala 53, Zarate 63 /
Ojala 4 aut., Wisdom 40, Coates 67,
Shelvey 76, 88], Udinese – Anji 1-1
[Di Natale 90+2 / Padelli 45 aut.].

capul, la o palmã
de gol (30). Ulti-
ma fazã a reprizei
a fost  însã a
nemþilor, dar ace-
laºi Ibisevici, cel
mai periculos ju-
cãtor al Stuttgar-
tului, a reluat pe
lângã (36). ªi a
venit odihna: 1-1.

Reghe a mutat
la pauzã, intrând
Pintilii ºi Rusescu

în locul lui Filip ºi Prepeliþã, ºi Steaua s-
a schimbat la un 4-2-3-1 mult mai famili-
ar. Asta n-a contat la o ieºire aiurea a lui
Tãtãruºanu (50), Szukala fiind cât pe ce
sã înscrie în proprie poartã. Dar portarul
stelist s-a revanºat peste numai câteva
zeci de secunde, când a reparat gafa lui
Pârvulescu ºi l-a blocat în situaþie de unul
la unu pe Torun.

Publicul s-a ridicat în picioare în mi-
nutul 53, crezând cã va fi gol, însã Ca-
cau a lovit doar bara transversalã, deºi
avea poarta goalã! De partea cealaltã, Ni-
kolici (56) a ratat cea mai mare ocazie
pentru Steaua. Din 7 metri, faþã în faþã
cu Ulreich a tras mult peste. A urmat încã
o “transversalã” a ghinionistu-
lui Cacau (68) ºi apoi a cãzut
golul Stelei. Popa (80) a obþi-
nut un penalty pe care Ruses-
cu l-a transformat în forþã.
Nemþii, tot nemþi! Au presat cu
toate liniile, iar  Nierdermeier
(85) a restabilit egalitatea la o
nouã eroare în defensivã (2-2).
Finalul a fost la o singurã poar-
tã, însã Tãtãruºanu s-a trans-
format în super-erou, opunân-
du-se din toate poziþiile la oca-
ziile gazdelor.

Formaþii utilizate:
VfB Stuttgart: Ulreich – Sakai, Nieder-

meier, Rodriguez, Boka – Kvist (Harnik 82),
Gentner – Torun (Okazaki 62), Hajnal (Tra-
ore 82), Cacau – Ibisevici.

Steaua: Tãtãruºanu – Georgievski, Chi-
richeº, Szukala, Pârvulescu (Latovlevici 81)
– Prepeliþã (Pintilii 46), Bourceanu, Filip
(Rusescu 46) – Popa, Nikolici, Chipciu.

Copenhaga ºi-a adjudecat
duelul nordic cu Molde

Viitoarea adversarã a Stelei (4 octombrie),
FC Copenhaga, a început cu dreptul actuala
campanie din Liga Europa, ºtiut fiind faptul
cã vine din play-off-ul “Champions League”,
trecând, pe teren propriu, de Molde, cu 2-1.
Deºi a condus cu autoritate ostilitãþiile în
prima reprizã, formaþia danezã a intrat doar
cu un “mincinos” 1-1 la vestiare, reuºita
brazilianului Claudemir (20) fiind anulatã,
în prelungiri (45+1), de senegalezul Pape
Diouf, jucãtor împrumutat de campioana
Norvegiei chiar de la Copenhaga. Punctul
victoriei a venit în minutul 74 ºi a purtat
semnãtura atacantului  Andreas Cornelius
(foto). Totuºi, Molde putea smulge un
punct enorm în ultimele secvenþe, când
acelaºi Diouf, scãpat singur spre poarta
adversã, l-a luat la þintã pe Christensen.

Grupa B: Viktoria Plzen – Acade-
mica 3-1 [Horvath 46, Duris 58,
Rajtoral 80 / Eduardo 19], Hapoel Tel
Aviv – Atletico Madrid 0-3 [Rodriguez
37, Diego Costa 40, Raul Garcia 63].

Grupa C: Fenerbahce – Marseille
2-2 [Erkin 28, Alex 57 / Valbuena 83,
A. Ayew 90+4], AEL Limassol –
Monchengladbach 0-0.

Grupa D: Maritimo – Newcastle
0-0, Bordeaux – FC Bruges 4-0
[Sane 13, Gouffran 27, Engels 47
aut., Jussie 66].

Grupa F: Dnepr – PSV Eindhoven
2-0 [Matheus 50, Hutchinson 58
aut.], Napoli – AIK Stokholm 4-0
[Vargas 6, 46, 69, Dzemaili 90+1].

Grupa G:  Genk – Videoton 3-0
[Vossen 22, Buffel 78, De Ceula-
er 90+2], Sporting Lisabona – FC
Basel 0-0 .

Grupa H: Inter Milano – Rubin
Kazan 2-2 [Livaja 39, Nagatomo
90+2 / Riazantsev 17, Rondon 84],
Partizan Belgrad – Neftci Baku 0-0.

Grupa I: Lyon – Sparta Praga 2-
1 [Gomis 59, Lopez 62 / Krejci
77], Athletic Bilbao – Hapoel Ironi
1-1 [Susaeta 40 / Rochet 14].

Grupa J: Maribor – Panathinai-
kos 3-0 [Berici 25, Ibraimi 62,
Tavares 88 pen.], Tottenham –
Lazio 0-0.

Grupa K: Rapid Viena – Rosen-
borg 1-2 [Katzer 66 / Elyouniussi
19, Dorsin 60], Leverkusen –
Metalist Harkov 0-0.

Grupa L: Levante – Helsingborg
1-0 [Juanfran 40], Twente –
Hannover 2-2 [Janssen 7, Chadli 54
/ Sobiech 67, Wisgerhof 73 aut.].
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Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

SUPER CALITATE, SUPER PREŢ 4,7 lei/kg,
vânzare en gros,

vis-a-vis de AUTOGARA NORD, str. Argeş nr. 6.
Tel: 0763.380.445; 0768.265.426.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U”
Craiova  organizează zilnic înscrieri
la fotbal, pentru grupele de copii năs-
cuţi în anii 2002 ,2003, 2004, 2005 la
baza sportivă de la Cantonament Uni-
versitatea Craiova - Luncă.

Relaţii la tel :
0752190531
- antrenor Vitan Radu grupa 2002
0752190536
- antrenor Ciocan Ion grupa 2003
0768855212
- antrenor David  Valentin grupa 2004
0723622961
– antrenor Ustabacieef Dandu grupa

2005

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A VIII-A

Steaua 8 6 1 1 20-9 19
Pandurii 8 6 1 1 17-9 19
Astra 8 5 2 1 18-11 17
Vaslui 8 4 3 1 15-9 15
CFR Cluj 8 3 4 1 15-11 13
Petrolul 8 3 3 2 16-10 12
Rapid 7 3 3 1 10-8 12
Dinamo 7 3 2 2 11-8 11
Concordia 8 3 2 3 10-12 11
„U” Cluj 8 3 2 3 11-17 11
Braşov 8 2 3 3 13-13   9
Mediaş 8 2 3 3   8-11   9
Viitorul 8 1 5 2 10-9   8
Ceahlăul 8 2 2 4   8-18   8
Oţelul 8 1 3 4 10-13   6
Gloria 8 1 2 5   5-13   5
Severin 8 0 3 5   6-12   3
Iaşi 8 0 2 6   7-17   2

LIGA I – ETAPA A IX-A

Meciurile Concordia – Ceahlăul şi Gloria Bistriţa – Petrolul s-au
jucat aseară.

Sâmbătă
CS Severin – Oţelul – ora 19.00 (Digisport 1)
„U” Cluj – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
FC Braşov – FC Vaslui – ora 19.00 (Digisport 1)
Astra Ploieşti – Gaz Metan – ora 19.00 (Dolcesport 1)
Pandurii – CFR Cluj – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
Viitorul – CSMS Iaşi – ora 18.00 (Digisport 1)
Steaua – Rapid – ora 20.30 (Antena 1 şi Dolcesport 1)

Derby dunărean sâmbătă la Severin, iar du-
minică seara Pandurii încearcă pe „Municipal”
ceea ce n-au reuşit Braga sau Basel

Cupa României
S-a stabilit
programul

meciurilor din 16-imi
Marţi, 25 septembrie
Dinamo - Voinţa Sibiu, ora 19
ASC Şoimii Pâncota - Concordia,

ora 16.30
Petrolul  - Damila Măciuca, ora

21.30 (Digisport 1)
Ceahlăul - Gloria Bistriţa, ora 16.30

Miercuri, 26 septembrie
SC Vaslui - FC Botoşani, ora 21.30
CFR Cluj – ACS Berceni o ra 19

(Digisport 1)
Sportul Studenţesc - Oţelul Galaţi,

ora 16.30
CS Turnu Severin - Dacia Mio-

veni, ora 16.30
FC Braşov - Farul Constanţa, ora

16.30
Pandurii - FC Zagon, ora 16.30
Delta Tulcea – „U” Cluj, ora 16.30
Gaz Metan Mediaş - FC Caracal,

ora 16.30

Joi, 27 septembrie
Steaua - FCM Târgu Mureş, ora

21.30 (Digisport 1)
Rapid - Olimpia Satu Mare, ora 19

(Digisport 1)
CF Brăila - Viitorul Constanţa, ora

16.30
CSMS Iaşi - Astra, ora 17 (Digis-

port 1)

Liga a IV-a Dolj, etapa a VIII-a
Astăzi, ora 12: Energia Craiova – FC Podari, Amaradia Melineşti – Dunărea

Calafat, Progresul Băileşti – Recolta Ostroveni, CS Işalniţa – Viitorul Cârcea,
Avântul Pieleşti – FC Leamna, Şcoala GP Craiova – Progresul Segarcea, CSO
Filiaşi – Prometeu Craiova. Meciul CSJ Ştiinţa U Craiova – Dynamik Craiova
2-1 s-a jucat joi.

Clasament

1. Prometeu Craiova 7 6 0 1 27-6 18
2. Dunărea Calafat 7 5 1 1 24-4 16
3. Progresul Segarcea 7 5 1 1 20-10 16
4. CS Işalniţa 7 5 1 1 17-10 16
5. FC Podari 7 5 0 2 22-8 15
6. Amarad. Melineşti 7 4 0 3 17-24 12
7. CSJ Ştiinţa U 8 3 2 3 13-16 11
8. FC CSO Filiaşi 7 3 1 3 9-10 10
9. Şcoala GP Craiova 7 2 3 2 24-20 9
10. FC Leamna 7 3 0 4 14-16 9
11. Viitorul Cârcea 7 2 2 3 12-12 8
12. Dinamyk Craiova 8 2 1 5 17-28 7
13. Avântul Pieleşti 7 1 1 5 8-14 4
14. Progresul Băileşti 7 1 1 5 11-23 4
15. Energia Craiova 7 1 1 5 8-22 4
16. Recolta Ostroveni 7 0 3 4 8-29 3

Seria I, astăzi: Săgeata Năvodari – Unirea Slobozia (ora 13, Dolcesport 2),
Sportul Studenţesc – Chindia Târgovişte (ora 11), CS Otopeni – ACS Buftea
(ora 11). Meciurile FC Botoşani – Farul Constanţa şi Delta Tulcea – Dinamo II
s-au disputat aseară, iar jocul FCM Bacău – CF Brăila nu se dispută, gazdele
retrăgându-se din campionat. Sportul şi CS Otopeni conduc seria cu 9 punc-
te. Seria a II-a, astăzi, ora 11: FCM Târgu Mureş – FC Argeş (Dolcesport 2),
Voinţa Sibiu – Luceafărul Oradea, FC Maramureş – Damila Măciuca, ACS Poli
Timişoara – Unirea Alba Iulia (ora 16, Digisport 3), FC Bihor – FC Olt (dumini-
că, ora 12, Digisport 1). Meciul UTA – Corona Braşov s-a jucat ieri. Corona
Braşov este lider cu 7 puncte după primele 3 runde.

Liga a II-a etapa a IV-a

Ultimele două
campioane

vizitează Oltenia

Fotbalu l oltean, părăsit pare-se
definitiv de Universitatea Craiova, se
consumă intens la Târgu Jiu şi cu ju-
mătate de normă la Severin. Pe malul
Dunării nu prea sunt speranţe de con-
tinuitate la nivelul primei ligi, deşi an-
trenorul care a adus Ştiinţa aproape
de cupele europene, Nicolo Napoli, a
fost chemat să resusciteze o echipă
fără nume sonore, fără bani şi fără con-
ducere administrativă. Şi totuşi, Mou-
tinho şi compania au fost la un minut
de un punct-şoc la Vaslui în meciul
care a opus practic extremele la nivel
de buget în Liga I. Un fluieraş terifiat
de prezen ţa în fieful Porumboiu i-a
permis lui N’Doye să marcheze, con-
ştient probabil că Severinul nu are
vreo voce care să riposteze. În acest
week-end este programat derby-ul
Dunării în Liga I, fosta campioană Oţe-
lul clamând toate punctele în disputa
cu penultima clasată, deşi vine în ve-
chea Drobeta fără Silviu Ilie, Didi,
Sârghi şi Paraschiv, accidentaţi, în
timp ce Pena este suspendat . Atât
Oţelul, cât şi Severinul au antrenori
noi de o etapă, însă evoluţiile au fost
contradictorii, Viitorul lui Hagi scoţând
meritat un punct la Galaţi.

Pandurii fără Voiculeţ,
CFR fără Sougou

Al doilea meci important găzduit de
Oltenia se joacă la încheierea week-
end-ului pe „Municipalul” din Târgu
Jiu, acolo unde vine campioana CFR,
aureolată de succesul remarcabil pe
un alt „Municipal”, mult mai specta-
culos şi mai costisitor, cel din Braga.
Deşi l-a pierdut şi pe Sougou pentru
meciul de duminică seara, echipa din

Gru ia nu  va
apărea deco-
nectată, în
condiţiile  în
care patronul Arpad Paszkany a anun-
ţat că premiază victoriile din Europa
League doar dacă sunt dublate de al-
tele în Liga I. De altfel, la finalul jocu-
lui de la Braga, eroul serii, Rafael Bas-
tos, a prefaţat deja jocul de lângă Jiu:
„Nu ne facem calcule în grupa Cham-
pions League, ne concetrăm să câşti-
găm meciul cu Pandurii, o echipă foar-
te bună, care ne-a pus mereu proble-
me. Campionatul rămâne prioritar”.
Înainte de a întâmpina CFR-ul, Grigo-
raş a mai pus un pariu african, după
cele câştigate cu Viera şi Boutadjine,
înrolându-l pe mijlocaşul nigerian de
20 de ani Konyeha Godwin Onyeka,
care anul trecut s-a remarcat la Lucea-
fărul Oradea, în Liga a II-a. Pandurii a
digerat înfrângerea dură de la Ploieşti,
în urma căreia l-a pierdut şi pe Voicu-
leţ (foto, în duel cu Nuno Diogo), sus-

pendat două etape după o eliminare
inventată în stilul personal de „Brad
Pitt” Tudor. „Ne-a afectat acea umilin-
ţă, a fost ceva tensiune la echipă, dar
formăm o familie şi dacă avem şi o ati-
tudine de învingător, atunci cu sigu-
ranţă vom putea să revenim la succe-
se. Vreau să cred că a fost o doar o
întâmplare ceea ce s-a întâmplat la Plo-
ieşti, nu trebuie să cedăm după primul
eşec” a a fost ultimul discurs al lui Gri-
goraş înainte de meci. Anul trecut,
Pandurii a câştigat cu 2-0 acasă şi a
cedat cu acelaşi scor în Gruia, deşi a
avut 80 % posesie în faţa echipei an-
trenate atunci de Jorge Costa. La „di-
rectele” cu CFR, Pandurii are 6 victo-
rii, faţă de cele 7 succese ale ardeleni-
lor, un meci terminându-se la egalita-
te, în Gruia, acolo unde oltenii s-au
impus de 2 ori.


