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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

- De ziua soacrei tale, Popescule,
ce i-ai dat cadou?

- I-am dat gripa.

Analize
gratuite
pentru
craioveni

cultură / 9

ATOP Dolj,
într-o
nouă alcătuire

Patronii care  au deschise  te rease în Parcul Roma-
ne scu solicită dreptul de a intra pe ale i cu maşinile
de  marfă. Propune rea este  făcută în numele lor de
consilierii USL şi UNPR, Emilian
Ştefârţă,  Ghe orghe Albăstroiu şi
Radu Marin Traian care le
propun colegilor să modifice
corespunzător re gulamentul de
acces în parc. Direcţia de gospo-
dărire  din cadrul Primăriei
Craiova susţine însă că ideea nu
e bună, întrucât maşinile cu
marfă ar duce , în t imp,  la dete-
riorarea aleilor,  motiv pentru
care propunerea intră în plen cu
un aviz ne gativ. Ultimul cuvânt le
aparţine, totuşi,  consilierilor
municipali care se întrunesc,
astăzi, în şe dinţă ordinară.   Până
nu demult,  nici bicicletele nu
aveau voie să circule pe aleile din
Parcul Romane scu, considerân-
du-se că,  în felul acesta,  traficul
s-ar aglomera.  (L.Moîrliche)

Patronii din Parcul Romanescu,
la mâna consilierilor
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Mircea Geoană
va candida pe Colegiul Dăbuleni,
susţinut de USL

Peste 100
de specialişti în
restaurare din toată
ţara îşi dau întâlnire
la Muzeul Olteniei

Piese de o deosebită valoare
patrimonială, restaurate în cele mai
importante laboratoare din ţară, din
cadrul a peste 15 instituţii muzea-
le, vor putea fi văzute la Craiova,
în cadrul Salonului Naţional de
Restaurare. Organizat de Muzeul
Olteniei, împreună c u Cons iliul
Judeţean Dolj şi Consiliul Interna-
ţional al Muzeelor – Comitetul Na-
ţional Român ICOM, acesta se
deschide astăzi, ora 11.00, la Sec-
ţia de Istorie-Arheologie (strada
„Madona Dudu” nr. 14).

”România
sălbatică”,
50 de fotografii
spectaculoase



2 / cuvântul libertãþii joi, 27 septembrie 2012
actualitate
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Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP) a
anunþat, ieri, cã a finalizat activitatea de verifi-
care a listelor electorale utilizate la referendu-
mul naþional din 29 iulie 2012, pentru demite-
rea preºedintelui Traian Bãsescu. În urma ve-
rificãrilor, s-au depistat 55.660 de cazuri de
înregistrãri multiple ale votanþilor. Tot ieri, AEP
a transmis rezultatele verificãrii Parchetului de

pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de urmãrire penalã ºi criminalisticã.

Operaþiunea a constat în verificarea dublei
corespondenþe a CNP-urilor aflate pe listele
permanente cu cele aflate pe listele suplimen-
tare, precum ºi în verificarea dublei corespon-
denþe a CNP-urilor aflate doar pe listele supli-
mentare, scrie Agerpres. În cazul în care un

CNP aflat pe lista permanen-
tã se regãsea în lista de vot
suplimentarã, s-a verificat
existenþa semnãturii atât pe
lista permanentã, cât ºi pe
cea suplimentarã. În cazul în
care acelaºi CNP avea sem-
nãtura existentã atât pe lista
permanentã cât ºi pe cea su-
plimentarã, se bifa în baza de
date, aratã AEP în comunica-
tul de presã.

„Din verificãrile realizate
pe listele permanente ºi su-
plimentare a fost identificat
un numãr total de 55.660 de

cazuri de înregistrãri multiple (CNP-uri regã-
site atât pe listele permanente cât ºi pe listele
suplimentare), numãrul total de înregistrãri
afectate fiind de 118.881 (înregistrãri ce con-
þin între una pânã la 18 corespondenþe între
listele de vot permanente ºi listele de vot su-
plimentare). Din totalul de 55.660 de cazuri
de înregistrãri multiple, un numãr de 1.082 de
înregistrãri au avut CNP-uri invalide (cheia
unicã de control nu s-a putut valida sau lungi-
mea CNP-ului era diferitã de 13 cifre), pentru
aceste 1.082 de înregistrãri verificarea încru-
ciºatã s-a realizat dupã seria ºi nr. CI/BI”, pre-
cizeazã comunicatul de presã. De asemenea,
conform AEP, printre situaþiile observate pe
listele suplimentare se regãsesc un numãr de
3.685 de înregistrãri având semnãtura lipsã ºi
un numãr de 883 de înregistrãri având rându-
rile tãiate. Cele 3.685 de înregistrãri având
semnãtura lipsã au fost catalogate ca având
potenþial vot multiplu, prin simpla prezenþã a
datelor cu caracter personal pe liste suplimen-
tare, cumulate cu prezenþa semnãturilor afe-
rente pe listele permanente de domiciliu.

AAAAAEP: 55.660 de cazuri de votEP: 55.660 de cazuri de votEP: 55.660 de cazuri de votEP: 55.660 de cazuri de votEP: 55.660 de cazuri de vot
multiplu la referendummultiplu la referendummultiplu la referendummultiplu la referendummultiplu la referendum

Ambasadorul Rusiei,
la sediul Ministerului
Economiei

Ambasadorul Rusiei la
Bucureºti, Oleg Sergheevici
Malghinov, s-a aflat pentru
aproximativ o orã în sediul
Ministerului Economiei, la o zi
dupã ce premierul Ponta a
afirmat, marþi, într-o conferinþã
de presã privind situaþia Oltchim,
cã reprezentanþii companiei ruse
TISE, din grupul Gazprom, au
anunþat la 17 septembrie, cu trei
zile înainte de deschiderea
ofertelor pentru preluarea
combinatului din Râmnicu-
Vâlcea, cã nu vor participa la
licitaþie, dar cã nu exclud
interesul de a continua coopera-
rea cu Guvernul pentru „o
viitoare privatizare sau investi-
þie”. TISE a depus, în aprilie, o
scrisoare neangajantã privind
privatizarea Oltchim.

Internet wirelles gratuit
pentru ºcoli ºi instituþii
publice, din 2013

Premierul Ponta a cerut, ieri,
ministrului Comunicaþiilor, Dan
Nica, ca din banii obþinuþi la
licitaþia pentru licenþe 4G sã
pregãteascã finanþarea proiectu-
lui care prevede introducerea, de
anul viitor, a unei reþele gratuite
de Internet wireless în toate
ºcolile ºi instituþiile publice.
Ponta a arãtat, la începutul
ºedinþei de Guvern, cã România
este deja prima þarã din Europa
Centralã ºi de Est care a acordat
licenþe 4G ºi poate performa în
domeniul IT ºi printr-un astfel de
proiect de introducere a reþelelor
de Internet wireless în ºcoli.
Ministrul Educaþiei, Ecaterina
Andronescu, a arãtat cã este
nevoie ºi de resurse, premierul
afirmând cã problema va fi ca
elevii sã nu utilizeze permanent
Internetul. „Trebuie sã aveþi grijã
ca în timpul orelor sã nu stea
toatã lumea pe Internet, dacã se
poate”, i-a spus premierul
ministrului Educaþiei.

Ministrul Afacerilor Externe, Ti-
tus Corlãþean, a anunþat, într-o reu-
niune informalã a ºefilor diplomaþii-
lor din þãrile membre UE, intenþia Ro-
mâniei de a sprijini financiar þãrile
vecine Siriei pentru gestionarea si-
tuaþiei refugiaþilor sirieni. Reuniunea
informalã a miniºtrilor de Externe din
þãrile UE a avut loc marþi, la New
York, în marja Adunãrii Generale a
ONU, fiind prezentã ºi Catherine
Ashton, Înaltul Reprezentant pentru
Afaceri Externe al UE. Conform unui
comunicat MAE remis agenþiei Me-
diafax, în cadrul reuniunii Corlãþean
a exprimat preocuparea faþã de si-
tuaþia din Siria ºi faþã de criza uma-
nitarã în derulare. „În acest sens, el
a anunþat intenþia României de a spri-
jini financiar eforturile unor state
vecine Siriei pentru gestionarea si-
tuaþiei refugiaþilor sirieni aflaþi pe te-

România va sprijini financiar
statele vecine Siriei care au

primit refugiaþi Fostul ºef al ANAF, Sorin
Blejnar, a fost audiat, ieri, de
procurorii DNA, în dosarul în
care este cercetat, alãturi de
Codruþ Marta ºi Viorel Comã-
niþã, pentru cã ar fi sprijinit,
din mai 2011 pânã în iulie
2012, un grup infracþional
acuzat de evaziune fiscalã de
peste 15 milioane de euro.
Blejnar a fost citat la Direcþia
Naþionalã Anticorupþie pentru
a fi audiat ºi pentru ca procu-
rorii sã îi prezinte rezultatele
unei expertize financiar-
contabile fãcute în acest caz.
La ieºirea din sedul DNA,
unde a stat aproximativ o orã,
acesta a reafirmat cã nu are
legãturã cu gruparea de
evazioniºti. Blejnar a vorbit ºi
despre fostul sãu ºef de
cabinet, Codruþ Marta, spu-
nând cã acesta nu fuge de

Blejnar: E posibil ca Marta
sã fi fost rãpit sau ucis

procurori, ci este posibil sã fi
fost rãpit sau ucis, însã a
subliniat cã acest lucru poate
fi stabilit doar de anchetatori.
El a precizat cã sperã sã nu fie
adevãrate aceste suspiciuni,
dar atunci când dispariþia unui
om este anchetatã de Secþia de
urmãrire criminalisticã „te
gândeºti la orice”. „Era în
România când a dispãrut”, a
mai spus Blejnar. Procurorii
DNA îl acuzã pe fostul ºef al
Agenþiei Naþionale de Adminis-
trare Fiscalã cã ar fi sprijinit,
din mai 2011 pânã în iulie
2012, un grup infracþional
care a iniþiat un amplu meca-
nism evazionist, vizând
sustragerea de la plata accize-
lor a unor cantitãþi de motori-
nã vândute sub denumirea
unor produse petroliere
inferioare.

ritoriile lor”, precizeazã sursa citatã.
Totodatã, ministrul a reconfirmat
angajamentul României în Afganis-
tan, subliniind cã þara noastrã va res-
pecta calendarul Aliat în ceea ce pri-
veºte procesul de tranziþie din Afga-
nistan ºi încheierea misiunii ISAF. El
a arãtat cã România va continua sã
contribuie ºi în perioada post-tranzi-
þie la stabilitatea Afganistanului, atât
financiar - pentru susþinerea forþe-
lor afgane de securitate, cât ºi prin
programele de asistenþã ale NATO ºi
UE dedicate instruirii personalului din
instituþiile afgane cu responsabilitãþi
în domeniul statului de drept, mai
informeazã MAE.

Numãrul refugiaþilor sirieni în þã-
rile limitrofe Siriei a depãºit 250.000,
a anunþat sãptãmâna trecutã Înaltul
Comisariat al Naþiunilor Unite pen-
tru Refugiaþi (HCR).

Curtea Constituþionalã a României
(CCR) a decis, ieri, cã prevederea po-
trivit cãreia Parlamentul stabileºte cine
merge la Consilul European, în cazul în
care preºedintele ºi premierul nu se în-
þeleg, este neconstituþionalã. Sesiza-
rea a fost depusã de senatorii PDL. Ple-
nul Senatului a adoptat, la finele lunii
iunie, Legea privind cooperarea între
Guvern ºi Parlament în domeniul afa-
cerilor europene, care prevede cã Par-
lamentul stabileºte cine merge la Con-
siliul European, în cazul în care preºe-
dintele ºi premierul nu ajung la un
acord. Potrivit modificãrilor aduse în
comisiile reunite ale Legislativului, con-
ducãtorul delegaþiei României la reu-
niunile Consiliului European este pre-
ºedintele României sau premierul. Sta-
bilirea conducãtorului delegaþiei Româ-

niei se face prin acord între cele douã
instituþii, cu cel puþin 20 de zile lucrã-
toare înainte de data reuniunii. În si-
tuaþia în care acordul privind partici-
pare la Consiliul European nu se reali-
zeazã în termen, legea spune cã Parla-
mentul, în ºedinþã comunã a celor douã
Camere, desemneazã conducãtorul
delegaþiei.

CCR a admis, de asemenea, ºi sesi-
zarea PDL privind numirea noilor
membri în Consiliul de Administraþie al
Societãþii Române de Televiziune, vali-
daþi de Parlament la sfârºitul lunii iu-
nie. Potrivit CCR, cei 8 membri ai CA al
SRTv votaþi de Legislativ urmeazã sã-
ºi piardã calitatea odatã cu publicarea
hotãrârii Curþii în Monitorul Oficial. Pe
26 iunie, Raluca Turcan, preºedintele
Comisiei pentru culturã din Camera

Deputaþilor, anunþa cã PDL va ataca la
CCR hotãrârea prin care au fost vali-
daþi noii membri ai CA al TVR, deoare-
ce nu au fost supuse la vot ºi propu-
nerile din partea democrat-liberalilor.

CCR a decis: Parlamentul nu poate stabili cine merge la Consiliul European
În privinþa înlocuirii lui Vasile Blaga

din fruntea Senatului, CCR a decis ieri
sã amâne pentru astãzi decizia pe sesi-
zarea PDL, dupã cum au declarat, pen-
tru NewsIn, surse oficiale.
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Din cauza lucrãrilor la pasajul subteran, Compania
de Apã Oltenia anunþã cã va întrerupe apa, pentru câte-
va ore, la începutul sãptãmânii viitoare. Acest lucru se
va întâmpla, mai precis, marþi, pe 2 octombrie, furni-
zarea apei fiind sistatã între orele 9.30 ºi 16.00, timp în

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Gheorghe Nedelescu îºi pier-
de mandatul de consilier, noua
sa funcþie, de City Manager, fi-
ind consideratã incompatibilã.
Aleºii locali vor lua act de de-
misia acestuia în ºedinþã de as-
tãzi, când va depune jurãmân-
tul ºi noul consilier care îi va
lua locul lui Gheorghe Nede-
lescu. Acesta se numeºte An-
drei Gheorghe Nanu, are 29 de
ani ºi este preparator universi-

care  se vor reamplasa conducte de apã pota-
bilã ºi de canalizare în zona acestui ºantier.
Zonele care vor fi lãsate pe uscat sunt urmã-
toarele: zona centralã a municipiului, cuprinsã
în perimetrul delimitat de „Calea Bucureºti”,
strada „Unirii”, strada „Alexandru Macedon-
ski”, strada „A. I. Cuza”. „Atenþionãm  utiliza-
torii de apã potabilã din zonele menþionate cã,
din cauza  manevrelor de golire ºi umplere a
sistemului public de alimentare cu apã potabi-
lã, ocazional, se pot produce modificãri ale ca-
litãþii apei potabile din punct de vedere al turbi-
ditãþii ºi culorii. La apariþia acestor fenomene
se va evita consumul de apã potabilã, pânã la

limpezirea apei”, se menþioneazã înt-un comunicat al
CAO. Reprezentanþii companiei mai menþioneazã cã,
prin laboratoarele de analizã a apei potabile, se va mo-
nitoriza permanent calitatea apei dupã repunerea în func-
þiune a sistemului de distribuþie.

Gheorghe Nedelescu
iese din CLM Craiova

tar la Facultatea de Mecanicã
din Craiova. Coincidenþa face
ca, în aceeaºi perioadã, pe 5
octombrie, acestuia sã-i înce-
teze ºi contractul individual de
muncã la Filarmonica Oltenia,
unde a  deþ inut ,  pentru  t re i
luni, ºi funcþia de director ad-
ministrativ. Andrei Gheorghe
Nanu ocupã poziþia 20 pe lista
electoralã a USL, fãcând par-
te din PNL.

Cunoscutul critic ºi istoric de
artã, Paul Rezeanu, este propus
pentru a i se decerna
titlul de cetãþean de
onoare al Craiovei.
CV-ul acestuia este
unul impresionant.
Imediat dupã absolvi-
rea Facultãþii de Isto-
rie din Bucureºti,
acesta s-a detaºat în
Craiova, devenind, în
scurt timp, directorul
Muzeului de Artã, in-
stituþie pe care a con-
dus-o timp de 34 de

ani, încheindu-ºi cariera cu rezul-
tate excepþionale. Paul Rezeanu

este recunoscut însã pentru stu-
diile de cercetare în domeniul ar-

tei, aºezând în bibliote-
cile de specialitate 32 de
volume de istorie ºi is-
toria artei ºi o mulþime
de articole ºi referate,
publicate în revistele
culturale. În cadrul
ºedinþei festive, cuprin-
se în programul Zilelor
Craiovei, vor mai primi
distincii asemãnãtoare
comandorul Aurelian
Cojocaru ºi actorul cra-
iovean, Valer Dellakeza.

Paul Rezeanu, cetãþean de onoare al Craiovei

Iniþial, era vorba de 166 de locuin-
þe, care se aflã pe domeniul privat al
municipiului ºi pe care, în 2010, Pri-
mãria Craiova le-a luat înapoi de la

RAADPFL. La vremea
respectivã, autoritãþile i-
au reproºat regiei cã nu
s-a preocupat de colec-
tarea chiriilor, deºi,
conform contractului
de administrare, o par-
te din sumele încasate
de la locatari le reve-
neau ºi lor. Din 2010 ºi
pânã acum, au mai rã-
mas 154 de locuinþe, ce-
lelalte fiind vândute de
municipalitate foºtilor

chiriaºi sau repartizate persoanelor
evacuate din case naþionalizate. Au-
toritãþile de acum revin la forma de
administrare iniþialã, dându-le din nou

în grija RAADPFL Craiova. Potrivit
noilor mãsuri, regia trebuie sã urmã-
reascã modul cum se plãtesc chiriile
– nu vor fi tolerate întârzieri la plata
chiriei mai mari de trei luni – pre-
cum ºi modul în care vor fi vându-
te. Autoritãþile au stabilit cã locatarii
chiriaºi au prioritate la cumpãrarea
lor, iar în cazul în care se hotãrãsc
sã facã acest lucru, preþul de achizi-
ie al locuinþei va fi raportat la preþul
pieei. Imobilele se aflã rãspândite în
toate cartierele, iar motivul pentru
care au fost aduse iarãºi în adminis-
trarea regiei este ca aceasta sã-ºi
asigure surse de venit, 50% din chi-
rii revenind RAADPFL ºi 50% din
sume ajungând la bugetul local.

Primãria Craiova susþine cã nu
are bani pentru cadouri sau pregã-
tirea unei mese festive, oferite pânã
acum pensionarilor cu ocazia Zilei
Vârstnicilor. „Chiar dacã, în alþi ani,
s-a organizat masã festivã pentru
aproximativ 250 de persoane vârst-
nice, ceilalþi 39.800 de vârstnici din
Municipiul Craiova nu au primit
nici un beneficiu din partea autori-
tãþilor locale, fiind astfel nedreptã-
þiþi, neexistând un criteriu de îm-
pãrþire a invitaþiilor la restaurant”,
se aratã într-un comunicat al Pri-
mãriei. În locul mesei la restaurant,
autoritãþile îi invitã pe sãrbãtoriþi la

Concert folcloric pentru Ziua Vârstnicilor
Filarmonica Oltenia, unde, înce-
pând cu ora 18.00, vor putea asis-
ta la un spectacol extraordinar care
va fi susþinut de Ansamblul Folc-
loric „Mãria Tãnase”. Din pãcate,
nici de aceastã data cei 4.000 de

vârstnici nu vor putea beneficia de
acest dar musical întrucât „intra-
rea publicului va fi liberã in limita
locurilor disponibile”, dupã cum se
precizeazã în comunicatul Primã-
riei Craiova.
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Validatã, în ultima ºedinþã a Consiliului
Judeþean Dolj, prin hotãrârea nr. 138/2012,
Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã
(ATOP) Dolj, s-a întrunit ieri, în noua sa
alcãtuire. Prin prevederile Legii nr. 218/
2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Poliþiei Române sunt menþionate entitãþile
care au reprezentanþi în ATOP, pe lângã cei
ºase consilieri judeþeni figurând ºeful In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului (IPJ)
Dolj, desemnatul Corpului Naþional al Poli-
þiºtilor, ºeful Poliþiei Locale, subprefectul
judeþului ºi trei reprezentanþi ai
comunitãþii, între care îi regã-
sim, de acestã datã, pe prof.
univ. dr. Nicu Panea, deca-
nul Facultãþii de Litere ºi prof.
univ. dr. Ion Turculeanu, de-
canul Baroului Dolj. Implemen-
tat de Centrul de Mediere ºi Se-
curitate Comunitarã, în teme-
iul unui proiect britanic, ATOP
se constituie în garantul cã toa-
te persoanele din judeþul Dolj
primesc cele mai bune servicii
din partea Poliþiei.   Cu aceeaºi
ocazie, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj a apreciat acti-

ATOP Dolj, într-o nouã alcãtuireElevii, „instruiþi” de deþinuþi
cã nu e bine sã încalci legea

În cadrul Sãptãmânii Prevenirii
Criminalitãþii, ieri, la Colegiul Tehnic
„Constantin Brâncuºi” din Craiova a
avut loc o acþiune mai puþin obiºnuitã.
Poliþiºtii craioveni au pus la cale o
întâlnire între elevi ai acestei unitãþi de
învãþãmânt ºi 10 deþinuþi de la Peniten-
ciarul de Minori ºi Tineri (PMT) Craio-
va, care au fost dispuºi sã povesteascã

vitatea pe care au depus-o membrii vechii
structuri a autoritãþii, care, din punctul sãu
de vedere, ºi-au fãcut treaba foarte bine.
„Apreciez preocuparea pe care autoritatea
a avut-o constant în sprijinirea nevoilor co-
munitare. O parte din vechea gardã a ATOP
se regãseºte ºi în noua structurã, aºa cã aº
dori sã vã transmit un mesaj de continuita-
te în demersul ºi misiunea dumneavoastrã
de a ajuta comunitatea doljeanã”, a decla-
rat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

cum au ajuns dupã gratii.
Inedita activitate s-a bucurat
de un interes deosebit, elevii
ºi deþinuþii fiind puºi faþã în
faþã, astfel cã au discutat
liber, fãrã intermediari ºi fãrã
reþineri. „Deþinuþii au poves-
tit deschis cum au ajuns sã
comitã infracþiuni care i-au
dus dupã gratii, din ce cauzã
au fãcut asta ºi cum este
viaþa într-o unitate de
detenþie. De cealaltã parte,
elevii au fost interesaþi sã
afle care sunt condiþiile din
penitenciar ºi dacã familiile

au mai luat legãtura cu cei ajunºi în
spatele gratiilor. Noi sperãm ca aceastã
activitate sã-ºi fi atins scopul – acela de
a-i face pe tineri sã conºtientizeze cã
atunci când încalcã legea suportã rigorile
acesteia ºi cã cel mai bine pentru ei este
sã aibã un comportament adecvat”, ne-a
declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
comisar-ºef Adrian Cãpraru.

Procesul în care patronul
agenþiei „Patria Imobiliare” din
Craiova, Costinel Diculescu
(foto),   soþia sa, Lia Roxana ºi
cântãreþul de muzicã popularã
Nelu Anca au fost trimiºi în ju-
decatã, în luna aprilie a acestui
an, pentru constituire de grup
infracþional ºi înºelãciune cu
consecinþe deosebit de grave bate
pasul pe loc. La termenul de ieri
a lipsit din nou una din pãrþile vã-
tãmate – un tânãr plecat în Italia,
din câte susþine tatãl sãu – astfel
cã, din cauza lipsei de procedu-
rã, s-a amânat din nou judecarea
dosarului. Instanþa a luat în dis-
cuþie menþinerea arestãrii preven-
tive a lui Costinel Diculescu, sin-
gurul dintre inculpaþi aflat dupã
gratii, întrucât aceastã mãsurã
expirã la sfârºitul acestei sãptã-
mâni. Avocaþii lui Diculescu au
cerut instanþei revocarea arestã-
rii preventive sau înlocuirea aces-
tei mãsuri cu obligarea de a nu
pãrãsi localitatea de domiciliu,
motivând cã acesta a stat sufi-
cient timp dupã gratii (în luna no-
iembrie împlineºte un an) ºi nu
existã indicii cã ar influenþa buna

desfãºurare a proce-
sului dacã ar fi eli-
berat, nici cã s-ar
sustrage judecãþii.
La rândul sãu, Dicu-
lescu a declarat în
faþa judecãtoarei cã
ar vrea sã fie elibe-
rat pentru a fi alãturi
de fetiþa sa, care a
început ºcoala ºi a
spus cã n-ar încer-
ca sã influenþeze
pãrþile vãtãmate, ci
chiar le-ar ajuta
dacã ar putea. Se
pare cã judecãtoarea

nu s-a lãsat impresionatã, pentru
cã a respins ambele solicitãri ale
avocaþilor – de revocare ºi de în-
locuire a arestãrii preventive – ºi
a menþinut arestarea preventivã a
lui Costinel Diculescu. Apãrãto-
rii acestuia pot ataca cu recurs
decizia Tribunalului Dolj, recurs
ce se va judeca la Curtea de Apel
Craiova.

Familia Niþu încã aºteaptã
judecarea recursului la evacuare

În ceea ce le priveºte pe victi-
mele lui Diculescu, oameni
care au plãtit pentru o lo-
cuinþã ºi nu sunt nici acum
lãmuriþi cu privire la regimul
juridic al imobilelor, calva-
rul acestora continuã. Fami-
lia Niþu, evacutã din casa
achitatã integral în comple-
xul imobiliar de la Malu Mare
al firmei patronate de Costi-
nel Diculescu, se luptã sã
demonstreze cã a ajuns pe
drumuri dintr-o greºealã.
Reamintim cã, aºa cum ne-
a declarat Ana Niþu, familia
acesteia a achitat, în anul
2007, un avans de 700 de

milioane (lei vechi), ulterior a mai
plãtit încã 300 de milioane, ur-
mând ca în 2008, când era gata
casa, sã-i achite diferenþa lui Di-
culescu. „În 2008 acesta a fãcut
dezmembrarea lotului, în aprilie,
iar noi am primit numãrul 1168/
1/3. Într-un final, dupã ce am
vândut douã apartamente ºi am
investit totul în acea casã, care,
vreau sã subliniez, a fost singura
construitã din cãrãmidã nu BCA,
aºa cum prevedea proiectul iniþi-
al pentru toate casele din com-
plexul de la Malu mare, cu o con-
figuraþie total schimbatã faþã de
proiect, cãtre sfârºitul anului
2008 ne-am mutat acolo. ªi eu,
ºi fata mea, l-am sunat periodic
pe Diculescu, am mers la el la
agenþie, însã a invocat de fiecare
datã diverse motive, refuzând sã
încheie contractul de vânzare-
cumpãrare cu noi. Ne-a minþit
atât el, cât ºi notarul”, ne-a po-
vestit Ana Niþu. Dupã cum au sta-
bilit ºi au consemnat în rechizi-
toriul cauzei procurorii DIICOT,
pe 23 februarie 2010, Silviu Di-
culescu a vândut imobilul de la
numãrul 3, în care locuia familia

Niþu, lui Nelu Anca, iar pe 6 oc-
tombrie 2010 a întocmit un an-
tecontract de vânzare-cumpãra-
re (vânzãtorul fiind, în fapt Nelu
Anca) prin care îi vindea aceeaºi
casã ºi terenul, prin programul
„Prima Casã”, Elenei Gurgui, cu
suma de 49.000 de euro.

Evaluarea bãncii
s-a fãcut pe alt imobil

Culmea este cã, în casa familiei
Niþu nu a venit nici un evaluator al
BCR – banca ce i-a acordat credi-
tul Elenei Gurgui, lucru pe care Ana
Niþu l-a susþinut ºi la Judecãtoria
Craiova, la procesul prin care s-a
dispus evacuarea ei ºi a familiei din
casã. Problema este cã, în baza do-
cumentelor livrate de Diculescu ºi
de Nelu Anca, Elena Gurgui obþi-
nuse creditul pe imobilul de pe lo-
tul 28, nu de pe 3, unde locuia fa-
milia Niþu. Femeia s-a mutat în casa
indicatã de Diculescu, cea de pe
lotul 28, pe 30 decembrie 2010.
Dupã câteva zile însã, la poarta
Elenei Gurgui s-a prezentat Ionela
Stan, care avea un act de vânzare-
cumpãrare pe acea casã întocmit
cu Diculescu, cea dintât aflând cã
ar fi, de fapt, proprietarã pe casa
familiei Niþu. „Ne-a acþionat în in-
stanþã, pe civil, ºi a obþinut foarte
repede evacuarea noastrã pentru cã
ar fi proprietara locuinþei. Am fã-
cut recurs împotriva hotãrârii Ju-

decãtoriei Craiova, însã judecarea
acestuia s-a amânat pânã pe 15
octombrie. Între timp, cu sprijinul
procurorilor DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, am reuºit sã
obþinem probe cã evaluatorul tri-
mis de banca de la care a obþinut
credit Elena Gurgui a vãzut ºi a în-
tocmit documentaþia pe un alt imo-
bil. Este vorba despre casa de pe
lotul 28. Este strigãtor la cer! Noi
am spus ºi la Judecãtorie cã nu a
fost evaluatã locuinþa noastrã, însã
nu s-a þinut cont de acest lucru.
Acum avem documente în care
evaluatoarea trimisã de BCR re-
cunoaºte cã nu a inspectat casa
de pe lotul 3, ci una din partea
opusã a complexului de locuinþe,
unde a fost însoþitã de Diculescu
ºi de Elena Gurgui. Nu lipsa de
profesionalism a acesteia ne inte-
reseazã pe noi, ci faptul cã dife-
renþele dintre locuinþe sunt vizibi-
le cu ochiul liber, pentru cã noi
am plãtit diverse îmbunãtãþiri ºi nu
este normal sã fim daþi afarã în
baza unor acte false. O sã depu-
nem ºi aici, la Tribunal, documen-
tele din care rezultã cã BCR a acor-
dat creditul pe un alt imobil ºi cã
pe acela ar fi trebuit semnat con-
tractul, ºi sperãm sã ni se facã
dreptate”, ne-a spus ieri, aproape
cu lacrimi în ochi, Ana Niþu, care
ºi-a mãcinat în ultimele luni pe
holurile instanþelor.

Tribunalul Dolj a menþinut, ieri, arestarea
preventivã a patronului de la „Patria Imobili-
are”, Costinel Diculescu, în ciuda faptului cã
acesta a cerut instanþei înlocuirea arestãrii cu
obligarea de a nu pãrãsi localitatea de domi-

ciliu susþinând cã vrea sã fie lângã fetiþa sa,
care a început ºcoala. Pe fond, procesul s-a
amânat din nou, din cauza lipsei de procedurã
cu una dintre pãrþile vãtãmate, iar oamenii îºi
doresc sã li se facã dreptate cât mai repede.

Diculescu încã în arest, victimele sale, tot pe drumuriDiculescu încã în arest, victimele sale, tot pe drumuriDiculescu încã în arest, victimele sale, tot pe drumuriDiculescu încã în arest, victimele sale, tot pe drumuriDiculescu încã în arest, victimele sale, tot pe drumuri

Locuinþã Gurgui - lot 28

Locuinþã Niþu - lot 3
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Liberalul Ionuþ Stroe spu-
ne cã legea votatã de Parla-
mentul României aduce nou-
tãþi: “O altã veste bunã este
eliminarea limitãrii la trei naº-
teri a situaþiilor pentru care
se acordã concediul ºi in-
demnizaþia pentru creºterea
copiilor. O altã modificare pe
care  am obþ inut-o  a  fos t
acordarea sumei suplimenta-
re de 600 de lei, pe perioada
suprapunerii cazurilor în care
persoana se aflã cu un copil
în perioada de concediu ºi in-
demnizaþie în baza OUG nr.
148/2005 ºi fie naºte, fie ad-
optã, fie ia în plasament sau
tutelã un copil, în baza OUG
nr. 111/2010. Reuºim astfel sã
restabilim dreptatea într-o si-
tuaþie în care PDL a creat
dezechilibru în perioada în
care se afla la guvernare.
Atunci,  asistam perplecºi
cum guvernarea PDL ajunse-
se sã þinteascã inclusiv bebe-
luºii ºi mamelor acestora pen-

Camera Deputaþilor a adoptat marþi
modificarea Ordonanþei prin care Gu-
vernul PDL scãzuse indemnizaþia pentru
creºterea copilului la 75 la sutã din me-
dia veniturilor nete ale persoanei ºi prin
care lega acordarea acesteia de obligati-
vitatea plãþii impozitelor locale. Depu-
taþii USL au propus ºi apoi au votat sta-
bilirea cuantumului indemnizaþiei pen-
tru creºterea copiilor la 85 la sutã din
media veniturilor nete ale persoanei.

S-a stabilit o perioadã de graþie de 60 de
zile pentru cei care nu ºi-au achitat im-
pozitele locale aferente anului precedent,
timp în care pot achita aceastã datorie ºi
astfel se poate evita suspendarea plãþii
indemnizaþiei. Deputatul liberal, Ionuþ
Stroe, a comentat, ieri, într-o conferinþã
de presã votul pe aceastã lege, ºi a mai
anunþat ºi faptul cã pentru USL ºi Guver-
nul Ponta construirea de locuinþe este o
prioritate.

tru a face rost de mai mulþi
bani destinaþi clientelei poli-
tice. Acum, iatã, putem sã
restabilim normalitatea. Vã
garantez însã cã acesta este
doar un prim pas pe care îl
facem, urmând ca politicile
USL sã se concentreze ºi mai
mult pe promovarea ºi susþi-
nerea familiei, pe mãsurã ce
economia þãrii va creºte”.
«În Craiova
sunt în acest
moment doar 440
de unitãþi locative
construite prin ANL»

Una dintre cele mai mari pro-
bleme ale Uniunii Europenedar
ºi ale României este legatã de
lipsa locuinþelor pentru tineri,
sau, altfel spus, a celor care rã-
mân în numãr din ce în ce mai
mare sã locuiascã în casele
pãrinteºti întrucât nu îºi permit
sã locuiascã singuri, nici mãcar
atunci când îºi întemeiazã fa-

milii. “Este de prisos sã adaug
faptul cã România se confrun-
tã din ce în ce mai mult cu
aceastã problemã. În acest
context, nu pot decât sã salut
iniþiativa Consiliului Local Cra-
iova de a reglementa maniera
în care familiile tinere ce au în-
chiriat locuinþe ANL vor putea
achiziþiona acele locuinþe. Este
un prim pas bun pentru norma-
lizarea situaþiei. Mâine (astãzi
n.r.), consilierii locali sunt che-
maþi sã voteze un proiect de
hotãrâre privind aprobarea Re-
gulamentului de vânzare a lo-
cuinþelor construite prin Agen-
þia  Naþionalã pentru Locuinþe,
precum ºi a locuinþelor proprie-
tate privatã a municipiului Cra-
iova. Vã reamintesc faptul cã
în Craiova sunt în acest mo-
ment doar 440 de unitãþi loca-
tive construite prin ANL, care
se aflã în proprietatea privatã
a statului ºi în administrarea
Consiliului Local. Citind pro-
iectul de regulament am con-

statat cã au fost înregistrate
numai 45 de cereri în sensul
cumpãrãrii locuinþelor ANL.
Îmi exprim speranþa cã numã-
rul cererilor va creºte, odatã
ce va fi stabilitã procedura pri-
vind vânzarea locuinþelor”, a
mai spus Ionuþ Stroe. Depu-
tatul este de pãrere cã iniþiati-

va Consiliului Local Craiova
nu rezolvã problema de fond,
de aceea este nevoie ca tine-
rii sã fie sprijiniþi prin crearea
unui cadru legislativ corespun-
zãtor, pentru a-ºi permite sã
achiziþioneze sau sã închirie-
ze o locuinþã.

MARIN TURCITU

Ieri, Preºedintele Camerei
Deputailor, Valeriu Zgonea, a
avut o întrevedere cu Ambasa-
dorul Federaþiei Ruse la Bucu-
reºti, Excelenþa Sa Oleg Mal-
ghinov. Preºedintele Camerei
Deputaþilor a subliniat faptul cã
eforturile diplomatice ale Ro-
mâniei rãmân dedicate conso-

Valeriu Zgonea : „Eforturile diplomatice
ale României rãmân dedicate

consolidãrii relaþiilor cu Rusia”
lidãrii relaþiilor cu Rusia în jurul
unei agende pozitive ºi con-
structive. „Relansarea relaþiilor
politico-diplomatice cu Rusia
este un subiect proiectat pe mai
multe dimensiuni ºi presupune
o abordare serioasã ºi detalia-
tã. Acest obiectiv reclamã în
primul rând concreteþe, proiec-

tatã pe un fond de consecven-
þã, coordonare ºi punþi de dialog
la toate nivelurile”, a declarat
Valeriu Zgonea. La rândul sãu,
Excelenþa Sa Oleg Malghinov a
subliniat acumulãrile pozitive în-
registrate în ultimii ani în dome-
niul cooperãrii economice, pre-
cum ºi pe alte domenii ale dialo-
gului bilateral. Preºedintele Ca-
merei Deputaþilor ºi Ambasa-
dorul Federaþiei Ruse la Bucu-
reºti au discutat despre impul-
sionarea dialogului interparla-
mentar între România ºi Fede-
raþia Rusã. „Dorim angajarea
unei cooperãri, în mãsurã sã
confere transparenþã ºi pre-
dictibilitate relaþiilor noastre.
Sperãm cã înfiinþarea Grupului
Parlamentar de Prietenie româ-
no-rus din Duma de Stat va
contribui la consolidarea an-
samblului relaþiilor bilaterale”, a
mai spus deputatul PSD.

MARGA BULUGEAN

Relaþiile dintre senatorul de
Dolj, Mircea Geoanã, ºi ac-
tuala conducere a PSD au in-
trat în normalitate. Aceasta va
candida la alegerile parlamen-
tare din 9 decembrie tot pe
Colegiul Dãbuleni, ºi va fi sus-

þinut de USL. Anunþul a fost
fãcut de preºedintele PSD,
Victor Ponta. “Eu îl sustin pe
domnia sa pentru a candida
pentru un nou mandat. (…)
Ne-am normalizat relaþiile ºi
acesta este un lucru foarte

bun”, a declarat Vic-
tor Ponta.  Mircea
Geoanã a fost exclus
din PSD în luna no-
iembrie 2011 ºi potri-
vit statutului nu poa-
te fi  încã membru
PSD pânã nu va îm-
plini un an de la sanc-
þiunea primitã. În luna
august a.c., Mircea
Geoanã declara cã
nu a plecat niciodatã
din PSD, ºi a fost
foarte activ ºi în cam-
pania de demitere a
lui Traian Bãsescu
prin referendum.

MARIN TURCITU
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Pe lângă toată tevatura genera-
tă, nu ştim deocamdată cât de is-
cusit, de Dan Diaconescu, patro-
nul de la OTV, şi câştigătorul lici-
taţiei de adjudecare a combinatu-
lui chimic Oltchim, din Râmnicu
Vâlcea, fiindcă suntem în faţa unui
caz de sminteală naţională, a mai
apărut şi povestea cu urşii prin ju-
deţul Dâmboviţa. Unde pe 15 sep-
tembrie a.c., cum s-a relatat de la
faţa locului, un urs turbat a ucis
un om şi a rănit alţi doi, iar patru
zile mai târziu, pe 19 septembrie,
un alt om a fost ucis, la Moroieni,
la 10 km dis tanţă, victima f iind
considerată drept braconier, fiind-
că amenajase laţuri în propria gră-
dină, în care s-a prins ursul, ata-

MIRCEA CANŢĂR
cat apoi, imprudent, cu o lance
improvizată. Despre urs s-a vor-
bit mult în ultimele zile pe la tele-
viziuni, tocându-se astfel minute
preţioase din cele consacrate lui
Dan Diaconescu, salvatorul petro-
chimiei româneşti. Şi s-au spus
toate năzbâtiile posibile. Mai ales
că s-au alertat vânătorii, jandarmii,
pădurarii şi cine s-a mai putut. La
domiciliul „braconierului” ucis de
urs a descins poliţia dâmboviţea-
nă pentru o percheziţie de rutină,
fără a se descoperi, însă, „blănuri
sau carne de urs, ori de alte ani-
male”, după cum a declarat purtă-
torul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa.
Puţin s-a sinchisit ursul de toată
agitaţia iscată. Duminică, a luat un

porc din Moroieni, luni a omorât
un viţel din aceeaşi comună şi încă
unul în comuna învecinată, deşi se
spune că n-ar fi vorba de acelaşi
făptuitor. Despre urs se vorbeşte,
însă, cu duioşie, fiind şi apărat de
lege. La fel cum se vorbeşte, prin
părţile locului, de câinii comuni-
tari, şi aceştia favorizaţi de o le-
gislaţie discutabilă. Suntem o mi-
nune de lume, dacă dragostea faţă
de animale prec umpăneşte celei
faţă de semenii noştri. E drept că
aceştia, ai dracu’, unii dintre ei, nu
dau mai repede ortu’ popii, se mai
agaţă de viaţă şi mai împovărează
statul cu tot felul de griji. Nevoie
de ei ar mai fi doar când se votea-
ză. Dar atât. Să revenim însă la

povestea cu „braconierul” care îşi
amenajase în propria grădină mai
multe laţuri, în speranţa că va că-
dea prinsă jivina sălbatică, venită
să-i prăduiască vitele din bătătură.
Cum lipsea o părere avizată, mi-
nistrul Mediului,  atotştiutoarea
Rovana Plumb, s-a prins repede
în vorbă, când putea să-şi cultive
tăcerea, declarând aşa şi pe din-
colo, că efec tivele de urşi sunt
peste cele optime. A făcut referiri
„competente” şi la urşii din judeţul
Dâmboviţa. Nu ştiam că se price-
pe şi la aşa ceva. De fondul cine-
getic e vorba. Înţelegem următorul
lucru: cu protectorii pentru urşi şi
câinii comunitari stăm bine. Mai
prost stăm cu protectorii oameni-

lor vârstnici. Şi ai tinerilor. Tot mai
tentaţi să o întindă afară. Există
însă o problemă, ca să nu vorbim
de discriminare în domeniul respec-
tiv: de ce nu există aceeaşi îngrijo-
rare statornică, la Ministerul Me-
diului, şi pentru restul speciilor de
vânat (căprior, iepure de câmp, pre-
peliţă), aproape decimate pe fon-
durile de vânătoare, printr-un bra-
conaj dement. Şi de ce nu descind
poliţiştii destoinici şi la domiciliile
braconierilor de prin părţile locu-
lui, cărora li s-a dus buhul. Despre
unii am mai vorbit prin paginile co-
tidianului nostru. Deocamdată sun-
tem îndemnaţi să iubim urşii şi câi-
nii comunitari. Cu Dan Diacones-
cu mai vedem noi ce facem.

Să iubim urşii şi câinii comunitari

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Ti-
neret Dolj derulează, în perioada 1 mai
2012 – 31 decembrie 2012, proiectul “Am-
basadorii nonviolenţei”, proiect cu finan-
ţare europeană. Ace sta face parte din
cadrul programului Tineret în Acţiune –
Acţiunea 5.1- Întâlniri ale tinerilor şi ale
responsabililor de politici de tineret.

Potrivit organizatorilor,  proiec tul
“Ambasadorii nonviolenţei” a
fos t creat pentru a c ontinua ş i
extinde activităţile proiec tului
“Andrei”,  derulat de către
Direc ţia Judeţeană pentru Sport
ş i Tineret Dolj ş i premiat la
Gala Premiilor  Participării
Publice,  în anul 2011.  Acesta
îşi propune să înc urajeze
c ooperarea fac torilor  de decizie
din domeniul tineretului ş i
sportului pentru a elabora
modele de bună prac tică de
c ombatere a violenţei în rândul
tinerilor.  “Obiec tivele proiec tu-
lui sunt: dezvoltarea abilităţilor
de comunic are,  mobilizare ş i
luc ru în echipă a 30 de tineri,
pe tema combaterii violenţei în
rândul tinerilor; formarea unui
număr de 18 tineri ca Ambasa-
dori ai nonviolenţei; sensibiliza-
rea actorilor cheie -  autorităţi
publice,  soc ietatea civilă,
mass-media -  c u privire la
problema violenţei în rândului
tinerilor; dar  şi c reş terea
gradului de informare pentru
5.000 de tineri în ceea c e priveşte
alternativele de interac ţiune nonviolen-
tă şi metodele de prevenire a violen-
ţei”,  a declarat Origen Staicu, direc to-
rul Direcţiei Judeţene pentru Sport ş i
Tineret Dolj.
“Unul din obiectivele noastre este acela
de a reduce fenomenul violenţei”

Ideea implementării proiectului
“Ambasadorii nonviolenţei” a venit în
urma unui eveniment tragic în urma
căruia elevul craiovean Andrei Goreci –
voluntar în cadrul DJTS Dolj şi-a
pierdut viaţa.  “Ne dorim c a proiectul să
fie unul de mare impact, pentru că
violenţa es te un fenomen din ce în ce

Salariaţii Oltchim au reluat protestele

Mechel a scos la vânzare patru
combinate metalurgice din România

Aproximativ 500 de
angajaţi ai Oltchim Râm-
nicu Vâlcea au reluat pro-
testele, ieri dimineaţă, în
faţa pavilionului adminis-
trativ al unităţii, oamenii
anunţând că vor renunţa
la proteste doar în mo-
mentul în care va fi re-
luată producţia combina-
tului, iar ei îşi vor primi
salariile restante. Un con-
flic t a izbuc nit în faţa
c ombinatului Oltchim
Râmnic u Vâlcea,  între
protestatari şi un grup de tineri care au ajuns
acolo având mai multe pancarte cu mesajul
“Oltchim nu e OTV” şi despre care protes-
tatarii spun că nu sunt angajaţi ai societăţii.
Unii dintre salariaţi susţin că tinerii ar fi fost
trimişi de liderul de sindicat Mihai Diculoiu,
căruia protestatarii îi cer demisia.  Pe de altă
parte, înaintea acestui incident o delegaţie a
protestatarilor a mers la discuţii cu manage-
rii combinatului, care le-au promis salariaţi-
lor că vor primi tichetele de masă pentru
luna iulie şi avansul pentru luna august. “Am
avut discuţii cu managerul interimar al com-

binatului, Radu Olaru, care ne-a promis că
tichetele de masă pe luna iulie vor fi acorda-
te joi, iar până în 5 octombrie se va face
plata avansului pe august. Nu avem un leu
în buzunar şi dormim prin secţii deoarece
nu avem bani pentru navetă. Dacă nu pro-
ducem, vom muri cu toţii. Dacă va fi nece-
sar, vom intra din nou în greva foamei, iar
protestele nu vor înceta până când situaţia
nu se va rezolva”, a afirmat unul dintre pro-
testatari. El a precizat că o delegaţie formată
din patru angajaţi a plecat la Bucureşti pen-
tru noi discuţii cu ministrul Economiei.

Grupul metalurgic rus Mechel a scos la
vânzare numeroase active, inclusiv uzinele
deţinute în România, şi doreşte să obţină 150
milioane de dolari pentru combinatele Me-
chel Târgovişte, Mechel Câmpia Turzii, La-
minorul Brăila şi Ductil Steel. Consiliul Di-
rector al Mechel a aprobat, vineri, vânzarea
parţială sau totală a mai multor active din
Rusia, România, Ucraina, Lituania, Bulgaria,
Kazahstan şi Marea Britanie, care nu se mai
încadrează în strategia companiei, se arată
într-un comunicat al grupului. De asemenea,
Mechel are nevoie de bani pentru a-şi reduce
datoriile, care se cifrează la 9,4 miliarde euro,
şi pentru a finanţa exploatarea minieră Elga,
proiect prioritar pentru companie.

Pe de altă parte, Guvernul a analizat, în
şedinţa de ieri, dacă grupul metalurgic Me-
chel şi-a respectat angajamentele la combi-
natul din Câmpia Turzii, iar concluzia a fost
că au fost respectate toate clauzele cuprin-
se în contractul de privatizare, a afirmat

purtătorul de cuvânt al Executivului, Andrei
Zaharescu. Concluziile rezultă dintr-o infor-
mare prezentată de reprezentanţii Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului. “Con-
form informării, în perioada 2003-2007,
cumpărătorul a respectat toate clauzele cu-
prinse în contractul de privatizare. Din anul
2007 până astăzi, potrivit contractului, mo-
nitorizarea postprivatizare a încetat”, a spus
Zaharescu.

  “Ambasadori în misiune” este o campanie de
promovare a unor modele de bune practici şi a unor
potenţiali vectori de imagine pentru viitoare pro-
iecte de tineret în Craiova, Tg. Jiu, Drobeta Turnu
Severin, Slatina, Râmnicu Vâlcea. Campania va fi
susţinută de tinerii Ambasadori ai nonviolenţei,
coordonaţi de personalităţi ale sportului doljean,
cuprinzând dezbateri, evenimente cultural - spor-
tive stradale, distribuire de materiale informati-
ve, întâlniri cu autorităţi publice locale”.

mai prezent în soc ietatea româneasc ă şi
în viaţa tinerilor  în special.  Unul din
obiectivele noas tre este acela de a
reduce fenomenul violenţei. Cum putem
face aces t lucru? Prin prezentare de
alternative – sport şi ar tă. Din acest
motiv am selec tat 18 ambasadori –
tineri cu aptitudini deosebite în sport şi
ar tă. Considerăm c ă prin mesajele pe

care aceş ti tineri le vor transmite în
toate judeţele Olteniei,  vom atrage
atenţia c ă există şi altc eva dec ât mai
bun decât violenţa. Ne-am alăturat
sportului pentru c ă princ ipiile olimpic i-
lor sunt adevărate directive cu privire la
reducea violenţei.  Continuăm proiec tele
de aces t gen prin partenerii noştrii. Es te
vorba de un proiec t numit <<Bază>>
care presupune să creăm o bază de date
la nivelul regiunii c u toate proiec tele
care urmăresc combaterea ş i reduc erea
violenţei. În urma ac tivităţilor  derulate
până ac um a văzut c ă înc ă nu exis tă
coerenţă şi unitate”, a dec larat Diana
Neamţu,  expert pe probleme de tineret
în c adrul DJTS Dolj.

ALINA DRĂGHICI

“Ambasadorii nonviolenţei”,
proiect implementat de DJST Dolj
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“Suntem principalul partener al
IMM-urilor din România ºi conti-
nuãm sã sprijinim acest sector vital
pentru crearea de locuri de munca
ºi dezvoltarea economiei reale. Ob-
iectivul nostru este sã finanþãm în
mod constant toate afacerile viabi-
le pe termen lung. Vom continua sã
facem acest lucru, cu atât mai mult
cu cât acest acord ne întãreºte ºi
ne diversificã baza de finanþare, în

beneficiul IMM-urilor
româneºti”, a declarat
Ramona Ivan, director
executiv, Directia Insti-
tutii Financiare, BCR.

Plafonul maxim al
creditului fiind de 1,875

milioane de euro

Garanþia JEREMIE
este acordatã în cadrul
“Schemei transparen-
te de ajutor de mini-
mis sub formã de ga-
ranþii de portofoliu
de credite, ca parte

integrantã a implementarii iniþia-
tivei JEREMIE în România”, fi-
nanþatã de Fondul European de
Dezvoltare Regionala. Creditele cu
garanþia JEREMIE pot fi accesate
numai de IMM-uri, inclusiv start-
up-uri, plafonul maxim al credi-
tului fiind de 1,875 milioane de
euro, cu menþiunea ca, în cazul
intreprinderilor care îºi desfa-
soara activitatea în domeniul

transportului rutier, plafonul ma-
xim este de 937.500 de euro. Fi-
nanþarea solicitatã trebuie sã fie
una nouã, urmând a fi utilizatã
pentru activitãþi desfãsurate pe
teritoriul Romaniei, cum ar fi sec-
toare de activitate din industrie,
comerþ, turism, construcþii, servi-
cii etc. Domenii precum agricul-
tura, piscicultura, silvicultura,
fabricarea produselor alimenta-
re, dezvoltarea proiectelor imo-
biliare, activitãþile de intermedi-
ere financiarã nu sunt eligibile în
cadrul acestei facilitãþi. Compa-
niile trebuie sã respecte regulile
privind cumulul ajutoarelor de mi-
nimis pe o perioadã de trei ani con-
secutivi, garanþia JEREMIE fiind
consideratã ajutor de minimis.
Companiile care solicitã credite
prin initiaþiva JEREMIE nu trebuie
sã aibã activitate în producþia ºi
comerþul de tutun ºi bãuturi alco-
olice, producþia ºi comerþul cu
arme ºi muniþii, precum ºi cazi-
nouri.  Firmele care solicitã credi-
tul nu trebuie sã fie declarate în

stare de dificultate financiarã, fali-
ment, lichidare, trebuie sã-ºi fi in-
deplinit obligaþiile de platã a im-
pozitelor ºi taxelor la bugetul de
stat, bugetele locale, bugetele spe-
ciale ºi sã nu fie obiectul unei de-
cizii anterioare de recuperare a Co-
misiei Europene etc.

Dezvoltarea ºi încurajarea
antreprenoriatului

JEREMIE (acronim pentru “Joint
European Resources for Micro to
Medium Enterprises” sau “Resurse
europene comune pentru intreprin-
deri mici si mijlocii”) este o iniþiativã
comunã a Directiei Generale Politici
Regionale a Comisiei Europene ºi a
Grupului Bancii Europene de Inves-

titii (din care face parte Fondul Eu-
ropean de Investitii), care are ca ob-
iectiv îmbunãtãþirea accesului la fi-
nanþare pentru IMM-urile din Uniu-
nea Europeana, în cadrul perioadei
de programare a Fondurilor Struc-
turale 2007-2013. JEREMIE permite
Statelor Membre ºi Regiunilor sã de-
dice resurse naþionale ºi din fondu-
rile structurale pentru a crea fonduri
de participare (“holding funds”) care
sã poatã finanþa IMM-uri într-un
mod flexibil ºi inovator. Initiaþiva ur-
mãreºte dezvoltarea ºi încurajarea
antreprenoriatului în Uniunea Euro-
peana, în scopul îndeplinirii obiec-
tivelor Agendei Lisabona, în acelaºi
timp ducând la o utilizare mai eficien-
tã a fondurilor structurale.

BCR oferã linii de credite revolving din
surse proprii sau din surse atrase, cu ga-
ranþie gratuitã JEREMIE în proporþie de
80% din valoarea creditului BCR. De ase-

menea, BCR acorda credite cu garanþie
JEREMIE pentru capital de lucru destina-
te consolidãrii activitãþii fãrã solicitarea
planurilor de afaceri.

Îmbunãtãþirea accesului la finanþare
pentru IMM-urile din Uniunea Europeanã

WWF România ºi Garanti Bank au lan-
sat ieri, în Piaþa Mihai Viteazul din Craiova,
“România sãlbaticã”, expoziþia de fotogra-
fie în aer liber dedicatã celor mai salbatice
ºi spectaculoase locuri din cele 13 parcuri
naþionale ale României ºi din Rezervaþia Bi-
osferei Delta Dunãrii. Iniþiat de cãtre foto-
graful Dan Dinu, proiectul reuneºte 50 de
fotografii, expuse pe panouri de mari di-
mensiuni, prezentând locuri mai puþin cu-

noscute, dar impresionante, pe care Dan
le-a strãbãtut. Din Parcul naþional Domo-
gled în Valea Cernei, din Retezat în Cea-
hlau sau din Defileul Jiului în Delta Dunã-
rii, fotograful a cutreierat parcurile pentru
a surprinde unicitatea locurilor ºi a o dez-
vãlui apoi publicului.

Zonele sãlbatice au nevoie
de promovare

Expoziþia din Craiova, deschisã non-
stop publicului pânã la 9 octombrie, este

cea de-a ºaptea etapã din cadrul unui tur-
neu început în luna octombrie 2011 în Bu-
cureºti ºi care va continua în cele mai mari
oraºe din þarã. “Având în vedere cã pasiu-
nea mea pentru fotografie s-a nãscut în
special din cea pentru naturã, a fost pasul
firesc sã mã implic în acest proiect ºi sã fac
aceste expediþii incredibile. Este o provo-
care, dar în acelaºi timp ºi o responsabili-
tate uriaºã, deoarece potenþialul proiectu-

lui este unul fabulos, iar zonele sãl-
batice ale României au nevoie de
aceastã promovare, sã fie cunos-
cute ºi protejate. Mã bucur cã am
beneficiat de sprijinul WWF ºi Ga-
ranti Bank, care au înþeles impor-
tanþa acestui demers”, a declarat
Dan Dinu (foto). Expoziþia face
parte din proiectul mai amplu Ro-
mânia sãlbaticã, iniþiat de fotogra-
ful Dan Dinu în anul 2010, ale cãrui
destinaþii sunt toate cele 28 de par-
curi naþionale, naturale ºi geopar-
curi din România.

Dupã Rusia, România este þara
cu cea mai mare biodiversitate

Rezultatul final va fi prima colecþie pu-
blicã de fotografii de calitate din ariile pro-
tejate din România, urmând ca site-ul
www.romaniasalbatica.ro sã devinã o ban-
cã de imagini reprezentând cele mai sãlba-
tice ºi spectaculoase peisaje din România.
“Garanti Bank susþine activ programele de
protejare a mediului înconjurãtor prin com-
ponenta socialã ºi încercãm sã conºtienti-
zãm publicul ce înseamnã forþa naturii. Cu
acest proiect am aflat ºi eu în premierã cã
România este þara cu cea mai mare biodi-

versitate, din Europa, dupã Rusia
ºi cã are peste 400.000 de hectare
de pãdure virgine. Cu WWF am
demarat un parteneriat încã de
acum 18 ani, în Turcia. Partene-
riatul cu WWF România a debu-
tat anul trecut cu un proiect care
ne este foarte drag – primul card
de afinitate eco din România,

WWF Bonus Card. Prin intermediul aces-
tuia, banca direcþioneazã 0,5% din valoa-
rea cumpÎrÎturilor efectuate cu WWF Bo-
nus Card cãtre sprijinirea proiectelor
WWF. Acum suntem bucuroºi sã fim impli-
caþi în proiectul “România sãlbaticã”, care
este un pas important
în demersul nostru de
a promova frumuseþi-
le ascunse ale Româ-
niei ºi modalitãþile de
protejare a acestora”,
a precizat Virgilia
Oþel, director Garanti
Bank.

”România sãlbaticã”, 50 de fotografii spectaculoase”România sãlbaticã”, 50 de fotografii spectaculoase”România sãlbaticã”, 50 de fotografii spectaculoase”România sãlbaticã”, 50 de fotografii spectaculoase”România sãlbaticã”, 50 de fotografii spectaculoase

Magor Csibi, Director de Program WWF România :
“Problemele ºi agitaþia zilnicã ne acapareazã atât de mult, încât

deseori uitãm sã ne bucurãm de ceea ce existã în jurul nostru. Prin
aceastã expoziþie ne propunem sã le oferim tuturor vizitatorilor  50 de
motive de a zâmbi, de a admira ºi de a fi mândri de România. Expoziþia
„România sãlbaticã” ne aduce aminte cã avem þara cea mai bogatã în
biodiversitate din Uniunea Europeanã ºi ne îndeamnã sã protejãm
valorile naturale. Parcurile naþionale au un viitor sigur, atâta vreme
cât existã oameni care nu uitã de importanþa lor, care le protejeazã ºi
se bucurã de ele. Pentru WWF, expoziþia aduce cel puþin 50 de moti-
ve în plus pentru care ne implicãm in protecþia mediului în România”.
.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Despre WWF
(World Wide Fund

for Nature):
Înfiinþatã în anul 1961, WWF este

una dintre cele mai importante
organizaþii internaþionale care
deruleazã proiecte pentru conserva-
rea naturii, în peste 100 de þãri.
Misiunea WWF la nivel global este
sã opreascã degradarea mediului
înconjurãtor ºi sã construiascã un
viitor în care oamenii trãiesc în
armonie cu natura.

Despre Garanti Bank :
Garanti Bank susþine activ programele de pro-

tejare a mediului înconjurãtor ºi deruleazã activitãþi
sustenabile, menite a îmbunãtãþi calitatea vieþii.
Acordând o atenþie sporitã conservãrii naturii,
Garanti Bank a devenit în 2010 partener al WWF în
România. Împreunã, cele douã organizaþii luptã
pentru protejarea pãdurilor din România, habitatul
natural al unor specii ameninþate cu dispariþia, pre-
cum ursul brun, râsul ºi lupul.
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În Craiova, testãrile se vor
desfãºura pe 2 octombrie – în-
tre orele 14.00 – 18.00 ºi pe 3
octombrie - între orele 09.00 –
13.00 -, în Farmacia Sensiblu de
pe strada Piaþa Gãrii, Bl. V.

Campania se desfãºoarã în toa-
tã þara, în perioada 24 septembrie
- 22 octombrie. Testãrile sunt pro-
gramate sã aibã loc în farmaciile
Sensiblu din 22 de oraºe, în Bu-
cureºti, Alexandria, Arad, Bacãu,
Braºov, Buzãu, Cluj, Constanþa,
Craiova, Deva, Galaþi, Giurgiu,
Iaºi, Mediaº, Mureº, Oradea, Pia-
tra Neamþ, Piteºti, Sibiu, Slobo-
zia, Târgoviºte ºi Timiºoara. Adre-
sele farmaciilor, precum ºi orarul
dupã care se efectueazã testãrile
pot fi gãsite pe website-ul
www.impreunapentruviata.ro, la
secþiunea Osteoporozã, sau pe

La începutul lunii octombrie, craiovenii pot be-
neficia de analize prin intermediul unei campanii
gratuite. În cadrul platformei „Împreunã pentru
viaþã, sãnãtate prin cunoaºtere”, ºi în parteneriat
cu reþeaua de farmacii Sensiblu, sãptãmâna aceasta
a fost demaratã o campanie gratuitã pentru depis-
tarea pacienþilor cu risc de osteoporozã, prin in-
termediul determinãrilor  de osteodensitometrie.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

www.sensiblu.ro.
„În cadrul campaniilor de

screening ºi prevenire a osteo-
porozei derulate în farmaciile
Sensiblu în anii anteriori, au fost
diagnosticate câteva mii de per-
soane care sufereau de aceastã
afecþiune. Prin aceastã campa-
nie dorim sã le reamintim pa-
cienþilor noºtri cã este mai uºor
sã previi decât sã tratezi, iar aco-
lo unde este cazul, sã îi ajutãm
sã adopte tratamentul necesar
din timp, înainte ca osteoporo-
za sã le afecteze calitatea vieþii”,
declarã Dan Nicolescu, Marke-
ting Director Sensiblu.

Boala fãrã
simptome

Osteoporoza, o boalã a oase-
lor, fãrã simptome este definitã

în principal printr-o densitate
mineralã redusã la nivel osos,
care duce, în timp, la o porozi-
tate crescutã a oaselor ºi, impli-
cit, la risc crescut de fracturã.
Cea mai frecventã complicaþie
asociatã acestei boli este frac-
tura de ºold, cu un impact pu-
ternic asupra calitãþii vieþii pa-
cientelor. Numãrul estimat de
fracturi de ºold în 2009, în Ro-
mânia, era de 18.400. Majorita-
tea pacienþilor cu osteoporozã nu
beneficiazã de o abordare tera-
peuticã adecvatã.

„Potrivit Fundaþiei Internaþi-
onale de Osteoporozã (IOF), în
România, prevalenþa osteoporo-
zei postmenopauzã este estima-
tã la 11,5% - ceea ce înseamnã
cã una din trei femei din Româ-
nia suferã de osteoporozã sau
afecþiuni osteopenice dupã vâr-

sta de 55 de ani. Acesta a fost
unul dintre motivele pentru care,
alãturi de partenerii noºtri, am
venit în sprijinul populaþiei cu o
campanie gratuitã de testare pen-
tru a diagnostica la timp aceastã
afecþiune ºi a evita apariþia frac-
turilor”, declarã Florentin Scar-
lat, Policy and Communication
Director MSD România.

O fracturã
la fiecare
trei secunde

Osteoporoza determinã, în
întreaga lume, peste 8,9 milioa-

ne de fracturi în fiecare an,
ceea ce înseamnã o fracturã os-
teoporoticã la fiecare 3 secun-
de. De asemenea,  osteoporoza
afecteazã 200 de milioane de
femei din întreaga lume. La ni-
vel mondial, una din 3 femei ºi
unul din cinci bãrbaþi de peste
50 de ani suferã de o afecþiune
osteoporoticã

Ziua Mondialã a Osteoporo-
zei este marcatã anual pe 20 oc-
tombrie. Determinarile de osteo-
densitometrie din farmaciile Sen-
siblu se realizeaza in baza trimi-
terii de la medicul de familie si a
programarii prealabile.

Platforma „Împreunã pentru viaþã”, dezvoltatã de MSD ROMÂNIA
se adreseazã tuturor celor implicaþi în sistemul de sãnãtate din România
ºi are ca scop principal îmbuntãþirea calitãþii vieþii, prin facilitarea acce-
sului la informaþii relevante ºi încurajarea colaborãrii între diversele cate-
gorii socio-profesionale, având în centrul atenþiei pacientul.

Mâine, începând cu ora 10.00,
în Piaþa Craioviþa Nouã, în Piaþa
Centralã ºi în Piaþa Valea Roºie
vor avea loc simulãri legate de
modul în care ar trebui acþionat în
cazul producerii unui infarct
miocardic. În aceeaºi zi, toþi cei
interesaþi sunt invitaþi pe esplana-
da Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” pentru a participa la
manifestãrile prilejuite de Ziua
Mondialã a Inimii, seara fiind
programat ºi un concert.

Sâmbãtã, pe esplanada Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”,
începând cu ora 9.00 vor fi
montate corturi ale Societãþii
Studenþilor Mediciniºti din Craiova

Mai multe activitãþi vor fi organizate mâi-
ne ºi sâmbãtã la Craiova pentru a celebra
Ziua Mondialã a Inimii. Studenþii medici-
niºti împreunã cu reprezentanþii Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Dolj ºi cei de la Cru-

cea Roºie vor încerca sã promoveze pe par-
cursul a douã zile stilul de viaþã sãnãtos.
Cu aceastã ocazie, craiovenii vor beneficia
de analize gratuite ºi de demonstraþii de
prim-ajutor.

unde va fi testatã gratuit tensiunea
arterialã ºi se va calcula indicele
de masã corporalã. Apoi, celor
prezenþi li se va oferi consiliere
pentru adoptarea unui stil de viaþã
sãnãtos, iar primii 200 de oameni
care se vor prezenta la cort vor
beneficia ºi de testarea gratuitã a
glicemiei.

Marºul bicicliºtilor
va fi organizat

sâmbãtã
Tot sâmbãtã, începând cu ora

13.00, Crucea Roºie Românã
Filiala Dolj va face demonstraþii
de prim-ajutor, iar începând cu
ora 14.30 craiovenii sunt invitaþi

sã participe la activitãþi sportive.
La ora 15.00, având ca punct de
plecare Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”, are loc Marºul Bicicliº-
tilor pe traseul: Liceul Carol I –
Ciupercã – Parcul „Nicolae
Romanescu” – Strada Caracal –
Arabesque – Pod Electro – Calea
Bucureºti – Valea Vlãicii – Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”.

Evenimentul se realizeazã cu
sprijinul Primãriei Municipiului
Craiova, Direcþiei de Sãnãtate
Publicã, Societãþii de Medicinã de
Familie Dolj, al Crucea Roºie
Românã Filiala Dolj, ªcoala Alpina,
Clubul de tenis „Stãnicã”, Daupe-
dala.ro ºi Compania Teatrulescu.
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Pentru România, Festivalul In-
ternaţional de Film Transilvania
este locul în care publicul vizionea-
ză pentru prima dată cele mai im-
portante producţii autohtone, dar şi
scurt si lungmetraje produse şi regi-
zate în lume. Împreună cu reprezen-
tanţii TIFF, Clubul Electroputere

Producţii din programul Festivalului Internaţional
de Film Transilvania, prezentate şi la Craiova

În program:
 Mâine, 28 septembrie, ora 18.00: Scurtme-

traje româneşti
 Sâmbătă, 29 septembrie, ora 17.00: La Răs-

cruce / Either way (2011), Islanda, regia Hafsteinn Gunnar
Sigurdsson (81 de minute). În îndepărtatele ţinuturi din
nordul Islandei, Finnbogi şi Alfred îşi petrec o vară în
anii ’80 desenând liniile de marcaj pe drumurile ce şer-
puiesc spre orizont. În curând această zonă sălbatică şi
pustie se va dovedi plină de aventuri, dezastre şi desco-
periri, căci cei doi bărbaţi vor atinge un punct de răscru-
ce din viaţa lor.
 Sâmbătă, 29 septembrie, ora 19.00: Ucigaşul

/ The Yellow Sea (2010), Coreea de Sud, regia Hong-jin
Na (140 de minute). Gu-nam este un şofer de taxi care
duce o viaţă ca vai de lume. Cu o jumătate de an în
urmă, soţia lui a plecat în Coreea să câştige nişte bani,

Craiova / CEP Cinema a selectat pen-
tru a fi prezentate la Craiova trei pro-
ducţii internaţionale de lungmetraj –
„Chapiteau-Show” (Rusia), „Either
Way” (Islanda) şi „Yellow Sea” (Co-
reea de Sud) – şi câteva scurtmetra-
je româneşti.

«Despre TIFF vorbesc câteva
atribute care-l definesc: calitatea pro-
gramelor prezentate, atmosfera efer-
vescentă, numeroase evenimente cu
invitaţi de prestigiu din cinematogra-
fia mondială. Prin organizarea aces-
tui eveniment, CEP Cinema doreşte
să ofere publicului posibilitatea de a
fi martorii unor abordări proaspete,
care vin din spaţii culturale diferite»,
menţionează organizatorii evenimen-
tului, adăugând că proiectul propu-
ne promovarea artei cinematografi-
ce, prezentarea unor filme importante
ale cinematografiei mondiale după cri-
terii ce ţin de originalitatea subiecte-

dar n-a mai auzit de ea de atunci. Gu-nam joacă mah-
jong ca să-şi mai completeze veniturile, dar viaţa lui clar
n-o ia în direcţia cea bună. Într-o zi întâlneşte un asasin
plătit, Myun-ga, şi primeşte o ofertă care l-ar putea rea-
duce pe linia de plutire: dacă omoară un necunoscut, va
avea bani şi îşi va regăsi soţia. Dar bineînţeles că planul
nu se defăşoară aşa cum ar fi trebuit...
 Duminică, 30 septembrie, ora 18.00: Chapi-

teau Show (2011), Rusia, regia Sergey Loban (247 de
minute), distins cu Premiului Publicului la TIFF 2012.
Protagoniştii celor patru poveşti ale filmului au o mai
mică sau mai mare legătură unii cu ceilalţi – unii se cu-
nosc, alţii comunică prin alte mijloace. Fiecare îşi trăieş-
te propria dramă, fără să ştie ce li se întâmplă celor din
jur. Dramele lor au legătură cu relaţiile umane – dragos-
te, prietenie, respect sau cooperare – şi poveştile lor evo-
luează simultan. Iar furtuna din sufletul unui personaj se
va reflecta în furtuna din sufletul altuia.

Festivalul Internaţional de Film Transilvania
sau, pe scurt, TIFF, nu mai are nevoie de nicio
prezentare, fiind evenimentul în cadrul căruia
filme precum pelicula lui Cristian Mungiu, „4
luni, 3 saptămâni şi 2 zile”, ori „Autobiografia lui
Nicolae Ceauşescu”, „Legături bolnăvicioase” ş i
„Moartea domnului Lăzărescu” au fost puse în
lumină pentru prima dată. Câteva dintre cele mai

apreciate filme internaţionale de lungmetraj, dar
şi scurtmetraje româneşti, prezentate la TIFF în
2010, 2011 şi chiar la ediţia din acest an, organi-
zată în perioada 1-10 iunie, la Cluj-Napoca, vor
putea fi văzute şi la Craiova. Acestea vor rula în
sala de cinema a Clubului Electroputere, de mâi-
ne, 28 septembrie, până duminică, intrarea pu-
blicului fiind liberă.

lor şi forţa imaginilor.
Filmele vor rula în perioada 28-

30 septembrie, în sala de cinema a
Clubului Electroputere din Craiova
(Calea Bucureşti nr. 56), unde acce-
sul va fi gratuit.

Ediţia din acest an a Salonului
Naţional de Restaurare reuneşte
117 participanţi, reprezentanţi a 17
instituţii din ţară. Muzeului
Olteniei şi Muzeului de Artă din
Craiova li se alătură Complexul
Muzeal Arad, Biblioteca Naţională
a României, Muzeul Judeţean de
Istorie Braşov, Muzeul Naţional
Brukenthal Sibiu, Muzeul Etnogra-
fic al Transilvaniei din Cluj,
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane din Deva, Muzeul de
Istorie Galaţi, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, Muzeul
Naţional al Literaturii Române din

Peste 100 de specialişti în restaurare din toată ţara
îşi dau întâlnire la Muzeul Olteniei

Piese de o deosebită valoare patrimonială,
restaurate în cele mai importante laboratoare
din ţară, din cadrul a peste 15 instituţii muzea-
le, vor putea fi văzute la Craiova, în cadrul Sa-
lonului Naţional de Restaurare. Organizat de
Muzeul Olteniei, împreună cu Consiliul Jude-
ţean Dolj şi Consiliul Internaţional al Muzee-
lor – Comitetul Naţional Român ICOM, aces-

ta se deschide astăzi, ora 11.00, la Secţia de
Istorie-Arheologie (strada „Madona Dudu”
nr. 14). Dincolo de expoziţia cuprinzând o mul-
titudine şi o diversitate de obiecte, evenimen-
tul reprezintă un prilej de a celebra profesia
de restaurator – una pe cât de frumoasă, pe
atât de solicitantă şi, din păcate, prea puţin
apreciată şi chiar ignorată.

Între obiectele expuse publicul va putea admira Super Prima Codicis – tipări-
tură datată 1509, Veneţia, aflată în patrimoniul Muzeului Naţional Brukenthal din
Sibiu, o Evanghelie greco-romană de secol al XVII-lea, restaurată la Complexul
Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, ca şi o scrisoare plic a lui
Ion Heliade Rădulescu către Maria Heliade, datată 17 mai 1846 şi aparţinând
Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti. De asemenea, sunt pre-
zentate mai multe lăzi de zestre, din lemn şi metal, aparţinând Complexului Naţi-
onal Muzeal ASTRA din Sibiu, cea mai veche de la 1644. Spectaculoase sunt şi
un ceas de perete cu pendul de la 1890-1910, făcând parte dintr-o colecţie particulară, o canapea rococo din
1850, restaurată la Complexul Muzeal Arad, icoana „Judecata de Apoi” realizată la 1898 de Matei Ţimforea,
zugrav din Cîrţişoara, deţinută de Complexul Naţional Muzeal ASTRA, un pistol cu capsă din secolul al XIX-
lea, de la Muzeul de Istorie Galaţi, ori o sculptură din alabastru reprezentându-l pe poetul german din Transil-
vania Valentin Frank von Frankenstein – 1693 (Muzeul Naţional Brukenthal).

***
Dr. Virgil Ştefan Niţulescu, preşedintele Comitetului Naţional

Român ICOM: «Această artă este celebrată, nu întâmplător, prin Salonul
de la Craiova – unul dintre cele mai importante centre de cercetare şi de
punere în practică a cunoştinţelor despre restaurare din România. Deschi-
derea sa pentru arena internaţională şi dorinţa de a sprijini întreaga breaslă a
conservatorilor şi restauratorilor din România fac din echipa Laboratorului
din Muzeul Olteniei unul dintre pilonii pe care se sprijină această profesie
din ţara noastră, în condiţiile unei finanţări dificile şi unei salarizări mai mult
decât modeste. Tocmai de aceea, fiecare Salon Naţional de Restaurare re-
prezintă un prilej de celebrare a profesiei, dar şi un motiv pentru stabilirea
unui bilanţ, necesar pentru a se trece la o etapă următoare. Este un exemplu
de maturitate şi de responsabilitate pe care colegii craioveni îl oferă nouă,
tuturor, un exemplu pe care sper să îl urmeze cât mai mulţi».

Bucureşti, Muzeul de Etnogra-
fie Braşov, Muzeul Judeţean
Braşov, Muzeul Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău, Comple-
xul Naţional Muzeal ASTRA

Sibiu, Complexul Naţional Muzeal
Moldova Iaşi şi Complexul
Naţional Muzeal „Curtea Dom-
nească” Târgovişte.

Expoziţia prezintă publicului
larg complexele, minuţioasele şi
costisitoarele lucrări de restaurare
a pieselor muzeale. Aşa sunt
obiecte de ceramică / lut prelu-
crate prin modelare manuală şi
ardere, apoi decorate (amfore,
cupe, fructiere, vase funerare,
vase cu toartă, căni pentru vin
ş.a.), piatră, sticlă, metale – fier,
bronz, plumb, oţel, argint, alamă,

cupru (statuete, vârfuri de lance,
săbii, iatagane, pistoale), lemn
(lăzi de zestre, ceasuri de perete,
obiecte de mobilier), os, piele,
dar şi hârtie (carte veche,
pergamente / manuscrise,
bancnote, documente – brevete
militare, bilete de tezaur de stat
ş.a.), textile – din bumbac,
catifea, mătase naturală, cânepă,
lână (cojoace, pieptare, ii, mantii,
feţe de masă ori de pernă etc.),
pictură (icoane pe lemn şi pe
sticlă, lucrări în ulei pe pânză).

«Totdeauna am crezut că un
salon de restaurare este, dincolo
de expoziţia propriu-zisă, un
spaţiu cu o dublă încărcătură
emoţională. Pe de o parte emoţia
receptorului faţă de obiectul

restaurat, de cealaltă parte, a
restauratorului care se află,
precum artistul, în faţa „exame-
nului” / exerciţiului receptării şi
aprecierii valorice. Este şi Salonul
de Restaurare tot o carte care
poate fi apreciată, lecturată cu
plăcere sau… dimpotrivă.
Muzeul Olteniei, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Dolj, o
spunem cu mândrie, este de bună
vreme un centru important al
restaurării româneşti, graţie,
desigur, Laboratorului de Restau-
rare Conservare. Şi anul acesta
participările din ţară sunt gene-
roase. Le mulţumim şi pe această
cale tuturor instituţiilor şi
colegilor care ne-au onorat», a
declarat dr. Florin Ridiche,
managerul Muzeului Olteniei.
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COMENTAR IU

Ciocnirile au izbucnit marþi
seara la Madrid, între poliþiºti ºi
manifestanþii indignaþi, adunaþi în
apropierea Congresului Deputa-
þilor, unde au scandat „Demisia”
ºi „Afarã”. „Acestea sunt ar-
mele noastre” au strigat mani-
festanþii, ridicând mâinile spre
cer în faþa forþelor de poliþie,
care au încercat dispersarea lor,
utilizând bastoane ºi gloanþe de
cauciuc. Confruntarea s-a sol-

dat cu peste 60 de rãniþi, dintre
care 27 de poliþiºti, conform ser-
viciului de urgenþã, 26 de per-
soane fiind reþinute. Dispersa-
rea totalã a celor rãmaºi în pia-
þa Neptuno, lângã Congres, s-a
încheiat la primele ore ale dimi-
neþii de ieri, dupã ce poliþiºtii au
fãcut uz de forþã. Sloganurile
lansate de reþelele de socializa-
re au activat un numãr mare de
spanioli, care ºi-au pierdut lo-

curile de muncã, devenind
ºomeri, ºi rezistând tot mai greu
la mãsurile drastice impuse de
guvernul de dreapta, al premie-
rului Mariano Rajoy. FMI a ºi
cerut Spaniei sã o lase mai uºor
cu austeritatea. Coresponden-
tul BBC spuner cã existã o
nervozitate clarã ºi o fricã de
manifestaþii mai violente decât
a vãzut Spania în ultima vre-
me. Circa 80 de colective de
militanþi, începând cu luna au-
gust, au ocupat un cerc simbo-
lizând Parlamentul de la madrid,
în ziua sesiunii plenare, pentru
a protesta contra „sechestrãrii
suveranitãþii poporului” de troi-
ca (Banca Centralã Europea-
nã, FMI ºi Comisia Europea-
nã) ºi pieþele financiare, denun-
þând „sechestrarea democra-
þiei”. Pe Facebook, 50.000 de
persoane au rãspuns apelului
„Ocupaþi Congresul”, „Ei au
furat  democraþia noastrã”,
„Noi am pierdut libertatea”,
„Statul providenþial cu reduceri
în sãnãtate ºi educaþie”. Gu-

vernul a concentrat peste 1.500
de scutieri împotriva demon-
stranþilor ºi se teme de o mobi-
lizare mai puternicã. Manifes-
tarea „25 S” (25 Septembrie)
a fost din timp anunþatã, astfel
încât poliþia a putut sã se orga-
nizeze. Maria Dolores de Cos-
pedal, secretarul general al Par-
tidului Popular, aflat la putere,
n-a putut sã nu condamne ape-
lul de „încercuire” a Parlamen-
tului, comparând tentativa cu
puciul militarilor din 1981. Pre-
fectura Madrid a cerut ca cei
care ocupã Parlamentul sã fie
pedepsiþi cu 12 luni de închisoa-
re. Contextul politic este extrem
de dificil pentru guvernul spa-
niol, dacã avem în vedere cã la
11 septembrie 1,5 milioane de
manifestanþi au mãrºãluit prin
Barcelona cerând independen-
þa Cataluniei, în timp ce o par-
te a societãþii civile spaniole
doreºte revizuirea Constituþiei
sau dizolvarea Parlamentului,
solicitând ºi demisia premieru-
lui Mariano Rajoy.

La Madrid, manifestanþii ºi poliþiºtiiLa Madrid, manifestanþii ºi poliþiºtiiLa Madrid, manifestanþii ºi poliþiºtiiLa Madrid, manifestanþii ºi poliþiºtiiLa Madrid, manifestanþii ºi poliþiºtii
s-au confruntat în faþa Parlamentuluis-au confruntat în faþa Parlamentuluis-au confruntat în faþa Parlamentuluis-au confruntat în faþa Parlamentuluis-au confruntat în faþa Parlamentului

Preºedintele francez, Francois
Hollande, a denunþat, marþi, inter-
venþia „inacceptabilã” a Iranului în
Siria, în cadrul unei conferinþe de
presã din timpul Adunãrii Gene-
rale a ONU de la New York. „Este
clar cã avem toate dovezile cã Ira-
nul intervine, prin mijloace uma-
ne ºi materiale, în Siria ºi este in-
acceptabil”, a declarat Hollande.
Generalul iranian Mohammad Ali
Jafari, comandant al Gardienilor
Revoluþiei (Pasdaran), a declarat,
la 16 septembrie, cã forþele Pas-
daran se aflau în Siria ºi Liban în
rolul de „consilieri”, declaraþii dez-
minþite ulterior de ministrul iranian
al Afacerilor Externe. De aseme-

Hollande a cerut ONU
o intervenþie urgentã în Siria Miniºtrii de Externe japonez ºi

chinez s-au întâlnit, marþi searã,
la ONU, la New York, pentru
evocarea crizei din Marea Chinei
de Est, care a dus la intensifica-
rea tensiunilor dintre cele douã
þãri, potrivit unor diplomaþi citaþi
de AFP. Koichiro Gemba ºi Yang
Jiechi au reiterat revendicãrile
þãrilor lor cu privire la insulele
disputate, au precizat diplomaþii
respectivi. Cei doi miniºtri au
avut o întâlnire de circa o orã, a
confirmat, pentru AFP, un
responsabil japonez. Potrivit
agenþiei oficiale chineze China
Nouã, Gemba a insistat asupra
dorinþei Japoniei de a naþionaliza
trei insule ale arhipelagului, care
au fost cumpãrate de la proprie-

Negocieri chino-japoneze eºuate
tarul lor, în timp ce omologul
sãu chinez a reafirmat cã este
vorba despre „o încãlcare
flagrantã a integritãþii teritoriale a
Chinei”. Potrivit agenþiei japone-
ze Kyodo, ministrul japonez a
invitat China sã dea dovadã de
reþinere, iar Gemba le-a spus
jurnaliºtilor cã atmosfera
întâlnirii a fost „sumbrã”. Criza
sino-japonezã din Marea Chinei
de Est s-a agravat marþi, odatã
cu sosirea a opt nave ale pazei
de coastã taiwaneze ºi a zeci de
vapoare de pescuit în apele
teritoriale japoneze, în largul
arhipelagului Senkaku, care
aparþine Japoniei, dar care este
revendicat de Beijing ºi Taipei
sub numele de Diaoyu.

nea, Statele Unite au solicitat în
repetate rânduri Irakului sã inspec-
teze avioanele iraniene care îi sur-
voleazã teritoriul, pe care le sus-
pecteazã cã transportã arme pen-
tru regimul sirian. În acelaºi con-
text, Hollande a subliniat necesi-
tatea unei acþiuni „urgente” a co-
munitãþii internaþionale în Siria.
„Avem datoria sã acþionãm, sã
acþionãm împreunã ºi sã acþio-
nãm rapid, pentru cã este o si-
tuaþie de urgenþã. Cât timp tre-
buie sã mai aºteptãm pentru ca
ONU sã reacþioneze? De câþi
morþi este nevoie, cât trebuie sã
mai admitem paralizia ONU?”
a întrebat preºedintele francez.

Sute de britanici au fost evacuaþi, marþi,
din casele lor inundate, dupã douã zile de ploi
torenþiale, care urma sã se agraveze ieri, con-
form previziunilor meteorologice. Peste 300
de proprietãþi au fost inundate marþi, majori-
tatea pe coasta de nord-est a Angliei, ºi mai
ales în oraºul istoric Morpeth, din Northum-
berland. Nivelul cursurilor de apã urma sã
creascã ieri în Yorkshire, a avertizat ministe-
rul britanic al Mediului. Inundaþiile au blocat
numeroase drumuri ºi linii de cale feratã în
nordul Angliei ºi în Þara Galilor, în special
liniile care leagã Londra de Leeds, York ºi
Newcastle. Peste o sutã de maºini au fost
blocate, marþi, timp de câteva ore, în nordul
Angliei, pe autostrada A1, care leagã capitala
de Edinburg, conform postului BBC.

ªi în Pakistan, zeci de mii de persoane au
rãmas fãrã adãpost în urma inundaþiilor pro-
vocate de puternicele ploi musonice, în pro-
vinciile Balochistan ºi Sindh, declarã autori-
tãþile. Aproximativ 120.000 de case au fost
distruse ºi zeci de mii de corturi au fost dis-
tribuite, potrivit BBC News în pagina elec-
tronicã. Oficialii din provincia Balochistan au

transmis cã aproximativ 80% din populaþie
este afectatã. Totuºi, jurnaliºtii aflaþi la faþa
locului afirmã cã inundaþiile nu sunt la ace-
laºi nivel ca cele de acum doi ani, care au
devastat mare parte din þarã. În Balochistan,
guvernul a instalat posturi medicale pentru a
trata problemele gastrice, malaria ºi ale boli
ale celor 500.000 de oameni rãmaºi fãrã adã-
post. Un reporter BBC care a cãlãtorit prin
cele douã provincii
afectate transmite
cã mulþi oameni lo-
cuiesc acum sub
cerul liber, pe orice
bucatã de pãmânt
uscat pe care o pot
gãsi. Autoritãþiile
declarã cã mânca-
rea, corturile ºi me-
dicantele sunt insu-
ficiente. Balochis-
tan este cea mai
mare provincie a
Pakistanului, dar
este pe ultimul loc

în ceea ce priveºte infrastructura ºi servicii-
le. Corespondenþii BBC transmit cã agenþiile
umanitare nu pot acþiona eficient din cauza
ameninþãrilor constante cu rãpirea cetãþeni-
lor strãini venite din partea militanþilor extre-
miºti. De asemenea, jurnaliºtii transmit cã în
provincia Balochistan mulþi oameni supravie-
þuiesc cu o singurã masã pe zi, din cauza pro-
viziilor reduse de mâncare.

Inundaþii în Marea Britanie ºi Pakistan, zeci de mii de persoane au rãmas fãrã adãpost

Monti nu va candida
la alegerile din primãvara
lui 2013

Preºedintele Consiliului
italian de miniºtri, Mario Monti,
a afirmat cã nu va candida la
alegerile din primãvara lui
2013, declaraþie fãcutã într-un
interviu acordat marþi CNN, în
care el a estimat cã Italia nu
mai riscã sã inflameze criza
datoriilor din zona euro, a
relatat ieri agenþia Reuters. „Nu
voi candida la alegeri” în 2013,
a afirmat Monti în interviu, în
cursul unei cãlãtorii în SUA.
„Cred cã este important ca jocul
politic sã se reia în Italia, sper,
cu un mai mare grad de respon-
sabilitate ºi maturitate”, a
adãugat ºeful Guvernului
italian. El a amintit cã a fost
numit senator pe viaþã de cãtre
preºedintele Italiei ºi cã va
avea, totuºi, o funcþie politicã,
dar, din declaraþiile sale din
interviu, reiese cã nu doreºte un
nou mandat la conducerea
Guvernului.
Opt morþi într-un naufragiu
al unui feribot în Indonezia

Opt persoane ºi-au pierdut
viaþa ieri, în naufragiul unui
feribot cu peste 200 de persoa-
ne, în largul insulei indonezie-
ne Sumatra, au informat surse
oficiale, relateazã AFP. KM
Bahuga Jaya efectua o cursã
între insulele Java ºi Sumatra
în momentul în care s-a ciocnit
de o navã cargo, a declarat
Sutopo Purwo Nugroho,
purtãtorul de cuvânt al Agen-
þiei naþionale indoneziene
pentru catastrofe. „207 persoa-
ne au fost salvate pânã acum,
iar opt ºi-au pierdut viaþa”, a
adãugat el, precizând cã
operaþiunile de salvare conti-
nuã. Naufragiile sunt dese în
Indonezia, un arhipelag imens,
cu 240 de milioane de locuitori
ºi peste 17.000 de insule ºi
insuliþe, unde feribotul este
principalul mijloc de transport.
Grevã generalã în Grecia

Peste 30.000 de greci, potrivit
poliþiei, au ieºit pe strãzi, ieri, la
Atena ºi Salonic, în cadrul unei
greve generale de 24 de ore,
pentru a protesta faþã de un nou
plan de austeritate negociat cu
UE ºi FMI de Guvernul grec,
care se confruntã cu primul sãu
test social. Ciocniri au avut loc
la Atena, între câteva zeci de
tineri cu cagule ºi forþele de
ordine, în momentul sosirii în
piaþa centralã, Syntagma.
Manifestanþi violenþi, operând în
grupuri mici, au aruncat cu
cocteiluri Molotov înspre
poliþiºti, care au ripostat cu
grenade ºi gaze lacrimogene.
Circa 5.000 de poliþiºti au fost
mobilizaþi pentru a controla
aceste violenþe. În capitalã,
marºul cel mai numeros era cel
al frontului sindical comunist
Pame. Un alt marº era condus de
cele douã sindicate mari GSEE ºi
Adedy. Într-o manifestare de
hotãrâre în faþa acestei revolte,
Ministerul de Finanþe a anunþat,
în cursul dimineþii de ieri, cã
noul plan de mãsuri de economi-
sire ºi reforme structurale,
contestat în stradã, a fost
„încheiat” în cadrul unei
reuniuni discrete, care a avut loc
în cursul serii de marþi, între
premierul Antonis Samaras ºi
ministrul de Finanþe, Yannis
Stournaras.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu. Ciurlin Mihail
anunþã publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Centrul recreaþional în comuna Malu
Mare”, propus a fi amplasat în comuna Malu
Mare, T 112, P9, Lotul 1. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1 ºi la
sediul Ciurln Mihail, din strada “Brestei” 171 în
zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1.
Anunþ public privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu. Ionescu Sorin
Cristian anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul „Complex de agrement în
mediul rural” comuna Malu Mare”, propus a fi
amplasat în comuna Malu Mare, T 112, P9, Lo-
tul 2. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul ARPM Craiova, strada “Pe-
tru Rareº” nr. 1 ºi la sediul din Ionescu Sorin
Cristian cu sediul în strada “Fermierului” nr.
120 în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr. 1.
Consiliul Local Terpeziþa anunþã cã în data de
3.10.2012 scoate la vânzare fer vechi. Ofertele
se depun la sediul Consiliului Local Terpeziþa
din data de 27.09.2012.
Anunþ public privind decizia etapei de încadra-
re. SC ROMCIM IMPEX SRL anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre ARPM Craiova, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra mediu-
lui, pentru proiectul „Amplasare provizorie bi-
rou, tanc combustbil ºi cântar electronc”, pro-
pus a fi amplasat în comuna municipiul Cala-
fat, sat Ciupercenii Vechi, km 784 – Malul Du-
nãrii. 1. Proiectul deciziei de încadrare º moti-
vele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº” nr.
1, în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã la data de 02.10.2012.

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

OFERTE SERVICIU
Asociaþie de proprietari
angajeazã cenzor cu
experienþã. Telefon:
0766/377.525.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.

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.
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi
securitãþii în muncã. Te-
lefon. 0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

Amenajãri interioare. Te-
lefon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând sau schimb garso-
nierã cu apartament. Te-
lefon: 0760/548.459.

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Proprietar, vând garsoni-
erã conf. II, îmbunãtãþitã,
preþ negociabil. Telefon:
0770/556.335; 0743/
120.446.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului
de Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închi-
riez) garsonierã mobila-
tã, parter, îmbunãtãþitã,
Bucureºti, sector 6. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie.
Telefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp,
Vitan – Bucureºti, 34.500
euro. Telefon: 0741/
560.393; 0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) aparta-
ment 2 camere mobilat, lân-
gã hotel Jiul, preþ negocia-
bil. Telefon: 0741/784.417.
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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 apartament 2 ca-
mere decomandate, li-
ber, parchet lemn, Valea
Roºie, vis-a –vis de Spi-
talul Militar. Telefon: 0745/
456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.

Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2
wc, 70 mp, etaj 2/4, Calea
Bucureºti, an fabricaþie
1980, 55 mii euro, negocia-
bil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.

Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã ºi mobilã + te-
ren 600 mp cartier Roma-
neºti, strada Aleea Târgu-
lui nr. 26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000 euro,
negociabil. Informaþii la te-
lefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Tele-
fon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã
– judeþul Olt, 4 camere,
curte 2100 mp, vie, fân-
tânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” 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 diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”. Te-
lefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Partcular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
Vând teren, zona Ciuper-
cã, 500 mp, 240 euro mp,
negociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
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 Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + 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, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
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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.
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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 Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900 mp
în Vârvoru de Sus, fiind
la stradã betonatã ºi cu
toate facilitãþile, preþ con-
venabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare 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 imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.

Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªimni-
cu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. 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 intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp
(40/20) vis-a-vis de Pe-
nitenciarul Craiova. Te-
lefon: 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 co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian. Te-
lefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, etaj 2/4, cartier
Crihala, Drobeta-Turnu
Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Braz-
dã bl. G7 cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 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 ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferen-
þã cu apartament 2 came-
re Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Dacia Superno-
va, an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4,
numeroase facilitãþi. Tele-
fon: 0721/014.232.
Vând Matiz 2006, km
7000, AC. Telefon: 0721/
483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþi-
onare, 4000 RON. Tele-
fon: 0761/612.963.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, sta-
re exemplarã, lãcuit, pre-
tabil terase, grãdini. Tele-
fon 0729/033.903.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jub-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.860.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare 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 termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 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, dimen-
siuni tãiere 2500 x 0,5
mm, preþ 15000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50
niutoni, 5000 lei ng. Re-
laþii la telefon Craiova:
0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Te-
lefon: 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 pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an
ºi 4 luni, semigrea. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând convenabil douã
calorifere oþel (tablã)
100cm/0,60 sau schimb
cu calorifere de fontã fo-
losite. Telefon: 0251/
534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.

Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del 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 – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. 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
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 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, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
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Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 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
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, 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),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Po-
dari. Vad comercial ex-
celent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobi-
lã bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4
- 5 camere + curte mini-
mum 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
Feteascã imediat dupã
stoarcere, în Craiova. Te-
lefon: 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.

Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 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. Rela-
þii 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 aparta-
ment 2 semidecomanda-
te, 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 utili-
tãþile. 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 pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.

Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 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
Domn 49 ani, cu serviciu
în Craiova, caut doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie, chiar ºi de la þarã.
Telefon: 0740/895.691.

Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon: 0724/
572.434.
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50 –
55 ani, neinteresatã ma-
terial pentru ajutor reci-
proc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani,
doresc cãsãtorie pentru
a locui la þarã, nu am
obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.

DIVERSE
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

Caut persoanã serioasã
sã aibã grijã de o casã la
þarã în satul Lipov, fãrã
costuri. Telefon. 0251/
429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
CONDOLEANÞE
Familiile Vãetiºi Ion ºi
preotul Daniel naºi
sunt alãturi de soþia în-
dureratã a soþului CAUC
SEVER decedat. Dum-
nezeu sã-l odihneascã.
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Folosit la City doar dacã vine
vorba de alte competiþii decât Pre-
mier League sau Liga Campioni-
lor, Costel Pantilimon a avut par-
te de o searã „horror”, marþi, când
echipa sa a fost eliminatã din
„16”-imile Cupei Ligii Angliei de
Aston Villa, 2-4, dupã prelungiri,
chiar pe „Etihad Stadium”.

Cu un „11” de start în care s-
au strecurat ºi puºtii Matija Nas-
tasici, Denis Suarez sau Abdul
Razak, „cetãþenii” au intrat în
avantaj la cabine, Mario Balotelli
(27) semnând singura reuºitã a
primei reprize. Canonada la care

CUPA LIGII ANGLIEI – „16”-IMI DE FINALÃ
Revenire de coºmar!

Pantilimon nu a pututPantilimon nu a pututPantilimon nu a pututPantilimon nu a pututPantilimon nu a putut
stopa eliminarea lui Citystopa eliminarea lui Citystopa eliminarea lui Citystopa eliminarea lui Citystopa eliminarea lui City
Goalkeeper-ul român a încasat nu mai puþin de patru goluri

de la Aston Villa, la primul greºind decisiv

urma sã fie supus fostul portar al
Timiºoarei a început în minutul
59, ºi tocmai pe mâna sa, o min-
ge respinsã în Barry soldându-se
cu un autogol de toatã frumuse-
þea. Sârbul Kolarov (64) a adus
din nou gazdele la conducere, nu
însã ºi decisiv, doarece Agbonla-
hor (70) a trimis partida în pre-
lungiri. Unde N’Zgobia (96) ºi
acelaºi Agbonlahor (113) au încli-
nat balanþa în favoarea formaþiei
din Birmingham, barându-i, toto-
datã, lui Roberto Mancini drumul
spre singurul trofeu intern ce-i lip-
sea de la venirea sa la City.

Cum la finele acestei partide
campioana a ajuns la 14 goluri pri-
mite în doar ºapte apariþii, inclu-
zând aici toate competiþiile, teh-
nicianul italian ºi-a vãrsat nãduful
asupra compartimentului defensiv:
„Avem o mare problemã! Trebu-
ie sã ne antrenãm mai bine oame-
nii din apãrare pentru cã este clar
cã ei nu joacã bine în acest mo-
ment. Trebuie sã lucrãm doar aici,
în rest echipa aratã aºa cum tre-
buie. Aceasta era a patra compe-
tiþie în care eram angrenaþi, dar
era o competiþie foarte importan-
tã deoarece Cupa Ligii este sin-

gurul trofeu intern pe care nu l-
am câºtigat. Suntem extrem de
dezamãgiþi dupã aceastã elimina-
re”, a declarat Roberto Mancini.

Altfel, scorul zilei de marþi a
fost realizat de Chelsea, care a
zdrobit cu 6-0, pe teren propriu,
divizionara secundã Wolverhamp-
ton Wanderers. Au marcat Cahill
(4), Bertrand (8), Mata (17), Ro-
meu (53 pen.), Torres (58) ºi
Moses (71).

Alte rezultate: Swindon (III)
– Burnley (II) 3-1, West Ham –

Wigan 1-4, Leeds (II) – Everton
2-1, Preston (III) – Middles-
brough (II) 1-3, Southampton –
Sheffield Wed (II) 2-0, Crawley
Town (III) – Swansea 2-3, Brad-
ford (IV) – Burton Albion (IV) 3-
2 prel., MK Dons (III) – Sunder-
land 0-2.

Partidele Carlisle (III) – Totten-
ham, Arsenal – Coventry (III),
Queens PR – Reading, Norwich
– Doncaster (III), Man. United –
Newcastle ºi West Brom – Liver-
pool s-au disputat asearã.

SERIE A – ETAPA A V-A
Marþi: Fiorentina – Juventus 0-0. Asearã: Pescara – Palermo, Cata-

nia – Atalanta, Chievo – Inter, Genoa – Parma, Milan – Cagliari, Napoli –
Lazio, Roma – Sampdoria, Torino – Udinese . Astãzi: Siena – Bo-
logna.

Clasament: 1. Juventus 15p, 2. Napoli 10p, 3. Lazio 9p, 4. Sampdo-
ria 9p (penalizatã cu 1 p), 5. Fiorentina 8p...15. Milan 3p, 16. Chievo 3p,
17. Cagliari 2p (3j), 18. Pescara 1p, 19. Palermo 1p, 20. Siena - 1p
(penalizatã cu 6 p).

CUPA LIGII FRANÞEI – „16”-IMI DE FINALÃ
Marþi: Auxerre (II) – Angers (II) 2-0 (La oaspeþi, Claudiu Keºeru a

jucat în ultima jumãtate de orã), Bastia – Metz (III) 3-0, Rennes – Nancy
3-2. Asearã: Brest – Nice, Arles (II) – Ajaccio, Caen (II) – Toulouse,
Monaco (II) – Valenciennes, Sochaux – Evian TG, Reims – Troyes,
Lorient – St’Etienne.

Principala protagonistã a star-
tului de sezon din Bundesliga, cu
12 puncte obþinute din tot atâtea
puse în joc, performanþã cu care
se mai putea lãuda doar gigantul
Bayern Munchen, nou-promovata

BUNDESLIGA – ETAPA A V-A
Meci nebun la Frankfurt!

A profitat Bayern, care a devenit lider solitar
Eintracht Frankfurt a fãcut un nou
meci mare, marþi searã, terminând
la egalitate, scor 3-3, cu revenire
de la 0-2, în compania campioanei
en-titre Borussia Dortmund. Aig-
ner (49) ºi Inui (51) au redus la

zero valoarea reu-
ºitelor lui Piszczek
(24), respectiv
Reus (28), însã
Gotze (54) a taxat
rapid neobrãzarea
gazdelor, aducân-
du-i la tãcere pe
cei peste 50.000 de
fani ai lui Ein-
tracht. Formaþie al
cãrei erou, final-
mente, a fost An-
derson Bamba,
acesta stabilind re-
miza în minutul 73.

Bayern, în
schimb, ºi-a conti-
nuat parcursul ire-

proºabil, 3-0 pe teren propriu cu
Wolfsburg. Ostilitãþiile au fost des-
chise de Schweinsteiger (24), dupã
care croatul Mandzukici a închis ta-
bela cu o „dublã” (57, 65). Tot cu
3-0 a trecut ºi Schalke (fãrã Marica,
neconvocat din cauza unei acciden-
tãri) de Mainz, goluri Farfan (21
pen.), Holtby (81) ºi Pukki (89), în
timp ce duelul dintre Greuther Furth
ºi Fortuna Dusselodorf, ºi ele nou-
promovate, a fost tranºat de ultima,
scor 2-0 (Fink 26, Ilso 34).

Jocurile M’gladbach – Hamburg,
Stuttgart – Hoffenheim, Hannover
– Nurnberg, Freiburg – Werder ºi
Augsburg – Leverkusen au avut loc
asearã.

Clasament: 1. Bayern 15p, 2.
Frankfurt 13p, 3. Schalke 10p, 4.
Dusseldorf 9p, 5. Dortmund
8p...14. Furth 4p, 15. Hamburg
3p (4j), 16. Hoffenheim 3p (4j),
17. Stuttgart 2p (4j), 18. Augsburg
1p (4j).

Tehnicianul celor de la Real
Madrid, Jose Mourinho, a de-
clarat cã-l înþelege „perfect” pe
colegul sãu Alex Ferguson, care
continuã sã antreneze deºi are 70
de ani, ºi cã probabil ºi el va con-
tinua sã stea pe bancã atunci
când va avea aceastã vârstã, din
„dragoste” pentru fotbal.

Ferguson, model
pentru Mourinho

„Îl înþeleg perfect pe Alex
care îºi continuã munca ºi cred
cã ºi eu voi face la fel. Iubesc
mult fotbalul ºi îmi place sã fiu
antrenor. Încã sunt tânãr, voi
împlini 50 de ani ºi am toatã viaþa
înainte”, a declarat Mourinho.

Tehnicianul crede cã 50 de ani
reprezintã o cifrã care “din punct

de vedere psihologic poate
avea un impact negativ asupra
multora pentru cã realizeazã cã
lumea se miºcã foarte repede
ºi viaþa este foarte scurtã”.

“Este un numãr care mã
face sã privesc în urmã, dar
ºi înainte. Sunt o persoanã fe-
ricitã pentru cã eu cred cã
ceea ce am reuºit este incre-
dibil. Dar privesc înainte ºi mã
vãd mai bun ca niciodatã, mai
puternic ca oricând, cu mai
multã experienþã ºi cred cã
sunt la începutul carierei mele
profesioniste”, a mai spus
“The Special One”.

Selecþionerul naþionalei Ucrainei,
Oleg Blohin (59 de ani), a fost nu-
mit, marþi, în funcþia de antrenor
principal al echipei Dinamo Kiev,
dupã demiterea lui Iuri Semin.

Urmare a acestui angajament,
unul pe patru ani, Oleg Blohin va
mai rãmâne la conducerea naþiona-
lei þãrii sale doar pentru meciurile
cu Moldova (12 octombrie) ºi Mun-
tenegru (16 octombrie) din prelimi-
nariile Cupei Mondiale din 2014.

“Este o mare responsabilitate. Am
avut o noapte albã înainte sã accept

Efectul dominaþiei Lucescu!

Blohin, noul tehnician al lui Dinamo KievBlohin, noul tehnician al lui Dinamo KievBlohin, noul tehnician al lui Dinamo KievBlohin, noul tehnician al lui Dinamo KievBlohin, noul tehnician al lui Dinamo Kiev
propunerea preºedintelui Igor Sur-
kis. Îmi doresc sã redau gloria aces-
tui club”, a declarat Blohin

Din postura de jucãtor, Oleg
Blohin, fost “Balon de Aur” în
1975, a câºtigat cu Dinamo Kiev
opt titluri de campion naþional,
cinci Cupe al URSS-ului ºi o Cupã
a Cupelor.

Tehnicianul Iuri Semin a fost
demis, luni, dupã ce formaþia a fost
eliminatã din “16”-imile de finalã
ale Cupei Ucrainei de ªahtiorul lui
Mircea Lucescu (scor 1-4).
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sport

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

Craiovei i s-au oferit în vara
aceas ta două locuri de Liga a II-
a,  însă le-a refuzat pe ambele.
Adrian Mititelu a spus  „pas” f iind-
că nu are bani, iar  primarul Lia
Olguţa Vas ilescu nu vrea bătaie de
cap.  Craiova are însă o echipă a
comunităţii, se numeşte Ştiinţa
„U” Craiova şi evoluează în Liga
a IV-a Dolj. Finanţată de Consiliul
Judeţean Dolj şi îmbrăcată în fos-
tul echipament al echipei lui Miti-
telu,  Ştiinţa „U” Craiova are în
componenţă foşti sau actuali ju-
niori de la Academia finanţată de
Consiliul Judeţean Dolj. Antrenor
este Daniel Mogoşanu,  fost „prin-
cipal” al Ştiinţei acum 4 ani,  cel
care în sezonul prec edent a pre-
gătit divizionara secundă Alro Sla-
tina şi care se ocupă de câteva zile
ş i de echipa CS Apă Craiova.
Dacă au rezolvat cu Mititelu pro-
blema echipamentului,  cei de la
Consiliul Judeţean Dolj nu au ob-
ţinut ş i acordul de a evolua pe
„Ion Oblemenc o” de la fostul f i-
nanţator al Universităţii. As tfel,
într-o situaţie neverosimilă,  echi-
pa Consiliului Judeţean Dolj nu
poate evolua pe arena deţinută de
Primăria Craiova şi este izgonită

Şoimii Pâncota – Concordia 2-3
Au marcat: A. Mihai 73, Leucuţa 80 / Lengyel 33 –

aut., Simion 45, Fl. Ilie 90+3.
Ceahlăul - Gloria Bistriţa 4-0
Au marcat: Mohamed 10, Velici 44, 86, Constanti-

nescu 60.
Dinamo - Voinţa Sibiu 2-1 – după prelungiri
Au marcat: Strătilă 61, Rus 93 / Heil 52.

Cupa României – şaisprezecimi
Petrolul  - Damila Măciuca 2-0
Au marcat: Cristea 6, Marinescu 64.
Meciurile Sportul Studenţesc - Oţelul Galaţi, CS

Turnu Severin - Dacia Mioveni, FC Braşov - Farul
Constanţa, Pandurii - FC Zagon, Delta Tulcea – „U”
Cluj, Gaz Metan Mediaş - FC Caracal, CFR Cluj –
ACS Berceni şi SC Vaslui - FC Botoşani s-au jucat
aseară, după închiderea ediţiei.

Grupa de juniori a fiului lui Adrian
Mititelu este singura care joacă pe
fosta arenă publică, aflată la
cheremul fostului patron al Ştiinţei

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.

pe stadionul „Oltenia” de lângă
fostul Combinat Chimic, practic
în afara Craiovei, prin gropi şi
hârtoape.  În acest moment, Ştiin-
ţa „U” Craiova se află pe locul 10
în Liga a IV-a Dolj,  cu 11 punc te
după 8 etape.

Primarul Lia Vasilescu
în campania electorală:
„Şi copiii Craiovei
merită să joace”

Deşi Universitatea Craiova nu
mai există, Adrian Mititelu a rămas
s tăpân pes te c omplexul „Ion
Oblemenco”, respectiv arena prin-
cipală şi terenurile secundare. Ast-
fel,  grupele de copii şi juniori afla-
te în subordinea Consiliului Jude-
ţean Dolj sunt izgonite să se an-
treneze pe unde apuc ă, de obicei
prin nămoale sau hârtoape. O sin-
gură grupă de juniori are însă pri-
vilegiul de a evolua pe iarba de lân-
gă fostul „Central”, cea din care
face parte Adrian Gigi Mititelu,
f iul patronului Ştiinţei,  Adrian
Marin Mititelu. Totul se petrece cu
„îngăduinţa” primarului Craiovei,
Lia Olguţa Vasilescu, cea care şi-
a lipit în campania electorală c hiar

pe sediul c lubului Universitatea,
respectiv una dintre clădirile deţi-
nute de Mititelu, un afiş imens
care înfăţişa tineri fotbalişti, ală-
turi de sloganul „Şi ei merită să
joace”. În sc himb, pe arena prin-
cipală „Ion Oblemenc o” se aprin-
de ş i nocturna atunci când Mitite-
lu junior are mec i, aşa cum a fost
cazul în primăvară.  În sc himb,
grupele CSJ sunt fericite să aibă
la dispoziţie câteodată terenurile de
la c antonamentul din Lunca Jiu-
lui, acolo unde se şi organizează
în această perioadă trialuri pentru
desc operirea talentelor urbei.

Mititelu pretinde
juniorii Centrului, dar le interzice
accesul pe terenuri

Nu mai puţin de 27 din cei 39
de juc ători revendicaţi de Adri-
an Mititelu de la FRF sunt pro-
duşi c hiar de Centrul Cons iliu-
lui Judeţean Dolj. „Vreau înapoi
munca mea, sudoarea mea” era
discursul lui Mititelu c ând soli-
cita lotul pierdut c u ocazia deza-
filier ii, numai c ă sudoarea lui

Mititelu este în realitate bugetul
Consiliului Judeţean Dolj, ale c ă-
rui grupe de copii nici măcar nu
sunt lăsate să joace pe terenurile
dinm c omplexul „Ion Oblemen-
co”. Părinţii copiilor sunt revol-
taţi de actuala stare de fapt. „Mi-
titelu a retrogradat ec hipa, a dus-
o la Severin,  apoi a desfiinţat-o
şi acum ne goneşte ş i copii de pe
terenurile public e, pentru a-ş i
rupe pic ioarele pe coc lauri. Şi au-
torităţile nu au reac ţie. Craiova nu
are nici prezent în fotbal, iar în
ac este condiţii nu va avea nici vi-
itor” se destăinuiau revoltaţi câţi-
va dintre părinţii juniorilor  de la
Consiliul Judeţean Dolj. „Nu avem
ce fac e, noi suntem nevoiţi să-i
antrenăm pe c opii pe unde apu-

căm” spun antrenorii de la Cen-
trul de Copii şi Juniori, c are se
feresc să spună mai multe, de
teamă să nu f ie luaţi în colimator
de Mititelu.

Jucătorii crescuţi de CSJ Ştiin-
ţa, club al Consiliului Judeţean Dolj,
revendic aţi de Mititelu de la
FRF: Ionuţ Badea, Renato Bălan,
Radu Barbu, Ştefan Bărboianu, Alin
Buleică, Robert Căle, Robert Chi-
ra, Irinel Chircan, Cătălin Crăciun,
Ovidiu Dănănae, Dragoş Firţules-
cu,  Valerică Găman, Constantin
Gângioveanu, Dan Gogoşoiu, Cos-
tinel Gugu,  Silviu Lung, Sabin
Lupu, Marian Mecea, Geo Mişu,
Cristian Nedelcovici, Nelu Nicolae,
Marius Ologu, Ionuţ Popescu, Eu-
sebiu Preduţ, Mihai Roman, Cor-

nel Suciu, Olivian Surugiu.
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Echipa Consiliului Judeţean Dolj nu are acces pe stadionul Primăriei

Astăzi
CF Brăila - Viitorul Constanţa, ora 16.30 (sport.ro)
CSMS Iaşi - Astra ora 17 (Digisport 1)
Rapid - Olimpia Satu Mare ora 19 (Digisport 1)
Steaua - FCM Târgu Mureş ora 21.30  (Digisport 1)


