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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

- Înainte de căsătorie, nu mă să-
turam ascultând-o vorbind şi acum,
Popescule, nu ştiu cum s-o fac să
tacă.

Opt familii
din Preajba
vor avea
un acoperiş
deasupra capului
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„Gaudeamus igitur” a răsunat, din nou, ieri, în Sala

Albastră a Universităţii din Craiova, odată cu deschi-
derea noului an de învăţământ superior. Moment mai
mult sau mai puţin emoţionant pentru studenţi, dar
prielnic pentru gazde şi invitaţii la festivitate de a
atrage încă o dată atenţia supra problemelor din Edu-
caţie, create îndeosebi de insuficienta finanţare, dar
şi de a da sfaturi tinerilor. „A politiza şcoala e o greşea-
lă, a nu face politică pentru şcoală e o şi mai mare
greşeală”, a afirmat senatorul Mircea Geoană. După
ce s-a autodeclarat „tocilara facultăţii” în anii în care a
studiat Litere şi Istorie la Craiova, primarul Lia Olgu-
ţa Vasilescu le-a spus „bobocilor” să nu uite să se şi
distreze, dar şi că ar fi bine să-şi ia o slujbă, în timp ce
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, i-a

îndemnat să se întoarcă acasă după eventuale stu-
dii în străinătate, pentru a fi „liderii de mâine ai
României”. Un an universitar plin de realizări le-
au urat studenţilor şi rectorul Dan Claudiu Dăni-
şor, Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, ca şi omul de afaceri Constantin Popeci.

Studenţie la Craiova: între griji
financiare şi sfaturi… „oficiale”
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O zi specială
pentru bătrânii
de la Cămin

Pe ntru ce le 280 de
pe rsoane ins tituţionalizate
la Căminul de  bătrâni,  ieri,
de  Ziua Internaţională a
Vârstnicilor, lucrurile au
fost un pic altfel. Pentru
a-i ajuta să uite măcar
puţin de tristeţile  şi sufe-
rinţe le zilnice , conducerea
azilului a organizat, s pecial
pe ntru ei, un mic spectacol
folcloric, încheiat cu invita-
ţia la un prânz festiv, de la
care nu a lipsit nici tortul
anive rsar.

Coşmar cu repetiţie în Giurgiţa:

Şi-a violat sora,
la şapte ani după ce
i-a făcut acelaşi lucru mamei sale

Ambasadorul
Franţei
în România,
în vizită
la Craiova

Debut de an
universitar
pentru viitorii
medici
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Philip Gordon (foto), adjunctul secretaru-
lui de stat al SUA, Hillary Clinton, a declarat
cã este la curent cu intenþiile unor politicieni
de a organiza un nou referendum pentru a-l
înlãtura pe preºedintele Traian Bãsescu, însã
a atras atenþia cã trebuie respectate procedu-
rile constituþionale. „În mod clar, continuãm
sã urmãrim România foarte strâns. ªtiu cã unii
în România se gândesc sã organizeze un alt
referendum, gãsind astfel alte metode de a-l
înlãtura pe preºedinte. Trebuie subliniat din nou
cã trebuie respectate procedurile constituþio-
nale. Dacã preºedintele este nepopular, iar
mandatul sãu nu reflectã voinþa popularã,
atunci alegerile libere ºi corecte sunt modul în
care trebuie adresatã aceasta. ªi dacã acesta
este modul prin care România va merge mai
departe, cred cã credibilitatea sa ca o demo-
craþie puternicã ºi partener al SUA va conti-
nua sã creascã”, a afirmat oficialul SUA. De-
claraþia sa a fost fãcutã într-un briefing de presã
la sfârºitul sãptãmânii trecute, rãspunzând unei
întrebãri a unui jurnalist român despre ce ar
trebui sã facã România în viitor pentru a-ºi
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recâºtiga încrederea ºi dacã Washingtonul mai
este îngrijorat cu privire la situaþia din þara
noastrã. „Îngrijorãrile noastre în acest caz par-
ticular au avut de-a face, aºa cum bine ºtiþi,
cu eforturile de a schimba rezultatele aparente
ale referendumului de demitere a preºedinte-
lui. Am fost ºi suntem foarte atenþi sã nu
interferãm în afacerile interne ale României,
însã am vrut sã fie clar cã lumea, comuni-
tatea internaþionalã, nu va considera legiti-
mã schimbarea procedurilor de vot dupã des-
fãºurarea referendumului ºi în contradicþie
cu ceea ce Curtea Constituþionalã a hotãrât.
Am subliniat importanþa respectãrii oricãrei
decizii a Curþii Constituþionale, iar acesta a
fost testul credibilitãþii democraþiei din Ro-
mânia. ªi sunt mulþumit cã pot spune cã
aceasta este ceea ce ºi guvernul a fãcut în
cele din urmã. Cu toate cã am auzit despre
posibile fraude ale votului ºi deliberãri de-
spre un potenþial refuz de a accepta hotãrâ-
rea Curþii Constituþionale, Curtea a decis,
listele de votanþi care au fost folosite au fost
respectate, iar preºedintele suspendat a fost

reinstaurat conform statului de drept. Iar acesta
este rezultatul corect”, a argumentat Gordon.
De asemenea, el a arãtat cã aceste evoluþii pot
fi interpretate ca indicând cã în România este
o democraþie maturã, ceea ce reprezintã un
„lucru foarte pozitiv”.

Blaga susþine cã nu s-a
gândit niciodatã sã
guverneze cu PP-DD

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a
declarat, ieri, cã nu s-a gândit
niciodatã la o guvernare alãturi de
Partidul Poporului-Dan Diaconescu,
aceastã ipotezã fiind „tot o intoxicare”
a lui Victor Ponta. „Nu m-am gândit
niciodatã, de unde aþi scos concluzia
asta? Este tot o intoxicare a domnului
Ponta. Uitaþi-vã exact pe ce am
declarat la întâlnirea tinerilor noºtri
de la Eforie Nord. Nu eu stabilesc dacã
domnul Diaconescu conduce un partid
democrat sau dacã intrã în Parlament.
(...) Pe de altã parte, toate partidele
care vor fi în viitorul Parlament, se
discutã din prima zi, de exemplu,
algoritmul conducerii Camerelor.
Trebuie sã discute oricine cu Diacones-
cu (n.r. - dacã intrã în Parlament), ºi
Ponta, ca ºef de partid, ºi Diaconescu,
ca ºef de partid. Astea sunt copilãrii ºi
minciuni ale domnului Ponta”, a
precizat Vasile Blaga înainte de
ºedinþa BPN al PDL.

O firmã italianã, interesatã
de fabricile Mechel

Ministrul delegat pentru Dialog
Social, Liviu Pop, a declarat, ieri, la
Cluj, cã existã o intenþie de cumpãra-
re a Grupului Mechel România din
partea unei firme din Italia, acesta
precizând cã actualii proprietari ai
combinatului „doresc conservarea
tuturor activelor de acolo”. „Grupul
Mechel vrea sã vândã cele cinci
combinate din România cu 150 de
milioane de dolari. Vânzarea care se
va face va duce la continuarea
activitãþii, ei nu doresc sã închidã
cele cinci combinate din România.
Din datele pe care le am, deja existã o
intenþie de cumpãrare din partea unei
firme din Italia, care ar vrea sã
cumpere Grupul Mechel din Româ-
nia, dar sunt discuþii preliminare.
Urmeazã ca ei sã vinã cu precizãri din
acest punct de vedere. Din discuþiile
cu reprezentantul rus al Grupului
Mechel România, vânzarea se face în
direcþia menþinerii activitãþii ºi a
profilului, fãrã schimbare de destina-
þie”, a mai spus Pop.

Procurorul general al României,
Laura Codruþa Kovesi, l-a delegat
pe ºeful Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie, Daniel Morar, în func-
þia de prim-adjunct al procuroru-

Daniel Morar,  delegat la conducerea
Ministerului  Publ ic

Partidul Democrat Liberal va de-
pune astãzi, la Camera Deputaþi-
lor, moþiunea simplã intitulatã „Dã-
unãtorii USL distrug agricultura”,
a anunþat prim-vicepreºedintele
Cristian Preda ieri, la finalul BPN
al partidului. În textul moþiunii,
PDL acuzã actuala guvernare cã
nu a respectat o serie de promisi-

PDL depune astãzi ,  la Camerã,
o moþiune pe agriculturã

lui general, pentru ºase luni. Ko-
vesi a declarat cã a luat aceastã
decizie întrucât Daniel Morar are
cea mai mare vechime la condu-
cerea unei instituþii, colaboreazã

cu instituþiile europe-
ne, participând la eva-
luãrile în cadrul Me-
canismului de Coope-
rare ºi Verificare
(MCV), are experien-
þa necesarã pentru a
asigura mãsurile de
continuitate ºi stabili-
tate în ceea ce priveº-
te activitatea Ministe-
rului Public. Condu-
cerea DNA va fi pre-
luatã de unul dintre
adjuncþii procurorului
ºef Daniel Morar.

uni fãcute fermierilor, nu a proce-
dat la restructurarea Ministerului
Agriculturii ºi nu a sprijinit înfiin-
þarea Camerelor agricole. Tot as-
tãzi ºi tot la Camera Deputaþilor se
va dezbate ºi vota moþiunea pe Edu-
caþie iniþiatã de PDL, intitulatã
„Brambureala din educaþie duce la
plagiat ºi eºec ºcolar”.

Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din România
(CNADNR) a anunþat cã, de ieri, Rompetrol ºi Poºta Românã nu mai
vând roviniete. „Din motive care þin de respectarea legislaþiei în vigoa-
re, convenþiile încheiate de cãtre CNADNR cu Poºta Românã ºi cu
Rompetrol Downstream nu au putut fi prelungite”, se aratã într-un
comunicat al Companiei de Drumuri. CNADNR nu a oferit alte infor-
maþii pe aceastã temã. Taxa de utilizare a reþelei de drumuri naþionale
poate fi achitatã, în continuare, la ceilalþi distribuitori, respectiv OMV
Petrom, MOL România, UNTRR, Automobil Clubul Român, firmele
Pasaj, Carisima, Medina Trans Spedition, Scala Assistance, Speedy
Driver, TDH Max Insurance, Peter SM 2012 ºi la CNADNR.

Rompetrol ºi Poºta Românã nu
mai vând roviniete

Democrat-liberalul Theodor
Paleologu le recomandã
colegilor din PDL „sã nu se
îmbete cu apã rece” cã vor
obþine 30% la alegeri ºi opinea-
zã cã „un scor de peste 20%
este cât se poate de onorabil”,
potrivit NewsIn. „Important în
faza aceasta este sã ne con-
centrãm pe alegeri, sã obþinem
un scor cât mai bun, peste
20%, în decembrie, nu cred cã
e cazul sã ne îmbãtãm cu apã
rece, sã ne facem iluzii c-o sã
ajungem la 30% sau asemenea
lucruri, dar un scor de peste
20% este cât se poate de
onorabil ºi deschide foarte
interesante perspective, în
contextul în care USL-ul nu
reuºeºte sã aibã 50%”. Lucru

Paleologu: Sã nu ne îmbãtãm cu apã
rece cã PDL ajunge la 30%

„foarte posibil” în opinia lui
Paleologu, din moment ce
„mai au încã douã luni ºi ceva
ca sã facã foarte multe prostii,
pentru cã au o mare eficienþã
la capitolul ãsta, dacã ne
gândim câte tâmpenii au putut
sã facã în numai câteva zile nu
demult. Dacã menþin acest
ritm, e remarcabil, adicã putem
avea speranþe legitime dupã 9
decembrie”, a declarat deputa-
tul la RFI. Paleologu spune cã
„în politica româneascã câºtigi
mai cu seamã pe prostia
adversarului, lucru care s-a
confirmat, aþi vãzut în ultimele
luni cã aºa este. Eu cred cã
prostia celorlalþi este un factor
mai important decât inteligenþa
noastrã (...)”.

De astãzi, 2 octombrie, cei care
vor sã emigreze în SUA pot partici-
pa la Loteria Vizelor. De acest pro-
gram, lansat de Departamentul de
Stat, pot beneficia anul acesta
50.000 de strãini. Înscrierea în pro-
gram se face prin completarea unui
formular, publicat pe site-ul
www.dvlottery.state.gov. Data limi-
tã este 3 noiembrie. Ca în fiecare
an, prin programul Loteria Vizelor
(Diversity Visa) pot emigra în Sta-
tele Unite strãini din anumite þãri ºi
care au anumite calificãri, ce figu-
reazã pe formularul de participare.
Prima condiþie pentru a avea ºanse
de a câºtiga este diploma de baca-
laureat ºi minimum doi ani de expe-

De astãzi se dã startul în Loteria Vizelor
rienþã în ultimii cinci într-unul din-
tre domeniile listate. Odatã încheiat
procesul de înscriere, între 2 oc-
tombrie ºi 3 noiembrie 2012, ur-
mãtoarea etapã importantã începe
la 1 mai 2013, când participanþii tre-
buie sã verifice pe site, la secþiunea
Entrant Status Check (Verificarea
Statutului înregistrãrii), dacã au fost
acceptaþi sau nu în program. Din
momentul în care au aflat cã au fost
selectaþi, cei admiºi trebuie sã mear-
gã la Ambasada SUA pentru inter-
viul în vederea obþinerii vizei pen-
tru America. Plecarea în State tre-
buie sã aibã loc în cel mult ºase luni,
pentru obþinerea rezidenþei perma-
nente, potrivit Money.ro.
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În sala de festivitãþi a
Cãminului rãsunau, ieri, în
jurul prânzului, acorduri
sãltãreþe de muzicã popularã.
Aºezaþi pe bãnci sau în proprii-
le scaune cu rotile, alþii þinân-
du-ºi pe genunchi pisicuþa care
le acompaniazã zilele, bãtrâneii
urmãreau cu mare interes
recitalurile artiºtilor. Muzica
veselã ºi optimismul pe care
aceºtia îl transmiteau le fãcea
extraordinar de bine, aºa cã
toþi rãspundeau, dupã fiecare
cântecel, cu aplauze puternice.
Cei mai în putere nu s-au lãsat
intimidaþi de anii bãtrâneþii ºi s-
au ridicat în picioare, prinzân-
du-se în horã. De pe margine,
personalul medical îi privea cu
mulþumirea cã, în felul acesta,
persoanele instituþionalizate
aici se bucurã sincer, uitând

pentru câteva ore mâhnirile ºi
neîmplinirile care, de regulã,
le-au marcat viaþa fiecãruia
dintre ei.
Buna dispoziþie, ingredientul
care le lipseºte

Deºi este directorul institu-
þiei de numai trei luni, Alexan-
dru Giurcã s-a ataºat de

Pentru cele 280 de persoane in-
stituþionalizate la Cãminul de bã-
trâni,  ieri, de Ziua Internaþiona-
lã a Vârstnicilor, lucrurile au fost
un pic altfel. Pentru a-i ajuta sã
uite mãcar puþin de tristeþile ºi su-

ferinþele zilnice, conducerea azi-
lului a organizat, special pentru
ei, un mic spectacol folcloric, în-
cheiat cu invitaþia la un prânz fes-
tiv, de la care nu a lipsit nici tor-
tul aniversar.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

bãtrâni ºi de persona-
lul care îi îngrijeºte
pe aceºtia. Propunân-
du-ºi sã nu lase
nemarcatã Ziua
Vârstnicilor, noul
manager s-a îngrijit
ca aceºtia sã aibã
parte de bunã dispo-
ziþie, ingredientul de
care bãtrânii au
foarte mare nevoie.
„Singura lor proble-
mã gravã este petre-
cerea timpului liber
ºi, de aceea, orice
activitate fãcutã,
altceva decât rutina
zilnicã, pentru ei este
binevenitã. Astãzi

(n.r. – ieri), la Cãminul pentru
persoane vârstnice sãrbãtorim
Ziua internaþionalã a persoane-
lor vârstnice, declaratã din
anul 1990 de cãtre ONU.
Având în vedere discuþiile pe
care le-am avut cu beneficiarii
noºtri, ne-am gândit sã le
oferim un spectacol folcloric,
la care am invitat mai mulþi
cântãreþi de muzicã popularã”,
a spus Alexandru Giurcã.
100 de miliarde pentru reabili-
tarea clãdirilor

Primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu a fost invitatul de onoare al
bãtrânilor de la Cãmin. Edilul
s-a aflat în mijlocul lor câteva
minute pentru a le transmite
urãri de sãnãtate ºi viaþã lungã,
dar ºi vestea bunã cã, în
curând, clãdirile vechi ºi urâte

în care aceºtia locuiesc vor fi
reabilitate. „Este Ziua persoa-
nelor vârstnice ºi am venit în
vizitã ca sã îi sãrbãtorim pe cei
mai nefericiþi, din punctul meu
de vedere, dintre bãtrânii
Craiovei. Le oferim un specta-
col ºi vreau sã le dãm o veste
bunã în premierã. Este vorba
de accesarea unor fonduri
europene pentru reconstrucþia

acestui azil în valoare de 100
de miliarde de lei vechi. Pe
data de 10 octombrie vom
avea vizita pre-contractualã,
iar începând de luna viitoare
vom intra practic în linie
dreaptã  pentru accesarea
acestor fonduri care, zic eu,

sunt o veste bunã ºi o sã-i
bucure”, a spus primarul.
Flori ºi tort pentru sãrbãtoriþi

Deputatul Ionuþ Stroe, care
l-a însoþit pe primar, le-a spus
bãtrânilor cuvinte de
compasiune ºi încuraja-
re, promiþându-le ºi el
cã, într-un timp scurt, li
se vor îmbunãtãþi
condiþiile de trai. „ªtiu
foarte bine prin ceea ce
treceþi, ºtiu greutãþile
vârstei pe care o aveþi ºi
noi vom încerca sã
contribuim cu ce putem
la îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii dumneavoastrã. Vã
transmit ºi eu un cãldu-
ros la mulþi ani ºi sper
ca, de acum încolo, sã
ne întâlnim în alte
condiþii – cele bune,
care urmeazã”, a spus
Stroe. Fiecare doamnã din sala
de festivitãþi a primit câte o
floare din partea parlamentaru-
lui. „De asemenea, ne-am
gândit ca, pentru astãzi, sã le
organizãm colegilor noºtri o
masã mult mai bunã ca de
obicei. Nu cã de regulã nu ar fi
bunã, dar astãzi am mers ºi pe
ceva prãjituri. Colegele mele
care lucreazã în bucãtãria
unitãþii s-au ocupat îndeaproa-
pe, au fãcut vreo nouã torturi
speciale pentru ei”, a dezvãluit
surpriza zile directorul institu-
þiei.
280 de bãtrâni, instituþionalizaþi
pe „Tabaci”

În Cãminul de pe strada
„Tabaci” sunt instituþionalizaþi,
în acest moment, 280 de
bãtrâni, faþã de 350 de persoa-
ne câte au fost pânã la ordinul
de restructurare, de anul

trecut.
Aceºtia se
aflã în grija
a 142 de
angajaþi, un
numãr
considerat
mic în
raport cu
necesitãþile
ºi atenþia
specialã de

care are nevoie fiecare dintre
cei internaþi aici. Fãcându-ºi
cu greu loc printre participanþi,
un bãtrân imobilizat într-un
scaun cu rotile a ieºit din salã
pentru a-i spune primarului cã

îngrijitorii sunt prea puþini ºi ei
ar avea nevoie sã petreacã mai
mult timp cu fiecare. Impresi-
onatã, Lia Olguþa Vasilescu i-a
rãspuns bãtrânului cã înþelege
situaþia, dar cã nu are la

îndemânã nici un cadru legal
pentru a putea mãri personalul
de lucru în unitate. „Dar ce
pot sã vã promit eu este cã
aceste clãdiri vor fi moderniza-
te, va arãta altfel acest loc”, a
spus primarul.
Trei imobile vor intra în recon-
strucþie

În reabilitare vor intra toate
cele trei corpuri de clãdire care
se aflã în componenþa Cãminu-
lui. Fiind construite în 1977,
Pavilionul central ºi Spãlãtoria
sunt cele mai vechi ºi mai
deteriorate imobile, intrând
primele pe lista amenajãrilor.

De asemenea, ºi blocul
de garsoniere H7, dat
în folosinþã în 1993,
se aflã într-o stare
avansatã de deteriora-
re, motiv pentru care
este propus ºi el
pentru lucrãri de
refacere. Potrivit
proiectului  tehnic,
întocmit încã din
2010, specialiºtii au
prevãzut sã se facã
reparaþii capitale,
inclusiv la acoperiºuri
ºi la balcoane. Pardo-
selile reci, din ciment
mozaicat, vor fi
înlocuite cu parchet,
iar tâmplãriile din lemn

vechi vor fi schimbate cu
tâmplãrie izopan. Odatã cu
reabilitarea, vor fi modernizate
ºi toate instalaþiile de apã ºi
canalizare din bucãtãrii,
spãlãtorie ºi grupurile sanitare.
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Pare o poveste desprinsã din fil-
mele de groazã, însã este realita-
tea crudã, trãitã de douã femei,
mamã ºi fiicã, ce nu au nici o vinã
decât cã au adãpostit, fãrã sã ºtie,
un monstru sub acoperiºul lor.
Poliþiºtii din cadrul Poliþiei oraºu-
lui Segarcea ºi Secþiei de Poliþie
Ruralã nr. 14 Bârca au fost anun-
þaþi, prin numãrul de urgenþã 112,

Coºmar cu repetiþie în Giurgiþa:

Un doljean de 29 de ani ºi-a neno-
rocit mama ºi sora, la interval de
ºapte ani. Bãrbatul a fost arestat pre-
ventiv ieri, pe o perioadã de 29 de
zile, pentru comiterea infracþiunilor
de viol ºi incest dupã ce ºi-a amenin-

þat sora cu moartea ºi a forþat-o sã
întreþinã raporturi sexuale cu el. Au-
torul ieºise de 10 zile din puºcãrie,
unde a stat ºapte ani – pedeapsã la
care a fost condamnat pentru cã ºi-a
violat mama.

duminicã dimineaþa, de Maria Bo-
oveanu, în vârstã de 23 de ani, din
comuna Giurgiþa, cã, în noaptea
de sâmbãtã spre duminicã, fratele
ei, Ion Diaconu, în vârstã de 29
de ani, a ameninþat cã o omoarã
cu un obiect înþepãtor, o sulã mai
exact, ºi a forþat-o sã întreþinã ra-
porturi sexuale.

Poliþiºtii au ajuns la locuinþa ti-

nerei, au discutat cu ea, ulterior
aceasta ajungând ºi la sediul Poli-
þiei, unde a fost audiatã, în baza
plângerii depuse de femeie oame-
nii legii pornind dupã fratele ei. L-
au gãsit pe Ion Diaconu în locali-
tate, l-au adus ºi pe el la sediul
subunitãþii, iar împreunã cu pro-
curorul de caz din cadrul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Se-
garcea s-a luat decizia reþinerii bãr-
batului pe 24 de ore, pentru comi-
terea infracþiunilor de incest ºi viol.
Culmea este cã, la audiere, bãrba-
tul a recunoscut foarte relaxat co-
miterea faptei ºi a spus cã de vinã
ar fi chiar sora sa, cãreia îi spuse-
se sã-i gãseascã o femeie.

Din nefericire, Ion Diaconu nu
este la prima faptã de acest gen, oa-
menii prin localitate ºi chiar familia
sa susþinând cã este un adevãrat
monstru. Asta pentru cã, în urmã
cu exact ºapte ani, doljeanul a vio-
lat-o chiar pe cea care i-a dat viaþã.

Potrivit anchetatorilor, pe 21
septembrie 2005 Ion Diaconu a
fost arestat preventiv pentru viol
ºi incest dupã ce, punându-i cuþi-

tul la gât, ºi-a forþat mama sã în-
treþinã raporturi sexuale cu el. Nu
a mai ieºit din arest decât pentru a
ajunge în Penitenciar, fiind con-
damnat prin sentinþa penalã nr. 559
din noiembrie 2005 a Judecãtoriei
Segarcea (rãmasã definitivã), la
ºapte ani de detenþie. Nu a benefi-
ciat de eliberare înainte de termen
pentru cã nici dupã gratii nu a fost
tocmai un „îngeraº”, astfel cã a
stat exact ºapte ani în puºcãrie.

A ieºit în urmã cu mai puþin de
douã sãptãmâni, mai exact pe 20
septembrie 2012. Dupã 10 zile de
libertate, ºi-a nenorocit ºi sora,
astfel cã acum s-a întors dupã gra-
tii. Ieri, Ion Diaconu a fost pre-
zentat de procurori Judecãtoriei

Segarcea cu propunere de aresta-
re preventivã, propunere admisã de
instanþã, care i-a emis bãrbatului
mandat pe o perioadã de 29 de zile.
ªi mama ºi sora monstrului îºi do-
resc sã nu-l mai vadã niciodatã.
„M-a violat pe mine ºi acum ºi-a
bãtut joc ºi de sora lui. Asta e mon-
stru cu chip de om”, a spus Doina
Booveanu, mama lui Ion Diaconu,
care a trãit acelaºi coºmar ca ºi
fiica sa. Maria Booveanu, care are
un copil în vârstã de 5 ani, spune
cã se gândeºte serios sã plece din
Giurgiþa, pentru cã îi e teamã pen-
tru viaþa ei ºi a copilului ºi nu vrea
ca cel care ºi-a bãtut joc de ea sã
o mai gãseascã atunci când va ieºi
din puºcãrie.

Reamintim cã Nicu Corniþoiu,
în vârstã de 52 de ani, a fost reþi-
nut pentru 24 de ore miercurea tre-
cutã, de poliþiºtii din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova, care l-au sur-
prins, în trafic, în centrul Craio-
vei, pe strada „Ion Maiorescu”,
conducându-ºi autovehiculul mar-
ca Mercedes fãrã sã-i pese cã avea
permisul suspendat. Oamenii legii
au luat aceastã decizie pe baza
faptului cã bãrbatul reprezintã un
pericol pentru ceilalþi participanþi
la traficul rutier, mai ales cã nu
þine cont nici de mãsurile care
se iau împotriva sa, întrucât din
luna martie, anul trecut, ºi pânã
acum a fost prins conducându-
ºi bolidul pe drumurile publice
de patru ori, în timp ce avea per-
misul suspendat. În plus, pe nu-
mele sãu a mai fost întocmit un
al cincilea dosar penal pentru cã
a fost prins bãut la volan.

În cursul zilei de joi, 27 sep-
tembrie a.c., Nicu „Toboºaru”

Pentru cã-ºi fãcuse obicei din ºofatul cu permisul suspendat,

Nicu „Toboºaru”, consemnat în þarã

a fost prezentat Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, procu-
rorii luând decizia de a sesiza in-
stanþa de judecatã cu propunere de
arestare preventivã a acestuia. Ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova au
respins însã propunerea, motiv
pentru care, în aceeaºi zi, procu-
rorii au formulat recurs.

Acesta s-a judecat ieri, la Tri-

bunalul Dolj. Judecãtorii de aici au
admis recursul Parchetului, au ca-
sat încheierea Judecãtoriei Craio-
va ºi, rejudecând cauza, au
respins ºi ei arestarea preventivã
a lui Nicu „Toboºaru”, însã au
considerat cã se impune totuºi o
mãsurã preventivã faþã de el, ast-
fel cã au luat mãsura obligãrii de
a nu pãrãsi þara pentru o perioadã

de 30 de zile. În tot acest
timp, craioveanul trebuie
sã se prezinte la instanþa de
judecatã sau la organul de
urmãrire penalã ori de câte
ori este chemat sau con-
form programului stabilit,
nu are voie sã poarte sau
sã foloseascã nici o cate-
gorie de armã, nu are voie
sã-ºi schimbe domiciliul ºi,
ce au subliniat judecãtorii,
nu are voie sã conducã nici
un vehicul pe drumurile
publice. Hotãrârea Tribuna-
lului Dolj este definitivã.

Magistraþii de la Tribunalul Dolj au jude-
cat, ieri, recursul formulat de Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova împotriva ho-
tãrârii prin care Judecãtoria Craiova a
respins propunerea de arestare preventivã
a craioveanului Nicu Corniþoiu, cântãreþ de

manele cunoscut drept Nicu „Toboºaru”. In-
stanþa a decis ca bãrbatul sã nu pãrãseascã
þara urmãtoarele 30 de zile ºi i-a instituit o
serie de obligaþii, între care ºi faptul cã nu
are voie sã conducã nici un vehicul pe dru-
murile publice.

Un tânãr de 17 ani, din Bechet,
ºi-a pierdut viaþa, ieri-dimineaþã,
dupã ce autoturismul în care era
pasager s-a rãsturnat. Tragedia
s-a petrecut în jurul orei 2.30, în
comuna Ostroveni, pe DN 55 A.
Din cercetãrile poliþiºtilor de la
Rutierã s-a stabilit cã Dumitru
Cioboatã, în vârstã de 21 de ani,
din comuna Ostroveni, în timp ce
conducea un autoturism marca
Opel Vectra prin localitate, la un
moment dat a pierdut controlul
asupra direcþiei de deplasare ºi s-
a rãsturnat pe partea carosabilã.
Din nefericire, pasagerul aflat pe
locul din dreapta faþã al maºinii,
David I., de 47 ani, din Bechet,

ºi-a pierdut viaþa în urma acci-
dentului, el fiind chiar pe partea
pe care s-a rãsturnat maºina, iar
impactul a fost deosebit de vio-
lent. ªoferul le-a declarat poliþiº-
tilor cã înainte de a pierde con-
trolul direcþiei a simþit cã s-a rupt
ceva în partea din spate a auto-
turismului, astfel cã va fi dispu-
sã o expertizã tehnicã în cauzã.
Reprezentanþii IPJ Dolj spun cã
s-a întocmit dosar de cercetare
penalã sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de ucidere din culpã, iar
cercetãrile sunt continuate în ve-
derea stabilirii cu exactitate a cir-
cumstanþelor în care a avut loc
evenimentul rutier.

Accident mortal în Ostroveni
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Proiectul pentru modificarea ºi
completarea HG nr. 600/2009 pri-
vind stabilirea beneficiarilor de
ajutoare alimentare care provin
din stocurile de intervenþie comu-
nitare destinate categoriilor de
persoane cele mai defavorizate
din România ºi atribuþiile institu-
þiilor implicate în planul european
a fost aprobat în ºedinþa Execu-
tivului din data de 26 septembrie
2012. Au fost extinse categoriile
de persoane care pot beneficia de
ajutoarele alimentare ºi implicit
creºterea numãrului de benefi-
ciari, având în vedere propune-
rea Ministerului Muncii, astfel
încât sã fie cuprinse în program
persoanele cele mai expuse ris-
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Philippe Gustin, Ambasadorul
Franþei în România, vine astãzi într-o
vizitã de lucru la Craiova. Excelenþa Sa
se întâlneºte cu preºedintele Consiliului

Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ºi prefec-
tul judeþului Dolj, Elena Costea, la ora
10.20, la Palatul Administrativ.

Totodatã, Philippe Gustin va merge,
la ora 14.30, la Lectoratul francez din
cadrul Universitãþii din Craiova, unde
va participa la o întâlnire cu studenþii
ºi cadrele didactice. Dupã aceastã
întrevedere, la ora 16.00, ambasadorul
Franþei în România va face o vizitã la
noul sediu al Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Administrative.

De asemenea, tot astãzi, la ora
10.00, Isabelle Glas, consilierul amba-
sadorului, va participa la o discuþie
tehnicã, care are loc în sala de consiliu.

ALINA DRÃGHICI

Daniel Otovescu a fost desemnat pre-
ºedinte al Biroului Electoral Judeþean Dolj
constituit în vederea desfãºurãrii alege-
rilor pentru Camera Deputaþi-
lor ºi Senat din data de 9 de-
cembrie 2012. Gabriela Ale-
xandroiu a fost desemnatã loc-
þiitor, iar Ilie Silviu Viºan,
membru. Gabriela Alexandro-
iu a fost preºedintele BEJ Dolj
la Referendumul din 29 iulie
2012. În Biroul Electoral Ju-
deþean va mai intra, de aseme-
nea, un reprezentant al Auto-
ritãþii Electorale Permanente,
care urmeazã a fi desemnat în
acest sens. Biroul va fi format
din 14 persoane, urmând sã in-
tre în BEJ ºi nouã reprezen-

tanþi ai partidelor politice, prioritate
având reprezentanþii formaþiunilor poli-
tice parlamentare.

ALINA DRÃGHICI

Guvernul Ponta a modificat ºi
 completat HG nr. 600/2009

privind stabilirea beneficiarilor de
ajutoare alimentare care provin din
stocurile de intervenþie comunitare
destinate categoriilor de persoane
cele mai defavorizate din România ºi
atribuþiile instituþiilor implicate în pla-
nul european. Au fost actualizate ele-
mente din perspectiva unor regula-
mente de punere în aplicare ale Co-

misiei Europene din acest an. Modi-
ficãrile aduse vizeazã mãrirea numã-
rului de persoane care pot beneficia
de aceste ajutoarele, iar actul norma-
tiv stabileºte clar atribuþiile primãrii-
lor implicate. Mai mult decât atât, cen-
trele care vor distribui aceste alimen-
te vor fi obligate sã afiºeze sursa de
provenienþã, pentru a nu mai putea fi
folosite în scopuri electorale, aºa cum
se întâmplã adesea în România.

cului de excluziune socialã. Ca
urmare a acestei modificãri, se
estimeazã cã numãrul beneficia-
rilor va ajunge la circa 3,2 mili-
oane de persoane, cu circa
800.000 mai mult faþã de situaþia
actualã. Astfel, au fost incluse ur-
mãtoarele categorii de persoane:
ºomerii înregistraþi; persoanele
beneficiare ale prevederilor unor
legi speciale, respectiv: invalizii
ºi veteranii de rãzboi, vãduvele
de rãzboi; persoanele care au
efectuat stagiul militar în cadrul
Direcþiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961;
persoanele persecutate din moti-
ve politice de dictatura instaura-
tã cu începere de la 6 martie

1945, precum ºi cele deportate
în strãinãtate ori constituite în pri-
zonieri; eroii-martiri ºi luptãtorii
care au contribuit la victoria Re-
voluþiei române din decembrie
1989; persoanele care ºi-au jert-
fit viaþa sau au avut de suferit în
urma revoltei muncitoreºti anti-
comuniste de la Braºov din no-
iembrie 1987; persoanele care
primesc indemnizaþie pentru ac-
tivitatea de liber-profesionist –
artiºti interpreþi sau executanþi;
pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de
creatori legal constituite ºi recu-
noscute ca persoane juridice de
utilitate publicã; soþul supravie-
þuitor al unei persoane care avea
calitatea de pensionar în sistemul
public de pensii, în fostul sistem
al asigurãrilor sociale de stat sau
în fostul sistem al asigurãrilor

sociale pentru agricultori ale cã-
ror venituri cumulate, obþinute
exclusiv din aceste legi, se aflã
sub 400 lei/lunã.

Centrele
de distribuþie,
obligate
sã afiºeze
sursa alimentelor

Creºterea numãrului de bene-
ficiari nu va conduce la o dimi-
nuare semnificativã a cantitãþilor
de alimente per beneficiar, având
în vedere cã actualul program are
o valoare de 60 de milioane de

euro. Vor fi distribuite 11 tipuri
de produse: fãinã, orez, biscuiþi,
fasole boabe, bulion, paste fãi-
noase, zahãr, roºii în bulion, ulei,
mãlai, mazãre în conservã). S-
au schimbat ºi unele termene pri-
vind furnizarea rapoartelor de
cãtre Consiliile judeþene, realiza-
rea distribuþiei ajutoarelor ali-
mentare. În fiecare an de apli-
care a planului, finalizarea aces-
tuia în judeþe s-a realizat în ju-
rul datei de 31 martie. Trebuie
sã existe o perioadã de elabora-
re ºi transmitere cãtre APIA a ra-
portãrilor finale. Termenul pânã
la care România trebuie sã trans-
mitã Comisie UE raportul final
este de 30 iunie. De asemenea,
s-au introdus sancþiunii pentru
neafiºarea la depozite ’i punctele
de distribuþie a mijlocului de pu-
blicitate „AJUTOR AL UNIU-
NII EUROPENE” însoþit de em-
blema UE. Cerinþa de afiºare a
fost introdusã în baza regula-
mentelor europene. În procesul
de recepþie, distribuþie ºi gestio-
nare a produselor alimentare
atribuþiile au fost împãrþite între
consiliile judeþene ºi primãrii.
Distribuþia acestor ajutoare va
începe în aceastã lunã.

MARIN TURCITU

Ambasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilitAmbasadorul Franþei în România,
în vizitã la Craiova

Preºedintele BEJ Dolj a fost stabilit



marţi, 2 octombrie 2012actualitate6 / cuvântul libertăţii

Preşedintele Camerei Deputaţi-
lor, Valeriu Zgonea,  deputat de
Segarcea, a avut, ieri, inconfun-
dabila şi poate irepetabila satisfac-
ţie de a rosti un discurs la deschi-
derea anului de învăţământ supe-
rior, chiar în somptuoasa Sală Al-
bastră a Universităţii din Craiova,
în faţa rec torului, a membrilor
Senatului, a cadrelor didactic e,
unele prestigioase, a invitaţilor din
administraţia publică judeţeană şi
locală, şi a studenţilor. Era prima
dată când, în această postură, de
preşedinte al uneia din Camerele
Parlamentului, apărea în mediul
academic craiovean, ceea ce con-
stituia şi un oportun prilej de a-şi
dezvălui anvergura intelectuală, re-
zonabila pliere pe marile probleme
ale învăţământului superior româ-

MIRCEA CANŢĂR
nesc şi, nu în ultimul rând, refle-
xele de stânga europeană, cu se-
ducţia şi interogaţiile ei, destule, în
aceste momente.  Discursul lui
Valeriu Zgonea a fost, din păc ate,
lung, ca o c iorbă de vară, deloc
structurat,  deloc elevat, lipsit de
orice ingrediente. Dar şi de stu-
pori gramaticale.  Asta mai lipsea.
N-a fost atât de searbăd pe c ât a
fost de neconvingător. Deloc me-
nit să produc ă un răc oritor efect
terapeutic. Hotărât lucru, n-a avut
o zi bună.  I se întâmplă fiecăruia
dintre noi. Dar c ând te hazardezi,
în faţa unor universitar i, din care
unii au mai trecut şi prin univer-
sităţi europene, „pretenţioşi” peste
putinţă, dacă nu alergic i la oame-
nii politici reprezentativi, atunci îţi
iei măsurile de precauţie adecva-

te. Între prezenţa la un talk-show
şi deschiderea anului universitar,
deşi şi într-un c az şi în celălalt
trebuie să fii persuasiv, diferea
totul. Ca să sintetizez,  fiindc ă n-
am de gând să comentez platitu-
dinile exprimate, discursul, trans-
mis în direct de Tele U,  alături de
celelalte,  n-a impresionat, cir-
cumscriindu-se banalului, inclu-
siv prin intonaţie. E drept c ă un
disc urs de la o asemenea altitudi-
ne parlamentară era oricum com-
plicat. Pentru aşa ceva mintea tre-
buie hrănită nu doar cu vitamina
nativă. Inteligenţa fără spirit e una
din marile probleme ale moderni-
tăţii, de când cultura pe Internet
ameninţă să devină una a prezen-
tului. Ea fac e victime încă de pe
bănc ile şcolii, dar s-a instalat va-

nitos şi în creiere mai tomnatice,
grăbită să vândă c eea c e n-au
cumpărat nic iodată. Preşedintele
Camerei Deputaţilor  a dat ier i,
fără să-şi propună, un test de ra-
finament intelectual şi prea puţin
contează dac ă l-a trecut sau nu.
Se află însă în buza campaniei
electorale, apăsat pe deasupra de
curentele probleme de la Camera
Deputaţilor.  Şi nu numai. Străin
nu-i rămâne nici Doljul. A nime-
rit-o c u desemnarea conducerii
ISJ Dolj, pe care dintr-o eroare
semantic ă,  c el puţin, o putem
numi „politic ă”, şi păcat că nu o
poate desemna şi pe cea de la Uni-
versitate. Are, de la o vreme, în
disc uţiile cu primarii din teritoriu
dispuşi să-l asculte, şi nu toţi au
această predispoziţie, o preaînăl-

ţătoare părere despre sine, despre
tinereţea sa, despre robusteţea
intelectuală (?!), politic ă şi care o
mai f i, şi una îndoielnică despre
alţii, c u o imagine publică mult
mai c onsolidată şi, între altele,
deţinători ai misterului prieteniei,
normalităţii şi al îngrijorării pen-
tru mersul luc rurilor pe aces te
meleaguri. Nu ştim dacă Valeriu
Zgonea e viitorul social-democra-
ţiei doljene, în pofida vagilor urme
de militant, dar cred că e prezen-
tul,  într-o lume pe cât de com-
plexă, pe atât de lipsită de har.
Investeşte prost şi entuziasmul şi
chinina resentimentelor fruste.
Trăieşte prin ricoşeu, cuprins de
o indispoziţie şi o lipsă de idei fără
evoluţie. Ceea ce nu-i deloc con-
fortabil. Pentru el.

Un discurs „ciorbă de vară” al lui Valeriu Zgonea

Concursul dur de admitere din
ultimii ani recomandă Universita-
tea de Medicină şi Farmacie între
cele mai respectate instituţii de
învăţământ din oraş. Nu degeaba,
printre cei mai buni absolvenţi de
liceu din Craiova au ales să
concureze în vară pentru locurile
scoase la concurs de UMF. În
plus, reprezentanţii universităţii
craiovene se laudă că mulţi dintre
absolvenţii studiilor de licenţă au
reuşit şi la Rezidenţiat.

Anul acesta, la Universitatea
de Medicină şi Farmacie din
Craiova vor studia 2.580 de
studenţi, înscrişi în cadrul celor
patru facultăţi – Medicină,
Medicină Dentară, Farmacie şi
Facultatea de Moaşe şi Asistenţă
Medicală.
Doctor „Honoris Causa”,
acordat unui medic portughez

Festivitatea de ieri a debutat
cum altfel decât pe acordurile
imnului universitar Gaudeamus
Igitur. A urmat, apoi, momentul
discursului susţinut de la prezi-
diu, de rectorul Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Craio-
va, prof. univ. dr. Ion Rogovea-
nu. Acesta a prezentat planurile
pentru noul an universitar, dar şi
un bilanţ al activităţii instituţiei, în
fruntea căreia se află de la
începutul lui 2012. Printre
aspectele expuse s-au numărat
cele legate de situaţia financiară,
de programele de studiu, resurse-
le umane, activitatea de cerceta-

Univers itatea de Medicină şi Farmacie
(UMF) din Craiova şi-a deschis, ieri, porţile
pentru o nouă generaţie de s tudenţi care  as-
piră să ajungă chirurgi, farmacişti sau me-
dici dentişti. Respectând tradiţia ultimilor ani,
la momentul de debut al anului universitar
au participat, în Aula Magna din corpul de
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clădire aflat în imediata apropiere a Spitalu-
lui Judeţean, peste 100 de s tudenţi, medici
şi profesori. Printre aceştia, şi chirurgul Jose
Manuel Schiappa, de la Spitalul „Infante
Santo” – Lisabona, care , ieri, a primit titlul
de Doctor Honoris Causa al Univers ităţii de
Medicină ş i Farmacie din Craiova.

re, şcoala doctorală, asigurarea
calităţii procesului educaţional şi
inserţia profesională a studenţilor.

Un moment important în
cadrul deschiderii anului universi-
tar l-a reprezentat acordarea
titlului de Doctor „Honoris
Causa” chirurgului Jose Manuel
Schiappa, de la Spitalul „Infante
Santo” din Lisabona. Având în
vedere personalitatea de prestigiu
internaţional, activitatea ştiinţifică
şi de cercetare, Consiliul Facultă-
ţii de Medicină a propus, iar
Senatul Universităţii de Medicină
şi Farmacie din Craiova a aprobat
acordarea acestui titlu.
„UMF Craiova s-a modernizat în
proporţie de peste 90%”

În acest an, Univers itatea de
Medicină ş i Farmacie a parcurs

un amplu proces de evaluare
care se va încheia în luna
decembrie.  Toate programele de
studiu din cadrul facultăţilor
sunt acreditate,  UMF Craiova
fiindu-i acordat calific ativul
„Grad ridicat de încredere”.
Universitatea va primi în
ac eastă toamnă vizita unei
comisii de experţi în educaţie
medicală de la Universitatea de
Medicină din Viena şi de la
Universitatea din Szeged, care
vor evalua Fac ultatea de
Medicină.  Iar  la începutul lunii
decembrie o c omis ie de experţi
ai Asociaţiei Universităţilor
Europene va evalua întreaga
univers itate.

„UMF Craiova s-a modernizat
în proporţie de peste 90%.
Resursele financiare sunt orienta-
te acum cu precădere spre
întreţinere curentă, informatizare,
respectiv diversificarea activităţi-
lor de învăţământ şi cercetare.

Studenţii noştri beneficiază de
condiţii de pregătire foarte bune
în toate cele trei corpuri de
clădire. Şi, cu siguranţă, cadrele
didactice vor fi alături de studenţi
pentru a contribui la formarea
profesională a acestora. Medicina
nu este doar o meserie, e o artă.
Iar studiul nu trebuie să se
încheie până în momentul
pensionării”, a afirmat prof. univ.
dr. Ion Rogoveanu, rectorul
Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova.
Opt programe de studiu,
începând din această toamnă

La nivelul Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Craiova
funcţionează opt programe de
studiu. Este vorba de Medicină,
Medicină Dentară, Farmacie,
Asistenţă Medicală, Moaşe,
Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare medicală, Tehnică
dentară şi Medicină în limba

engleză, ultimul dintre ele fiind
introdu din această toamnă.

Programul de Medicină a fost
acreditat de ARACIS în urma
vizitei de evaluare din anul 2009.
Anul trecut, acest program al
UMF Craiova a fost plasat pe
poziţia 4 din 14, fiind în rândul
celor din categoria B, imediat
după centrele Bucureşti, Iaşi şi
Cluj.

În prezent, la Medicină
studiază 1.628 de studenţi. Şi
Medicina dentară a fost acredita-
tă în urmă cu trei ani, numărând,
în momentul de faţă, 260 de
studenţi. În privinţa numărului de
studenţi cuprinşi în celelalte
programe de studiu, la Farmacie
sunt 526, programul de Moaşe
numără 82 de studenţi, cel pentru
asistenţi medicali – 385, Tehnica
dentară – 25, iar la balneofizioki-
netoterapie şi recuperare medica-
lă figurează 86 de studenţi.

RADU ILICEANU
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Pes te o  sută de ins titu ţii de în-
văţământ s uperior de stat  şi part i-
cular ş i-au  des chis  porţile , ieri, în
în treaga ţară, cu  un număr de stu-
denţi în anul I mai mic decât cel de
anul trecut , ca urmare a scăderii ci-
frei de şco larizare şi a rezultatelor
slabe de la examenul naţ ional de
bacalaureat. Pragul Universităţii din
Craiova este t recu t pen tru  p rima
dată de aproape 3.000 de studen ţi
la programele bugetate de licen ţă
şi de alţi aproximativ  2.000 la cele
cu  taxă. Pentru aceşt ia, pent ru co-
legii lor din anii superio ri de stu-
diu , ca şi pentru cele aproape o mie
de cadre d idactice, festivitatea de
deschidere a noului an universitar
s-a desfăş urat , ieri-d imineaţă, în
Sala A lbas tră, pe acordurile „Gau-
demus igitu r”, urmate de o slujbă
de Te Deum, şi în p rezenţa repre-
zentan ţilo r au torităţilo r locale ş i
judeţene, ai principalelor inst ituţ ii
publice, parlamentarilor de Dolj ş .a.
Rectorul Dan Claudiu Dănişor:
„Nu este important să ai
o diplomă, ci cunoştinţe”

Urarea de bun  venit „într-o cita-
delă a spiritului, într-o întreprindere
comună pentru  un viitor mai bun” a
fost adres ată tinerilor de
rectorul acestei inst ituţ ii
academice, prof. univ. d r.
Dan Claudiu Dănişor. „Uni-
versităţile trec astăzi printr-
o perioadă dificilă, nu nu-
mai la noi, ci peste tot  în
lume. Este vorba despre o
tensiune pe care o supor-
tăm, între cerinţele unui în-
văţământ pragmatic şi ce-
rinţele academismului care
ne-au călăuzit  întotdeauna.
Se cere de la noi ş i de la
dvs. să devenim tehnicieni.
Noi, cadrele didactice, pre-
ferăm să cons truim oameni
de bună calitate. (…) Nu
cred că învăţământu l româ-
nesc trebuie să devină hi-
per-pragmatic, dar trebuie
să ne deschidem către ne-
voile pe care societatea le  are”, a
afirmat recto rul.

Prof. univ. d r. Dan Claudiu Dăni-
şor le-a prezentat tinerilor Universi-
tatea craioveană ca fiind „comple-
xă” şi „performantă”, cu o bună bază
materială, proiecte cu finanţare eu-
ropeană şi implicare în programe de
cercetare şt iinţ ifică, ş i le-a atras
aten ţia că „nu este important să ai o
diplomă, ci s ă ai cunoştinţele care
sunt suportul acelei diplome, pen-

Gaudeamus igitur a răsunat, din nou, ieri, în
Sala Albastră a Universităţii din Craiova, odată
cu deschiderea anului de învăţământ superior
2012-2013. Moment mai mult sau mai puţin
emoţionant pentru studenţi, dar prielnic pentru
gazde şi invitaţii la festivitate de a atrage încă o
dată atenţia asupra problemelor din Educaţie,
create îndeosebi de insuficienta finanţare, dar
şi de a da sfaturi tinerilor. „A politiza şcoala e o
greşeală, a nu face politică pentru şcoală e o şi
mai mare greşeală”, a afirmat senatorul Mir-
cea Geoană. După ce s-a autodeclarat „tocila-

ra facultăţii” în anii în care a studiat aici Litere
şi Istorie, Lia Olguţa Vasilescu, primarul Cra-
iovei, le-a spus „bobocilor” să nu uite să se
distreze, dar şi că ar fi bine să-şi ia o slujbă, în
timp ce preşedintele Camerei Deputaţilor, Va-
leriu Zgonea, i-a îndemnat să se întoarcă aca-
să după eventuale studii în străinătate, pentru
a fi „liderii de mâine ai României”. Un an uni-
versitar plin de realizări le-au urat studenţilor
şi rectorul Dan Claudiu Dănişor, Ion Priotea-
sa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, ca
şi omul de afaceri Constantin Popeci.

Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj:
«Sunt unul din produsele Universităţii din Craiova şi sunt mândru de

acest lucru. Privesc cu veneraţie la mulţi dintre dascălii mei, unii prezenţi
în această sală. Vă spun celor care începeţi acum anul universitar că aţi
făcut o alegere foarte bună şi că venind aici, la Craiova, practic veniţi în
locurile cele mai luminoase din această regiune. Pentru că Universitatea
reprezintă unul dintre punctele forte – şi nu sunt multe – cu care ne
începem pledoaria în momentul în care trebuie să prezentăm această re-
giune. Craiova este un centru important universitar, de referinţă pentru
România. Studenţii, inclusiv „bobocii”, au datoria de a duce acest renu-
me mai departe».

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Senatorul de Dolj
Mircea Geoană:

«Dacă pe vremuri accesul la o
diplomă universitară reprezenta
aproape o garanţie pentru un  loc
de muncă, mai bun s au mai rău,
astăzi nu mai este. (…) Provoca-
rea nu este ca Universitatea din
Craiova să fie cea mai bună din
Olten ia, aici lucrurile sunt deja
clare. Adevărata provocare este
cum facem ca această Universi-
tate, în următorii câţiva ani, să
devină print re cele mai bune din
România şi cum facem ca
diploma de la Craiova să fie  una
invid iată şi dorită de tineri din
întreaga ţară».

tru  a putea apo i să te angajezi în
opera colectivă de construire a unei
societăţi mai bune şi mai prospere”.
„Vom face tot  ce putem ca să nu vă
dezamăgim aşteptările”, a adăugat
aces ta.
Senatorul Mircea Geoană:
„Fără bani
nu se poate face educaţie”

Dacă în tr-o  zi fest ivă rectorul a
evitat să vorbească prea apăsat de-
spre gravele probleme financiare pe
care instituţia  academică le are, s e-
natoru l Mircea Geoană nu a „me-
najat” auditoriul. Convins că „a po-
lit iza şcoala e o g reşeală, a nu face
politică pentru şcoală este o şi mai
mare greşeală”, acesta a folos it p ri-
lejul pent ru a apostro fa clasa poli-
tică ş i a acuza neres pectarea anga-
jamentelor de finan ţare corespun-
zătoare a Educaţiei.

 „Toţi liderii politici am decis că
vom acorda 6% din  PIB pentru Edu-
caţ ie. Şi an după an ne batem joc
de un angajament pe care n i l-am
asumat. Trebuie s ă spunem mai clar
că fără ban i educaţ ie nu se poate
face. Avem astăzi s ub 4% din PIB!
Această Universitate are as tăzi aco-
perit din bugetul pe care ar trebui

să-l p rimească de la statul român
mai pu ţin de un sfert  din  ban ii ne-
cesari să-ş i plăteas că salariile .
Acest fariseism din partea politicu-
lu i din ultimii ani t rebu ie să încete-
ze! Vrem şcoală, vrem o Românie
compet itivă, vrem un loc în Europa
şi în  lume, trebu ie să invest im în
Educaţ ie! Altceva nu există ca s o-
lu ţie de p rogres ”, a afirmat de la
prezid iu, pe un ton ridicat, Mircea
Geoană.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu:
„Nu uitaţi să vă distraţi,
dar şi să învăţaţi!”

Vrând-nevrând, în  prima lo r zi de
studen ţie „bobocii” Univers ităţ ii
craiovene au fost prinşi între dis-
cursuri cu  substrat po litic, p roble-
mele d in Educaţie, create de insufi-
cienta finanţare, şi droaia de sfa-
turi, „iscate” din experien ţa de via-
ţă, mai bogată sau mai modestă, a
invitaţilo r. După ce s-a autodecla-
rat „tocilara facultăţii” în anii în  care
a s tudiat aici Litere ş i Is torie, Lia
Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei,
le-a s pus „bobocilor” să nu u ite să
se şi distreze. „Sunt cei mai frumoşi
an i din viaţa dvs. E bine să profi-
taţi de ei, pentru că, atunci când
veţi absolvi, afară vă va aştepta o
junglă aproape de net recut. E vor-
ba de jungla căutării locurilor de
muncă”, şi-a argumentat  edilul afir-
maţ ia.

După ce i-a sfătuit  să se d istre-
ze, primarul i-a aten ţionat pe stu-
denţi că trebu ie să mai şi înveţe.
„Trebuie s ă fiţi competitivi, pent ru
că e d in ce în  ce mai greu  să-ţi gă-
seşti un job”, i-a avertizat Lia Ol-
gu ţa Vasilescu . Ba ch iar le-a suge-
rat s ă îş i ia de pe-acum o slujbă,
dând exemplu l personal: „Am făcut
traduceri de italiană în s tudenţie.
Vă spun  că e bine s ă vă câş tigaţi
ban ii voştri”.

Valeriu Zgonea:
„Veniţi acasă după ce
terminaţi studiile în străinătate!”

Alt politician  la prezidiu, alte  sfa-
turi pentru studenţii craioveni. „Mi-
zaţi pe pregătirea voastră, pe profe-
sia voastră şi veţi avea numai de câş-
tigat. Pent ru mine, pregăt irea şcola-
ră a fost singura cale pentru a îmi
îndeplini v isul în viaţă, obiectivul.

(…) Această Universitate este pa-
şaportul dvs. pentru v iitor, pentru
ceea ce doriţi să realizaţi”, le-a spus

preşedin tele Camerei Deputaţ ilo r,
Valeriu Zgonea. „Piei, ispită!” mai că
nu le-a strigat tinerilor când a venit
vorba despre oportunitatea oferită
aces tora de a rămâne în s trăinătate,
în cazul în care ar face acolo o parte
din studii. „Veniţi acasă după ce ter-
minaţ i aceste studii! Poate că sunt
vorbe mari, dar să ştiţi că România
are nevoie de voi, de oameni bine
pregătiţi. Dacă veţi rămâne, o parte
veţi fi liderii de mâine al României!”,

a susţinut acesta în faţa unui audi-
toriu  deja iritat după un speech de
aproape 20 de minu te al politicianu-
lui şi cu siguranţă sătul de astfel ple-
doarii populiste.

Spre finalul festivităţii de des-
ch idere a noului an un iversitar, alt
sfat, de aceas tă dată mai realist şi
echilibrat , a venit d in partea omu-
lui de afaceri Cons tantin Popeci, re-
prezen tant  al mediulu i economic în
Comisia pen tru evaluare şi asigu-
rarea calităţ ii la nivelu l Universită-
ţii din Craiova: „Aveţ i încredere în
vo i şi în profesorii voş tri!”.

***
Urări a adresat mediu lui acade-

mic craiovean şi Ion  Prio teas a, p re-
şedin tele Cons iliului Judeţean Dolj,
care ş i-a exprimat , totodată, apre-
cierea şi respectu l faţă de aceas tă
instituţie  de prestig iu. În final, cu-
vântul a fost dat chiar „bobocilor”,
prin vocea Claudiei Mădălina Burci,
tânăra care a fost  admisă cu cea mai
mare medie la Facultatea de Drept
şi Ştiinţe Adminis trative a Univer-
sităţii din Craiova.

După aproape două ore de dis-
cursuri, „scena” a fost cedată artişti-
lor Teatrului Liric „Elena Teodorini”
care, sub conducerea muzicală a ma-
estrului Alexandru Iosub, au prezen-
tat în holul central al instituţiei selec-
ţiuni din opera în concert „Bărbierul
din Sevilla”, de Gioachino Rossini.
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„De pe vremea când au fost
construite casele de la Rast nu am
mai vãzut atâta lume implicatã

În perioada 1-5 octombrie va avea loc cea de-
a patra ediþie a evenimentului Big Build, care
se va desfãºura în localitatea Preajba, din jude-
þul Dolj, ºi unde se vor face 5 construcþii noi din
cãrãmizi Wienerberger ºi alte 3 unitãþi, care sunt
deja începute, pe un concept mai vechi – struc-
turã din lemn. La deschiderea oficialã, care a

avut loc ieri, a fost prezent ºi preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, care a afir-
mat cã este plãcut surprins de iniþiativa Asocia-
þiei Habitat for Humanity România, arãtând dis-
ponibilitatea Consiliului Judeþean de  a se im-
plica într-un viitor proiect de construire a unor
locuinþe pentru familiile defavorizate.

Opt familii din Preajba vor aveaOpt familii din Preajba vor aveaOpt familii din Preajba vor aveaOpt familii din Preajba vor aveaOpt familii din Preajba vor avea
un acoperiº deasupra capuluiun acoperiº deasupra capuluiun acoperiº deasupra capuluiun acoperiº deasupra capuluiun acoperiº deasupra capului

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj:  „Dumneavoastrã puneþi
într-o nouã luminã voluntariatul. De multã vre-
me nu am mai auzit vorbindu-se cu atâta pa-
tos ºi plãcere de voluntariat ca acum. Vã mul-
þumim cã existaþi ºi cã puteþi face aceste lu-
cruri deosebite pentru oamenii nevoiaºi”.

într-un proiect care sã se adrese-
ze unor oameni aflaþi într-o situa-
þie materialã nu tocmai bunã, cã-

rora acum li se con-
struiesc niºte case.
Sunt foarte plãcut sur-
prins ºi de aceea am
dorit sã fiu prezent as-
tãzi (n.r. – ieri) în sa-
tul Preajba, comuna
Malu Mare. Practic,
opt familii din Preajba
vor avea în scurt timp
un acoperiº deasupra
capului. Aº dori sã le

mulþumesc celor care au gândit
acest proiect de ajutorare a per-
soanelor defavorizate cã au ales
judeþul nostru. ªtiu cã nu sunteþi
pentru prima datã în Dolj ºi cã aþi
mai fost în Bechet, precum ºi în
alte zone. Undeva prin comuna
Ostroveni avem încã oameni care
trãiesc în bordeie. Comunitatea de
acolo încearcã sã-i scoatã la lumi-
nã, însã cei care le locuiesc nu mai
vor sã le pãrãseascã. Împreunã, eu
cred cã putem rezolva aceastã pro-
blemã”, a subliniat Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

“Fã-þi  plinul la
galeria real! Câºtigã
tona de combustibil!”.
Aceasta este promoþia
toamnei la galeria real.
“Mecanismul campa-
niei este bazat pe ta-
loane ºi o tombolã: în
perioada 1 octombrie
– 10 noiembrie, în ma-
gazinele participante,
30 de lei se transfor-
mã automat într-o
ºansã la marele premiu
oferit de Petrom: o
tonã de combustibil,
un premiu extrem de
atractiv. Beneficiile
acestei campanii sunt
atât pentru cumpãrã-
tori, dar ºi pentru chi-
riaºii Galeriilor noas-
tre”, a precizat Ioana
Pasca, marketing ma-
nager – galeria real.

Clienþii galeriei vor
fi activaþi prin sampling de flye-
re primite în faþa magazinului sau
aºezate la oglinda maºinii lãsate
în parcare. Aplicaþia „Ghiceºte
câte drumuri poþi face cu 1
TONÃ DE COMBUSTIBIL de la
tine de acasã pânã la cea mai
apropiatã galerie real” mapeazã
de fapt pe Google Maps locaþiile
galeriilor real participante la pro-
moþie ºi calculeazã ruta optimã
ºi numãrul de drumuri posibile cu
o tonã de combustibil, bazat pe

Galeria real oferã
o tonã de combustibil
în campania toamnei

un consum mediu de 10%.
 Campania îi þinteºte ºi pe chi-

riaºii galeriei, astfel cã pe fieca-
re locaþie va fi premiatã echipa
chiriaºului care a determinat cât
mai mulþi clienþi sã facã o achi-
ziþie de minimum 30 de lei ºi mai
apoi sã completeze talonul care
le poate aduce tona de combus-
tibil. Promoþia se desfãºoarã în
17 locaþii din 13 oraºe.

MARGA BULUGEAN

În cadrul celor ºapte zile de pro-
iect, organizatorii au pregãtit trai-
ning-uri pe diverse teme, printre care
“Realizeazã un plan pentru a deveni
antreprenor”, „Diploma Youthpass”
sau “Proiecte de viitor”. Pentru a
asigura o învãþare rapidã într-un timp
scurt, echipa de traineri ºi facilita-
tori au aplicat metode nonformale
organizând activitãþi, exerciþii prac-
tice ºi dezbateri prin care participan-
þii au experimentat lucrul în echipã
ºi ºi-au consolidat competenþe ºi abi-

litãþi importante, cum
ar fi comunicare, ap-
titudini de lider, rezol-
varea problemelor,
tehnici de gândire cre-
ativã. De asemenea,
cu ajutorul concluzii-
lor din activitãþi, li s-a
construit un profil psi-
hologic, astfel având
ocazia de a identifica
punctele forte ºi nevo-
ia de îmbunãtãþire în

cazul punctelor slabe.
Din dorinþa de a aduce cât mai

multã veridicitate simulãrilor din ca-
drul proiectului, organizatorii au adus
doi reprezentanþi ce lucreazã într-o
companie multinaþionalã din Româ-
nia care sã acorde cel mai potrivit
feedback participanþilor.

La finalul proiectului, cei 30 de ti-
neri ºi-au exprimat aprecierea progra-
mului ºi a colaborãrii cu Asociaþia
pentru Promovarea Tinerilor din Cra-

iova: „Proiectul a fost o îmbinare per-
fecta a activitãþilor. Am învãþat foarte
multe lucruri noi, mi-am fãcut mulþi
prieteni noi ºi am avut ocazia de a
vizita oraºul Craiova, care m-a sur-
prins plãcut”, a declarat Alia Algawam
din Polonia. ªi Eva Listar din Ungaria
a fost foarte impresionatã de calitatea
sesiunilor de pregãtire: „Consider ca
acest training contribuie substanþial la
dezvoltarea mea personalã”.

ALINA DRÃGHICI

Timp de o sãptãmânã, în perioada 20-28 sep-
tembrie 2012, la Craiova s-a desfãºurat “Proac-
tive” – un curs de formare la care au participat
30 de tineri ºi trei experþi din  zece þãri: Italia,
Grecia, Lituania, Republica Cehã, Polonia,
Ungaria, Cipru, Turcia, Bulgaria ºi România. Po-
trivit organizatorilor, scopul principal al proiec-
tului a fost acela de a stimula creativitatea ºi
spiritul antreprenorial ºi de a dezvolta iniþiative

Spirit proactiv ºi colaborare europeanã
între 33 de tineri din zece þãri

proactive ºi inovative atât în viaþa personalã ºi
socialã, cât ºi în domeniul profesional. Finanþat
de Comisia Europeanã prin Programul „Tine-
ret în Acþiune”, acþiunea 4.3. Proiecte de For-
mare ºi Reþele, „Proactive” a fost realizat sub
motto-ul „Scopul fiecãrei persoane este sã îºi
depãºeascã limitele”, ce a venit în ajutorul ideii
de dezvoltare a spiritului creativ al participanþi-
lor ºi a încurajãrii iniþiativelor.

Asociaþia pentru Promovarea Tinerilor din
Craiova se implicã în viaþa tinerilor ºi prin
dezvoltarea proiectelor naþionale ºi locale cum
ar fi „Crãciunul pãpuºilor triste” (2009), „Cei
mai tineri europeni” (2010), Parada ONG-
urilor (2010), Campionatul de fotbal (2010),
Paintball (2010), „Seara tineretului” (2010),
„Eºti diferit fiind voluntar” (2011), „To be or
not to be (2010)”, Youth in Dance” (2011),
„Be active, be creative” (2011), „APT pentru
voluntariat” (2012).

Asociaþia pentru Promovarea Tinerilor din Craiova este o organizaþie non-
gurvernamentalã ºi apoliticã. Are ca scop promovarea, apãrarea, sprijinirea
ºi reprezentarea intereselor profesionale ale tinerilor. Membrii asociaþiei sunt
din Craiova – peste 100 de tineri care participã activ la îmbunãtãþirea ºi
dezvoltarea de proiecte naþionale ºi internaþionale. “Asociaþia pentru Promo-
varea Tinerilor din Craiova ºi-a îndeplinit încã o datã misiunea ºi a oferit
participanþilor o experienþã calitativã prin posibilitãþile oferite de programul
Youth in Action”, precizeazã organizatorii proiectului „Proactive”.
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În Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” are loc astã-searã, de la ora
19.00, avanpremiera spectacolului „O scri-
soare pierdutã”, de I.L. Caragiale, în regia
lui Mircea Corniºteanu ºi scenografia Klarei
Labancz. O reprezentaþie va fi oferitã publi-

Participant, recent, la cea de-a XVIII-a edi-
þie a Festivalului Internaþional de Teatru Scurt
de la Oradea, cu spectacolul „O noapte furtu-
noasã”, de I.L. Caragiale, în regia lui Mircea
Corniºteanu, Teatrul Naþional din Craiova a fost
recompensat cu douã premii.

Unul a revenit Ceraselei Iosifescu, pentru cea
mai bunã actriþã, atât pentru rolul Veta din specta-
colul craiovean, cât ºi pentru Anette Reille în spec-
tacolul „Zeul Mãcelului”, de Jasmina Reza, la
Teatrul „Nottara” din Bucureºti. Celãlalt a fost ob-
þinut de Lia Dogaru pentru cea mai bunã sceno-
grafie, pentru spectacolul prezentat de TNC. Ju-
riul Festivalului a fost prezidat de Ludmila Patlan-
joglu ºi format din Cristian Hadji-Culea, ªtefania
Cenean, Mihai Gingulescu ºi Marius Zarafescu.

Pentru Cerasela Iosifescu este cea de-a treia
distincþie care i se acordã în acest an: pentru ace-
laºi rol Veta din „O noapte furtunoasã”, de I.L.
Caragiale, a primit Premiul pentru cea mai bunã
actriþã în rol principal la cea de-a X-a ediþie a
„festCO” – Festivalul Comediei Româneºti de
la Bucureºti (9-17 iunie), iar pentru rolul din spec-

Al treilea premiu din acest an pentru
actriþa TNC Cerasela Iosifescu

cului ºi mâine, 3 octombrie, de la aceeaºi orã,
urmând ca premiera oficialã sã aibã loc pe
data de 13 octombrie, în cadrul Sãptãmânii
Caragiale. Potrivit reprezentanþilor TNC, este
cea de-a cincea montare a piesei în regia lui
Mircea Corniºteanu, prima având loc în anul

1974. Din distribuþie fac
parte Claudiu Bleonþ,
care îl va interpreta pe
Tipãtescu („dublura” fi-
ind actorul craiovean
Marian Politic),  Ilie
Gheorghe, Cerasela Io-
sifescu, Valer Dellakeza,
Valentin Mihali, Con-
stantin Cicort, Nicolae
Poghirc, Adrian Ando-
ne, George Albert Cos-
tea, ªtefan Cepoi, ªte-
fan Mirea, Tudorel Pe-
trescu ºi Raluca Pãun.

MAGDA BRATU

tacolul „Douã poveºti de amor” de A.P. Cehov,
în re-gia aceluiaºi Mircea Corniºteanu ºi sceno-
grafia lui Bogdan Spãtaru, a fost rãsplãtitã cu
Premiul pentru cea mai bunã actriþã la prima edi-
þie a Festivalului Tea-trului de Proiecte, ce a
avut loc, în perioada 20-23 iunie, la Casa de Cul-
turã „Geo Bogza” din Câmpina.

MAGDA BRATU

Timpul alocat fiecãrui concurent
pentru lecturã va fi de maximum
trei minute. Un numãr de puncte
în plus se va acorda lecturii în mai
multe limbi.  ªi ediþia din acest an
este realizatã de Biblioteca Francezã
„Omnia”, Asociaþia Românã a Pro-
fesorilor de Francezã – Filiala Cra-
iova ºi Inspectoratul ªcolar Jude-
þean (ISJ) Dolj, în parteneriat cu
Organizaþia Internaþionalã a Fran-
cofoniei (OIF). Prof.dr Maria Tro-
nea – preºedintele onorific ARPF,
Filiala Dolj a precizat ieri, în des-
chiderea manifestãrii cã ediþia de
anul acesta urmãreºte într-adevãr
promovarea francofoniei, dar, tot-
odatã, promoveazã ºi diversitatea,
precum ºi plurilingvismul.

 «În general, elevii citesc pu-
þin, dar profesorii trebuie sã-i in-
troducã în lumea lecturii printr-un

exerciþiu de imaginaþie. De ce am
pus titlul simpozionului „Lectura
înainte de toate” ? Pentru cã am

vrut sã-l parafrazez pe Paul Ver-
laine, care a spus cã „muzica este
înainte de toate”. Lectura este de
o importanþã foarte mare, iar zona
Olteniei este toatã francofonã. En-
gleza nu ne face o concurenþã...
Noi, profesorii de Limba france-
zã, vorbim despre criza plurilin-
gvismului ºi spunem cã limbile nu
se aflã în concurenþã, ci în armo-
nie, în concordanþã», a subliniat
prof.dr Maria Tronea.

Discursurile profesorilor invi-

taþi au fost presãrate cu scenete
din teatru, cu recitaluri ºi, nu în
ultimul rând, cu cântece în mai
multe limbi strãine. O altã secþiu-
ne a concursului a fost lectura dra-
matizatã, lectura-spectacol, cu
personaje din lumea poveºtilor, a
fabulelor, a teatrului. În scopul
motivãrii unui numãr cât mai mare
de participanþi, actuala ediþie pro-
pune ºi un concurs axat pe reali-
zarea de semne de carte.

MARGA BULUGEAN

Proiectul  „La Nuit des Bibliotheques”, edi-
þia a II-a, a debutat ieri, la Biblioteca France-
zã „Omnia”, în prezenþa unui numãr impresi-
onant de profesori ºi elevi. ISJ Dolj a fost re-
prezentat de prof. Adriana Stoica, care i-a fe-
licitat atât pe organizatorii evenimentului, cât

ºi pe elevii care au rãspuns la aceastã iniþiati-
vã cu atât de mare entuziasm. Evenimentul
va continua ºi astãzi cu concursul de lecturã
„De la lecture avant toute chose…”, suportul
fiind ales din literatura pentru copii ºi adoles-
cenþi ºi din „literatura verde”.

„Lectura înainte de toate”
Prof.dr Maria Tronea, preºedinte onorific al ARPF, filiala Dolj:

Proiectul „Noaptea Bibliotecilor” a fost lansat anul trecut, de Asociaþia
„Excedo”, în parteneriat cu Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliote-
cilor Publice din România ºi Asociaþia „Marketer Club”.

Asociaþia Studenþilor din Fa-
cultatea de Litere din Craiova  ºi
partenerii sãi –   Convenþia Organi-
zaþiilor Studenþeºti, Universitatea din
Craiova, prin Centrul de Consiliere
ºi Orientare Profesionalã, Primãria
Craiova ºi Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj
– organizeazã pânã pe 11 octom-
brie 2012 o serie de activitãþi în ca-
drul proiectului „Your life mat-
ters: STOP smoking!”, al treilea
schimb de tineri pe care ASFL îl va
organiza ºi care se concentreazã
asupra unei probleme foarte con-
troversate a secolului al XXi-lea:
efectele negative ale fumatului asu-
pra sãnãtãþii noastre ºi a mediului.

45 de participanþi din 9 þãri eu-
ropene (România, Franþa, Italia, Le-
tonia, Cipru, Polonia, Malta, Spa-
nia ºi Portugalia) vor participa la
diferite ateliere de lucru ºi prezen-
tãri pe aceastã temã. Apoi, ei vor fi

„Your life matters: STOP smoking!”
angajaþi într-o serie de activitãþi în
aer liber (tenis, badminton, fotbal,
role, ciclism, dans, arte marþiale ºi
tae-bo) ca substitut pentru fumat
ºi, în acelaºi timp, vor pregãti o ac-
tivitate de stradã ºi o conferinþã
publicã pentru a atrage atenþia ce-
tãþenilor cu privire la efectele aces-
tui viciu. La finalul acestor activi-
tãþi vor invita oameni de toate vâr-
stele la o petrecere unde
fumatul ºi alcoolul nu
vor fi prezente. Activi-
tãþile din Craiova vor fi
efectuate apoi în toate
comunitãþile locale ale
participanþilor.

Activitãþile vor fi ba-
zate pe educaþia non-
formalã, pe un proces
de învãþare ºi de forma-
re care va funcþiona în
afara rutinelor sistemu-
lui educaþional formal.

Metodele folosite în cele 10 zile vor
fi: prezentãri vizuale, lucrul în grup,
discuþii de grup ºi brainstorming, jo-
curi de rol ºi piese de teatru, vizite
de studiu, studii de caz, dezbateri
de grup, vizite culturale ºi excursii,
practicarea de sporturi cu scop edu-
cativ, angajarea în activitãþi de vo-
luntariat ºi conºtientizare etc.

MARGA BULUGEAN

Studenþii trag semnalul de alarmã:

La sfârºitul sãptãmânii trecute, 20 de voluntari ai Organizaþiei „Salvaþi
copiii!” – Filiala Dolj au antrenat 70 de copii de la cinci ºcoli din Craiova
într-o „Vânãtoare de comori”. Activitatea s-a desfãºurat în cadrul Zilei
Educaþiei Nonformale ºi a avut drept scop promovarea în comunitatea
noastrã, printr-o atitudine pozitivã, a beneficiilor educaþionale ºi a ideii cã
oricine poate sã înveþe oricând ºi oriunde.

Elevii de la ªcoala gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”, ªcoala „Decebal”,
ªcoala gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”, ªcoala gimnazialã „Mircea Eliade”
ºi Liceul Tehnologic de Transporturi Auto s-au întrecut în a descoperi

comorile din Par-
cul Puºkin. Tot în
aceeaºi zi a avut
loc ºi un flash mob
cu mesajul «Orici-
ne poate învãþa
oriunde ºi oricînd
tot timpul».

Toþi copiii par-
ticipanþi au pri-
mit diplome de
participare. De
asemenea, s-au
acordat ºi premii
pentru echipele
câºtigãtoare.
ALINA DRÃGHICI

La „Vânãtoare de comori”, în Parcul Puºkin

„O scrisoare pierdutã”, de I.L. Caragiale,
în avanpremierã la Naþionalul craiovean
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Proiectele de investiþii ale Qa-
tarului în Franþa continuã sã sus-
cite dezbateri în clasa politicã,
unde ideea unei comisii de an-

Qatarul investeºte în FranþaQatarul investeºte în FranþaQatarul investeºte în FranþaQatarul investeºte în FranþaQatarul investeºte în Franþa
chetã parlamentarã începe sã-ºi
facã loc. Dupã investiþii în do-
meniul sportiv, la Paris Saint Ger-
maine (fotbal ºi handbal) ºi cum-

pãrarea drepturilor de difuzare
tv, apoi pe piaþa artei, Qatarul se
intereseazã de la sfârºitul anului
trecut de suburbiile franceze, în
care ar dori sã desfãºoare un
fond de 50 de milioane de euro,
iniþiativã amânatã dupã alegerile
prezidenþiale, pentru evitarea in-
stumentãrii politice. Noua majo-
ritate încearcã acum sã schim-
be conturul acestei iniþiative, prin
orientarea mai de grabã, potrivit
Ministerului Recuperãrii, spre
„un fond franco-qatarian” susþi-
nut de stat ºi sistemul privat, des-
tinat tuturor zonelor defavoriza-
te, pentru crearea locurilor de
muncã. Suma nu a fost încã sta-
bilitã. „Un parteneriat strategic
este în curs de perfectare între
cele douã þãri”, a confirmat, du-
minicã, ministrul delegat pentru
Buget, Jerome Cahuzac (foto),
care nu a vrut sã insiste pe acest
subiect. „În principiu, atunci când
o negociere este în curs, este po-
liticos sã nu te pronunþi (...)
Acest parteneriat strategic n-a
fost iniþiat de noi, dar poate fi con-
tinuat sub autoritatea noastrã”,

a spus el, precizând cã „stânga,
la fel de mult ca ºi dreapta, are
înþelesul de stat ºi de interes na-
þional”. Legãturile Franþei cu
Qatarul sunt strânse din timpul
mandatului de preºedinte al lui
Nicolas Sarkozy. Fostul ministru
Bruno Le Marie este „favorabil”
ideii unei comisii de anchetã par-
lamentarã privind investiþiile Qa-
tarului în Franþa, la propunerea
colegului sãu, deputat UMP,
Lionnel Luca. Un alt parlamen-
tar UMP, Nathalie Kosciusko-
Morizet, n-a ezitat sã-ºi exprime
rezervele asupra ambiguitãþii
acestor investiþii strãine: „Eu
vreau sã ºtiu care sunt condiþiile
angajãrii acestor fonduri. Vor pu-
tea ele fi supuse controlului pu-
blic? Trebuie sã ºtim unde se duc
banii ºi cum sunt controlaþi.
Aceste precauþii nu sunt suficien-
te, fiindcã anumiþi parlamentari
s-au opus cu fermitate aspirãrii
capitalului qatarez”. „A cãzut
Franþa, pentru a accepta aºa
ceva? Este o nebunie”, a excla-
mat un deputat sub semnul
anonimatului.

Chinezii sãrbãtoresc pe 1
octombrie ziua lor naþionalã,
ocazie cu care au o vacanþã de
opt zile. Duminicã a fost prima zi
de vacanþã, iar, potrivit autoritãþi-
lor, peste 85 de milioane de
oameni au pornit la drum, pentru
a profita de timpul liber. Vacanþa
a venit însã la pachet ºi cu
aglomerarea traficului, milioane
de oameni încercând sã profite
de decizia autoritãþilor de a nu
mai încasa taxa de autostradã în
aceastã perioadã de vacanþã,
informeazã CNN. Cozile formate
la punctele de taxare se întindeau
duminicã pe zeci de kilometri,
ºoferii declarând la posturile
locale de televiziune cã au putut

Zeci de milioane de oameni
au blocat autostrãzile în China

Guvernul japonez a demisionat
ieri, în cadrul unei vaste remanieri,
prevãzute de premierul Yoshihiko
Noda, înaintea alegerilor legislative
anticipate ºi în plin conflict diplo-
matic cu China, a anunþat purtãto-
rul sãu de cuvânt. „Premierul ne-a
anunþat astãzi cã va remania guver-
nul. Prin urmare, toþi miniºtrii au
demisionat”, a explicat purtãtorul de
cuvânt al Guvernului, Osamu Fuji-
mura, într-o conferinþã de presã.
Yoshihiko Noda, reales recent ca
ºef al Partidului Democrat din Ja-
ponia (centru-stânga), urma sã-ºi
anunþe noua echipã în cursul zilei
de ieri. El sperã ca popularitatea sa,
care a scãzut dupã adoptarea unei
legi ce prevede mãrirea taxei pe

Guvernul japonez a demisionat
în vederea unei remanieri

cãlãtori doar cu 30 - 40 de
kilometri pe orã. În cele opt zile
de sãrbãtoare, chinezii îºi petrec
timpul în familie, cu mese
copioase ºi un desert tradiþional,
denumit „prãjitura lunii”. Din
pãcate, ca urmare a aglomerãrii
traficului, au avut loc ºi acciden-
te rutiere mai grave. Unul dintre
acestea s-a petrecut ieri diminea-
þã, când cinci turiºti germani au
murit, în urma unei coliziuni între
autobuzul în care se aflau ºi un
camion, la sud de Beijing.
Accidentul, în care ºi-a pierdut
viaþa ºi un chinez ºi care s-a
soldat cu 14 rãniþi, s-a produs pe
o autostradã care face legãtura
dintre Beijing ºi Shanghai.

consum, sã creascã în urma re-
manierii. Pentru a obþine adopta-
rea acestei controversate legi, pre-
mierul a promis opoziþiei de dreapta
cã va convoca alegeri legislative an-
ticipate „într-un viitor apropiat”.
Potrivit presei, Ministerul Finanþe-
lor va fi principala þintã a remanie-
rii. Titularul acestuia, Jun Azumi,
ar urma sã renunþe la portofoliu în
schimbul postului de secretar ge-
neral al Partidului Democrat din
Japonia, o responsabilitate majorã
în cadrul aparatului în contextul în
care urmeazã alegeri. El ar urma
sã fie înlocuit de Koriki Jojima, un
deputat puþin cunoscut marelui pu-
blic, care a lucrat, în culise, la creº-
terea taxei pe consum.

Informaþii noi privind circumstanþele mor-
þii lui Muammar Gaddafi implicã direct atât
Franþa, cât ºi pe preºedintele sirian Bashar al-
Assad (foto), potrivit unor ipoteze apãrute sâm-
bãtã în cotidianul italian „Corriere della Serra”
ºi confirmate ieri în ziarul britanic „Daily Te-
legraph”. Potrivit ziarului italian, glonþul fatal
care l-a ucis pe fostul lider libian, la 20 oc-
tombrie 2011, a fost tras de cãtre unul dintre
agenþii serviciilor secrete franceze ºi nu de
cãtre membri ai Brigãzii revoluþionare libiene,
aºa cum afirmã versiunea oficialã, relateazã
„Paris Match”, în ediþia electronicã. Aceasta
nu este pentru prima datã când versiunea ofi-
cialã este pusã sub semnul întrebãrii, fiindcã
circumstanþele exacte ale morþii fostului lider
libian rãmân neclare, în pofida multiplelor dez-
vãluiri ale foºtilor combatanþi. „Corriere della
Serra” se bazeazã pe un interviu acordat de
fostul pemier al Guvernului libian de tranziþie,
Mahmoud Jibril, pentru a susþine ipoteza unui
complot urzit de cãtre serviciile de informaþii
occidentale. Jibril a declarat pentru postul de
televiziune egiptean Dream TV cã „un agent
strãin era infiltrat în cadrul Brigãzii revoluþio-
nare pentru a-l ucide pe colonelul Gaddafi”,

întrucât liderul libian, dupã intervenþia NATO
de partea revoluþiei libiene, la sprijinul lui Ni-
colas Sarkozy, a ameninþat cã va dezvãlui de-
talii despre relaþia sa cu fostul preºedinte fran-
cez, inclusiv despre milioanele de dolari pe care
le-ar fi plãtit pentru a finanþa campania aces-
tuia din 2007. Prin urmare, „Sarkozy avea toate
motivele pentru a încerca sã-l reducã la tãcere
pe colonel cât mai repede posibil”, au confir-
mat pentru cotidianul italian surse
diplomatice europene la Tripoli.

Informaþiile sunt întãrite de rela-
tãrile lui Rami El Obeidi, un fost res-
ponsabil de relaþiile cu agenþiile de in-
formaþii strãine pentru Consiliul Na-
þional de Tranziþie (CNT). În opinia
sa, dictatorul a fost localizat în Syr-
te datoritã discuþiilor cu Guvernul
sirian prin intermediul telefonului sãu
prin satelit Iridium. Dupã eliberarea
oraºului Tripoli, la sfârºitul lui au-
gust, revoluþionarii au crezut cã Gad-
dafi „a fugit în deºert (...) cu inten-
þia de a reorganiza rezistenþa”. Re-
belii au intensificat atunci atacurile
în regiunea Bani Walid ºi spre oazele

din sudul þãrii, dar, în realitate, a fost gãsit în
oraºul natal Syrte. De aici, el „încerca sã co-
munice, prin telefonul sãu prin satelit Iridium,
cu susþinãtori ai sãi care fugiserã în Siria sub
protecþia lui Bashar al-Assad”, iar preºedinte-
le sirian ar fi „vândut” localizarea „prietenu-
lui” sãu libian în schimbul asigurãrii cã NATO
ºi, mai ales Franþa, vor scãdea presiunile îm-
potriva regimului sãu, încheie El Obeidi.

Franþa ºi Bashar al-Assad ar fi implicate direct în asasinarea lui Gaddafi

Creditele neperformante
din Grecia, la un nivel record

Creditele neperformante din
sistemul bancar elen au atins
nivelul record de 57 de miliarde
euro, aproape un sfert din soldul
împrumuturilor, de 232,3
miliarde de euro, alimentate de
ºomajul care a ajuns deja la
25%, ºi ar putea creºte în
contextul aºteptãrilor privind
continuarea recesiunii în anii
urmãtori. Cele mai multe credite
neperformante sunt generate de
companii, circa 33 miliarde de
euro. Împrumuturile ipotecare
neperformante, care se apropie
de circa 20% din soldul pe acest
segment, urmeazã cu 15 miliarde
de euro. Pe finanþãri de consum
ºi carduri de credit, împrumutu-
rile neplãtite de peste 90 de zile
se ridicã la 30% din sold. Un alt
factor îngrijorãtor este cã
împrumuturile ipotecare ºi de
consum au ajuns la un nivel
ridicat al neperformanþelor în
pofida facilitãþilor la platã
acordate de bãnci pentru circa
665.000 de credite, totalizând 20
miliarde de euro.
Premierul turc, reales lider al
Partidului Justiþiei ºi Dezvoltãrii

Premierul turc, Recep Tayyip
Erdogan, a fost reales, duminicã,
pentru trei ani, lider al Partidu-
lui Justiþiei ºi Dezvoltãrii (AK, la
putere), provenit din miºcarea
islamistã, în cadrul Congresului
general al formaþiunii. Acesta a
fost ultimul congres la care
Erdogan a participat în calitate
de prim-ministru ºi lider de
partid. Regulamentul intern al
AK interzice candidatura pentru
mai mult de trei mandate conse-
cutive. Erdogan, care ar urma sã
candideze la preºedinþia republi-
cii în 2014, a anunþat într-un
discurs susþinut în faþa delegaþi-
lor la congres, adesea întrerupt
de aplauze, cã este mai impor-
tant sã fie în slujba oamenilor
decât sã deþinã un titlu. Discur-
sul sãu a fost interpretat drept
un semn clar al dorinþei sale de
a deveni primul preºedinte al
Turciei ales prin sufragiu
universal. Conform amendamen-
telor constituþionale din 2007,
preºedinþii sunt aleºi prin vot
universal pentru un mandat de
cinci ani, ce poate fi reînnoit o
singurã datã.
Simbolurile comuniste, interzise
în Republica Moldova

Utilizarea în scopuri politice
a simbolurilor comuniste este, de
ieri, ilegalã în Republica
Moldova. Legea afecteazã în
mod direct Partidul Comuniºti-
lor, cea mai importantã forþã
politicã din þarã, care are ca
siglã secera ºi ciocanul. Legea,
votatã la mijlocul lunii iulie de
parlament ºi intratã în vigoare
la 1 octombrie, a fost atacatã la
Curtea Constituþionalã de cãtre
deputaþii comuniºti, care o
considerã ilegalã ºi spun cã nu
vor renunþa la actuala siglã.
„Dacã va fi nevoie vom face
chiar ºi puºcãrie, dar vom merge
împotriva acelor încãlcãri
grave”, a declarat presei
deputatul comunist Sergiu
Sârbu. Legea prevede cã partide-
le politice care nu se vor confor-
ma riscã sã fie scoase în ilegali-
tate. În plus, deputaþii liberali
au elaborat ºi un proiect de lege
care prevede amenzi ºi în cazul
persoanelor fizice sau juridice
care vor utiliza simbolurile
comuniste.
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Anunþul tãu!
Spitalul Municipal Calafat anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de obþi-
nere a autorizaþiei de mediu pentru activita-
tea de spital ce se desfãºoarã în Calafat, str.
“Traian” nr. 5. Informaþle privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr.
1, zilnic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile
publicului se primesc zlnic la sediul ARPM
Craiova pânã la data de 18.10.2012.

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spate-
le Primãriei, str. „Romul”,
bl. B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) con-
fort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior,
preþ negociabil, 60.000 lei.
Telefon: 0743/120.446;
0770/556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsonie-
rã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a –
vis de Spitalul Militar. Tele-
fon: 0745/456.302.

Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtã-
þit, preþ 50.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Vând apartament 3 camere
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.

Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu
puþ american ºi 4000 mp
teren, 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, ne-
gociabil. Informaþii la tele-
fon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp la intrarea în Palilu-
la, comuna Bucovãþ, ca-
dastru, apã, asfalt, 10
euro/mp. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de
Nord, teren 1560 mp. Te-
lefon: 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, cur-
te 2100 mp, vie, fântânã.
Telefon: 0727/739.810;
0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dum-
brava” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.
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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

Direcþia Silvica Dolj organizeazã con-
curs in data de 16.10.2012, ora 10:00,
la sediul din str. “Iancu Jianu” nr. 19,
mun. Craiova, pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante:

· 1 post de pãdurar, pentru Ocolul
Silvic Dãbuleni

· 1 post de pãdurar, pentru Ocolul
Silvic Periºor

Relaþii privind:
· modalitatea de verificare a com-

petenþelor profesionale,
· condiþiile de participare,
· conþinutul dosarelor, ce se depun

la sediul D.S. Dolj, pana în data de
10.10.2012, ora 16:00,

bibliografie, tematica si alte relaþii se
vor obþine la sediul D.S. Dolj si sediile
ocoalelor din structura D.S. Dolj, pre-
cum si la nr. de telefon 0251/421.363.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. 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 Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.

Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.

Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 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 ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în sa-
tul Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.

Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/
869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

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

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, stare
exemplarã, lãcuit, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon 0729/
033.903.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni,
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 termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
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Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Tele-
fon: 0751/204.343; 0751/
204.361.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Telefon:
0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.

Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând albine, familii puterni-
ce, 5-6 rame cu puiet în Po-
dari – Dolj. Telefon: 0720/
115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.

Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.

Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Te-
lefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Brazda
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 (depo-
zit 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 semidecomandate,
mobilat, Corniþoiu, etaj 3.
Telefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.

Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

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

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

Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani. Te-
lefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii, do-
resc cunoaºtere doamnã si-
milarã social, pentru convie-
þuire, vârstã aproximativ 70
ani. Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.

DIVERSE
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 bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut carnet student , legi-
timaþie elberatã de Faculta-
tea de Litere Craiova pe nu-
mele CODIÞOIU CÃTÃLIN.
Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Conducerea Combinatu-
lui Doljchim aduce un ul-
tim omagiu celui ce a fost
NICULAE CONSTANTIN
ºi este alãturi de familia
îndureratã. Sincere con-
doleanþe!
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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SERIE A – ETAPA A VI-A
Duminicã: Udinese – Genoa 0-0, Ata-

lanta – Torino 1-5, Bologna – Catania 4-
0, Cagliari – Pescara 1-2, Lazio – Siena
2-1 (Încã nerefãcut dupã o intervenþie
chirurgicalã, ªtefan Radu nu a fãcut
parte din lotul gazdelor), Palermo – Chie-
vo 4-1 (La oaspeþi, Paul Papp a fost in-
tegralist, în timp ce Adrian Stoian a in-
trat pe teren în minutul 72), Sampdoria
– Napoli 0-1, Inter – Fiorentina 2-1 (Cristi
Chivu nu a fost inclus în lotul gazdelor
pentru aceastã partidã). Sâmbãtã: Par-
ma – Milan 1-1, Juventus – Roma 4-1.

Clasament: 1. Juventus 16p, 2. Na-
poli 16p, 3. Inter 12p, 4. Lazio 12p, 5.
Sampdoria 10p (penalizatã cu 1p)...16.
Atalanta 5p (penalizatã cu 2p), 17. Pa-
lermo 4p, 18. Chievo 3p, 19. Siena 2p
(penalizatã cu 6p), 20. Cagliari 2p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VI-A
Duminicã: Granada – Celta Vigo 2-1

(Pe teren pânã în minutul 61, Gabriel
Torje a fost decisiv la ambele reuºite ale
gazdelor, obþinând mai întâi un penalty,
pentru ca ulterior sã ºi înscrie), Vallado-
lid – Vallecano 6-1, Osasuna – Levante
4-0, Real Madrid – La Coruna 5-1, Espa-
nyol – Atletico 0-1.  Sâmbãtã: Valen-
cia – Zaragoza 2-0, Malaga – Betis 4-0,
Sociedad – Bilbao 2-0, Sevilla – Barcelo-
na 2-3. Asearã: Getafe – Mallorca.

Clasament: 1. Barcelona 18p, 2. Atle-
tico 16p, 3. Malaga 14p, 4. Mallorca 11p
(5j), 5.  Sevilla 11p, 6.  Real Madrid
10p...16. Granada 5p,  17. Bilbao 5p,
18. Osasuna 4p, 19. Getafe 4p (5j), 20.
Espanyol 1p.

LIGUE 1 – ETAPA A VII-A
Duminicã: Valenciennes – Marseille

4-1, St’Etienne – Reims 0-0 (Bãnel Ni-
coliþã nu a fãcut parte din lotul gazde-
lor), Lyon – Bordeaux 0-2. Sâmbãtã:
Paris SG – Sochaux 2-0, Ajaccio – Brest
1-0, Nancy – Montpellier 0-2, Troyes
– Toulouse 0-2, Evian TG – Lorient 1-
1, Nice – Bastia 2-2. Vineri: Rennes –
Lille 2-0.

Clasament: 1. Marseille 18p, 2. Paris
SG 15p, 3. Lyon 14p, 4. Lorient 13p, 5.
Bordeaux 13p...16. Bastia 7p, 17. So-
chaux 6p, 18. Evian TG 5p, 19. Nancy
4p, 20. Troyes 2p.

BUNDESLIGA – ETAPA A VI-A
Duminicã: Frankfurt – Freiburg 2-1,

Wolfsburg – Mainz 0-2. Sâmbãtã: Le-
verkusen – Furth 2-0, Werder – Bayern
0-2, Nurnberg – Stuttgart 0-2, Hoffen-
heim – Augsburg 0-0, Hamburg – Han-
nover 1-0, Dortmund – M’gladbach 5-0.
Vineri: Dusseldorf – Schalke 2-2.

Clasament: 1. Bayern 18p, 2. Frank-
furt 16p, 3. Dortmund 11p, 4. Schalke
11p, 5. Hannover 10p...14. Freiburg 5p,
15. Stuttgart 5p, 16. Wolfsburg 5p, 17.
Furth 4p, 18. Augsburg 2p.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A VI-A
Duminicã: Aston Villa – West Brom

1-1 (La oaspeþi, Gabriel Tamaº a intrat
pe teren în minutul 45+1). Sâmbãtã: Ar-
senal – Chelsea 1-2, Everton – Sout-
hampton 3-1, Fulham – Man. City 1-2,
Norwich – Liverpool 2-5, Reading –
Newcastle 2-2, Stoke City – Swansea
2-0, Sunderland – Wigan 1-0, Man. Uni-
ted – Tottenham 2-3. Asearã: Queens
PR – West Ham.

Clasament: 1. Chelsea 16p, 2. Ever-
ton 13p, 3. Man. United 12p, 4. Man.
City 12p, 5. Tottenham 11p...16. Wigan
4p, 17. Southampton 3p, 18. Norwich
3p, 19. Reading 2p (5j), 20. Queens PR
2p (5j).

Cu procentaj maxim în cele cinci
partide disputate pânã acum în actualul
sezon de Ligã, totul culminând cu
extraordinara victorie obþinutã în urmã
cu douã sãptãmâni pe terenul portughe-
zilor de la Braga, CFR Cluj va susþine în
aceastã searã adevãratul test al acestei
grupe, urmând sã dea piept, în Gruia,
cu vicecampioana Angliei, titrata
Manchester United. Formaþie ce va
evolua în România pentru a treia oarã în
ultimii opt ani, de fiecare datã în Ligã,
dupã meciul de anul trecut contra
Oþelului (tot în grupe) ºi cel din sezonul
2004-2005 cu Dinamo (în turul III
preliminar), ambele câºtigate clar, cu 2-
0, respectiv 3-1. Succese dublate
ulterior ºi pe “Old Trafford”, moldove-
nii cedând de asemenea cu 0-2, iar
bucureºtenii, ºi mai rãu, cu 0-3.

Ferguson
a lãsat acasã
patru piese de bazã!

Învinºi în week-end,
chiar pe teren propriu,
de Tottenham, scor 3-2,
“diavolii” lui Sir Alex
Ferguson se prezintã la
Cluj fãrã patru dintre cei
mai exponenþiali jucãtori
ai echipei! Este vorba
despre “veteranii”
Carrick (autorul golului
victoriei din meciul cu
Galatasaray), Scholes ºi
Giggs (ambii foto), toþi
titulari cu “Spurs” ºi cu
o evoluþie modestã, plus
Valencia, absent din lot
sâmbãtã. Acestora l-i se

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A II-A

CFR Cluj – Manchester United, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 1, TVR 1, Dolce Sport 1

Ora adevãrului!Ora adevãrului!Ora adevãrului!Ora adevãrului!Ora adevãrului!

Iatã ºi celelalte partide ale zilei:
Grupa E: Nordsjaelland (0p) – Chelsea (1p), Juventus (1p) – ªahtior

(3p) - Dolce Sport 2.
Grupa F: Valencia (0p) – Lille (0p), BATE Borisov (3p) – Bayer Mun-

chen (3p).
Grupa G: Spartak Moscova (0p) – Celtic (1p) - Digi Sport 2, Dolce

Sport 2, Benfica (1p) – Barcelona (3p) - Digi Sport 2.
Grupa H: Galatasaray (0p) – Braga (0p) - Digi Sport 3.
Cu excepþia partidei de la Moscova (ora 19:00), toate celelalte meciuri vor

debuta la ora obiºnuitã, 21:45. Între paranteze este trecut numãrul punctelor
accumulate dupã prima etapã.

adaugã alte trei absenþe de marcã, cauzate
de probleme medicale. Dupã ce-a ratat
ultimele cinci luni ale sezonului trecut, din
cauzã cã ºi-a rupt ligamentul încruciºat,
cãpitanul Nemanja Vidic ºi-a descoperit în
urmã cu câteva zile o nouã problemã, la
menisc de data aceasta. Operaþie ºi încã
douã luni în afara gazonului! Phil Jones
are ºi el aceleaºi probleme, iar Chris
Smalling încã n-a revenit la antrenamente
dupã ce a suferit în varã o fracturã la
degetele metatarsiene. Chiar ºi aºa însã,
United posedã experienþa necesarã pentru
a trece peste acest aspect.

De cealaltã parte, în afarã de indisponi-
bilitãþiile ºtiute, Vass, Sare sau Ronny,
ardelenii au ceva probleme doar cu grecul
Kapetanos, accidentat uºor, în ultima
etapã, contra Bistriþei. Meci în care a
revenit ºi Sougou, accidentat în deplasa-
rea de la Braga.

La fluierul arbitrului spaniol Alberto
Undiano Mallenco, cei doi tehnicieni, Ioan
Andone ºi Sir Alex Ferguson ar putea
trimite în teren echipele:

CFR Cluj: Felgueiras – Ivo Pinto,
Cadu, Rada, Camora – Mureºan, Luis
Alberto – Sougou, Bastos, Valente –
Kapetanos.

Man. United: De Gea – Rafael,
Evans, Rio Ferdinand, Evra – Anderson,
Fletcher, Kagawa, Nani – Rooney, Van
Persie.

ªefii ardelenilor,
optimiºti

Dupã debutul perfect cu Braga (2-0)
ºi victoria categoricã cu Gloria (5-1),
ºefii din Gruia sperã la un rezultat
pozitiv cu Manchester. Jocul bun al
echipei este principalul argument. “Nu
mã tem de acest meci, chiar mã gân-
desc la o victorie. De ce nu am putea sã
realizãm acest lucru, mai ales cã jucãm
pe teren propriu?”, a declarat finanþato-
rul Arpad Paszkany (foto). “E un meci

istoric pentru CFR. Dãm piept cu cel
mai puternic club care a venit vreodatã
în Gruia, condus de cel mai bun mana-
ger din lume. În fotbal e posibil orice,
de ce nu am spera la cel puþin un
egal?”, a spus ºi preºedintele Iuliu
Mureºan. Pe acceaºi lungime de undã a
fost ºi tehnicianul Ioan Andone, care a
afirmat: „Cu Gloria am reuºit cel mai
bun meci de acasã. Acum ne gândim sã
facem un meci bun cu Manchester ºi sã
obþinem cel puþin un egal”.

Cât îi priveºte pe oaspeþi, Ferguson a
declarat: “Vom trimite în teren cei mai
buni jucãtori. CFR a câºtigat ambele
partide cu Basel din play off, plus
meciul cu Braga din prima etapã. Nu e
o deplasare uºoarã pentru noi ºi dorim
sã tratãm acest joc cu cea mai mare
seriozitate pentru a evita vreun accident
nedorit”.

Clasament gr. H
1. CFR Cluj 1 2-0 3p
2. Man. United 1 1-0 3
3. Galatasaray 1 0-1 0
4. Braga 1 0-2 0

Etapa viitoare (23 octombrie): Galata-
saray – CFR Cluj, Man. United – Braga.

Principalele
speranþe ale
ardelenilor se
leagã de Rafael
Bastos, autor al
unei „duble” de vis
cu Braga.
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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

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.

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A X-A

Steaua 10 8 1 1 23-10 25
Pandurii   9 7 1 1 19-10 22
Astra   9 6 2 1 22-11 20
Vaslui 10 5 3 2 19-11 18
CFR Cluj 10 4 4 2 21-14 16
Rapid   9 4 3 2 12-10 15
Dinamo   8 4 2 2 13-9 14
Concordia 10 4 2 4 12-16 14
Petrolul 10 3 4 3 18-13 13
Braşov 10 3 4 3 15-14 13
Mediaş 10 3 3 4 10-16 12
Viitorul 10 2 5 3 12-11 11
„U” Cluj 10 3 2 5 13-21 11
Oţelul 10 1 5 4 11-14   8
Ceahlăul   9 2 2 5   9-20   8
Gloria 10 1 3 6   7-19   6
Iaşi 10 1 2 7   8-18   5
Severin 10 0 4 6   7-14   4

LIGA I – ETAPA A X-A
Gaz Metan – „U” Cluj 2-1
A marcat: Bawab 23, 76 / Paulinho 91.
FC Vaslui – Concordia 3-0
A marcat: M. Niculae 25, 32, 58.
CFR Cluj – Gloria Bistriţa 5-1
Au marcat: Kapetanos 5, Mureşan 35, 55, Bjelanovic 88, Luis Alberto

90 / Zahiri 92.Oţelul – FC Braşov 0-0
CSMS Iaşi – CS Turnu Severin 1-0
A marcat: Petrovici 90.
Rapid – Viitorul Constanţa 2-1
Au marcat: Ioniţă 28, N. Grigore 86 / Bejan 74.
Petrolul – Steaua 1-2
Au marcat: Bokila 38 / Nikolici 45, Latovlevici 65.
Meciurile Ceahlăul – Astra Ploieşti şi Dinamo – Pandurii s-au jucat aseară.

Craiova a obţinut o victorie ca-
tegorică în „Groapă” cu 4-1, dar
ecourile nu sunt nici pe departe cele
ale unui succes al defunctei Uni-
versitatea în faţa „câinilor roşii”. În
fapt, a fost vorba de o victorie a
echipei de fotbal a pompierilor cra-

Dulca a demisionat
de la „U” Cluj

Cristian Dulca şi-a prezentat
demisia din funcţia de antrenor al
Universităţii Cluj, la presiunea fa-
nilor, care sunt în conflict cu Ana
Maria Prodan. Aceasta a explicat
ieri despărţirea de Dulca, al doilea
tehnician al echipei în acest sezon,
după Claudiu Niculescu. “Cristian
Dulca şi-a depus demisia, dar nu
din cauza rezultatelor. De vină sunt
fanii, care au ameninţat jucătorii
aproape zilnic în ultimul timp că îi
bat. Dulca mi-a spus de acum o
săptămână că vrea să plece. De
asemenea, situaţia materială a echi-
pei a contat în decizia lui. Aici nu
ne ajută nimeni cu nici un pahar de
apă. Acum rămân două variante.
Ori echipa se desfiinţează, ori ne
mutăm în altă parte. Sper că îl voi
convinge pe secundul Marius Po-
pescu să rămână interimar un
meci”,  a spus Ana Maria Prodan.

După doar o lună şi jumătate de
la semnarea contractului cu forma-
ţia siriană Al-Shorta, Dorel Stoica
a decis să revină în ţară din cauza
situaţiei încordate din regiune. Cu
toate că se află sub contract cu
campioana Siriei, fostul jucător şi
ex-antrenor al Universităţii Craio-
va nu mai vrea să se întoarcă în
Siria. „M-am întors definitiv, fiind-
că situaţia de acolo îşi punea am-
prenta asupra randamentului meu,
nu mă simţeam în siguranţă. Atât
cei de acolo, cât şi antrenorul Va-
leriu Tiţa, care mi-a fost mentor
de la juniori şi până în prezent, do-

Ultimul antrenor al Ştiinţei a părăsit echipa Al-Shorta

Dorel Stoica a fugit din Siria
reau să rămân, dar nu
mai puteam sta aco-
lo. Al-Shorta es te o
ec hipă foarte bună,
joacă în Cupa Asiei şi
va face performanţă.
Nu ştiu ce voi face,
acum vreau doar să
mă liniştesc”, a de-
clarat Dorel Stoica.
Mijloc aşul c are va
împlini în decembrie
34 de ani ar putea
evolua din iarnă pen-
tru CS Turnu Seve-
rin, în oraşul său na-
tal,  sub c onducerea
lui Nicolo Napoli, cel
care i-a fost antrenor
ş i la Univers itatea
Craiova între 2007-2009. Fostul
căpitan al Ştiinţei, care a evoluat şi
pentru Steaua şi Dinamo, a mai avut
o experinţă în Asia, jucând în 2010,
preţ de o jumătate de sezon, la echi-

pa Al-Ettifaq din Arabia Saudită,
avându-l antrenor pe Ion Marin.
Dorel Stoica a fost ultimul antre-
nor al Universităţii Craiova, înain-
te ca aceasta să fie dezafiliată.

Pompierii din Bănie au luat definitiv Cupa acasă

Craiova a făcut scor
în „Ştefan cel Mare”

ioveni, care şi-au adjudecat, joia
trecută, finala Campionatul de Fot-
bal  al Ministerul Administraţiei şi
Internelor, disputată contra colegi-
lor din Argeş, pe arena „Dinamo”
din „Ştefan cel Mare”. Mai precis,
ultimul act a reunit echipele  In-

spectoratelor pentru Situaţii de Ur-
genţă „Oltenia” al Judeţului Dolj şi
„Cpt. Puică Nicolae” al Judeţului
Argeş. Nu este o premieră pentru
pompierii craioveni, care au câşti-
gat pentru a şasea oară consecutiv
Cupa Ministerului Administraţiei şi
Internelor, drept pentru care au ple-
cat pentru a doua oară cu trofeul
acasă, fiind necesară o „triplă” pen-
tru a-ţi trece definitiv trofeul în vi-
trină. Majoritatea c omponenţilor
multiplei campioane naţionale evo-
luează pentru Prometeu Craiova,
lider în Liga a IV-a Dolj, dar şi pen-
tru naţionala pompierilor români,
campioană europeană anul acesta.
Antrenorii Victor Şişoe ş i Mihai
Dinu au mizat pe lotul: Petre Băluţă,
Bogdan Răducan,  Marin Ciurea,
Stan Ciurea, Claudiu Sandu, Alin
Bălă,  Elvis Enache, Marius Stamin,
Ilie Balaci Corcoveanu, Cătălin Cre-
ţu, Ionuţ Gae,  Ionel Vătu, Marius
Ghiţă, Mihai Păun, Robert Ducu-
lescu, George Şerban, Alin Luţă,
Ionuţ Rotaru, Cosmin Chiva, Relu
Diţă, Bogdan Marius Matei.


