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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

- N-a ţinut căsnicia, Popescule;
eu “i-am făcut curte” Lizicăi şi ea
a vrut şi vilă şi maşină şi excursii în
străinătate.

Lucrări ale artiştilor
craioveni,
expuse la
Biblioteca Naională
a României

eveniment / 4

Plan naţional
pentru

combaterea
tuberculozei

Dan Diaconescu – Oltchim:
Un circ sordid, la care mulţi

şi-au făcut semnul crucii

Preşe dinte le Consiliului Jude ţe an
Dolj, Ion Prioteasa ş i Prefe ctul Jude-
ţului Dolj, Elena Coste a au primit ie ri
vizita Ambasadorului Re publicii Fran-
ce ze la Bucureşti, Exce lenţa Sa Phi-
lippe Gustin.  În cadrul întâlnirii de s-
făşurate la sediul Instituţiei Prefe c-
tului au fost  abordate probleme care
vizează pre gătirea forţei de muncă
pentru diverse domenii ale economiei,
locurile  de  muncă, infrastructura şi
situaţia din agricultură.

“Ne-a făcut plăcere să ne întâlnim cu
Excelenţa Sa Ambasadorul Franţei, dom-
nul Philippe Gustin, pentru că am întâlnit
un prieten al României cu care am
discutat despre problemele existen-
te în judeţul Dolj şi în ce măsură
am putea să ne dăm mâna pentru
ca în perioada următoare să găsim
firme care să ajungă în judeţul nos-
tru...” : Ion Prioteasa, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj

“Pentru mine, viitorul înseamnă dezvoltarea
relaţiilor economice între această zonă şi Franţa”

Ambasadorul
Franţei în România,
în vizită la Craiova
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Un profesor din Beijing va preda
chineza la Colegiul Naţional
”Elena Cuza”

Ucis de cel
în curtea căruia
intrase înarmat
cu barosul

Un bărbat de 53 de ani,
din comuna doljeană Ape le
Vii a fost ucis  cu mai multe
lovituri de  furcă, de un
ve cin în curtea căruia
intras e înarmat cu un
baros. Crima s-a pe trecut
luni dimine aţa, în jurul
orei 05.00, iar autorul,
cunoscut cu afe cţiuni
ps ihice şi înre gistrat în
evidenţe le  de s pe cialitate,
es te  acum internat la
Spitalul de  Psihiatrie  din
Poiana Mare.
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$1 EURO ...........................4,5220 ............. 45220
1 lirã sterlinã..........................5,6575.......................56575
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Premierul Victor Ponta considerã cã „roca-
da Kovesi-Morar” reflectã o procedurã un pic
ciudatã. „Sunt convins cã mai sunt ºi alþi pro-
curori buni, cei doi nu sunt de neînlocuit”, a
spus Ponta luni searã, la Antena 3.

La rândul sãu, invitat la Realitatea TV, pre-
ºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, luni
searã, cã ar fi „inacceptabil” ºi „scandalos”
ca Guvernul ºi ministrul Justiþiei sã propunã o
rocadã între Laura Codruþa Kovesi ºi Daniel
Morar la DNA ºi Parchetul General, precizând
cã aceasta ar fi dorinþa preºedintelui Traian
Bãsescu. „Aº considera scandalos, aº consi-
dera scandalos ca din partea acestui Guvern,
acestui ministru al Justiþiei, tocmai pentru cã
ºtiu bine despre ce e vorba, sã vinã o aseme-
nea propunere (n.r. - Morar – ºef al Parchetu-
lui General, Kovesi – ºef al DNA). Nici mãcar
în urma unei negocieri cu Traian Bãsescu,
pentru cã nu încape nici o negociere într-un
asemenea subiect. Cred cã în þara asta, chiar
sunt convins cã existã magistraþi care sã nu
fie realmente legaþi de vreun partid politic într-
un fel sau altul, magistraþi capabili, care sã
facã ceea ce trebuie fãcut”, a susþinut liderul
PNL. Totodatã, acesta a subliniat cã nu are
cunoºtinþã de vreo sugestie în acest sens din
partea oficialilor europeni fãcutã premierului
Victor Ponta. „Din punctul meu de vedere e
inacceptabilã o rocadã Kovesi – Morar. De
ce? Pentru cã noi am spus public de atâtea
ori, ºi eu am crezut ceea ce am spus, niºte
lucruri despre aceºti oameni ºi prestaþia lor,

sau anumite aspecte ale prestaþiei lor în frun-
tea acestor instituþii (...) Mi s-ar pãrea abso-
lut inacceptabil ca cineva sã facã o înþelege-
re, o negociere pe acest subiect, cu domnul
Bãsescu sau cu domnul Barroso (n.r. – pre-
ºedintele Comisiei Europene) sau cu doamna
Reding (n.r. – comisarul european pentru Jus-
tiþie) sau cu cine vreþi. ªi nici nu cred cã face”,
a mai afirmat Antonescu.

Procurorul general al României, Laura Co-
druþa Kovesi, a declarat, luni, cã nu exclude o
candidaturã pentru Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie (DNA) ºi nici o eventualã funcþie ce pre-
supune o activitate legatã de Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare (MCV) sau de activi-
tãþi anticorupþie. Tot luni, aceasta a anunþat
cã, începând din 2 octombrie - ziua în care îi
înceteazã activitatea ca procu-
ror general - l-a delegat, pen-
tru o perioadã de ºase luni, pe
procurorul ºef al DNA, Daniel
Morar, în funcþia de prim-ad-
junct al procurorului general,
funcþie deþinutã de Marius Ia-
cob (care fusese delegat, nu nu-
mit, în aceastã poziþie).

ªeful Comisiei juridice din
Senat, Toni Greblã, solicitã pre-
ºedintelui Traian Bãsescu ºi ce-
lorlalte autoritãþi competente sã
intervinã prompt pentru numi-
rea unui procur general al Ro-
mâniei ºi a unui procuror-ºef

al DNA în condiþii legale, în opinia acestuia
„rocada” Kovesi - Morar eludând legislaþia în
domeniu. „Era previzibilã. Toatã lumea impli-
catã în mersul justiþiei ºi în politica româneas-
cã ºtia de intenþia preºedintelui ºi a celor doi -
mã refer a doamnei Kovesi ºi domnului Morar
- de a face rocada la momentul potrivit, astfel
încât sã eludeze prevederile legale cu privire
la imposibilitatea exercitãrii unui al treilea man-
dat în aceeaºi însãrcinare în folosul statului.
(...) Au gãsit aceastã soluþie - cine pleacã pen-
tru cã ºi-a terminat mandatul, îºi desemneazã
ºi un succesor, succesorul, la rândul lui, îºi
desemneazã un înlocuitor ºi uite-aºa Consti-
tuþia României este interpretatã cu rea-credin-
þã, ne batem joc de regulile fundamentale într-
un stat de drept”, considerã Greblã.
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Laura Oprea, delegatã
în funcþia de procuror-ºef
al DNA

Laura Oprean a fost delegatã, ieri,
în funcþia de procuror ºef al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, prin ordin al
prim-adjunctului procurorului general
al Parchetului de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie, Daniel Morar.
„Prin ordin al domnului Daniel Ma-
rius Morar, prim adjunct al Procuroru-
lui General al Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, s-a
dispus delegarea, începând de astãzi,
02.10.2012, pentru o perioadã de ºase
luni, a doamnei Laura Oprean (procu-
ror ºef adjunct direcþie), în funcþia de
procuror ºef al Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie”, se aratã într-un comunicat
de presã al Ministerului Public. Laura
Oprean a fost adjunct al lui Daniel
Morar, mandatul ei în aceastã funcþie,
care a expirat în 29 iunie, fiind prelun-
git atunci prin delegare.
Moþiunea PDL
pe Educaþie, respinsã
de Camera Deputaþilor

Plenul Camerei Deputaþilor a
respins, ieri, moþiunea simplã iniþiatã
de PDL pe tema Educaþiei, intitulatã
„Brambureala din Educaþie duce la
plagiat ºi eºec ºcolar”, cu 153 de voturi
„împotrivã”, 67 voturi „pentru” ºi 10
abþineri. Ministrul Educaþiei, Ecateri-
na Andronescu, a fost prezentã la dez-
bateri ºi a declarat cã moþiunea este un
demers politic, care are þinte clare, în-
dreptate spre persoane, apreciind cã
democrat-liberalii sunt deranjaþi de
faptul cã premierul Victor Ponta este
„de altã valoare decât premierii PDL”.
Democrat-liberalii cereau prin moþiu-
ne renunþarea la introducerea bacalau-
reatului profesional pentru 2013 ºi con-
tinuarea învãþãmântului profesional,
aºa cum a fost el introdus în 2012, pre-
cum ºi aplicarea Legii educaþiei naþio-
nale în privinþa bacalaureatului teh-
nologic. De asemenea, solicitau minis-
trului Andronescu sã-i retragã lui Vic-
tor Ponta titlul de doctor ºi sã emitã o
interdicþie pentru acesta de a mai acti-
va cel puþin cinci ani de zile în învãþã-
mântul universitar.

Premierul Victor Ponta preia
interimar conducerea Ministeru-
lui Sãnãtãþii, dupã demisia lui Va-
sile Cepoi (foto), subsecretarul de
stat Raed Arafat urmând sã se
ocupe de atribuþiile administrati-
ve ale instuþiei, potrivit unei de-
claraþii a ºefului Executivului.
Acesta a explicat cã Raed Ara-
fat, nefiind membru al Guvernu-
lui, „nu poate, în mod formal, sã
gireze funcþia”, însã toate atribu-
þiile îi vor fi delegate acestuia.
Aceastã situaþie va dura pânã pe
9 decembrie, când sunt progra-
mate alegerile parlamentare.

Luni searã,Vasile Cepoi a cerut
premierului sã fie eliberat din
funcþie, iar premierul a acceptat.
Potrivit unui comunicat remis Me-
diafax de Ministerul Sãnãtãþii,
Cepoi a acceptat propunerea pre-

Premierul Victor Ponta,
ministru interimar al Sãnãtãþii

Ministrul Administraþiei ºi Internelor, Mircea Duºa, a anunþat, ieri,
cã actualizarea listelor electorale pentru alegerile parlamentare din 9
decembrie este în plinã desfãºurare, precizând cã procedura trebuie
încheiatã cu 48 de ore înainte de ziua scrutinului. Ministrul Mircea
Duºa a spus cã bugetul alocat pentru alegerile parlamentare a fost
stabilit la 199 de milioane de lei, precizând cã suma este mai micã
decât cea cheltuitã la scrutinul din 2008, când banii pentru alegeri
au fost alocaþi în trei etape. Ministrul a subliniat cã, pentru comba-
terea turismului electoral, alegãtorii pot vota la alegerile parlamenta-
re numai la secþiile de care aparþin cu domiciliul, iar cetãþenii ro-
mâni din strãinãtate vor vota în colegiile din þãrile în care se aflã.
Votul se va exercita doar cu cartea de identitate, dupã ce Guvernul
a prorogat termenele de aplicare a dispoziþiilor legale privind cãrþile
de alegãtor ºi registrul electoral.

Bugetul pentru parlamentare:
199 milioane lei

mierului Victor Ponta de a prelua
funcþia de consilier de stat al pri-
mului ministru pe probleme de
Sãnãtate. Sãptãmâna trecutã, Ce-
poi a fost acuzat de Agenþia Naþi-
onalã de Integritate de conflict de
interese, infracþiuni împotriva in-
tereselor financiare ale Comuni-
tãþii Europene, precum ºi infrac-
þiuni asimilate celor de corupþie,
în perioada în care a fost director
al Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Iaºi. Concret, fostul ministru este
învinuit cã, în calitate de director
al DSP Iaºi, a acceptat sã fie sala-
rizat într-un proiect POSDRU
unde DSP era partener.

Întrebat, în acest context,
dacã este posibilã ºi o remaniere
a Guvernului, premierul Victor
Ponta a declarat, ieri, cã pânã pe
9 decembrie nu se pune proble-

ma de aºa ceva decât în
situaþii speciale, cum este
cazul Cepoi. „Nu vã luaþi
dupã poveºtile astea. Nu,
pânã pe 9 decembrie, doar
dacã vor fi situaþii specia-
le, cum a fost cazul dom-
nului Cepoi”. La rândul
sãu, preºedintele PNL,
Crin Antonescu, a spus cã,
în acest moment, nu exis-
tã o discuþie legatã de o
posibilã remaniere la nive-
lul Guvernului, însã a sus-
þinut cã acest subiect ar
putea apãrea ieri searã, la
ºedinþa USL.

Consiliul de Administraþie al Ol-
tchim a aprobat, ieri, numirea nou-
lui conducãtor al combinatului, au
declarat surse din Ministerul Eco-
nomiei, acþionarul majoritar al com-
paniei din Vâlcea. Directorul ge-
neral al producãtorului de energie
electricã ºi termicã CET Govora,
Mihai Bãlan, este cel care va pre-
lua conducerea Oltchim Râmnicu-
Vâlcea. CET Govora este deþinutã
de Consiliul Judeþean Vâlcea.

Luni searã, într-o conferinþã de
presã, premierul Victor Ponta a
anunþat cã Guvernul a luat act de
anularea licitaþiei pentru vânzarea
acþiunilor deþinute de stat la Ol-
tchim ºi de faptul cã procesul de
privatizare a eºuat: „Din aceastã
searã, circul declanºat în urmã cu
mai mult de 10 zile trebuie sã în-
ceteze. Avem obligaþia faþã de mii-

Oltchim are, de ieri, o nouã conducere
le de angajaþi de la Oltchim sã pu-
nem capãt, în aceastã searã, cir-
cului declanºat de cãtre unul din-
tre participanþii la licitaþie. (...)
Trebuie sã explicãm azi planul de
rezervã pentru Oltchim, prin care
Guvernul îºi asumã responsabili-
tatea pentru repornirea activitãþii
la Oltchim, salvarea locurilor de
muncã ºi pregãtirea, în condiþii
mult diferite, a unei noi proceduri
de privatizare. (...)”. „Adjudeca-
tarul acþiunilor nu a putut aduce
dovezi cã are banii pe care s-a
angajat sã îi plãteascã (n.r. - 45
milioane euro). În aceste condiþii,
nu mai avea sens sã continuãm.
Termenul pentru semnarea con-
tractul a expirat astãzi (n.r. -
luni)”, a declarat ºi ministrul Eco-
nomiei, Daniel Chiþoiu, în aceeaºi
conferinþã de presã.
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa ºi Prefec-
tul Judeþului Dolj, Elena Costea au
primit ieri vizita Ambasadorului
Republicii Franceze la Bucureºti,
Excelenþa Sa Philippe Gustin. În
cadrul întâlnirii desfãºurate la se-
diul Instituþiei Prefectului au fost
abordate probleme care vizeazã
pregãtirea forþei de muncã pentru
diverse domenii ale economiei, lo-
curile de muncã, infrastructura ºi
situaþia din agriculturã.

În cadrul întâlnirii cu ambasa-
dorul Franþei în România, prefec-
tul Elena Costea a prezentat câ-
teva date statistice privind jude-
þul Dolj - evoluþia demograficã,
profilul economic, sistemul de
învãþãmânt, subliniind cã Univer-
sitatea din Craiova pune accent
pe pregãtirea de specialiºti, mulþi
dintre absolvenþi fiind angajaþi
chiar de fabrica de automobile
Dacia-Renault de la Mioveni.
“Mulþi dintre cei mai mari pro-
ducãtori din industrie vin la Cra-
iova pentru a-ºi recruta forþã de
muncã înalt calificatã dintre ab-

Ambasadorul Franþei în România, în vizitã la Craiova

solvenþii cu rezultate excepþiona-
le ai facultãþilor din cadrul Uni-
versitãþii din municipiu. De exem-
plu, chiar din timpul anilor de stu-
diu, mulþi studenþi ai Facultãþii de
Mecanicã beneficiazã de pregã-
tire practicã în cadrul societãþi-
lor de profil, iar ulterior rãmân
angajaþi ai acestor unitãþi. Chiar
fabrica de automobile de la Mio-
veni ºi-a ales specialiºti din ca-
drul acestei facultãþi. Suntem
conºtienþi cã, mai ales în actua-
lul context, este nevoie de oa-
meni foarte bine pregãtiþi, iar la
Craiova se depun eforturi în acest
sens. Ne bucurãm cã  Excelenþa
Sa, Ambasadorul Republicii Fran-
ceze, domnul Philippe Gustin, a
ales sã ne viziteze. Sper cã, în
urma discuþiilor pe care le-am
purtat, relaþiile dintre judeþul Dolj
ºi þara pe care o reprezintã dom-
nia sa, vor fi din ce în ce mai
strânse, în spiritul bunelor relaþii
tradiþionale care existã între po-
porul român ºi poporul francez”,
a declarat Prefectul Judeþului
Dolj, Elena Costea.

“Am discutat
despre
problemele
judeþului Dolj”

 La rândul sãu, Preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a afirmat cã în cadrul
discuþiilor cu oficialul francez au
fost prezentate oportunitãþile de
afaceri pe care consiliul judeþean
le oferã investitorilor strãini pe cele
85 hectare de teren din jurul Ae-
roportului Internaþional Craiova.
“Ne-a fãcut plãcere sã ne întâl-
nim cu Excelenþa Sa Ambasado-
rul Franþei, domnul Philippe Gus-
tin, pentru cã am întâlnit un prie-
ten al României cu care am dis-
cutat despre problemele existente
în judeþul Dolj ºi în ce mãsurã am
putea sã ne dãm mâna pentru ca
în perioada urmãtoare sã gãsim fir-
me care sã ajungã în judeþul nos-
tru.  Excelenþa Sa tocmai ce a pri-
mit o scrisoare de la noi, pe care
am trimis-o zilele trecute ºi prin
care îl informãm despre terenurile
pe care noi le avem în jurul Aero-
portului Internaþional din Craiova
ºi ce urmeazã sã se întâmple cu
ele. Facem acest lucru pentru a
avea locuri de muncã în continua-
re, pentru a pregãti cadre la Uni-
versitatea din Craiova ºi, sigur, am
discutat ºi despre calificarea per-
sonalului, pentru cã în continuare
se pune problema ca oamenii sã
aibã o specializare foarte bunã, sã
fie foarte bine pregãtiþi când ies din
facultate, sau sã aibã o meserie pe
care o stãpânesc. Ne bucurã vizi-
ta Excelenþei Sale ºi, dacã poate, îl
rugãm sã ne mai trimitã firme de
la Bucureºti ºi noi vom ºti sã-i pri-
mim”, a declarat preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

“Miza este
de a forma azi
tineri pentru
meseriile de care
intreprinderile
au nevoie”

La finalul întâlnirii avute cu
Prefectul ºi Preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Excelenþa Sa
Philippe Gustin a declarat cã este
prima vizitã pe care o face la
Craiova de la preluarea misiunii
sale diplomatice în þara noastrã,
cunoscând cã existã relaþii vechi,
cu tradiþie între judeþul Dolj ºi
Franþa. “Le mulþumesc doamnei
prefect ºi domnului preºedinte
pentru primirea fãcutã. Sunt în
România de ºapte luni ºi am fa-

cut turul principalelor oraºe din
þarã ºi era normal sã vin ºi la Cra-
iova, mai ales cã aici relaþiile ro-
mâno-franceze sunt foarte vechi.
Am venit însã ºi pentru viitor, iar
viitorul pentru mine înseamnã
dezvoltarea relaþiilor economice
între aceastã zonã ºi Franþa. Pen-
tru mine este foarte important sã
fac o legaturã între lumea eco-
nomicã, pe de-o parte, ºi lumea
formãrii profesionale, pe de alta
parte, pentru cã miza este de a
forma azi tineri care sã exercite
meseriile de care intreprinderile
au nevoie mâine. La invitaþia
doamnei prefect, voi reveni cu
placere în judeþul Dolj ºi la Cra-
iova”, a spus Excelenþa Sa, Phi-
lippe Gustin.

ALINA DRÃGHICI

Dupã ce au vãzut cã Primãria Craiova nu
renunþã la intenþia de a demola chioºcurile
de pe domeniul public - proiectele fiind de-
puse din nou pe ordinea unei ºedinþe extra-
ordinare, care va avea loc în aceastã sãptã-

mânã – protestatarii s-au întors din nou pen-
tru a cere explicaþii primarului Lia Olguþa
Vasilescu. “Acum nu ne mai bagã în sea-
mã, în campanie a venit sã cearã votul,
atunci ne cunoºtea. Ne dãm foc, dacã

doamna primar nu vine sã stea
de vorbã cu noi”, au ameninþat
aceºtia. Întâmplarea a fãcut ca,
înainte sã fie ghidaþi spre curtea
interioarã a instituþiei, în timpul
în care protestau pe trotuarul din
faþa Primãriei, chiar pe acolo sã
treacã ambasadorul Franþei, Phi-
lippe Gustin, care se deplasa la
Universitate. Vrând-nevrând, di-
plomatul francez ºi-a intersectat
paºii cu cetãþenii revoltaþi. Nuici
de aceastã data, primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu nu a rãspuns indi-
vitaþiei acestor craioveni de a veni
în mijlocul lor pentru a da expli-
caþii. (L.Moþîrliche)

Consilierul Dan Cherciu strân-
ge semnãturi pentru retragerea ti-
tlurilor de cetãþean de onoare pen-
tru sportivul Sorin Tãnãsie ºi fos-
tul premier, Adrian Nãstase. „În
perioada urmãtoare, pânã la ºedin-
þa ordinarã a CLM din aceastã
lunã, vom înainta, eu ºi alþi colegi
consilieri, un proiect de hotãrâre
privind retragerea titlului de cetã-
þean de onoare domnului Adrian
Nãstase ºi a domnului Sorin Tã-
nãsie. Aceastã propunere se ba-
zeazã pe un regulament, adoptat în anul 2010,
privind acordarea titlului de cetãþean de onoa-
re, regulament care, printre altele, are ºi un
capitol de sancþiuni. Aici se precizeazã, la
articolul 14, cã se retrage titlul de cetãþean
de onoare celor care au fost condamnaþi prin
sentinþe rãmase definitive, iar articolele ur-
mãtoare spun cã aceastã retragere se face
în ºedinþã publicã”, a declarat Cherciu. Pen-
tru a putea pune pe ordinea de zi acest pro-

Semnãturi pentru retragerea a douã titluri
de cetãþean de onoare al Craiovei

iect, iniþiatorul trebuie sã aibã nouã semnã-
turi din partea colegilor consilieri. „Deoare-
ce doamna primar ºi-a declinat dorinþa de a
iniþia un astfel de proiect, voi încerca sã
strâng numãrul de semnãturi necesare. Nu
am preferinþe, o sã mã adresez tutror. Îi voi
lua în ordine alfabeticã, aºa îi am în agenda
telefonului pentru cã adresarea mea nu va fi
la nivel de partid, ci la nivel individual”, a
mai spus acesta. (L.Moþîrliche)
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Discuþiile ºi certurile între vecini,
pornite de la fapte care ajung sã fie
date uitãrii pe parcursul „rãzboiului”

Crimã între Diaconeºti!
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un bãrbat de 53 de ani, din comu-
na doljeanã Apele Vii a fost ucis cu
mai multe lovituri de furcã, de un ve-
cin în curtea cãruia intrase înarmat
cu un baros. Crima s-a petrecut luni
dimineaþa, în jurul orei 05.00, iar au-
torul, cunoscut cu afecþiuni psihice
ºi înregistrat în evidenþele de spe-

cialitate, este acum internat la Spi-
talul de Psihiatrie din Poiana Mare.
Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au dispus efectuarea
unei expertize medico-legale neuro-
psihiatrice atât pentru autorul cri-
mei, cât ºi pentru fratele sãu, care a
participat ºi el la încãierare.

degenereazã de cele mai multe ori,
sfârºind în adevãrate tragedii. Cam
asta s-a întâmplat ºi în comuna dol-

jeanã Apele Vii, la
începutul acestei
sãptãmâni. Potrivit
primelor datelor
strânse de ancheta-
tori, între fraþii Nico-
lae ºi Marcel Diaco-
nescu, de 51, res-
pectiv 43 de ani, din
localitate ºi vecinul
lor de peste drum,
Gheorghe Diaco-
nescu, de 53 de ani
(care nu era rudã cu

ei), exista un conflict de mai multã
vreme, motiv pentru care, aceºtia se
certau de câte ori se întâlneau. Toc-
mai pe fondul acestor neînþelegeri,
luni dimineaþa, în jurul ori 05.00,
Gheorghe Diaconescu, înarmat cu un
baros (un ciocan mai mare), a escala-
dat gardul gospodãriei fraþilor Dia-
conescu, pãtrunzând în curtea lor.
Numai cã zgomotele fãcute de el l-au
trezit pe fratele cel mare, Nicolae, care
a ieºit afarã, l-a vãzut, cei doi luân-
du-se la bãtaie. A ieºit ºi Marcel, care
a sãrit în ajutorul fratelui sãu, iar la
un moment dat, în timpul încãierãrii,
Nicolae a pus mâna pe o furcã cu
care l-a lovit de mai multe ori pe

Gheorghe Diaconescu, apoi l-a mai
pocnit de vreo douã ori în cap ºi cu
un ciocan, victima rãmânând fãrã su-
flare. Nicolae Diaconescu, care a ie-
ºit ºi el puþin „ºifonat” din încãiera-
re, a sunat pe 112 anunþând Poliþia
despre cele petrecute, astfel cã la faþa
locului a ajuns o echipã de cercetare
condusã de un procuror criminalist
de la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Oamenii legii au dispus
transportarea cadavrului victimei la
morgã, pentru efectuarea necropsiei,
iar dupã audierea celor doi fraþi s-a
luat decizia internãrii lor la Spitalul

de Psihiatrie din Poiana Mare, întru-
cât amândoi au prezentat documen-
te din care rezultã cã suferã de afec-
þiuni neuropsihice. „În cauzã se efec-
tueazã cercetãri sub aspectul comi-
terii infracþiunii de omor, însã auto-
rul ºi fratele acestuia au fost inter-
naþi într-o unitate medicalã, unde vor
rãmâne pânã când vor fi supuºi unei
expertize medico-legale neuropsihia-
trice pentru a se stabili dacã au dis-
cernãmânt”, ne-a declarat procuror
Magda Bãdescu, purtãtorul de cu-
vânt al Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj.

Reamintim cã, la jumãtatea lunii iulie a.c.,
procurorii Parchetului de pe lângã Curtea
de Apel Craiova au dispus, prin rechizito-
riu, trimiterea în judecatã, în stare de arest
preventiv, a inculpaþilor Florin Mitrã, de 44
de ani, din Craiova, Tudor Vladimir Vâlcea-
nu, de 43 de ani, din Oradea, ºi Sorin Nico-
lae Ciurea Radu, de 43 de ani, din Craiova,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de evaziu-
ne fiscalã, folosirea cu rea credinþã a bunu-
rilor sau creditului de care se bucurã socie-
tatea într-un scop contrar intereselor aces-
teia sau în folosul lui propriu, complicitate
la evaziune fiscalã, respectiv favorizarea in-

În dosarul evaziunii de peste 1,7 milioane lei,

Judecãtorii Tribunalului Dolj l-au condamnat, în cursul zilei de luni, pe craio-
veanul Sorin Nicolae Radu Ciurea, trimis în judecatã împreunã cu alte douã per-
soane, în stare de arest preventiv, într-un dosar vizând o evaziune fiscalã de peste
1,7 milioane lei, la un an de închisoare cu executare. În sarcina acestuia, care era
contabil, procurorii reþinuserã infracþiunea de favorizare a infractorului, iar deci-
zia a fost luatã în baza prevederilor legii micii reforme judiciare, pentru cã inculpa-
tul ºi-a recunoscut fapta ºi a beneficiat astfel de reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã. Faþã de ceilalþi doi inculpaþi din dosar procesul continuã, urmãtorul
termen fiind pe 15 octombrie a.c.

Prima zi a lunii octombrie a fost una „incendiarã” pentru
pompierii doljeni care au fost solicitaþi pe raza localitãþilor
Dãbuleni, Segarcea, Giurgiþa, Rãcarii de Sus, Gighera ºi în-
tre localitãþile Robãneºti ºi Cârcea, unde din cauza focului
în spaþii deschise au ars, în total, 210 hectare de vegetaþie
uscatã ºi 1,5 ha plantaþie salcâm. Cele mai mari probleme le-
au avut cadrele ISU Dolj între localitãþile Robãneºti ºi Câr-
cea, unde flãcãrile au pârjolit cea mai întinsã suprafaþã, vân-
tul care a suflat cu putere fãcând foarte dificilã intervenþia
acestora. „La sosirea echipajelor de intervenþie de la Deta-
ºamentului 2 de Pompieri Craiova, incendiul se manifesta
pe o suprafaþã de aproximativ 150 hectare de vegetaþie us-
catã ºi miriºte, incendiul propagându-se ºi la o plantaþie de
salcâm din zonã. Pompieri s-au luptat cu flãcãrile mai bine
de 3 ore, pentru cã vântul puternic a îngreunat mult misiu-
nea, iar câmpul era plin de vegetaþie uscatã. În sprijinul
celor douã echipaje de pompieri de la Detaºamentul 2 Cra-
iova a mai fost solicitat un echipaj de la Detaºamentul 1
Craiova, la acþiune participând ºi Serviciile Voluntare pen-
tru Situaþii de Urgenþã din Robãneºti ºi Cârcea”, dupã cum
a declarat mr. Florin Cocoºilã, ofiþer de presã al ISU Dolj.

Peste 200 hectare
de vegetaþie mistuite de flãcãri
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fractorului ºi a persoanei juridice SC FMV
Oil SRL pentru sãvârºirea infracþiunii de
evaziune fiscalã. Potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova, pe parcursul urmãririi penale s-a
stabilit cã, „în perioada aprilie-decembrie
2009, în calitate de administrator al SC FMV
Oil SRL, inculpatul Mitrã Florin nu a înre-
gistrat în evidenþele contabile livrãrile de
mãrfuri cãtre mai multe societãþi comercia-
le, fiind ajutat în activitatea infracþionalã
de inculpatul Vâlceanu Tudor Vladimir ºi
de inculpatul Radu Ciurea Sorin Nicolae –
contabilul societãþii, care a încercat sã în-
greuneze ºi sã zãdãrniceascã urmãrirea pe-
nalã prin ascunderea documentelor con-
tabile. Prejudiciul a fost stabilit la suma de
175.173 lei, reprezentând TVA ºi impozit
pe profit, ºi suma de 5.882 lei”, dupã cum

au comunicat la momentul respectiv repre-
zentanþii Parchetului Curþii de Apel Craio-
va. Cei trei bãrbaþi au fost arestaþi preven-
tiv pe 30 mai a.c., la mai bine de jumãtate de
an de când fusese începutã urmãrirea pe-
nalã împotriva lor, întrucât se sustrãseserã
cercetãrilor. Procurorii, împreunã cu poli-
þiºtii doljeni ºi cu sprijinul SRI au reuºit
pânã la urmã localizarea acestora, oamenii
legii percheziþionând ºi locuinþele lor, în
Craiova, Eforie Sud ºi Tunari, judeþul Ilfov,
unde au fost identificate ºi ridicate docu-
mente ºi ºtampile  de la aproximativ 20 de
societãþi comerciale folosite în activitatea

infracþionalã. Prin firmele respective se
tranzacþionau produse energetice (motori-
nã, pãcurã, bitum, asfalt ºi altele), produse
procurate din Grecia, Spania, Ungaria.

Sorin Nicolae Radu Ciurea a fost acuzat
de favorizarea infractorului pentru cã „a
pitulat” documentele contabile, susþinând
în faþa anchetatorilor cã nu le are, deºi oa-
menii legii le-au descoperit în urma perche-
ziþiei fãcute la domiciliul sãu.

La termenul de luni, 1 octombrie a.c., al
procesului în care cei trei sunt judecaþi,
Radu Ciurea ºi-a recunoscut fapta ºi a be-
neficiat de reducerea cu o treime a limitelor
pedepsei prevãzute pentru infracþiunea de
favorizarea infractorului, instanþa condam-
nându-l la un an de închisoare cu executa-
re. În plus, judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut faþã de acesta arestarea preventi-
vã ºi l-au obligat la plata sumei de 2.200 lei
cu titlu de cheltuieli judiciare. Faþã de cei-
lalþi doi inculpaþi s-a dispus disjungerea
cauzei ºi continuarea procesului pe fond,
în timp ce cu privire la sentinþa pronunþatã
în cazul contabilului, atât el, cât ºi procuro-
rii pot face apel.

Un an de închisoare pentru contabilul
acuzat de favorizarea infractorului
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„Avem o răsturnare de situa-
ţie”, a rostit, grav, între altele,
luni, Dan Diaconescu, potenţia-
lul investitor strategic şi, iniţial,
câştigătorul unei licitaţii de po-
veste, privind privatizarea Ol-
tchim, din Râmnicu-Vâlcea. De
spus, mult lucruri nu ar mai fi,
după ce Dan Diaconescu, de la
OTV, a oferit un circ sordid, de
o unicitate fără margini. Multe
ne-au văzut ochii, dar ca toate
televiziunile de ştiri, la concuren-
ţă, „să pună botul” la baliverne-
le unui individ cu un dosar penal
de şantaj şi ce a mai făcut, prin
instanţe, fantezist, dar „bun de
gură”, transmiţând live ieşirea
dintr-o bancă a Capitalei, cu
punga „cu caşcaval” în braţe,
„salarii pentru angajaţii Oltchimu-
lui”, cum a devoalat, perfid, încă

MIRCEA CANŢĂR
nu apucasem. Şi ne puteam lipsi
de acest spectacol grotesc, în
care s-a servit principala dramă
a crizei: te poţi juca la nesfârşit,
fără bani, cu lumea disperată.
Valuri de penibil şi ipocrizie,
practic improvizaţiile unui rătă-
cit, au lovit ecranul televizorului,
fără nici un zăgaz, în tot cursul
zilei de luni. Ce s-a întâmplat cu
noi? Să admitem că, „în plan po-
litic”, acest individ antrenat în arta
manipulării, care promitea, re-
cent, fără să clipească, câte
20.000 de euro fiecărui român,
trebuia să-şi joace rolul până la
epuizare, pentru o deplină dis-
creditare, după ce fusese lăsat
– mare eroare – să cumpere
caietul de sarcini şi să participe
la licitaţie, contra sumei de
130.000 de euro. Luni seară,

premierul Victor Ponta anunţa
sfârşitul circului grotesc, de care,
repetăm, ne puteam lipsi. „Tot
ce a făcut domnul Diaconescu
va constitui obiectul sesizării pe

care OSPI o va înainta organe-
lor abilitate, pentru modul în care
a prezentat documente false şi a
încercat să înşele instituţiile pu-
blice. Nu există nici un fel de cont

Dan Diaconescu – Oltchim: Un circ sordid,
la care mulţi şi-au făcut semnul crucii

al firmei Gliding Ltd. la HSBC,
pentru că Gliding Ltd. nu exis-
tă”, a spus Victor Ponta. Pe Dan
Diaconescu nu l-au blocat, în
această afacere, ciocoii, nici pro-
priile limite constitutive, cât do-
rinţa nebunească de a creşte în
sondaje. A reuşit să pună în aten-
ţie măreţia, demnitatea şi fudulia
prostiei româneşti, în exces şi la
Ministerul Economiei. E o naivi-
tate să credem că proştii resping
orice avânt filozofic. Dan Dia-
conescu ne-a demonstrat con-
trariul: când nu te aştepţi, el ia
peste picior guvernul, premierul,
instituţiile statului, cu zâmbetul lui
perfid. Nu se va resemna, cu una,
cu două, dar „jocul” este înche-
iat. Şi s-ar putea să-i fie fatal, fi-
indcă a depăşit „linia roşie” a ra-
ţionalului.

Vicepreşedintele PDL Craiova,
Dan Cherciu a anunţat, ieri, într-o
conferinţă de presă, că aceste cri-
terii au ajuns, de câteva zile, şi la
Dolj, şi urmează să fie cunoscute
de toţi candidaţii. ”Criteriile au fost
comunicate către toate organiza-
ţiile teritoriale şi asta înseamnă că,
inclusiv, filiala Dolj, în zilele urmă-
toare, va trebui să transmită aces-
te documente completate şi sem-
nate în original de către candidaţi
Comisiei de Etică. Suplimentar, ca
rec omandare,  toate organizaţiile
teritoriale au primit indicaţia ca lis-
ta de propuneri să nu includă per-
soane aflate pe listele negre ale
coaliţiei pentru un parlament cu-
rat, întocmite de mai multe ONG-
uri, criterii care, de altfel, PDL şi
le-a asumat încă din 2004”, a spus
Cherciu.
Sunt sancţionate şi „indiciile”

Primele trei criterii se referă la
relaţia candidatului cu justiţia. Per-
soanele nu trebuie să fi fost con-
damnate penal, cu sentinţe defini-
tive, să nu fi stat în arest preventiv
sau să fi fost trimis în judecată.
Asupra candidatului nu trebuie să
existe nici indicii privind comite-
rea unor fapte penale de corupţie,
fraudă, crimă organizată sau alte
fapte grave de natură penală, pre-
cum şi ”indicii temeinice” privind
fraudarea votului. Un alt criteriu
spune că persoanele nu trebuie să
aibă calitatea de lucrător, colabo-
rator  sau asimilat colaborator al
securităţii. Potrivit criteriilor, vor
fi penalizate persoanele care au
migrat dintr-un partid în altul. El
nu trebuie să fie trecut de la o for-
maţiune în alta, în cadrul Alianţei,

PDL Dolj şi cele 12 „porunci”
Candidaţii Alianţei România Dreaptă, pentru alegerile parlamentare din
9 decembrie, trebuie să treacă mai întâi prin filtrul a 12 criterii de
integritate. Printre altele, persoanele nu trebuie să fi avut probleme de
natură penală cu justiţia şi nici cu ANI. Sunt sancţionaţi şi politicienii
care, în ultimii cinci ani, au practicat traseismul politic.

şi nici să nu fi migrat în mod repe-
tat de la o formaţiune politică la alta
în ultimii 5 ani.
PDL Dolj, uşor vulnerabil
în faţa ANI

Cherciu a rec unoscut, totuş i,
că un alt criteriu prezintă vulne-

rabilităţi pentru organizaţia de la
Dolj. Persoanele cu intenţii de
candidatură nu trebuie să f i fost
declarate inc ompatibile prin de-
cizii definitive şi irevoc abile ale
instanţelor judec ătoreşti, pe baza
sesizărilor Agenţiei Naţionale de
Integritate şi nici să nu fi săvâr-

şit fapte c ontrare prevederilor le-
gale privind conflic tele de inte-
rese. ”Pos ibil să avem probleme
cu niş te incompatibilităţi sesiza-
te de ANI. Ştiu că s-a vorbit în
presă despre aşa ceva. În res t,
Slavă Domnului, nu avem candi-
daţaţi nici c u antec edente penale
sau să fie săvârşit acte de vio-
lenţă.  Cu atât mai puţin, foş ti ac-
tiviş ti de partid”, a mai spus
Cherciu.
Declaraţie pe propria răspun-
dere că nu a făcut politica PCR

Criteriile vor fi analizate de Co-
misia de etic ă a Alianţei pe baza
unor documente pe c are toţi do-
ritorii trebuie să le înainteze în zi-
lele următoare. „Pe lângă docu-
mentele oarecum cunoscute, cum
ar f i declaraţia de avere, declara-
ţia de interese, declaraţia pe pro-
prie răspundere de necolaborare
cu securitatea,  apare suplimentar
şi declaraţia pe proprie răspunde-
re c ă nu a ocupat funcţii politice
de conducere, retr ibuite, în cadrul
fostului PCR”, a mai spus Cher-
ciu. Ultimul document, ”c el pe
baza căruia se va fac e foarte ra-
pid analiza”, este un tabel în care
sunt enunţate cele 12 criterii, can-
didatul bifând corespunzător dacă
corespunde sau nu criteriului res-
pectiv. Pentru analiza competen-
ţelor profes ionale, toate ac es te
doc umente vor fi însoţite şi de

către un CV, ”destul de detaliat,
privind nu doar ac tivitatea politi-
că, ci, de această dată, ş i activita-
tea profesională”.
Lista candidaţilor va fi avizată
de Comisia de etică

Săptămâna viitoare, pe 8 octom-
brie, lista candidaţilor va fi comu-
nicată la Comisia de etică, iar până
joi trebuie depuse la PDL Dolj. „Cei
de la Comisie vor trebui să fie foar-
te rapizi pentru că se apropie ter-
menul de depunere a candidaturi-
lor”, a mai spus Cherciu, sublini-
ind faptul că respectiva Comisie va
da doar un aviz, fără a şterge nume
de pe listă. „Până la urmă e decizia
organizaţiilor dacă vor îndrăzni să
ignore respectivul aviz negativ”. De
asemenea, Cherciu a confirmat şi
faptul că lista candidaţilor care a
circulat în ultimele zile este reală.
Pentru Senat, PDL intră în cursă
cu cinci candidaţi: Mărinică Dincă
– pe Colegiul 1 Craiova, Mihai Su-
rupăţeanu – pe Colegiul 2 Craiova,
Marcel Marcea – pe Colegiul Băi-
leşti, Nicolae Giugea – pe Colegiul
Filiaşi. Pentru Camera Deputaţilor
candidaţii sunt următorii: Eugen
Călinoiu – pe Colegiul 1 Craiova,
Constantin Dascălu – Colegiul 2
Craiova, Dan Cherciu – Colegiul 3
Craiova, Ştefan Stioca şi Cornel
Popa – pe Colegiul Băileşti, Doru
Safta şi Veta Păsculescu – pe Co-
legiul Dăbuleni şi Ileana Şerban şi
Cosmin Călin – pe Colegiul Filiaşi.
În cadrul Alianţei, un loc pentru
Camjera Deputaţilor va fi atribuit
PNŢCD, cel mai probabil Dragoş
Cotarcea urmând să candideze pe
Colegiul 4 Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Dan Cherciu
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Reprezentanþii Casei de Asigurãri de
Sãnãtate (CAS) Dolj  susþin cã, de la o
lunã la alta, situaþia s-a schimbat semnifi-
cativ. Astfel, dacã în august au fost pre-
scrise 8.902 de reþete electronice de un
numãr de 237 de medici din judeþul Dolj,
în luna septembrie au fost prescrise 38.835
reþete electronice de 318 de medici.

O evoluþie asemãnãtoare este valabi-
lã ºi în cazul farmaciilor. În luna august,
119 farmacii au eliberat un numãr de
5.432  de reþete electronice, în timp ce
în septembrie au fost eliberate nu mai
puþin de 31.152 reþete electronice de
cãtre 158 de farmacii.

Nelãmuririle furnizorilor,
rezolvate de CAS Dolj

Pânã în prezent, la prescrierea reþete-

lor electronice reprezentanþii CAS Dolj
au constatat cã unii medici de familie,
care au alte aplicaþii, au întâmpinat pro-
bleme de conectare la Sistemul Informa-
tic Unic Informatic. De asemenea, unii
medici au sesizat discordanþe în ceea ce
priveºte calitatea de asigurat. Problemele
respective, semnalate de furnizori la
adresa reteta_electronica@casdj.ro, sau
la numãrul de telefon 0784.273.425, au
fost soluþionate la nivelul Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj, pentru a nu se
înregistra disfuncþionalitãþi în procesul de
integrare a reþetei electronice.

Sistemul Informatic Unic Informatic
permite generarea ºi alocarea cãtre me-
dicii prescriptori a douã categorii de se-
rii de reþete: Online ºi Offline. Prima ca-
tegorie de serii de reþete este utilizatã

dacã medicul prescriptor are semnãturã
electronicã în cazul prescrierii asistate de
calculator Online sau Offline a reþetelor.
A doua categorie de serii de reþete este
utilizatã pentru prescrierea reþetelor Of-
fline – în vizitele la domiciliu – de me-
dici. În acest caz, medicul va pre-tipãri
macheta reþetei din aplicaþia de raporta-
re, completând de mânã restul detaliilor.

Reþeta pe hârtie, valabilã
pânã la sfârºitul anului

În ciuda progreselor înregistrate în ul-
tima lunã, rãmâne valabilã perioada de
acomodare pânã la sfârºitul anului, timp
în care prescrierea „clasicã”, pe hârtie
autocopiantã, va coexista cu cea pur
electronicã, varianta „Online”. Mai
exact, dacã medicul-prescriptor este
„Online”, atunci va prescrie electronic,
iar dacã, dintr-un motiv sau altul, în acel
moment nu are conexiune de Internet,
nu are curent electric în cabinet sau face
prescrierea la domiciliul pacientului,
atunci va folosi formularul „clasic”, au-
tocopiant, în trei exemplare, respectând

normele în vigoare.
În ceea ce priveºte procurarea pro-

gramului, dacã furnizorii de servicii utili-
zeazã aplicaþia Sistemului Informatic
Unic Integrat (SIUI) pusã la dispoziþie
de CNAS, atunci aceºtia trebuie sã ac-
tualizeze aplicaþia, dar dacã furnizorii de
servicii utilizeazã o aplicaþie a unui alt
furnizor de soft, atunci acesta trebuie sã
le punã la dispoziþie actualizarea aplica-
þiei conform contractului între pãrþi.

În prezent, existã ºi posibilitatea ca o
reþetã care înainte era prescrisã pentru
90 de zile sã poatã fi descompusã în 3
reþete cu durata de tratament de 30 zile
fiecare, toate 3 fiind prescrise în aceeaºi
zi. Medicul prescriptor va tipãri astfel câte
o reþetã pentru fiecare lunã. Reþetele vor
fi identice în conþinut, cu excepþia seriei
ºi a numãrului. Dacã în perioada urmã-
toare se vor mai constata unele proble-
me în procesul de integrare al reþetei
electronice, CAS Dolj va sesiza CNAS
situaþiile apãrute, reprezentanþii institu-
þiei având convingerea cã acestea vor fi
soluþionate în cel mai scurt timp.

Dacã în urmã cu douã luni, din cauza numeroaselor probleme
apãrute în sistem, medicii ºi farmaciºtii acceptau cu greu sã pre-
scrie reþetele în format electronic, în prezent, situaþia pare cu
totul ºi cu totul schimbatã. Numãrul doctorilor care renunþã la
reþeta în format clasic, pe hârtie, creºte cu fiecare lunã ºi este de
aºteptat ca pânã la sfârºitul anului aceasta sã devinã o amintire.

Reþetele medicale, în era electronicãReþetele medicale, în era electronicãReþetele medicale, în era electronicãReþetele medicale, în era electronicãReþetele medicale, în era electronicã

 Autoritãþile sanitare au decla-
rat, cu aceastã ocazie, cã doresc
sã asigure un tratament eficient
pentru toþi pacienþii diagnosticaþi,
care sã nu cunoascã discontinui-
tãþi cauzate de impedimente ad-
ministrative, iar evoluþia pacien-
tului sã fie urmãritã pe toatã du-
rata acestuia astfel încât sã poa-
tã fi rapid surprinsã o evoluþie ne-
favorabilã ce ar impune modifi-
carea atitudinii terapeutice.

Conform planului, la nivel na-
þional va fi dezvoltatã o reþea na-
þionalã de tratament a cazurilor
de tuberculozã multidrog rezisten-
tã. Intervenþiile propuse privesc
identificarea cazurilor de tubercu-
lozã multidrog rezistentã (TB-
MDR) ºi diagnosticarea corectã
a profilului de rezistenþã, mana-
gementul adecvat al fiecãrui caz

identificat ºi atenþia specialã acor-
datã unui grup cu risc evolutiv
sever ºi cu risc de transmitere de
germeni MDR ridicat.

TBC, o problemã
de sãnãtate publicã

Tuberculoza este recunoscu-

tã drept o problemã de sãnãtate
publicã chiar dacã în ultimele de-
cenii numãrul de cazuri a dimi-
nuat semnificativ în zonele dez-
voltate ale planetei, graþie mãsu-
rilor de limitare a extinderii con-
taminãrii ºi a tratamentului efi-
cient al cazurilor diagnosticate;
în prezent însã ameninþarea tu-
berculozei a fost agravatã de
creºterea numãrului de cazuri
determinate de Mycobacterium

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Având în vedere numãrul tot mai
mare al cazurilor de tuberculozã, care
dezvoltã rezistenþã la tratament, auto-
ritãþile sanitare au luat decizia sã lan-
seze un program pentru prevenirea
TBC. Ieri, în prezenþa Comisarului

European John Dalli ºi al directoru-
lui Regional OMS, Szuszanna Jakab,
Ministerul Sãnãtãþii a lansat  Planul
Naþional de Prevenire ºi Management
al Tuberculozei Multidrog-Rezisten-
te în România.

Plan naþional pentru combaterea tuberculozei

tuberculosis rezistent la unele
antituberculoase.

Aceastã evoluþie indusã chiar
de utilizarea antituberculoaselor a
fost acceleratã atât de folosirea
lor inadecvatã (doze insuficiente,
administrãri prea spaþiate, sche-
me mult prea simplificate) cât ºi
de lipsa de aderenþã la tratament.
ªi apoi de transmiterea acestor
germeni modificaþi în grupuri de
pacienþi defavorizate.
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Spotul TV al acestei campanii are
un puternic mesaj social ºi reflectã
modul în care s-au implicat oamenii, mai
ales pe canalele de social media – Fa-
cebook, Twitter ºi bloguri - în cazul sal-
vãrii cãilor salbatici de la Letea, în pe-
rioada mai-iunie 2011. La vremea ace-
ea, sute de voci active din social me-
dia s-au implicat - de la un simplu „sha-
re” pânã la articole, comentarii ºi post-
uri fervente - în acest caz dramatic,

ce urmãrea sal-
varea cãilor de la
Letea  de  la
moarte. Miºca-
rea de salvare a
început, atunci,
pe Facebook ºi,
in termen de ca-
teva ore, cazul
cãilor sãlbatici
din Delta Dunã-
rii a devenit ºtire
principala pe toa-
te  canale le  de
ºtiri din România,
având ecour i
chiar ºi în presa

internaþionalã. Cei aproximativ 70 de
cai sãlbatici au fost, pânã la urmã, sal-
vaþi ºi datoritã modului în care toþi cei
activi pe Facebook si pe bloguri au stiut
sa ia atitudine ºi, împreunã, au reuºit
sã mobilizeze autoritãþile ºi întreaga
opinie publicã.

Vocea spotului îi aparþine Oanei Pellea
Vocea spotului Vodafone îi aparþine

Oanei Pellea, una dintre cele mai

apreciate ºi talentate actriþe din Româ-
nia ºi,  totodatã, una dintre cele mai
puternice voci la acea vreme - semna-
tara unei scrisori deschise cãtre auto-
ritãþi ºi una dintre cele mai active per-
sonalitãþi pe Facebook, legat de sub-
iectul salvãrii cãilor sãlbatici din Delta
Dunãrii.  Spotul TV Vodafone „Caii
de la Letea” va fi lansat pe principa-
lele posturi de televiziune în aceastã
searã, însã poate fi deja vizionat, în ex-
clusivitate în mediul online, pe canalul

Youtube al Vodafone Romania: http://
youtu.be/Uejfh8qyQsY. Vodafone Ro-
mânia recunoaºte puterea oamenilor
care s-au implicat anul trecut în salva-
rea cãilor de la Letea, ºi mai mult, do-
reºte sã sprijine aceastã cauzã ºi în vi-
itor. Vodafone va lansa, în curând, o
aplicaþie de Facebook prin care se va
urmãri implicarea utilizatorilor în asi-
gurarea nutreþului pentru iarna, pentru
cei aproximativ 1500 de cãi sãlbatici,
rãmaºi în Delta Dunãrii.

Vodafone România a lansat ieri o nouã campanie de co-
municare, dedicatã promoþiei de toamnã - „Cu 50% mai
mult”- care se adreseazã atât utilizatorilor Cartelei Voda-
fone, cât ºi abonaþilor. Campania se înscrie în direcþia
brand-ului lansatã în luna mai a acestui an, sub sloganul
“Vodafone aduce împreunã oamenii care cred în mai bine.
Împreunã suntem mai puternici”.

„Cu 50% mai mult”„Cu 50% mai mult”„Cu 50% mai mult”„Cu 50% mai mult”„Cu 50% mai mult”

Conceptul noii campanii de comunicare
pentru promoþia de toamnã...

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Conceptul noii campanii de comunicare pentru promoþia de toamnã „Cu
50% mai mult” se înscrie în viziunea brandului Vodafone de a fi alãturi de
oamenii ºi comunitãþile care au ideile, curajul ºi determinarea de a acþiona
spre mai binele comun - atât prin serviciile ºi produsele sale, cât ºi prin parte-
neriate sociale ºi culturale, menite sã valorifice puterea românilor de a-ºi con-
strui un viitor mai bun, împreunã.

BCR va derula, pânã la 31
decembrie 2012, o campanie
de promovare a creditelor noi
de nevoi personale DIVERS
BCR. Banca oferã 50 lei
bonus clienþilor care optezã
ºi pentru un card de credit
BCR si care vor efectua cel
puþin 2 tranzacþii la POS în
prima lunã de la achizitiona-

rea cardului. Detalii în
Regulamentul campaniei
disponibil gratuit în unitaþile
BCR ºi pe www.bcr.ro. În
cadrul campaniei, BCR vinde
credite noi de nevoi persona-
le cu dobândã fixã începând
de la 12,90% (DAE 13,69%).
În plus, BCR oferã gratuit
asigurarea de viaþã la BCR

Asigurari de Viaþã VIG.
„BCR s-a concentrat în
ultima perioadã pe simplifica-
rea procesului de creditare,
unul dintre paºii deja realizaþi
constând în reducerea docu-
mentelor solicitate clienþilor

la doar 3 acte. Totodatã,
banca a revizuit preþul credi-
tului nou DIVERS BCR,
reducând dobânda ºi practi-
când comisioane ZERO de
analizã ºi de administrare
credit pentru creditele noi. În

aceastã perioadã a anului
creditul DIVERS BCR
rãspunde cel mai bine nevoi-
lor diverse de finanþare ale
clienþilor cum ar fi pregatiri
pentru începerea anului
universitatar, amenajari/
remobilãri în casã, pachete
turistice pentru perioada
sarbãtorilor cheltuieli specifi-
ce sãrbãtorilor de iarna,
etc.”, a declarat Roxana
Cristea, ºef Departament
Credite Negarantate, BCR.

Banca Comercialã Românã (BCR) lan-
seazã o campanie de promovare a credi-
telor noi de nevoi personale DIVERS
BCR axatã pe accesibilitate ºi simplita-

Bonus clienþilor care optezã
ºi pentru un card de credit

te – dobândã fixã de la 12,9%, ZERO co-
misioane de analizã ºi administrare cre-
dit ºi documentaþie simplificatã pentru
evaluarea cererilor de credite.

Principalele beneficii ale creditelor DIVERS BCR sunt: rata lu-
narã micã ºi fixã pe toatã perioada de creditare, asigurarea de
viaþã oferitã gratuit la BCR Asigurãri de Viaþã VIG ºi posibilitatea
de a opta, contra cost, pentru o asigurare complexã ce oferã pânã
la 24 de rate lunare plãtite de bancã în caz de ºomaj.

Principalele beneficii aduse
de plata cu cardul de credit sunt:
cumpãrãturi cu 0% dobândã
(prin programul de 12 rate cu
dobândã 0% la comercianþii
parteneri BCR / pânã la 53 zile
perioadã de graþie cu dobândã
0%), programul de loialitate, re-
ducerile de pânã la 30% la co-
mercianþii parteneri BCR, ser-
vicii gratuite de plãþi facturi la
ATM BCR, asigurare gratuitã
de protecþie a cumpãrãturilor.
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În luna mai, Consiliul Judeþean
Dolj, prin preºedintele Ion Priotea-
sa, semna un protocol de colabo-
rare cu Universitatea din Craiova,
document care viza identificarea
unor instituþii de învãþãmânt supe-
rior din provincia chinezã Guan-
gdong cu care sã fie dezvoltate ra-
porturi de colaborare în domeniul
educaþional, ºtiinþific, cultural ºi
sportiv. Încã de atunci, Ion Prio-
teasa anunþa cã în învãþãmântul
preuniversitar se pregãtea o cate-
drã de limbã chinezã la Colegiul
Naþional «Elena Cuza». Acest lucru
s-a întâmplat, începând de ieri. «O
avem alãturi de noi pe domniºoara
Xu Chang , care urmând niºte co-
ordonate pe care ni le-am stabilit cu
prilejul semnãrii protocolului cu
Provincia chinezã Guangdong, cu-
legem primele fructe. Avem unul pe
învãþãmântul universitar ºi altul pe
cel preuniversitar. Cel univeristar

În sala de ºedinþe a Consiliului Ju-
deþean Dolj, în prezenþa preºedinte-
lui Ion Prioteasa, a inspectorului ºco-
lar general adjunct, Luminiþa Popes-
cu, a directorului colegiului Naþional
”Elena Cuza” ºi a preºedintelui Fi-
lialei Casa Româno-Chinezã Dolj,
Paul Forþan, a avut loc un eveniment

deosebit pentru învãþãmântul doljean.
Judeþul Dolj este unul dintre puþinele
din þarã, în care într-o ºcoalã din în-
vãþãmântul preuniversitar se va pre-
da limba chinezã. Totul a fost posibil
printr-un parteneriat încheiat între
ISJ Dolj, Colegiul Naþional ”Elena
Cuza” ºi Institutul Confucius.

este abia la început, urmând o în-
frãþire între Universitatea din Cra-
iova ºi una din China, în viitorul
apropiat, ºi avem în învãþãmântul
preuniversitar un proiect conturat
ºi care va produce efecte din aceas-
tã toamnã, întru cât domniºoara Xu
Chang îi va învãþa pe copiii craio-
veni limba chinezã, la Colegiul ”Ele-
na Cuza”. China înseamnã o mare
provocare atât pentru Uniunea Eu-
ropeanã, cât ºi pentru România.
Înseamnã o þarã care, de-a lungul
timpului, a avut cele mai bune legã-
turi cu România. Aºa cum se ºtie,
la un moment dat preºedintele Chi-
nei era vorbitor de limbã românã,
pentru cã terminase facultatea în
România. Continuãm sã avem re-
laþii bune cu China, iar dorinþa noas-
trã este sã transmitem ºi actualei ge-
neraþii din China aceste sentimente
pe care poporul român le are ºi care
ne fac sã ne simþim apropiaþi de un

mare prieten» a spus Ion Priotea-
sa. Luminiþa Popescu, inspectorul
ºcolar a declarat cã aceastã cola-
borare deschide noi oportunitãþi
pentru învãþãmântul doljean de în-
vãþare a unor limbi strãine: «Este o
colaborare între ISJ Dolj ºi Cole-
giul Naþional ”Elena Cuza” ºi Insti-
tutul Confucius, care ne ajutã sã
deschidem noi oportunitãþi de în-
vãþare a limbilor strãine. Este cu-
noscut faptul cã elevii de la Cole-
giul Naþional ”Elena Cuza” au fost
tot timpul mai interesaþi în a învãþa
limbile strãine, de aceea am înce-
put implementarea proiectului în
aceastã ºcoalã. Îl asigurãm pe dom-
nul director Mircea Nãstase de tot
sprijinul ISJ Dolj».
”Suntem al treilea oraº în care
avem ºcoli în care se studiazã

limba ºi civilizaþia chinezã”
La rândul sãu, directorul Cole-

giului Naþional „Elena Cuza”, Mir-
cea Nãstase a declarat: «Începând
din acest an, în parteneriat cu In-
stitutul Confucius, am reuºit sã
aducem la Craiova un profesor de
limbã chinezã. Este important cã
am reuºit sã obþinem un voluntar,
un profesor care sã vinã la Craio-
va. Suntem al treilea oraº, dupã
Bucureºti ºi Braºov, în care avem
ºcoli în care se studiazã limba ºi
civilizaþia chinezã. Ne adresãm,
deocamdatã, doar elevilor din Co-
legiul Naþional ”Elena Cuza”, de-
oarece  aºa stipuleazã contractul

pe care l-am semnat cu Institutul
Confucius. Prin amabilitatea tine-
rei noastre colege, Xu Chang, ea
va putea preda limba ºi civilizaþia
chinezã celor care îºi manifestã in-
teresul în acest sens. Vreau sã mul-
þumesc preºedintelui Ion Priotea-
sa pentru întreg sprijinul pe care l-
a acordat iniþiativei ºi iniþierii aces-
tui proiect».

”Mã voi strãdui
sã le menþin interesul”

Profesoara Xu Chang, din Bei-
jing, s-a arãtat încântatã de Craio-
va, ºi de faptul cã este prima pro-
fesoarã care îi va învãþa pe copiii
de la Colegiul Naþional ”Elena Cuza”
limba chinezã: «Este o onoare pen-
tru mine sã fiu aici în calitate de
primul profesor de limba chinezã
de la Colegiul Naþional ”Elena
Cuza”. Am sosit acum o sãptãmâ-
nã, dupã un zbor de 20 de ore. Di-
rectorul Mircea Nãstase a fost cel
care m-a aºteptat la aeroport ºi m-
a adus în acest oraº frumos. Îmi
place foarte mult, vremea, clãdiri-
le, mâncarea, totul este uimitor ºi

impresionant. Un proverb chinez
spune cã te îndrãgosteºti de un oraº
datoritã locuitorilor sãi. Acum sunt
sigurã cã proverbul este adevãrat.
De când am ajuns aici sãptãmâna
trecutã, cuvântul pe care l-am fo-
losit cel mai des a fost mulþumesc.
Toatã lumea, profesorii, elevii de la
Elena Cuza, toþi sunt foarte drãguþi
ºi atenþi cu mine, ºi asta mã face sã
mã simt ca acasã. Toþi aceºti oa-
meni fac ca totul sã fie perfect.
Sãptãmâna viitoare voi începe cur-
surile de limbã chinezã. Mã voi strã-
dui sã le menþin interesul în acest
sens ºi mã voi dedica predãrii lim-
bii ºi culturii chineze. Deasemenea,
voi ajuta ºcoala sã gãseascã ºi alte
posibilitãþi de cooperare cu ºcolile
din China. Sper cã anul viitor elevii
ºcolii noastre sã participe ºi la con-
cursul de Bridge Chinezesc. În
urma discuþiilor cu oficialii de la
Ambasada Chinei, dacã totul este
în regulã, poate vom stabili aici chiar
ºi un sediu». Manualele pentru cur-
surile de limbã chinezã sunt editate
la Londra ºi vor ajunge abia vineri. 

MARIN TURCITU

Anul 2012 are o importanþã de-
osebitã pentru România ºi pentru
teatrul românesc, fiind desemnat
Anul Caragiale, datoritã dublei ani-
versãri: 160 de la naºterea ºi 100
de ani de la moartea marelui dra-
maturg român, de al cãrui nume
se leagã comedii româneºti ce nu
ºi-au pierdut din actualitate, nici
mãcar la peste un se-
col de la apariþia lor.

Proeictul Five o’-
clock a fost iniþiat de
Direcþia Judeþeanã pen-
tru Sport ºi Tineret
(DJTS) Dolj, împreu-
nã cu Asociaþia Cultu-
ralã GAG, tocmai pen-
tru a marca Anul Ca-
ragiale. Proiectul a de-
marat în luna martie a
acestui an, ºi, timp de
câteva luni, la Casa Ni-
colae Romanescu din
Craiova s-au desfãºu-

rat întâlniri având drept temã ope-
rele marelui dramaturg.. Din
aceastã varã, Asociaþia Culturalã
GAG a încheiat un parteneriat cu
Casa de Culturã din Oreahovo,
Bulgaria, ºi l-a dus pe nenea Ian-
cu peste Dunãre.

 << “Five o’clock”, care a de-
butat în luna martie a acestui an a

devenit un proiect internaþional.
Timp de câteva luni, în primãvara
ºi în vara acestui an, în cadrul pro-
iectului Five o’clock au avut loc mai
multe întâlniri în Casa nicolae Ro-
manescu din Craiova. Locul întâl-
nirii a fost ales tocmai pentru cã noi
considerãm cã este unul din obiec-
tivele culturale ºi turistice de refe-

rinþã ale oraºului ºi am
vrut sã-l ducem pe ne-
nea Iancu acolo. De
acum putem spune cã l-
am dus pe Caragiale
peste Dunãre, în Bulga-
ria la Oreahovo ºi l-am
întâlnit cu unul dintre
dramaturgii bulgari,
pentru cã, începând din
vara acestui an, Asocia-
þia Culturalã GAG a a în-
cheiat un parteneriat cu
casa de culturã din
Oreahovo. Astfel, pro-
iectul “Five o’clock” a

cãpãtat o caracteristicã internaþio-
nalã pe care noi nu putem decât sã
o salutãm. Prin bunãvoinþa parte-
nerilor noºtri în acest proiect, o sã
arãtãm cã existã elemente comune
pe care oamenii de literaturã ºtiu sã
le surprindã în operele lor>> a afir-
mat Diana Neamþu, consilier în ca-
drul Direcþiei Judeþene de Tineret
ºi Sport Dolj.

În cadrul proiectului “Five o’-
clock”, vor avea loc schimburi de
experienþã între partenerii proiec-
tului, care presupun ateliere de lu-
cru ºi dezbateri pe tema teatrului,
reprezentaþii teatrale susþinute de
tineri români ºi bulgari, prezentãri
de filme ºi fotografii, activitãþi cul-
turale ºi de socializare

 ALINA DRÃGHICI
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Se reiau
Colocviile de artă
plastică românească

Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru şi
Aris tia Aman” –
Sec ţia audio-video
vă invită astăzi, ora
16.30, să participaţi
la înc eperea unei
noi sesiuni a Coloc-
viilor de artă plas-
tică rom ânească,
realizate de dr.
Cristina Oprea ,
artist plastic. Prima

întâlnire din această toamnă îi este dedicată
lui Jean Alexandru Steriadi (n. oct. 1880,
Bucureşti – d. noiembrie 1956, Bucureşti).
«Creaţiile sale stau la loc de cinste în mu-
zee. Iubitorii de artă ai zilelor noastre îi pre-
ţuiesc opera, care îl situează printre conti-
nuatorii celor mai bune tradiţii ale artei rea-
liste româneşti, după Nicolae Grigorescu,
Ioan Andreescu şi Ştefan Luchian», preci-
zează reprezentanţii instituţiei. Participanţii
la întâlnire vor avea prilejul să cunoască şi
să răsfoiască albumele şi cărţile aflate în
colecţiile Bibliotecii Judeţene „Aman”, dedi-
cate acestui pictor.

Lansare de carte
la Biblioteca Judeţeană

În Sala „Nicolae Roma-
nescu” Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”
are loc astăzi, ora 13.00, lan-
sarea volumului de versuri
„Focuri mocnite”, de Con-
stantin Pădureanu, apărut
la Editura „Aius” din Craio-
va. Alături de autor, la eve-
niment şi-au anunţat parti-
ciparea prof. Nicolae Mari-
nescu, actorul Ilie Turcu,
scriitorii Toma Grigorie şi

Aurelian Zisu. Membru al Uniunii Scriitori-
lor din România – Filiala Craiova, scriitorul
Constantin Pădureanu  a debutat editorial cu
povestirea „Fântâna” în culegerea de „Pro-
ză scurtă a tinerilor scriitori. Debut ’86”,
în anul 1986. A publicat volume de povestiri
şi nuvele, romane, interviuri şi însemnări de
călătorie din Israel şi Grecia.

„Gayzer”, noul volum
al tânărului scriitor
Liviu Andrei

După „Paraidis. Litera-
tură de cuţit”, tânărul scri-
itor Liviu Andrei revine
cu o nouă carte: „Ofiţerii
şi t@lent@ţii” – volumul
I, „Gayzer”, publicat la Edi-
tura „Aius”, care va fi lan-
sat mâine, 4 octombrie, ora
18.00, la Casa de Cultură
„Traian Demetrescu”. Vor
prezenta recenta apariţie
editorială Nicolae Marines-

cu, Mihai Firică şi Marcel Răduţ-Selişte. Eve-
nimentul va fi marcat de recitalul rapsodu-
lui Ion Creţeanu şi de virtuozitatea interpre-
tativă a tarafului condus de Ion Gorocilă.
Prezent de aproape cinci ani în vârtejul so-
cio-literar românesc, Liviu Andrei reprezin-
tă noua generaţie de scriitori, care îşi doreş-
te să impună o altă mentalitate în literatura
autohtonă. Din 2012 este membru stagiar al
Uniunii Scriitorilor din România.

Este vorba despre lucrări cu o istorie aparte, provenite din
26 de muzee naţionale, numeroase c olecţii private din România
şi Franţa ş i diverse ateliere buc ureştene şi de provinc ie. Expozi-
ţia este structurată pe mai multe secţiuni, dedicate atât maeş tri-
lor consacraţi, precum Andreescu,  Luchian, Ressu, Dărăscu,
Ghiaţă, dar şi expresioniştilor, c ubiştilor, onir icilor.  Două secţi-
uni speciale sunt rezervate grupurilor  (Prolog, Sigma, 9+1,  Ta-
băra Tescani, Tabăra Poiana Mărului, grupul 1+1+1 etc.) şi ar-
tiştilor postbelici care s-au manifestat vădit împotriva URSS.

Prezent la vernisaj, Florin Rogne anu, directorul Muzeului
de Artă din Craiova, a prec izat că din colecţiile acestei instituţii
au fost selectate lucrări de Ion Ţuculescu, Theodor Pallady şi
Dimitrie Gheaţă, „ca repere ale picturii româneşti în jurul c ăro-
ra s -a cons truit întreaga pictură contemporană”. Li se alătură
creaţii ale artiştilor Eus taţiu Gregorian, Vasile Buz, Mihail Tri-

Înfiinţată graţie proiectului  „Clu-
bul pensionarilor”, derulat de Biblio-
teca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” începând cu luna mai a anului
trecut, trupa „Cutezătorii” a reuşit să
impresioneze organizatorii, dar şi pu-
blicul la Festivalul de Teatru de Ama-
tori de la Lom. „Limba nu a fost o
problemă în calea înţelegerii piesei,
pentru că s-a utilizat un prompter pe
care s-a derulat traducerea. Publicul
bulgar s-a declarat încântat de trupa
de pensionari şi a considerat că au fost
foarte amuzanţi. Natalia Stefanova,
reprezentanta Primăriei Lom, a spus
că este foarte impresionată de entu-
ziasmul şi dorinţa membrilor trupei de
a dovedi că şi la vârsta a treia se poa-

te face performanţă”, au declarat reprezen-
tanţii Bibliotecii Judeţene.

Foarte mândră de actori a fost
şi Liana Resteanu, bibliotecar la
amintita instituţie craioveană şi,
totodată, regizorul şi coordona-
torul trupei.  Piesa a ieşit bine,
având în vedere oboseala de pe
drum, emoţiile actorilor, care s-
au confruntat pentru prima dată
cu o astfel de competiţie. Tre-
buie să menţionez faptul c ă la
Festival au participat trupe mult
mai tinere, cu o experienţă mai
mare decât a noastră. Organiza-
rea a fost foarte bună şi vreau să
le mulţumesc gazdelor din Bul-
garia pentru atenţia deosebită pe
care ne-au acordat-o. De altfel,
am convenit cu directorul Festi-

Lucrări ale artiştilor craioveni,
expuse la Biblioteca Naţională a României

Mai multe lucrări din colecţiile Muzeului de
Artă – Palatul „Jean Mihail”, dar şi aparţinând
unor artişti craioveni sunt prezentate, în aceste
zile, la Biblioteca Naţională a României din
Bucureşti. Intitulată „Artistul şi Puterea.
Ipostaze ale picturii româneşti în perioada
1950-1990”, expoziţia a fost deschisă în data de
27 septembrie, sub patronajul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi reuneşte
600 de opere de artă şi peste 300 de artişti.

Bulgarii, impresionaţi de entuziasmul şi performanţele
actoriceşti ale trupei de teatru „Cutezătorii”

14 trupe
de teatru din
Serbia,
România,
Israel şi ţara
gazdă au
participat, în
zilele de 27
şi 28 sep-
tembrie, la
Lom, în
Bulgaria, la
Festivalul
„Krastyo
Pishurka”,
organizat de
Centrul
Cultural
Naţional „Postoiastvo 1856”, în
colaborare cu Asociaţia Centrelor
Comunitare din Bulgaria, cu
sprijinul Fundaţiei „America
pentru Bulgaria”. Ţara noastră a
fost reprezentată de trupa „Cuteză-
torii” a Bibliotecii Judeţene „Ale-
xandru şi Aristia Aman”, care a
prezentat comedia „Gaiţele”,
adaptare după piesa lui Al. Kiriţes-
cu. Bulgarii s-au declarat impresio-
naţi de entuziasmul şi dorinţa celor
zece membri ai trupei de a dovedi
că şi la vârsta a treia se poate face
performanţă. Vor putea să-i apre-
cieze şi craiovenii, cu prilejul
Zilelor oraşului, când „Cutezătorii”
vor prezenta atât „Gaiţele”, cât şi
piesa „A murit Bubi”, adaptare
după Tudor Muşatescu.

fan,  Rusu Grigorian,  Mircea Novac, Sorin Novac.
„Înc ercăm să punem în lumină multe lucrări inedite, din pe-

rioada impunerii ideologiei realismului socialist, adevărate nu-
clee de rezistenţă spirituală la agresiunile anti-culturii, repere
muzeale, în dialog fertil c u marea tradiţie de la noi şi din cultura
occidentală, racorduri îndrăzneţe la problematica modernităţii
în pofida multiplelor obs tacole existente din partea puterii”, a
menţionat la vernisaj critic ul de artă Ruxandra Garofeanu,
curator al expoziţiei, consultanţi fiind Dan Hăulică ş i Paul Ghe-
ras im.

Proiectul este susţinut de Administraţia Fondului Cultural Na-
ţional, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, Administraţia Mo-
numentelor şi Patrimoniului Turistic, Fundaţia Lowendal şi Cen-
trul Artistic Baia Mare ş i va culmina cu editarea unui album de
artă ce va cuprinde reproduceri ale operelor din expoziţie.

valului, Borjan Nikiforov, să colaborăm şi
pe viitor”, a declarat Liana Resteanu.

Mulţumiţi de felul în care au fost primiţi
şi bucuroşi că au urcat pe o astfel de scenă
s-au declarat şi membrii trupei. „Festivalul
din Lom a fost organizat foarte bine, a fost
frumos! Ne pare rău că nu am stat mai mult,
ca să vedem şi alte trupe… Am fost foarte
mulţumiţi de felul în care am fost trataţi, de
condiţii. Seara am participat la o petrecere
pe cinste, unde ne-am destins şi am sociali-
zat cu trupe din Serbia şi Bugaria”, a spus
Elena Betolian. Actorii amatori au conside-
rat că s-au străduit şi că piesa a ieşit bine,
chiar dacă au fost mici sincope. „Piesa am
mai jucat-o, dar un asemenea eveniment ne-
a solicitat foarte mult. Considerăm că totul
a decurs bine şi, chiar dacă au mai fost gre-
şeli, le punem pe seama emoţiilor”, au adă-
ugat Iuliana Firan şi Ioana Ciobanu.
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Coaliþia „Visul georgian”, con-
dusã de miliardarul Bidzina Iva-
niºvili (foto), a devansat, la ale-
gerile legislative din Georgia, par-
tidul preºedintelui Mikhail Saa-
kaºvili, „Miºcarea Naþionalã Uni-
tã”, potrivit rezultatelor prelimi-

nare parþiale anunþate ieri, 2 oc-
tombrie a.c., de Comisia electo-
ralã, pe site-ul propriu. Astfel
„Visul georgian” ar putea întruni
circa 57,3% din voturi, faþã de
37,9% pentru Miºcarea Naþiona-
lã Unitã. Miile de simpatizanþi ai

coaliºiei opoziþiei ºi-au manifes-
tat bucuria pe strãzile capitalei
Tbilisi, fluturând fanioane albas-
tre, culoarea partidului lor, ºi dra-
pele ale þãrii, într-un concert de
claxoane. „Am realizat ceea ce
am dorit ºi pentru ceea ce am lup-
tat”, a afirmat Bidzina Ivaniºvili,
care a mai adãugat cã partidul sãu
va câºtiga cel puþin 100 din cele
150 de lolcuri ale Parlamentului.
Dar ºi partidul preºedintelui Mik-
hail Saakaºvili, Miºcarea Naþio-
nalã Unitã (MNU), spera sã-ºi
conserve majoritatea în Parla-
ment. ªi iatã de ce. Rezultatele
definitive nu vor fi suficiente pen-
tru stabilirea numãrului de locuri
(170) în Parlament, din cauza unui
sistem complex de vot: 77 de aleºi
sunt desemnaþi prin reprezentare
prorþionalã ºi 73 prin scrutin ma-
joritar. Bidzina Ivaniºvili a procla-
mat victoria sa imediat dupã anun-
þul primelor sondaje realizate la
ieºirea de la urne. Dar preºedin-
tele Mikhail Saakaºvili a spus cã

este „necesarã aºteptarea rezul-
tatelor definitive”. În cursul zilei
de ieri, printr-un discurs televizat
a recunoscut înfrângerea partidu-
lui sãu. «Este clar cã „Visul geor-
gian” a obþinut majoritatea». La
alegerile legislative de luni, 1 oc-
tombrie, din Georgia, au fost în-
scriºi pe listele electorale 3,6 mi-
lioane de georgieni ºi nu mai pu-
þin de 1.500 de observatori inter-
naþionali s-au aflat la faþa locului
pentru supervizarea corectitudinii
votului. Un paradox: miliardarul
Bidzina Ivaniºvili, lipsit de naþio-
nalitate georgianã, posesor al
unui paºaport francez, care a re-
nunþat la naþionalitatea rusã, pu-
tea vota numai graþie unui amen-
dament constituþional. Sã mai
consemnãm cã Miºcarea Naþio-
nalã Unitã a dispus de o susþine-
re forte din partea minoritãþilor
armeanã ºi azerã. La alegerile
precedente, din 2008, partidul lui
Saakaºvili a obþinut 119 manda-
te de deputat.

Georgia: Opoziþia în frunte,Georgia: Opoziþia în frunte,Georgia: Opoziþia în frunte,Georgia: Opoziþia în frunte,Georgia: Opoziþia în frunte,
potrivit rezultatelor parþialepotrivit rezultatelor parþialepotrivit rezultatelor parþialepotrivit rezultatelor parþialepotrivit rezultatelor parþiale

Cel puþin 36 de persoane ºi-au
pierdut viaþa ºi aproximativ o sutã
au fost rãnite în coliziunea pro-
dusã între douã feriboturi, luni
seara, în largul insulei Lamma,
lângã Hong Kong, au anunþat ieri
surse oficiale locale, citate de
agenþiile de presã internaþionale.
„Douãzeci ºi opt de persoane au
decedat pe loc ºi opt au fost de-
clarate decedate la sosirea lor la
spital”, se menþioneazã într-un
comunicat al executivului regiu-
nii administrative speciale chine-
ze. Peste 120 de persoane se aflau
la bordul celor douã ambarcaþiuni,
care, dupã ciocnire, s-au scufun-
dat. Aproximativ 100 de rãniþi au

Cel puþin 36 de morþi în urma
ciocnirii a douã feriboturi

lângã Hong Kong
Fostul ºef al grupului parlamen-

tar regional al partidului lui Silvio
Berlusconi a fost arestat ieri dimi-
neaþa în cadrul unui imens scandal
financiar care vizeazã, de mai multe
sãptãmâni, Parlamentul regiunii
Lazio, a anunþat presa italianã.
Franco Fiorito a fost arestat pen-
tru deturnare de fonduri publice de
cãtre poliþiºti ai brigãzii financiare,
iar mai multe percheziþii au fost
efectuate ieri dimineaþa, a precizat
agenþia de presã Ansa. Numit „Bat-
man”, Fiorito se aflã în centrul unui
scandal care a condus, la 24 sep-
tembrie, la demisia preºedintelui
regiunii, Renata Polverini, membrã
de rang înalt a Poporului Libertãþii

„Batman”, din partidul lui
Berlusconi, arestat pentru

deturnare de fonduri
(PdL), partid fondat de Silvio Be-
lusconi. El este suspectat de dela-
pidarea unor fonduri publice de
aproximativ un milion de euro, dar
a negat orice culpã, afirmând pen-
tru presã cã acþiona în deplinã le-
galitate. De doi ani, consilierii din
regiunea Lazio ºi-au acordat creº-
teri substanþiale ºi au mãrit consi-
derabil alocaþiile acordate de cãtre
regiune partidelor politice. O an-
chetã a fost deschisã de câteva
sãptãmâni de cãtre Parchetul din
Roma, împotriva a zeci de consi-
lieri regionali ai PdL, suspectaþi de
delapidãri financiare, mergând de
la emiterea de facturi false pânã la
deturnãri de fonduri.

fost transportaþi de urgenþã la di-
ferite spitale, iar nouã dintre ei sunt
în starea gravã, conform acelu-
iaºi comunicat, preluat de Xinhua.
Pasagerii asistau la focurile de ar-
tificii organizate cu ocazia Zilei
Naþionale a Chinei. Echipele de sal-
vare au continuat cãutãrile în tim-
pul nopþii de luni spre marþi. Aces-
tea nu au fost în mãsurã sã preci-
zeze dacã existã pasageri prinºi în
interiorul epavelor sau sunt per-
soane dispãrute. Potrivit postului
local de televiziune RTHK, prin-
tre victime figureazã ºi copii. Po-
liþia a demarat o anchetã pentru a
stabili cauzele producerii acestui
grav accident.

Spania este pregãtitã sã cearã ajutor extern
pentru finanþele publice de la þãrile din zona euro
începând chiar cu weekend-ul viitor, dar Ger-
mania a semnalat cã guvernul de la Madrid ar
trebui sã aºtepte, au declarat, pe surse, oficiali
europeni. Unii parteneri din zona euro ºi pieþele
financiare preseazã Spania sã cearã un program
de ajutor economic care sã declanºeze achiziþii
de obligaþiuni de cãtre Banca Centralã Europea-
nã, potrivit CNBC. „Spaniolii ezitã un pic, dar
acum sunt gata sã cearã ajutor extern”, a spus
o sursã. Trei alþi oficiali europeni de nivel înalt
au confirmat, pe surse, schimbarea poziþiei
Spaniei. Ministrul german de Finanþe, Wolfgang
Schaeuble, a declarat cã Spania ia toate mãsu-
rile potrivite pentru a-ºi depãºi problemele fis-
cale ºi nu are nevoie de sprijin financiar. Inves-
titorii vor recunoaºte ºi vor rãsplãti reformele
guvernului spaniol, a spus el.

Mai mulþi diplomaþi europeni ºi un înalt ofi-
cial german au declarat cã Angela Merkel, can-
celarul Germaniei, preferã sã evite sã cearã par-
lamentului, tot mai retricent sã aprobe pachete
de ajutor separate pentru þãri din zona euro, un
vot. „Nu are sens sã trimiþi în Bundestag una

câte una decizii aºteptate în cazul Greciei, Ci-
prului ºi, posibil, Spaniei. Punerea acestora la
pachet are sens, din cauza conþinutului, dar ºi
politic”, a spus sursa germanã.

Miniºtrii de Finanþe din zona euro au avut un
schimb tensionat de replici la reuniunea din Ci-
pru, de la mijlocul lunii septembrie, unde Scha-
euble a spus omologilor sãi cã Berlinul nu poate
trece prin parlament un
pachet de ajutor pentru
Spania atât de repede
dupã aprobarea finan-
þãrii de pânã la 100 de
miliarde de euro pentru
bãncile spaniole, în iu-
lie. Întrebat despre in-
formaþiile privind în-
demnurile ca Spania sã
aºtepte, un purtãtor de
cuvânt al executivului
german a declarat cã
fiecare þarã ia decizii
proprii, iar Germania
nu preseazã într-o di-
recþie sau alta. Un re-

prezentant al premierului Spaniei a afirmat cã
nu are cunoºtinþã despre un veto al Germaniei
în privinþa unei cereri de ajutor.

Cu toate astea, UE vrea sã evite o nouã acu-
tizare a crizei, prin acordarea de ajutor Spaniei
înainte ca aceasta sã ajungã pe marginea prã-
pastiei ºi nu va pune condiþii grele, în afarã de
mãsurile de austeritate anunþate deja de Spania.

Spania este pregãtitã sã solicite ajutor financiar, Germania îi cere sã aºtepte

Alte 4 nave chineze

au intrat în apele

teritoriale japoneze
Patru nave guvernamentale

chineze au intrat, ieri, în apele
teritoriale ale insulelor din Marea
Chinei de Est administrate de
Japonia, dar revendicate de
Beijing, a anunþat paza de coastã
niponã. Cele patru vapoare
chineze de supraveghere maritimã
au intrat în aceste ape dupã ora
localã 12.30 (6.30, ora Româ-
niei), a precizat paza de coastã,
care le-a cerut navelor sã plece.
Tensiunile dintre cele douã þãri au
crescut în intensitate dupã ce, la
începutul lunii septembrie, Japonia
a naþionalizat aceste insule, numite
Senkaku de cãtre Tokyo ºi Diaoyu
de cãtre Beijing. Nave chineze de
supraveghere maritimã ºi de
pescuit au intrat de mai multe ori
în limita apelor teritoriale japone-
ze, care se aflã la 22 de kilometri
în largul acestor insule.
Ban Ki-moon cere

Damascului „compasiune”
Secretarul general al ONU,

Ban Ki-moon, a fãcut apel, luni,
la regimul sirian, „sã dea dovadã
de compasiune faþã de propriul
sãu popor”, cu ocazia unei
întrevederi cu ministrul sirian de
Externe, Walid Muallem, pe
marginea sesiunii anuale a
Adunãrii Generale a Naþiunilor
Unite, informeazã France Presse.
Acesta a condamnat „în cei mai
fermi termeni” continuarea
violenþelor ºi a violãrilor de
drepturi ale omului din Siria, dar
ºi bombardamentele „comise de
guvern”, conform purtãtorului de
cuvânt al secretarului general,
Martin Nesirky. Oficialul ONU a
apreciat cã o scãdere a intensitãþii
violenþei ar putea pregãti guver-
nul sirian pentru un proces
politic. El ºi-a exprimat, totodatã,
„frustrarea profundã în contextul
în care, dupã 19 luni de represiuni
ºi de confruntãri, situaþia din þara
continuã sã se agraveze”.
Osemintele fostului preºedinte
turc, exhumate

Osemintele fostului preºedinte
turc, Turgut Özal, au fost
exhumate ieri, la decizia justiþiei,
pentru a determina, cu ajutorul
unor teste, dacã acesta a fost
otrãvit, aºa cum a susþinut
familia sa dupã decesul politi-
cianului, în 1993, au raportat
media turce, preluate de AFP.
Muncitori, însoþiþi de medici
legiºti, au deschis mormântul
defunctului preºedinte, care îºi
odihneºte somnul de veci în
cripta familiei la Istanbul, sub
supravegherea mai multor
magistraþi. Asupra osemintelor ºi
a solului din mormânt vor fi
efectuate teste toxicologice,
pentru a permite experþilor sã
stabileascã cu precizie cauza
decesului fostului preºedinte, a
precizat agenþia de presã Anado-
lu. Rezultatele sunt aºteptate în
termen de douã luni. Potrivit
versiunii oficiale, Turgut Özal,
ales preºedinte în 1989, a murit
în urma unui atac de cord, în
1993, la vârsta de 65 de ani, dar
rudele acestuia considerã cã el a
fost victima unei otrãviri.
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Anunþul tãu!
SC Ramilum SRL anunþã publicul ineteresat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind activitatea „de co-
lectare  deºeuri feroase ºi neferoase” ce se
desfãºoarã în comuna Orodel, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind potenþalul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, str. “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între orele
9.00 – 14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craiova, pânã la
data de 19.10.2012.
Primãria comunei Leu cu sediul în comuna Leu,
judeþul Dolj, anunþã organizarea licitaþiei publi-
ce deschise cu strigare pentru închirierea su-
prafeþei de 50 mp situaþi în cadrul Dispensaru-
lui comunal Leu având ca destinaþie fixã Far-
macie umanã. Preþul de pornire al licitaþiei este
de 7 lei/mp/lunã. Durata închirierii este de 4 ani.
Licitaþia publicã cu strigare va avea loc în data
de 19.10.2012 la sediul Primãriei Leu. Caietul de
sarcini poate fi cumpãrat la sediul Primãriei Leu
pânã la data de 18.10.2012, ora 16.00. Relaþii
suplimentare se obþin la: 0251/373.259.
Primãria Celaru organizeazã în data de
26.10.2012, ora 10.00 licitaþie publicã în vederea
concesonãrii suprafeþei de 1000 mp, situatã în
comuna Celaru, satul Celaru, domeniul public,
în vederea executãrii unei construcþii destinatã
serviciilor de naturã medicalã (medicinã gene-
ralã ºi medicinã specializatã. Ofertele se depun
la registratura instituþiei pânã la data de
26.10.2012, ora 9.30. Alte informaþii suplimenta-
re se pot obþine la numãrul de telefon: 0251/
375.509 sau la sediul Primãriei Celaru.
SC Balkan Photo Energia SRL cu sediul în mu-
nicipul Craiova, str. “Mihai Barca” nr. 15A, ap.
9, judeþul Dolj anunþã publicul interesat asu-
pra deciziei etapei de încadrare emisã de ARPM
Craiova pentru PUZ Parc Solar comuna Almãj,
T34, corp 1: P56, P60, P64, P65, P73, P74, P77,
P78, P80, P82, P82/1, P83, P86, P87, P88, P89,
P91 ºi corp 2: P103/1, P105, P117, judeþul Dolj –
planul nu necesitã evaluare de mediu º nu se
supune evalurii adecvate, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luãri deciziei
etapei de încadrare poate fi consultatã în zilele
de luni – joi între orele 8.00 – 16.00 ºi vineri în-
tre orele 8.00 – 14.00 la sediul Agenþiei Regio-
nale pentru Protecþia Mediului Craiova, str. “Pe-
tru Rareº” nr. 1, Craiova, sau pe site-ul ARPM
Craiova http://arpmdj.ro. Observaþiile publicu-
lui se prmesc zilnic la sediul Agenþiei Regiona-
le pentru Protecþia Mediului Craiova (fax: 0251/
419.035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro) în ter-
men de 10 zile calendaristice de la data publi-
cãrii anunþului în mass media.
 SC ECOEDILITAR SRL anunþã publicul intere-
sat asupra depuneri solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind activitatea / proiec-
tul  recolectare, colectare ºi transport deºeuri
municipale, ce se desfãºoarã în comuna Ceta-
te. Informaþiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la  sediul ARPM
Craiova, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova pânã
la data de 19.10.2012.

CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul menaje-
rã, femeie de serviciu sau
bonã. Telefon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

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 dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în mun-
cã. Telefon. 0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap. 2
(intrarea prin spate). Progra-
mãri la: 0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

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) gar-
sonierã (2 camere) confort 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
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsoni-
erã 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.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 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.

Anunþul tãu!
CONVOCARE. S.C. COREALIS S.A., cu sediul în
Str. Caracal, nr. 79, camera 25, parter, Craiova, Dolj,
prin administrator unic Logofatu Radu convoa-
ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
pentru data 8.11.2012 orele 1000. În cazul neînde-
plinirii condiþiilor legale de validitate stabilite de
Actul Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor va fi reprogramatã pentru data de
9.11.2012, orele 1000, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi
ordine de zi. Lucrarile adunarii generale se vor
desfasura la sediul societatii din str. “Caracal” nr.
79, camera 25, parter, Craiova, Dolj. Convocarea
se efectueaza in conformitate cu prevederile
Legii 31/1990 R cu modificarile si completarile ul-
terioare si cele ale actului constitutiv al societatii.
La A.G.O.A. sunt indreptatiti sa participe si sa vo-
teze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de
25.10.2012, stabilita ca data de referinta.
 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea
urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea unui nou ad-
ministrator unic; lista cuprinzand informatii cu pri-
vire la numele, localitatea de domiciliu si califica-
rea profesionala ale persoanelor propuse pentru
functia de administrator se afla la sediul societatii
la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si
completata de acestia pana la 24.10.2012; 2. Stabi-
lirea remuneratiei si duratei  mandatului adminis-
tratorului ales. 3. Incheierea unei polite de asigura-
re pentru raspundere profesionala a administra-
torului si stabilirea nivelului sumei politei de asigu-
rare. 4. Imputernicirea unei persoane pentru  sem-
narea actului aditional si actul constitutiv in forma
actualizata conform hotararii A.G.O.A., precum si
pentru inregistrarea mentiunii la Oficiul Registru-
lui Comertului. Cererile pentru introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi de catre actionari pot fi
depuse, la sediul societatii, conform art. 1171 din
Legea nr. 31/1990. Actionarii pot participa perso-
nal, prin reprezentantii lor legali, sau prin reprezen-
tanti mandatati cu procura speciala. Formularele
de procurã specialã, precum ºi celelalte materiale
informative asupra punctelor aflate pe ordinea de
zi a Adunãrii se pot obþine de la sediul societãþii
începând cu data de 25.10.2012. Dupã completa-
re ºi semnare un exemplar din procura specialã
va fi depus la sediul societãþii cel târziu pânã la data
de 06.11.2012, ora 10.00, un exemplar va fi înmâ-
nat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ra-
mânând la acþionar. Informaþii suplimentare la se-
diul societatii din str. “Caracal” nr. 79, camera 25,
parter, Craiova, Dolj sau la tel: 0748/096.557.
Capital INSOL S.P.R.L. FIL. Craiova în calitate de
lichidator judiciar în Dosarul 2081/63/2010 Tribu-
nalul Dolj, vinde la licitaþie publicã cu strigare imo-
bil situate în intravilanul comunei Pieleºti, sat Pie-
leºti, jud. Dolj, sola 47, parcela 64, compus din
teren cu suprafaþa de 450 mp, ºi casã cu regim
de înãlþime P+M cu suprafaþa utilã de 116,06 mp.
Preþul de pornire la licitaþie este 61.200 euro ºi nu
include TVA. Licitaþia va avea loc în data de
19.10.2012, ora 14.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Craiova, str. Calea Bucureºti nr. 15B par-
ter, jud. Dolj. În caz de neadjudecare licitaþia va fi
reluatã în 26.10.2012, ora 14.00, în aceleaºi con-
diþii. Informaþii suplimentare ºi caietul de sarcini
pot fi obþinute la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, Calea Bucureºti nr. 15B, parter sau prin
e-mail: office.craiova@capitalinsol.ro.

Colegii din cadrul Primã-
riei Urzicuþa sunt alãturi
de Goagã Gigi ºi ªtefania
în aceste clipe grele prici-
nuite de trecerea în nefiin-
þã a celui care a fost tatã,
socru ºi bunic, GOAGÃ
DUMITRU. Sincere condo-
leanþe ºi Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188
Vând 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 ca-
mere 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 came-
re 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 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re 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,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa 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 Roma-
neºti. 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 came-
re, 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, negocia-
bil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.

Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Telefon:
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 ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 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, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la 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 imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
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 satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.

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 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. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Cra-
iova. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

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

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

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, stare
exemplarã, lãcuit, pretabil
terase, grãdini. Telefon
0729/033.903.
Vând 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.
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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, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Tele-
fon: 0751/204.343; 0751/
204.361.
Vând piese noi pentru 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 ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, ex-
cepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare 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
perinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în sta-
re 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
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând 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
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 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, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 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 Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 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 utilitã-
þile. 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
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament 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.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon: 0724/
572.434.
Domn serios vârstã 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.

Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

CITAÞII
Miþã Constantin Vorel este
chemat la Judecãtoria
Craiova în data de 25 oc-
tombrie 2012, ora 8.30 în
calitate de pârât pentru
dvorþ cu nr. dosarului
25273/215/2011 cu numi-
tul Miþã Mariana Marinela.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare
diverse. Telefon: 0724/
281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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 fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de stu-
dent eliberatã de Facultatea
de Inginerie Electricã Craio-
va pe numele FÃLCÃU
CORNELIA IONELA. Se de-
clarã nulã.
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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.



Fazã din
meciul
Savehof -
HCM
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Procurorul Republicii, Brice
Robin, a declarat, luni, 1 octom-
brie a.c., la Montpellier, cã exis-
tã „foarte mari suspiciuni de
nerespectare a eticii sportive cu
ocazia meciului litigios”, în an-
cheta asupa partidei de handbal
Cesson – Montpellier, din 12
mai a.c. Nu existã nici o îndo-
ialã pentru magistrat cã „acest

Procurorul de MontpellierProcurorul de MontpellierProcurorul de MontpellierProcurorul de MontpellierProcurorul de Montpellier
evocã „un pact de corupþie”evocã „un pact de corupþie”evocã „un pact de corupþie”evocã „un pact de corupþie”evocã „un pact de corupþie”

meci a fost aranjat”. Totalitatea
câºtigurilor percepute de jucã-
tori ºi de persoanele plasate în
arest se ridicã la 252.800 de
euro. În prealabil, procurorul
afirmase cã refuzã sã creadã cã
jucãtori atât de talentaþi au fost
capabili sã se angajeze în astfel
de acte. Trei handbaliºti de la
Montpellier – Mickael Robin,

Vid Kavticnik ºi Wissem Hmam
au fost puºi în libertate luni, în
timp ce un alt jucãtor Isssam
Tej a fost arestat preventiv. Pro-
curorul Republicii a declarat cã
în aceastã afacere de pariuri
sportive litigioase au fost impli-
cate 18 persoane, din care nouã
jucãtori au fost plasaþi în arest
preventiv de duminicã. Aceºti
jucãtori sunt: Luka Karabatici,
Nikola Karabatici (foto), Mi-
ckael Robin, Primoz Prost, Sa-
muel Honrubia, Wissem Hmam,
Dragan Gajici, Mladen Bojino-
vici ºi Vid Kavticnik.

Procurorul Brice Robin a
dezvãluit mai multe elemente ale
anchetei, concluzionând cã este
vorba de „un pact de corupþie”.
„Mi se pare trist cã jucãtori care
au câºtigat titlul de campioni na-
þionali, olimpici ºi campioni ai
lumii s-au lãsat atraºi în astfel
de practici”, adãugând cã dis-
tinge comportamentul acestor
jucãtori ºi cel al clubului, care
„este exemplar de 30 de ani”.

Astãzi
Grupa A:
Dinamo Kiev (0p) – Dinamo Za-

greb (0p) / FC Porto (3p) – Paris
Saint-Germain (3p) - Digi Sport 3,
Dolce Sport 2.

Grupa B:
Arsenal (3p) – Olympiakos (0p) /

Schalke (3p) – Montpellier (0p).
Grupa C:
Zenit Sankt Petersburg (0p) – AC

Milan (1p) - Digi Sport 1, Dolce Sport
1 / Anderlecht (1p) – Malaga (3p).

Grupa D:
Manchester City (0p) – Dortmund (3p) - Digi Sport 2 / Ajax Amster-

dam (0p) – Real Madrid (3p) - Digi Sport 1, Dolce Sport 1.
Cu excepþia partidei de la Sankt Petersburg, care va debuta la ora

19:00, celelalte jocuri vor debuta la ora 21:45. Între paranteze este
notat numãrul de puncte acumulate dupã prima rundã.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA
GRUPELOR – ETAPA A II-A

Învinsã în runda
inauguralã a grupei B,
în deplasarea din
Suedia, cu IK Savehof
(31-35), campioana
României, HCM
Constanþa, va susþine
în aceastã searã un
nou meci în Liga
Campionilor, urmând
sã întâlneascã, în Sala
Polivalentã din Bucu-
reºti, pe repondenta sa
maghiarã, MKB
Veszprem, formaþie ce
a surclasat sâmbãtã, la
debutul sãu în competiþie, pe
slovenii de la Celje Pivovarna,
scor 32-22.

„Marinarii” nu au amintiri
tocmai plãcute legate de
campiona Ungariei, fiind
eliminaþi în urmã cu doi ani în
„optimi”, dupã 23-27 acasã ºi
26-27 în deplasare. Aceasta nu
e singura „dublã” a lui Ves-
zprem cu echipe româneºti, pe

HCM cautã primele puncte cu Veszprem

celelalte douã câºtigându-le ºi
mai clar: 37-27 (a) ºi 38-17 cu
Dinamo (Liga Campionilor
2005-2006), respectiv 31-23
(a) ºi 34-26 (d) cu Steaua
(„optimi” Cupa Cupelor 2007-
2008).

La partida de disearã ºi-a
anunþat prezenþa ºi tatãl regreta-
tului Marian Cozma, fostul
pivot al celor de la Veszprem ºi

al naþionalei Româ-
niei, decedat în 8
februarie 2009, dupã
ce a fost înjunghiat
într-un club din
urbea maghiarã. „O
sã vin la meci. Sunt
român, deci o sã þin
mai mult cu HCM. În
procente, 51 la 49”, a
spus Petre Cozma.

HCM Constanþa –
Veszprem va fi în
direct de la ora 20:00,
pe Digi Sport 2.

În celelalte meciuri
ale rundei secunde,  Celje
Pivovarna (0p) va da piept,
sâmbãtã, cu Atletico Madrid
(0p), iar deþinãtoarea trofeului,
THW Kiel (2p), o zi mai târziu,
cu Savehof (2p).

Etapa viitoare: THW Kiel –
HCM (11 octombrie), Celje
Pivovarna – Savehof (13
octombrie), Atletico Madrid –
Veszprem (14 octombrie).

Comitetul Executiv al UEFA,
reunit la Sankt Petersburg (Ru-
sia), a acceptat, luni, Gibralta-
rul ca membru provizoriu, ca ur-
mare a unei decizii din august
2011 a Tribunalului de Arbitraj
Sportiv (TAS).

“O decizie referitoare la ad-
miterea federaþiei din Gibraltar
ca membru cu drepturi depline
al UEFA va fi luatã la urmãto-
rul congres UEFA, ce va avea
loc la Londra, în mai 2013”, s-
a arãtat într-un comunicat al
forului.

Fondatã în 1895, Federaþia
de Fotbal din Gibraltar nu a do-

Încã un stat liliputan, aproape de a se lupta cu granzii Europei!

Federaþia din Gibraltar,
membru provizoriu al UEFA

rit niciodatã sã se alãture fede-
raþiei spaniole ºi de mai mulþi ani
se luptã pentru a fi afiliatã la
FIFA ºi UEFA, astfel încât sã
poatã participa la competiþii in-
ternaþionale.

Sub presiunea federaþiei spa-
niole, UEFA ºi-a modificat sta-
tutul în 2001, astfel încât doar
federaþiile statelor recunoscute
de Naþiunile Unite sã poatã fi
membre.

Spania a cedat Gibraltarul
Marii Britanii în 1713, dupã tra-
tatul de la Utrecht, dar revendi-
cã suveranitatea asupra acestui
teritoriu.

Michel Platini,
preºedinte

UEFA

Perechea Horia Tecãu/Robert Lin-
dstedt (România/Suedia), cap de se-
rie numãrul 3, a învins, ieri, cu scorul
de 7-6 (3), 6-3, cuplul spaniol David
Marrero/Fernando Verdasco ºi s-a
calificat în turul doi al turneului de la
Beijing, cu premii de 2,2 milioane de
dolari.

În sferturile de finalã, Tecãu ºi Lin-
dstedt, care ºi-au asigurat un cec în
valoare totalã de 16.120 de dolari ºi

Tecãu ºi Lindstedt, în turul secund la Openul Chinei
90 de puncte ATP, vor înfrunta pere-
chea învingãtoare din meciul Yu
Chang/Zhe Li (China) - Colin Fleming/
Ross Hutchins (Marea Britanie).
Niculescu a fost învinsã
clar de Jankovici

Tot la China Open, dar pe tabloul
de simplu feminin, Monica Nicules-
cu, locul 44 WTA, a pãrãsit întrece-
rea în turul secund, cedând în mini-

mum de seturi în faþa fostului lider
mondial, Jelena Jankovici (Serbia),
scor 2-6, 1-6. Pentru aceastã perfor-
manþã, Niculescu, semifinalistã anul
trecut, va primi 80 de puncte WTA ºi
un cec în valoare de 21.815 dolari.

La Beijing, singura jucãtoare româ-
nã rãmasã în competiþie la simplu este
Sorana Cîrstea, care va juca în aceastã
dimineaþã împotriva rusoaicei Maria
ªarapova, tot în turul secund.

HANDBAL (M)
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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 10 7 1 2 19-13 22
Astra 10 6 2 2 24-14 20
Vaslui 10 5 3 2 19-11 18
Dinamo   9 5 2 2 16-9 17
CFR Cluj 10 4 4 2 21-14 16
Rapid   9 4 3 2 12-10 15
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
Ceahlăul 10 3 2 5 12-22 11
Oţelul 10 1 5 4 11-14   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.
Ceahlăul – Astra Ploieşti 3-2
Au marcat: Golubovic 16, 93, Stana 35 / Junior Morais 60, 68.
Dinamo – Pandurii 3-0
Au marcat: Curtean 6, Alexe 57, Dănciulescu 77.

Dinamo a surclasat luni seara
Pandurii pe „Naţional Arena”, dar
numai pe tabelă, într-un meci spec-
taculos, în care gorjenii au avut ini-
ţiativa şi ocaziile, însă gazdele au
fost eficiente, necruţătoare în faţa
porţii lui Lazar, speculând orice ezi-
tare a defensivei oltene. Show a
fost şi în tribune, fanii dinamovişti
comemorând 12 ani de la dispari-
ţia fostului lor căpitan, Cătălin Hâl-
dan. În galeria dinamovistă a cân-
tat şi fostul coechipier şi coleg de
generaţie al lui Hâldan, Florentin
Petre,  împreună c u fiul său. În
sc himb, pe lângă nemulţumirea
provocată de rezultat, grupul de
suporteri veniţi din Oltenia a fost
uitat iniţial acasă de cei care le-au
pus la dispoziţie mijloacele de trans-
port şi a ajuns pe „Arena Naţiona-
lă” abia la pauză. În timpul jocului,
din peluza dinamovistă a fost ridi-
cat mesajul „Pentru noi, Oltenia
înseamnă Craiova”. Asta deşi, în
urmă cu câţiva ani, pe un alt ban-
ner afişat de „câini”, la un meci
direct cu Universitatea în Ştefan cel
Mare, se putea citi „Oltchim –
mândria Olteniei”, insinuând detro-
narea Ştiinţei ca echipă-fanion a
regiunii din sud. Reacţia dinamo-
vistă de luni seara vine după ce în
urmă cu câteva zile preşedintele
gorjenilor, Eugen Pârvulescu, de-
clarase pentru un post de radio din
capitală că Pandurii a luat deja locul

Handbal (f)

Munteanu a părăsit
SCM pentru Liga
Campionilor

Ionic a Munteanu,  portarul
transferat în vara trecută de SCM
Craiova de la U Jolidon Cluj, s-a
întors după doar câteva luni la echi-
pa de sub Feleac, după ce aceasta
a obţinut calificarea în grupele Li-
gii Campionilor. Ardelenii au ţinut
să readucă la echipă un portar pe
care îl cunoşteau bine şi de care
se despărţiseră f iindcă se afla la
final de contract, iar clubul din
Bănie nu s-a opus dorinţei jucătoa-
rei,  care ţine să evolueze într-o
competiţie de marcă precum  Liga
Campionilor. SCM Craiova a ră-
mas cu ceilalţi doi portari din lot,
Ildiko Barbu şi Maria Vlăsceanu.

După demisia lui Florin Şoavă de
acum două săptămâni, antrenorul
principal la CS Apă Craiova a fost
instalat Ionel Luţă, acesta urmând
a-l avea secund pe Florin Dumitru.
CS Apă a stat în etapa a 5-a a Ligii a
III-a, iar preţ de două săptămâni de
pregătirea echipei s-a ocupat Daniel
Mogoşanu, fost tehnician la Univer-

Mogoşanu a refuzat Apa, Luţă a preluat-o
sitatea Craiova şi Alro Slatina, care
în paralel antrenează juniorii clubu-
lui Consiliului Judeţean Dolj. Aces-
ta a refuzat în cele din urmă postul
la echipa de pe „Extensiv”, din ca-
uza unor restanţe financiare pe care
le au jucătorii. În vârstă de 47 de
ani, Ionel  Luţă este un fost jucător
la Electroputere Craiova şi Oţelul
Galaţi, iar recent a condus centru
de copii şi juniori al clubului CS Tur-
nu Severin. În 2011, Luţă a câştigat
Liga a IV-a Dolj cu CS Sopot, însă
apoi a pierdut barajul de promova-
re. Luţă fusese numit principal în
vara aceasta la echipa postului de
televiziune Oltenia 3 TV, căreia nu i

s-a acceptat înscrierea în Liga a IV-
a. Florin Dumitru a fost portar la
Universitatea Craiova şi Jiul Petro-
şani şi nu a mai pregătit altă echipă
până acum. Obiectivul celor  doi
este evitarea retrogradării, CS Apă
deţinând lanterna roşie, fără niciun
punct. „Nu mi-e teamă să preiau
echipa într-o astfel de situaţie, am
încredere că pot să o redresez. Cu-
nosc potenţialul lotului şi cred că
putem salva echipa care reprezintă
Bănia în Liga a III-a” a spus Ionel
Luţă. Următorul meci al CS Apa
Craiova va avea loc vineri, de la
ora 15, în deplasare, cu Pandurii
II Târgu Jiu.

Pentru dinamovişti,
„Oltenia înseamnă Craiova”
Duşmani de-o viaţă ai Ştiinţei,
„câinii roşii” au afişat la meciul
cu Pandurii un banner în aminti-
rea ancestralei rivalităţi

Ştiinţei ca echipă reprezentativă pen-
tru Oltenia. „E clar că Pandurii a
devenit echipa fanion a Olteniei”
spusese tatăl jucătorului stelist Paul
Pârvulescu. Cei din Peluza „Cătălin
Hâldan” s-au solidarizat şi cu rivalii
din Ghencea acum 2 ani, după ce
suporterii roş-albaştrilor au fost bă-
tuţi cu bestialitate de jandarmi în
Giuleşti. „Interdicţiile şi rănile trec,
rezistaţi alături de singurii voştri ri-
vali adevăraţi” a fost mesajul afişat
atunci de dinamovişti.

Neţoiu: „Olguţa are proiect
cu Mititelu, dar să vedem ce fac”

Pe de altă parte, Gigi Neţoiu,
fost patron al Universităţii Craiova
şi finanţator la Dinamo, a declarat
că regretă eşuarea proiectului pe

care îl avea împreună cu fostul pri-
mar al Craiovei, Antonie Solomon,
care preconiza resuscitarea fotba-
lului craiovean printr-o echipă care
să devină puternică şi pe un sta-
dion de 32.000 de locuri, în locul
celui actual. Neţoiu spune că Lia
Olguţa Vasilescu a făcut pact cu
Adrian Mititelu şi speră să vadă şi
rezultatele acestei colaborări. „La
Craiova am avut un proiect nou
cu un stadion de 32.000 de locuri
cu primarul Solomon. Cu doam-
na primar Vasilescu nu am vorbit
pentru că are un proiect cu Miti-
telu.  A promis că se va bate pen-
tru culorile clubului Universitatea
cu toată lumea, pe toate fronturi-
le. Acum să vedem c e va fi,  cum
se va materializa acest proiec t” a
spus Gigi Neţoiu.


