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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

- După  povestea asta  cu Oltchi-
mul, e musai, Popescule, ca Circul
“Globus”  să-l angajeze pe Dan
Diaconescu.

Andreea Marin-
Bănică aduce
Şcoala Mamelor
şi la Craiova
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Evazionist…
de cursă

lungă

O treime din şcolile doljene,
fără autorizaţie sanitară

Toalete insalubre, clădiri gata să se prăbu-
şească în orice moment şi multă mizerie. Asta
au descoperit inspectorii Direcţiei de Sănă-
tate Publică în urma controalelor efectuate
în şcolile doljene. Pentru nu mai puţin de 220
de unităţi de învăţământ aceştia nu au acor-
dat autorizaţie sanitară de funcţionare chiar
dacă de la începutul anului şcolar au trecut
deja trei săptămâni. În plus, două unităţi de
învăţământ preşcolar au fost închise, iar pen-

tru mai multe grădiniţe au fost re-
trase autorizaţiile sanitare de func-
ţionare. Tot în această perioadă de
început de an şcolar, în urma con-
troalelor efectuate de medici la cla-
se s-a descoperit că sute de elevi s-au

întors din vacanţă cu râie şi păduchi.
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Impozitele, amenzile
şi taxele locale vor creşte
cu 16,05% din 2013

În problema terenurilor de la
Polivalentă,
Primăria Craiova
joacă după cum
cântă Găină!

Avocatul Viorel Găină, care de-
ţine jumătate din terenul pe care
Primăria Craiova trebuie să-l cum-
pere la Sala Polivalentă, îşi nego-
ciază din nou preţul cu consilierii.
Pentru a se convinge că aceştia nu-
l vor mai refuza, aşa cum s-a în-
tâmplat până acum, avocatul a so-
licitat CNI să intervină. Presată să
termine lucrarea, nici compania nu
a întârziat să acţioneze. Asigurat din
toate părţile, avocatul Viorel Găină
a venit imediat cu ultima oferă: cu
17 euro mai puţin pe metru pătrat!
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$1 EURO ...........................4,5262 ............. 45262
1 lirã sterlinã..........................5,6433.......................56433
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METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5000........35000
1 g AUR (preþ în lei).......200,0515......2000515
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ªoferii prejudiciaþi în accidente rutiere surve-
nite din vina altor conducãtori auto urmeazã sã
fie despãgubiþi de proprii asigurãtori RCA, nu de
societãþile care au emis poliþele RCA ale vinova-

þilor, a declarat vicepreºedintele Comisiei de Su-
praveghere a Asigurãrilor (CSA), Cornel Coca-
Constantinescu. „Prin modificarea legislaþiei se-
cundare, sperãm ca noul sistem sã fie introdus

pânã la finele anului curent sau de la înce-
putul anului 2013, în funcþie ºi de evoluþia
discuþiilor cu societãþile de profi ºi broke-
rii de asigurãri. În prezent, durata unui
proces de instrumentare ºi platã a unui
dosar de daunã pe segmentul RCA este de
90 de zile. Dupã ce vom introduce noul
sistem, cred cã plata daunelor se va face
în cel mult 60 de zile”, a spus Coca-Con-
stantinescu, prezent la o conferinþã pe teme
de specialitate.

Potrivit datelor prezentate de reprezen-
tantul CSA, dupã ce asigurãtorul ºoferului
pãgubit va achita dauna, compania îºi va
recupera banii prin intermediul unui sis-

tem de compensare, care va avea ca reper dau-
na medie pe segmentul RCA în anul precedent.

Coca-Constantinescu a afirmat cã punerea
în practicã a noului sistem de instrumentarea ºi
platã a despãgubirilor RCA va conduce la îm-
bunãtãþirea serviciilor furnizate asiguraþilor ºi
pãgubiþilor, la creºterea încrederii asiguratului
în propriul asigurãtor ºi la un mai bun control
al costurilor aferente acordãrii despãgubirilor.
„De asemenea, va optimiza procesul de gestio-
nare a dosarelor de daunã ºi va dezvolta produ-
sele de asigurare facultativã (CASCO)”, a spus
reprezentantul autoritãþii de reglementare.

Societãþile autorizate sã practice asigurãri obli-
gatorii de rãspundere civilã auto (RCA) sunt ABC
Asigurãri, Allianz-Þiriac Asigurãri, Generali Ro-
mânia, Asirom, Euroins România, Astra, Om-
niasig, Carpatica Asig, Groupama, Uniqa Asigu-
rãri ºi City Insurance.

Modificãri în privinþa RCA: Pãgubiþi vorModificãri în privinþa RCA: Pãgubiþi vorModificãri în privinþa RCA: Pãgubiþi vorModificãri în privinþa RCA: Pãgubiþi vorModificãri în privinþa RCA: Pãgubiþi vor
solicita daune propriilor asigurãtorisolicita daune propriilor asigurãtorisolicita daune propriilor asigurãtorisolicita daune propriilor asigurãtorisolicita daune propriilor asigurãtori

Guvernul cere acordul FMI
sã vândã Oltchim prin
negociere cu un investitor

Guvernul va solicita Fondului
Monetar Internaþional (FMI) ºi
Comisiei Europene (CE) permisiu-
nea ca viitoarea privatizare a
Oltchim sã fie derulatã prin
negociere cu un investitor strategic
ºi nu prin licitaþie deschisã, la care
sã vinã oricine, a anunþat, marþi
seara, premierul Victor Ponta. El a
precizat, la postul B1 TV, cã
investitorul strategic va trebui sã
îºi asume datoriile combinatului,
pãstrarea locurilor de muncã,
realizarea investiþiilor ºi derularea
negocierilor pentru Arpechim. El a
admis cã problema datoriilor
Oltchim cãtre AVAS va trebui
rezolvatã înainte de a iniþia noul
proces de privatizare. Premierul a
susþinut cã ºi-ar dori la Oltchim ºi
un investitor american, englez sau
francez, dar a precizat cã investi-
torii din aceste þãri dispun deja de
propriile combinate ºi cã doar
grupul rus TISE s-a arãtat
interesat în mod concret.

Adrian Nãstase nu a obþinut
reducerea pedepsei

Tribunalul Bucureºti a respins
cererea fostului prim-ministru
Adrian Nãstase de eliminare din
pedeapsa de doi ani de închisoare
a celor ºase zile petrecute la
Spitalul Floreasca, unde fusese
internat dupã tentativa de sinuci-
dere, judecãtorul admiþând
argumentele Parchetului. Decizia
Tribunalului poate fi contestatã de
Nãstase la Curtea de Apel Bucu-
reºti, care va tranºa definitiv
aceastã chestiune. „Perioada de
spitalizare nu poate fi calculatã ca
executatã dacã persoana condam-
natã îºi provoacã afecþiunile
pentru care necesitã internare”, a
spus, marþi, procurorul de ºedinþã.

Fostul procuror general al Româ-
niei, Laura Codruþa Kovesi, a fost
detaºatã la Ministerul Afacerilor Ex-
terne, pentru o perioadã de trei ani,
urmând a ocupa o funcþie de Înalt
reprezentant la Misiunea României
la Bruxelles pe probleme privind re-
forma justiþiei ºi lupta anticorupþie.
Surse oficiale au declarat, pentru Me-
diafax, cã Secþia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii
a hotãrât, marþi seara, detaºarea la
Ministerul Afacerilor Externe a Lau-
rei Codruþa Kovesi, procuror în ca-
drul Direcþiei de Investigare a Infrac-

Kovesi, detaºatã într-un
post privind politici

anticorupþie, la Bruxelles
Adunarea Parlamentarã a Consiliu-

lui Europei (APCE) a decis, marþi, sã
cearã Rusiei  reluarea negocierilor cu
România privind returnarea Tezauru-
lui, precum ºi retragerea trupelor ºi echi-
pamentelor militare de pe teritoriul Re-
publicii Moldova. Informaþia a fost fã-
cutã publicã ieri, printr-un comunicat
remis agenþiei Mediafax, de cãtre se-
natorul Gyorgy Frunda, raportor al
APCE privind Federaþia Rusã. „Potri-
vit prevederilor rezoluþiei (n.r. – adop-
tatã marþi de APCE), autoritãþile ruse
sunt chemate sã-ºi îndeplineascã an-
gajamentele asumate prin Opinia nr.
193/1996 privind cererea de aderare a
Federaþiei Ruse la Consiliul Europei,
inclusiv în ceea ce priveºte continua-
rea negocierilor bilaterale cu unele sta-
te membre ale Consiliului Europei, în
vederea returnãrii proprietãþilor ºi bu-
nurilor culturale (printre care ºi proble-
ma nereturnãrii Tezaurului României,
transferat spre pãstrare pe durata Pri-

Consiliul Europei cere
Rusiei restituirea

tezaurului românesc

Ministrul Justiþiei, Mona Pivniceru
(foto), va fi primitã astãzi, la Bruxelles,
de vicepreºedintele Comisiei Europe-
ne, Viviane Reding, care deþine ºi
portofoliul pentru Justiþie, Drepturi
Fundamentale ºi Cetãþenie, la ora 9, iar
la ora 13 va urma o întrevedere cu se-
cretarul general al Comisiei Europene,
Catherine Day. Informaþia privind
aceastã întâlnire apare pe agenda sãp-
tãmânalã a oficialului Comisiei Euro-
pene. În cadrul discuþiilor va fi anta-
matã chestiunea privind procedura de
selecþie a procurorilor pentru funcþiile
de procuror general al României ºi pro-
curor ºef al Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie, pe care Comisia Europeanã o doreºte transparentã ºi credibilã, mai
ales cã mâine ar urma sã fie fãcutã publicã lista finalã a candidaþilor. În douã
scrisori transmise ministrului Justiþiei, în 11 ºi 21 septembrie, Comisia i-a preci-
zat acest lucru. Potrivit unui articol „Gândul”, Pivniceru avea programatã o
întâlnire cu Viviane Reding ºi pe 19 septembrie, pe acelaºi subiect, însã aceasta
a fost anulatã pentru cã în „agenda ministrului român a intervenit o schimbare”.

Întâlnire Pivniceru-Reding,
astãzi, la Bruxelles

þiunilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism (DIICOT)-Biroul Terito-
rial Sibiu, pentru o perioadã de trei
ani, începând de ieri, 3 octombrie.
Astfel, Kovesi urmeazã sã ocupe o
funcþie pe probleme de politici aniti-
corupþie în cadrul Misiunii României
la Bruxelles. Fostul procuror general
al României a declarat, luni, cã nu
exclude o candidaturã pentru Direc-
þia Naþionalã Anticorupþie (DNA) ºi
nici o eventualã funcþie ce presupu-
ne o activitate legatã de Mecanismul
de Cooperare ºi Verificare (MCV) sau
de activitãþi anticorupþie.

mului Rãzboi Mondial), precum ºi re-
tragerea fãrã întârziere a forþelor milita-
re ruse ºi a echipamentului acestora de
pe teritoriul Republicii Moldova”, pre-
cizeazã Frunda în comunicat. Tezaurul
României, evacuat în Rusia în timpul
Primului Rãzboi Mondial, includea, pe
lângã multe obiecte de patrimoniu, 91,2
tone de aur, nerecuperate pânã acum,
ºi care sunt evaluate în prezent la 3,2
miliarde de euro. Din aceastã cantitate,
circa 90% erau monede de aur, iar 10%
aur fin, sub formã de lingouri. Toate
acestea au fost transportate în Rusia
þaristã cu scopul de a le proteja de ar-
mata germanã, care ocupase o parte
însemnatã a României. Dupã revoluþia
bolºevicã din octombrie 1917, puterea
sovieticã a sechestrat tezaurul ºi a re-
fuzat restituirea integralã a acestuia.
Cea mai mare parte din el a rãmas la
Moscova, iar acest fapt rãmâne un
subiect sensibil în relaþiile diplomatice
dintre România ºi Rusia.

ªeful Oficiului Participaþiilor Sta-
tului ºi Privatizãrii în Industrie
(OPSPI), Remus Vulpescu, ºi-a anun-
þat, ieri, demisia din funcþie. Anunþul
a fost precedat de o plângere penalã
înaintatã de acesta lui Dan Diacones-
cu, pentru înºelãciune în cazul priva-

tizãrii Oltchim. Mai exact, Vulpescu a
sesizat Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie  cu privi-
re la sãvârºirea de cãtre Dan Diaco-
nescu a infracþiunii de inºelãciune cu
consecinþe deosebit de grave în ca-
zul privatizãrii eºuate a Oltchim.

Vulpescu a demisionat din fruntea OPSPI

Preºedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat, marþi searã, dupã ºedinþa
conducerii USL, cã Uniunea îºi va
lansa toþi cei 450 de candidaþi la
alegerile parlamentare pe 17 octombrie,
în Bucureºti. „Pe data de 17 octombrie
vom avea lansarea. Lista se lucreazã
acum. Numãrul era stabilit de la
Murighiol, iar cum se lucreazã pe
candidaturi. Sper sã se finalizeze
discuþiile pe candidaturi în seara asta,
dacã nu, mai continuãm mâine”, a spus
Ponta. Lansarea candidaturilor USL va

coincide cu congresul PPE, organizat la
Bucureºti în perioada 17-18 octombrie.

Preºedintele PSD a evitat sã
precizeze, marþi searã, dacã senatorul
independent Mircea Geoanã va
candida în colegiul sãu din Dãbuleni,
el arãtând cã nu a avut o nouã
discuþie cu acesta ºi cã ar fi foarte bine
dacã fostul lider al social-democraþilor
ar candida din partea USL. Surse din
PSD au precizat pentr Mediafax
cã actuala conducere a partidului nu
agreeazã o nouã candidaturã a lui

Geoanã în colegiul din
Dãbuleni, propunerea
avansatã acestuia fiind o
candidaturã pentru un post
de senator, cu susþinerea
USL, pe locurile PSD, dar
într-un colegiu din Bucureºti,
cel mai probabil din Sectorul
5. Pânã marþi searã, poziþia lui
Geoanã era de a nu renunþa
la candidatura sa în colegiul
din Dãbuleni.

USL îºi lanseazã candidaþii la
parlamentare pe 17 octombrie
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

În timp ce lucrãrile la Sala Poli-
valentã se apropiau de sfârºit, con-
structorii au ajuns la concluzia cã
nu vor putea amenaja locurile de
parcare ºi spaþiile verzi care erau
incluse în proiect ºi au solicitat

Primãriei Craiova sã rezolve pro-
blema terenului din vecinãtate. Au-
toritãþile locale au constatat, la rân-
dul lor, cã terenul era privat ºi nu
putea sã-l foloseascã decât în urma
cumpãrãrii lui. În 2011, s-au înce-

put procedurile de achiziþie a su-
prafeþei de 709 metri pãtraþi. Mu-
nicipalitatea era interesatã, mai în-
tâi, sã vadã care este valoarea de
piaþã a terenului ºi a cãutat o firmã
de evaluatori acreditaþi care sã sta-
bileascã acest lucru. Expertiza a
ajuns pe mâna firmei Lero Advan-
cer Consulting, din Bucureºti, care
a pus la dispoziþie raportul cerut,
în martie 2012.

Un teren cu douã preþuri
În raportul de evaluare primit,

municipalitatea craioveanã avea la
dispoziþie douã preþuri pentru cum-
pãrarea terenului. Conform evalua-
torului, în urma folosirii metodei
comparaþiei, suprafaþa în cauzã are
o valoare de piaþã de 901.500 de
lei, echivalentul a 207.000 de euro.
Folosindu-se o a doua metodã, cea
a extracþiei, s-a stabilit cã acelaºi
teren poate avea ºi o valoare mai
mare, de 910.500 de lei, echivalen-
tul a 209.056 de euro. Ca sã nu exis-
te dubii cu privire la aceste preþuri
propuse, raportul de evaluare se
încheie cu menþiunea cã aceste
sume sunt cele mai bune estimãri
pentru valoarea proprietãþii. Cum
aleºii locali sunt însã cei care tre-
buie sã decidã preþul pe care sã se
meargã, raportul de expertizã a fost
supus, conform procedurilor, la vot.

Consilierii au respins raportul
de mai multe ori

Achiziþia nu a mers în linie
dreaptã. Când au dat cu ochii de
cifrele respective, aleºii locali s-au
îndoit cã terenul valoreazã aºa de
mult. Dupã discuþii în plen, pro-
iectul privind însuºirea raportului
a fost respins. Autoritãþile l-au re-
pus încã o datã pe ordinea de zi,
dar s-a dovedit cã, între timp, con-

silierii nu-ºi schimbaserã optica. ªi,
din nou, s-a votat împotriva aces-
tui raport. Vãzându-se pusã în
aceastã situaþie, municipalitatea a
solicitat, la rândul ei, evaluatorului
sã revinã asupra cifrelor. Experþii
de la SC Lero Advancer Consul-
ting SRL nu ºi-au modificat nici ei
datele, susþinând în continuare cã
preþurile pe care le-au comunicat

sunt cele corecte, fiind rezultatele
unor formule de calcul.

Ultima ofertã
La sfârºitul lui septembrie, pro-

prietarii au venit la Primãria Cra-
iova ºi au fãcut o propunere pen-
tru soluþionarea pe cale amiabilã a
situaþiei. La a doua rundã de ne-
gocieri, aceºtia propun sã-ºi vân-
dã terenul cu 275 de euro pe me-
tru pãtrat, faþã de 292 de euro, cât
fusese în prima ofertã. Pentru în-
treaga suprafaþã, municipalitatea
ar trebui sã plãteascã  suma de
194.975 de euro, cu 12.025 de
euro mai puþin decât la prima ofer-
tã. Fiindcã Primãria Craiova sus-
þine cã nu are în cont disponibilã
decât o sumã de 7 miliarde de lei,
proprietarii au înaintat ºi oferta ca
banii sã poatã fi achitaþi în douã
rate. Pentru prima ratã, terenul se
vinde la suma de 215 euro pe
metru pãtrat ºi se achitã pânã la
data încheierii actului de vânzare-
cumpãrare, iar cea de-a doua ratã
este în cuantum de 60 de euro pe
metru pãtrat ºi se va plãti pânã la
sfârºitul lunii martie 2013.

Proprietarii trimit
faxuri cãtre CNI

De aceastã datã, proprietarii au
ca aliat chiar pe cei de la CNI. Îna-
inte sã depunã oferta la Primãria

Craiova, pe 24 septembrie, proprie-
tarii au trimis companiei o adresã
prin fax, plângându-se cã atât ve-
chea, cât ºi noua administraþie, nu
îºi dau interesul sã soluþioneze pro-
blema terenului, aducându-le lor
prejudicii. În aceeaºi adresã, pro-
prietarii îi pun în vedere CNI cã
”aceasta este ultima încercare de
soluþionare pe cale amiabilã, ur-

mând ca noi sã sesizãm organele
de cercetare”. În aceeaºi zi, CNI
trimite Primãriei Craiova o adresã,
expediatã tot prin fax, prin care îi
cere sã rezolve pe cale amiabilã
problema cu proprietarii, în caz
contrar, compania spunând cã se
vede obligatã sã ridice construcþii-
le care existã pe acest teren.

Cumpãrãtorul Viorel Gãinã
Avocatul Viorel Gãinã este pro-

prietarul care deþine cel mai mult
teren în zonã, 397 de metri pã-
traþi din cei 709 fiind ai lui. El a
intrat în scenã în august 2008,
când telenovela terenurilor de la
Polivalentã încã nu luase amploa-
re. Dupã mai multe înfãþiºãri în
instanþã, proprietarii de drept reu-
ºiserã sã-ºi redobândeascã, în
urma unei decizii a ICCJ, tot te-
renul de 4.013 de metri pãtraþi,
Primãria Craiova refuzând iniþial
sã îi punã în posesie. În acelaºi
an, 2007, se încep demersurile
pentru refacerea Sãlii Polivalente
ºi li se ia pe o suprafaþã de 709
metri pãtraþi, care se împrejmu-
ieºte cu un gard. Un an mai târ-
ziu, avocatul Gãinã decide sã
cumpere teren în zonã ºi îºi tre-
ce în proprietate mai mult de ju-
mãtate din aceastã suprafaþã, deºi
era inutilizabilã.

ªi într-un caz ºi-n altul,
Primãria e bunã de platã

Pentru cã nu putea sã-ºi valo-
rifice terenul, avocatul Gãinã s-a
îndreptat cãtre instanþa de jude-
catã. În numele proprietarilor,
printre care ºi el, acesta a cerut
Primãriei Craiova despãgubiri de
1,9 miliarde de lei, drept prejudi-
ciu pentru faptul cã terenul pe care
se aflã situate proprietãþile nu a
putut fi folosit în perioada iulie
2007 – iulie 2011, urmând ca suma
sã fie împãrþitã între ei ulterior.
Dosarul se aflã pe rolul Judecãto-
riei Craiova, însã conflictul poate
fi stins. Printre condiþiile negociate
cu municipalitatea, proprietarii
spun cã sunt dispuºi sã renunþe la
aceste pretenþii financiare, retrã-
gându-ºi cererea de chemare în ju-
decatã, dacã li se acceptã oferta
de preþ. Ca oferta sã fie mai atrac-
tivã, proprietarii îi spun munici-
palitãþii cã transferul dreptului de
proprietate pentru suprafaþa de
709 metri pãtraþi se va face la mo-
mentul încheierii actului de
vânzare-cumpãrare.

Avocatul Viorel Gãinã, care deþine jumã-
tate din terenul pe care Primãria Craiova
trebuie sã-l cumpere la Sala Polivalentã,
îºi negociazã din nou preþul cu consilierii.
Pentru a se convinge cã aceºtia nu-l vor
mai refuza, aºa cum s-a întâmplat pânã

acum, avocatul a solicitat CNI sã intervi-
nã. Presatã sã termine lucrarea, nici com-
pania nu a întârziat sã acþioneze. Asigurat
din toate pãrþile, avocatul Viorel Gãinã a
venit imediat cu ultima oferã: cu 17 euro
mai puþin pe metru pãtrat!

Primãria Craiova joacã dupã cum cântã Gãinã!Primãria Craiova joacã dupã cum cântã Gãinã!Primãria Craiova joacã dupã cum cântã Gãinã!Primãria Craiova joacã dupã cum cântã Gãinã!Primãria Craiova joacã dupã cum cântã Gãinã!
În problema terenurilor de la Polivalentã,
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Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a judecat, sãptãmâna trecutã, recur-
surile procurorilor, dar ºi ale inculpa-
þilor Horaþiu Vili Ene ºi Adrian Costel
Marinescu declarate împotriva deci-
ziei penale nr. 176 din 18 mai 2012 a
Curþii de Apel Craiova. Instanþa su-
premã a dispus anularea înscrisuri-
lor falsificate de inculpaþi ºi a respins,
ca nefondate, recursurile declarate de
Marinescu ºi de Ene împotriva acele-
iaºi decizii. În acest fel, primul dintre
ei rãmâne cu pedeapsa de 2 ani închi-
soare cu suspendare, iar al doilea cu
cea de trei ani închisoare cu executa-
re, din pedeapsa aplicatã fiind dedu-
sã durata prevenþiei de la 31 mai 2011
la 26 septembrie 2012 (când s-a pro-
nunþat sentinþa definitivã).

Primul dosar – instrumentat
în 2011

Craioveanul Horaþiu Vili Ene a fost
reþinut pe 31 mai 2011 pentru comite-
rea infracþiunii de evaziune fiscalã,
prejudiciul creat de acesta bugetului
de stat prin sustragerea de la plata

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Craioveanul Horaþiu Vili Ene, de 41
de ani, a fost condamnat definitiv la trei
ani de închisoare cu executare, pentru
evaziune fiscalã, în urma deciziei pro-
nunþate sãptãmâna trecutã de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. Partene-
rul sãu de dosar a primit doi ani de
închisoare cu suspendare. Între timp,
la Tribunalul Dolj se judecã un alt do-

sar în care este inculpat Horaþiu Vili
Ene, alãturi de alte patru persoane, tot
pentru evaziune fiscalã. Bãrbatul, care
a ajuns dupã gratii pe 31 mai 2011, este
în acest moment încarcerat în Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã Craiova,
iar procurorii au obþinut mandat de
arestare preventivã pe numele sãu ºi
în cel de-al doilea dosar.

taxelor ºi impozitelor fiind de peste
1,1 milioane lei, dupã cum anunþau
anchetatorii la momentul respectiv.
Din cercetãrile efectuate de poliþiºtii
Serviciului de Investigare a Fraude-
lor din cadrul IPJ Dolj, în colaborare
cu ofiþeri ai SIPI Dolj, sub coordona-
rea unui procuror din cadrul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Segar-
cea, s-a stabilit cã Horaþiu Vili Ene, în
calitate de administrator al SC ECV
Craiova, a derulat diverse activitãþi
comerciale, în perioada 2007-2009,
fãrã a întocmi documentele contabi-
le legale, prin activitatea infracþiona-
lã creând un prejudiciu bugetului de
stat de 1.173.557 lei. Prin firma res-
pectivã bãrbatul achiziþiona cereale
de la persoane fizice, pe care ulterior
le vindea, fãrã a evidenþia în conta-
bilitate veniturile obþinute. În
schimb, pentru a se sustrage de la
plata TVA ºi a impozitului pe profit,
acesta întocmea facturi fiscale ficti-
ve. Din anul 2009, bãrbatul ºi-a mu-
tat operaþiunile pe alte societãþi co-
merciale, înfiinþate cu diverse per-

soane, însã a continuat ºi activitatea
ilicitã. Pe 31 mai 2011, poliþiºtii au
descins la locuinþa bãrbatului, dar ºi
la domiciliile altor persoane suspec-
tate cã i-ar fi complici la activitatea
infracþionalã, fiind descoperite ºi ri-
dicate în vederea cercetãrilor înscri-
suri, chitanþe ºi facturi cu care s-au
umplut patru saci. Documentele cu
pricina au fost folosite de oamenii
legii pentru continuarea verificãrilor
la toate societãþile în care Horaþiu
Ene a fost partener sau administra-
tor, deoarece îl suspectau pe bãrbat
cã ar fi achiziþionat cereale ºi de pe
piaþa comunitarã, pe care ulterior le-
a valorificat fãrã a înregistra în con-
tabilitate veniturile obþinute. De alt-
fel, în urma acestor verificãri, a reie-
ºit cã bãrbatul a fost sprijinit pe par-
cursul activitãþilor desfãºurate de
Costel Adrian Marinescu. Acesta era
administrator al unei firme “fanto-
mã”, înfiinþatã pentru activitatea in-
fracþionalã desfãºuratã de Ene, mai
precis furniza facturi fictive pentru a
se putea sustrage de la plata TVA ºi
a impozitului pe venit.

Al doilea dosar – pe rolul
Tribunalului Dolj

Tot pe baza documentelor ridicate
la percheziþiile din 2011, continuând
ancheta, anul acesta, pe 4 aprilie, pro-

curorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Segarcea au solicitat instanþei
de judecatã arestarea preventivã a
inculpaþilor Daniel Andi Sfîrlogea,
Romulus Mihart, Horaþiu Vili Ene,
Claudia Ene ºi Liviu Marius Cãlines-
cu sub aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de evaziune fiscalã, încasarea sau
plata dividendelor din profituri ficti-
ve, transmiterea fictivã a pãrþilor so-
ciale deþinute într-o societate în sco-
pul sustragerii de la urmãrire penalã.
Probatoriul administrat în cauzã, pe
parcursul urmãririi penale, a relevat cã
inculpaþii, în mod repetat au consti-
tuit societãþi comerciale prin interme-

Poliþiºtii craioveni au fost anunþaþi,
luni dimineaþa, în jurul orei 3.30, prin 112,
de Maria Sãndulescu, de 21 de ani, din
Craiova, cã a surprins doi tineri necunos-
cuþi în timp ce încercau sã sustragã com-
bustibil din autoturismul sãu marca Seat,
parcat în faþa imobilului în care locuieºte.
Un echipaj de poliþiºti din cadrul Secþiei
3 Craiova a ajuns la faþa locului, stabi-
lind, din primele cercetãri, faptul cã sus-
pecþii au forþat capacul ºi buºonul rezer-
vorului cu o ºurubelniþã, au încercat sã
scoatã combustibil, însã n-au mai apu-
cat, pentru cã a apãrut tânãra, astfel cã
au abandonat lângã maºina ei ºurubelni-
þa, un bidon din plastic ºi un furtun. Fata
chiar a încercat sã-l opreascã pe unul din-
tre hoþi, care a urcat în autoturismul Vol-
kswagen cu care veniserã la furat, agã-
þându-se de mânerul uneia dintre portie-
re, însã dupã ce a fost târâtã câþiva metri

Poliþiºtii doljeni
cautã o tânãrã de 15
ani, din judeþul Gorj,
datã în urmãrire la nivel
naþional în acest
moment, întrucât a fost
externatã de la Spitalul
Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova,
sãptãmâna trecutã, ºi
nu a mai ajuns la
domiciliu.

În cursul zilei de
duminicã, 30 septem-
brie a.c., Aurica
Munteanu, din Craiova
i-a sesizat pe reprezentanþii IPJ Dolj cã, pe 28 septem-
brie, nepoata sa, Irina  Ion-Munteanu, în vârstã de 15
ani, care locuia efectiv, de ceva vreme, în satul
Biduleºti, comuna Dãnciuleºti, judeþul Gorj, împreunã
cu concubinul ei, a fost externatã din Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, însã nu este de gãsit.
Tânãra nu a venit nici la locuinþa bunicii, în Craiova,
dar nu a ajuns nici la concubin, în Gorj, motiv pentru
care a ºi fost anunþatã Poliþia. Bunica tinerei dispãru-
te a povestit cã aceasta venise la spital pentru un
control, deoarece era însãrcinatã în 20 de sãptãmâni
(aproximativ 5 luni), ºi nimeni nu-ºi poate explica
unde a dispãrut.

Semnalmentele fetei sunt 1,50 metri înãlþime,
constituþie astenicã, greutate de 45-50 kg, pãr lung,
ochi albaºtri, iar ultima datã când a vãzut-o bunica sa
era îmbrãcatã cu o pijama de culoare roz. Reprezen-
tanþii IPJ Dolj fac apel la persoanele care pot oferi
date ºi informaþii despre minorã sã contacteze cea mai
apropiatã unitate de poliþie sau sã apeleze numãrul
unic de urgenþã 112.

diul cãrora au derulat tranzacþii comer-
ciale generatoare de venituri, neevi-
denþiate în contabilitate ori au înre-
gistrat tranzacþii fictive în scopul de-
naturãrii obligaþiilor fiscale datorate
bugetului de stat, iar ulterior pentru a
împiedica verificãrile financiare, au
concesionat sau preluat fictiv pãrþile
sociale ale societãþilor. Au primit man-
date pe 4 aprilie doar Sfârlogea, Mi-
hart ºi Horaþiu Ene (care era deja în-
carcerat), însã toþi cinci au fost trimiºi
în judecatã, dosarul fiind înregistrat
la Tribunalul Dolj pe 27 aprilie a.c., ur-
mãtorul termen de judecatã fiind sta-
bilit pentru 15 octombrie a.c.

Au vrut sã-ºi facã plinul golind rezervorul
unei maºini

Un craiovean de 25 de ani a fost reþinut în cursul
zilei de marþi, pentru 24 de ore, sub acuzaþia de

tentativã la tâlhãrie, dupã ce, luni dimineaþa, împreu-
nã cu un prieten, au fost surprinºi de proprietara
unei maºini chiar în timp ce voiau sã-i goleascã

acesteia rezervorul de combustibil. Tânãrul a urcat
repede în maºina cu care veniserã, ca sã disparã,
însã femeia s-a agãþat de mânerul portierei, fiind

târâtã câþiva metri, pânã când a renunþat la încerca-
rea de a-l opri. Ieri, craioveanul a fost prezentat

Judecãtoriei Craiova, care a luat faþã de el mãsura
obligãrii de a nu pãrãsi localitatea de domiciliu, tot în

libertate fiind cercetat ºi „partenerul” sãu.

ºi s-a lovit destul de rãu, a renunþat.
În cursul zilei de marþi, în urma activi-

tãþilor specifice desfãºurate de poliþiºtii
Compartimentului Furturi Auto din cadrul
Secþiei 3, au fost identificaþi autorii fap-
tei, stabilindu-se cã este vorba despre La-
urenþiu Dinu, de 25 de ani, ºi Florin Cã-
ciularu, de 18 ani, ambii din Craiova, care
au fost ridicaþi ºi aduºi la sediul Secþiei
pentru audieri. „Prin extinderea cercetã-
rilor s-a stabilit cã suspecþii s-au depla-
sat în zona respectivã cu un autoturism
la volanul cãruia se afla tânãrul de 25 de
ani, rolul acestuia fiind de a asigura paza
locului faptei, în timp ce tânãrul de 18 ani
încerca sã sustragã combustibil. În mo-
mentul în care au fost surprinºi de craio-
veancã, cel din urmã a fugit pe jos, iar
celãlalt cu maºina, însã partea vãtãmatã
s-a prins cu mâinile de mânerul uneia din-
tre portierei, alegându-se cu leziuni ce ne-

cesitã pentru vindecare 7-8 zile de îngri-
jiri medicale, dupã cum rezultã din certifi-
catul medico-legal prezentat”, a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

În baza probelor strânse, poliþiºtii l-au
reþinut pe Laurenþiu Dinu pentru 24 de
ore, acesta fiind introdus în arestul IPJ
Dolj pentru comiterea infracþiunii de ten-
tativã la tâlhãrie, în timp ce Florin Cãciu-
laru este cercetat, în stare de libertate,
pentru tentativã la furt calificat. Ieri, Dinu
a fost prezentat Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova ºi instanþei cu pro-
punere de arestare preventivã, însã ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova au luat faþã
de el mãsura obligãrii de a nu pãrãsi loca-
litatea de domiciliu pe o perioadã de 29
de zile. Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova conti-
nuã cercetãrile în cauzã pentru stabilirea
întregii activitãþi infracþionale a celor doi.
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Excelenţa Sa,  ambasadorul
Franţei la Bucureşti, Philippe Gus-
tin, aflat, marţi, la Craiova, într-o
vizită „de explorare”, dacă terme-
nul e potrivit, a evocat, între alte-
le, relaţiile vechi, de tradiţie, între
această zonă geografică – Doljul –
şi ţara sa. Nu greşea deloc şi nu
avea cum, fiindcă ar fi fost impar-
donabil, deşi se gândea precumpă-
nitor la c olaborarea fertilă de la
Oltcit, însă puţine alte zone geo-
grafice ale ţării, exceptând Capita-
la,  pot invoca identice punţi de
confluenţă culturală. Un francez,
Jean Yves Conrad, a publicat, în
2005, o c arte cu un titlu flatant
„Roumanie, capitale...  Paris”
(„Paris, capitala... României”), apă-
rută şi în româneşte, la Editura „Ju-
nimea”, 2006. Autorul a căutat în
arhive şi biblioteci, a colindat, la
pas, străzi şi cimitire pentru a găsi
urmele sau însemnele unor intelec-
tuali de calibru, compatrioţi de-ai
noştri, cu aport consistent în pro-
movarea unor legături osmotice
durabile. Nu a existat vreodată un
complex al românului la Paris. Aşa
ceva nu se discută. Anna de Noail-
les era prinţesa Brâncovenu, cu
moşii la Brâncovenii Romanaţiului
şi „pasărea măiastră” a poeziei în
suflet, devenită la Paris contesa
Mathieu de Noailles, binecunoscu-
tă în mediile elevate. Martha Bibes-
cu va rămâne – şi în România, şi

MIRCEA CANŢĂR

În căutarea timpului pierdut...
în Franţa – prinţesă şi devine, în
1931, prima femeie-comandor a
Legiunii de Onoare. S-a bucurat de
admiraţia lui Claudel şi Marc el
Proust. Celebra actriţă Elvira Po-
pescu, din Caracal, prăpădită la 12
decembrie 1993, cu funeralii de

amploare, recompensată cu titlul
de comandor al Legiunii de Onoa-
re, fusese co-director al Teatrului
„Marigny” de pe „Champs-Elyse-
es” şi directoare la „Theatre de
Paris”. Cu sculptorul Constantin
Brâncuşi, cel puţin, revendicat, în
egală măsură, francezii sunt mândri
că acest geniu s-a afirmat la Paris,

iar românii că s-a născut la Hobi-
ţa, în Gorj, trecând o vreme şi prin
Craiova. Nu putem să-i omitem pe
Mircea Eliade, cunoscut în lumea
universitară academică şi scriito-
ricească, Eugen Ionescu, devenit
membru al Academiei Franceze,
Emil Cioran şi putem continua până
la... Ştefan Kovacs, o vreme se-
lecţionerul „Cocoşului galic”. Pa-
risul s-a dovedit o gazdă primitoa-
re pentru emigraţia politică şi inte-
lectuală românească. Poate printre
ultimii români cu vocaţie europea-
nă, impuşi în peisajul intelectual
parizian, se află Valentin Lipatti şi
Dan Hăulică, deşi mulţi alţii doresc
acest statut şi printre ei graficianul
Eugen Mihăiescu. Fireşte, nu pu-
tem trăi într-o autosufic ienţă,
uneori narcisistă. RFI ne îndeam-
nă să consultăm site-ul Ambasadei
Franceze şi ce constatăm: Franţa
investeşte în România, iar Româ-
nia trimite bursieri în Franţa. De-
calajul e trist. Francofoni fiind, şi
de acest preţios detaliu s-a convins
inclusiv ambasadorul francez Phi-
lippe Gustin, atât preşedintele Con-
siliului Judeţean, Ion Prioteasa, cât
şi prefectul de Dolj, Elena Costea,
dovedind că stăpânesc limba lui
Voltaire, ne-am îndepărtat, fără nici
un motiv, mult de Paris şi nu cred
că ne-am găsit prieteni noi mai buni
decât francezii. În egală măsură,
se resimte şi răceala, dacă nu indi-

ferenţa Parisului faţă de Bucureşti,
inclusiv în mult discutata proble-
mă Schengen. În substanţa legă-
turilor noastre organice cu Franţa
s-au amestecat ingrediente de tot
felul. Chiar şi actualmente, când
atât premierul francez, Jean-Marc
Ayrault, cât şi cel român, Victor
Ponta, sunt socialişti, nu resimţim
vreun reviriment. Şi dureros este
faptul că Parisul nu se distinge prin
vreun gest tandru faţă de Bucu-
reşti, într-un moment în care ar fi
nevoie. Prin circumstanţele cunos-
cute din a doua parte a verii. Când
inclusiv secretarul general al PS,
Martine Aubry, f iica lui Jacques
Delors, pe s fârşit de mandat, la
28 octombrie a.c. , la congresul de
la Toulouse,  urmând a preda
funcţia lui Harlem Desir, nu i-a
replic at c onaţionalului Joseph
Daul, liderul grupului PPE în Par-
lamentul European. Şi Franţa ră-
mâne Franţa la nivelul Uniunii Eu-
ropene. În rest, vizita Excelenţei
Sale, Philippe Gustin, la Craiova,
merită salutată la cel mai cordial
mod c u putinţă. Şi fiindcă am po-
menit de Marcel Proust, fost bun
prieten al Marthei Bibescu, al lui
Anton Bibescu, până la familiari-
zarea cu mirajul Corc ovei vitico-
le, de lângă Strehaia, ne-am putea
opri asupra s imbolisticii titlului
unei opere monumentale a sc rii-
torului,  „A la re che rche du

Mircea Geoană, senator de Dolj:

„Îmi reafirm intenia clară de a candida
în Colegiul Dăbuleni-Segarcea”

USL îşi va lansa candidaţii la alegerile
parlamentare pe 17 octombrie

Ştiut fiind faptul că Marian Vanghelie a
fost unul dintre pesediştii care s-au opus ve-
hement ca Mircea Geoană să fie exclus din
PSD, în ultimele zile
au apărut informaţii
conform cărora se-
natorul de Dolj ar pă-
răsi Colegiul Dăbu-
leni-Segarc ea şi ar
c andida pentru un
nou mandat în Secto-
rul 5 Bucureşti. Zvo-
nul a fost infirmat de
Mircea Geoană, care
spune că nu are nici
un motiv întemeiat
pentru a se despărţi de
oamenii din aceas tă
zonă a judeţului Dolj.

„Referitor la zvo-
nurile apărute în ultima perioadă, îmi rea-
firm intenţia clară de a candida în Colegiul
Dăbuleni-Segarcea-Bechet, pe care îl repre-
zint de 8 ani în Senatul României. Nu există
nici o raţiune sau motiv plauzibil care să în-
trerupă relaţia de prietenie şi loialitate cu

După ce preşedintele PSD, Victor Ponta, a anunţat că relaţia cu senato-
rul de Dolj Mircea Geoană s-a normalizat şi că acesta va candida susţinut
de USL, au apărut tot mai multe zvonuri că politicianul nu ar mai fi inte-
resat de Colegiul Segarcea-Dăbuleni, ci de unul din Bucureşti. Ieri, Mir-
cea Geoană a negat acest zvon, declarând că o candidatură a sa în Cole-
giul Dăbuleni-Segarcea a fost stabilită şi la nivelul PSD Dolj.

oamenii din această zonă şi cu colegii şi co-
legele mele din PSD Dolj. Această soluţie de
continuitate a fost convenită şi la nivelul fac-

torilor de decizie din
PSD Dolj şi este do-
rită de publicul şi ac-
tivul PSD ş i USL.
Cred că a fost şi o
confuzie la mijloc.
Nu am primit o ofer-
tă de a candida nici
din partea organizaţiei
PSD Bucureşti, nici
din partea lui Marian
Vanghelie. Am primit,
în schimb, oferte din
alte trei judeţe de a
candida din partea
PSD, pe care le-am
declinat”, a declarat

Mircea Geoană, care, în august, spunea că el
nu a plecat niciodată din PSD şi că se consi-
deră în continuare un social-democrat, ară-
tând că va candida pentru un nou mandat la
Senat în acelaşi colegiu.

MARIN TURCITU

Copreşedintele USL Victor Ponta decla-
ra c ă miercuri (ier i – n.r. ) este ultima zi în
care organizaţiile judeţene ale PSD trebuie
să s tabilească toate candidaturile, asta pen-
tru că data de 17 octom-
brie a fos t stabilită pen-
tru lansare: „Pe data de
17 octombrie vom avea
lansarea. Lista se lucrea-
ză acum. Numărul era
stabilit de la Murighiol,
iar cum se lucrează pe
candidaturi.  Sper să se
finalizeze discuţiile pe
candidaturi în seara asta
(marţi – n.r.), dacă nu,
mai continuăm mâine
(miercuri – n.r. )”.

Surse din cadrul USL

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat că Uniunea Social Liberală
îşi va lansa toţi cei 450 de candidaţi
la alegerile parlamentare pe 17
octombrie, în Bucureşti. Evenimen-
tul va coincide cu Congresul PPE,
care va fi organizat la Bucureşti în
zilele de 17 ’i 18 octombrie. Surse
din Uniune au declarat că lansarea
candidaturilor ar urma să aibă loc pe
Naţional Arena, ceea ce ar însemna
că vor fi prezenţi cel puţin 50 de mii
de militanţi şi simpatizanţi.

au declarat pentru presa centrală că USL pre-
găteşte un „spectacol grandios” pe Naţional
Arena pentru lansarea candidaţilor. La eveni-
ment ar urma să participe aproximativ 50-
60.000 de persoane, ceea ce ar însemna o
adevărată demonstraţie de forţă, probabil ca
mai mare organizată în ultimii 22 de ani.

USL îşi doreşte o lansare grandioasă a can-
didaţilor la alegerile parlamentare şi pentru
că, în acelaşi timp, la Palatul Parlamentului
va avea loc Congresul popularilor europeni
şi doreşte în acest fel se le demonstreze aces-
tora adevărata valoare şi putere de organi-
zare. La spectacolul de pe National Arena
vor fi invitaţi lideri importanţi ai familiei li-
beralilor europeni, dar şi ai celei socialiste.
La ultimul mare miting organizat de USL au
participat 20.000 de persoane.

MARIN TURCITU

temps perdu”. Fiindcă s-a pier-
dut timp preţios, după sufoc anta
simpatie a Parisului, din ultimele
zile ale lui decembrie ’89 şi înce-
putul anului următor, ca să nu mai
adăugăm că vizita lui Francois
Mitterrand la Bucureşti a fost pri-
ma a unui şef de stat european,
promiţând îmbrăţişarea Franţei.
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Producþia de porumb a scãzut cu 60% în acest an
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Cifra de afaceri din comerþul cu
amãnuntul, cu excepþia vânzãrilor de
autovehicule ºi motociclete, a crescut
în primele opt luni, faþã de aceeaºi
perioadã a anului 2011, atât ca serie
brutã, cât ºi ca serie ajustatã în
funcþie de numãrul de zile lucrãtoare
ºi de sezonalitate, cu 4,3%, respectiv
4,4%. Evoluþia a fost influenþatã de
creºterea comerþului cu amãnuntul al
carburanþilor pentru autovehicule în
magazine specializate (9,3%, serie
brutã), vânzãrilor de produse alimen-
tare, bãuturi ºi tutun (4,1%) ºi vânzã-
rilor de produse nealimentare (1,7%),

Afacerile din comerþul
cu amãnuntul au crescut

în primele opt luni cu 4,3%

Luna trecutã, inspectorii vamali din ca-
drul Direcþiei Regionale pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale Craiova, direcþiile ju-
deþene pentru accize ºi operaþiuni vamale
ºi birourile vamale din subordine, au des-
fãºurat mai multe acþiuni specifice de ve-
rificare ºi control privind respectarea le-
gislaþiei fiscale ºi vamale în vigoare.

Peste 1,1 milioane lei – valoarea
totalã a bunurilor confiscate

Luna trecutã,

Producþia de porumb din acest an totalizeazã circa
4,7 milioane de tone, în scãdere cu 60% faþã de
nivelul de aproximativ 11,7 milioane de tone înre-
gistrat anul trecut, conform estimãrilor Ministerului
Agriculturii. Potrivit datelor MADR, anul trecut pro-
ducþia de porumb a fost de aproximativ 11,7 mili-
oane de tone, ceea ce înseamnã cã o scãdere a
acesteia cu 60% ar coborâ producþia cu 7 milioane
de tone, pânã la 4,7 milioane de tone. Conducerea
ministerului spune cã producþia de grâu a fost, în
acest an, de 4,9 milioane de tone, faþã de media
ultimilor trei ani de 5,3 milioane de tone.

Din partea Comisiei Europe-
ne, un reprezentant va discuta
despre agriculturã ca formã
inovativã de suport ºi dezvol-
tare de programe tematice.
Rãzvan Popa, de la Fundaþia
ADEPT, va prezenta tema
„Înalta valoare naturalã, be-
neficii pentru biodiversitate
ºi economie localã”, iar Cristi
Papp, de la WWF România, va
expune tematica legatã de
„Arii protejate, provocãri ºi
oportunitãþi”. Tot în prima zi
ai conferinþei tematice, Mircea
Vergheleþ, directorul Parcului
Naþional Piatra Craiului, va
vorbi despre „Sistemul de arii
protejate din România ºi re-
þeaua de parcuri din Car-
paþi”. Livia Rãducescu, de la
Societatea Ornitologicã din Ro-
mânia, va creiona câteva „Lec-

þii învãþate din proiecte de
agromediu”.

Vor fi expuse ºi studii de caz,
primul de cãtre Asociaþia Cal-

ve – creºterea oilor folosind
tehnici prietenoase cu natura.
Cel de-al doilea aparþine Aso-
ciaþiei Valea Barcãului – albi-

ne ºi fructe uscate din mediu
curat, fãrã poluare, studiu pre-
zentat de Alin Prunean, iar cel
de-al treilea studiu de caz pre-
zentat la Sibiu va fi cel legat
de creºterea animalelor în zonã
cu agriculturã cu înaltã valoa-
re naturalã. Prima zi se va în-
cheia, bineînþeles, cu o sesiune
de discuþii ºi concluzii.

Trei ateliere de lucru

Cea de-a doua zi va fi orga-
nizatã pe ateliere de lucru. Pri-
mul va consta în „Monitoriza-
rea politicilor agriculturii cu
înaltã valoare naturalã”, fi-

ind moderat de reprezentantul
MADR; cel de-al doilea va fi
moderat de Rãzvan Popa, de la
Fundaþia ADEPT – „Politici
de suport pentru agricultura
cu înaltã valoare naturalã
dupã 2013” ºi ultimul atelier
din cadrul manifestãrii de la
Sibiu va fi moderat de Erika
Stanciu, de la ProPark – „In-
formaþii, sfaturi ºi educaþie
pentru fermierii care practi-
cã agriculturã cu valoare
naturalã ridicatã”. La finele
celei de-a douã zi va avea loc
evaluarea conferinþei ºi se vor
trage concluziile.

Timp de douã zile, astãzi ºi mâine, se
va desfãºura la hotelul Ibis din Sibiu,
cea de-a patra conferinþã organizatã
în cadrul proiectului „Înfiinþarea ºi spri-
jinirea reþelei naþionale de dezvoltare
ruralã”. Conferinþa, care va avea ca

temã „Agricultura cu înaltã valoare
naturalã în România dupã 2013”, va
strânge laolaltã 100 de participanþi, ce
vor analiza situaþia de agromediu în
perioada curentã ºi prioritãþile pentru
perioada urmãtoare.

„Agriculturã cu înaltã valoare naturalã„Agriculturã cu înaltã valoare naturalã„Agriculturã cu înaltã valoare naturalã„Agriculturã cu înaltã valoare naturalã„Agriculturã cu înaltã valoare naturalã
în România dupã 2013”în România dupã 2013”în România dupã 2013”în România dupã 2013”în România dupã 2013”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Aceste acþiuni s-au soldat cu
aplicarea de amenzi contraven-
þionale în cuantum de 633.200
de lei, constatarea unor sume
care urmeazã sã fie încasate la
bugetul statului  de peste
211.400 de lei ºi reþinerea în
vederea confiscãrii a urmãtoa-
relor bunuri: 2.615.840 de bu-
cãþi de þigarete ºi 9,5 kg tutun
mãrunþit, 2.260 de litri produ-
se energetice, 659 de litri bãu-
turi alcoolice, peste 400 de bu-
cãþi articole textile ºi 7 kg ca-
fea. Bunurile nu aveau docu-

mente de provenienþã sau nu prezentau
marcaje fiscale româneºti, în conformi-
tate cu prevederile legale în vigoare. „Va-
loarea totalã a bunurilor reþinute în vede-
rea confiscãrii, în luna septembrie 2012,
de inspectorii vamali este de aproximativ
1.119.576 de lei”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al DRAOV Craiova.

potrivit datelor anunþate recent de
Institutul Naþional de Statisticã (INS).
În august, faþã de luna anterioarã,
afacerile din comerþul cu amãnuntul,
cu excepþia comerþului cu autovehicu-
le ºi motociclete, a urcat ca serie
brutã cu 4,7%, datoritã creºterii
vânzãrilor de produse alimentare,
bãuturi ºi tutun (7,6%), comerþului
cu amãnuntul al carburanþilor pentru
autovehicule în magazine specializate
(6,8%) ºi vânzãrilor de produse
nealimentare (1,2%). Comparativ
cu august 2011 indicatorul este mai
mare cu 4,9%.
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Acţiunile de control demarate
odată cu începutul anului şcolar de
Direcţia de Sănătate Publică (DSP)
Dolj au scos la iveală faptul că o
bună parte din unităţile de învăţă-
mânt sunt departe de a le oferi ele-

vilor condiţii decente. În continua-
re, în mediul rural, în multe dintre
şcoli, toaletele se găsesc în spatele
curţii şi par mai degrabă nişte con-
strucţii improvizate din lemn. Când
vine vorba de respectarea norme-
lor elementare de igienă, orice dis-
cuţie pare inutilă. Şi mai îngrijoră-
tor însă, concluzia inspectorilor
sanitari este că, în unele cazuri,
toaletele sunt periculoase şi pentru
integritatea fizică a elevilor, prezen-
tând risc de accidentare.

Două unităţi de
învăţământ
preşcolar au fost
închise

Astfel de probleme au fost des-
coperite la două unităţi de învăţă-
mânt preşcolar din satul Ochişor
– comuna Braloştiţa şi din satul
Macrea – comuna Argetoaia, care
au fost închise. Inspectorii sani-
tari au sesizat că acestea funcţio-
nează în clădiri particulare, degra-
date. În plus, curtea de joacă este
comună cu cea a proprietarilor, iar
grupul sanitar este, de fapt, o sim-
plă groapă, acoperită cu o con-
strucţie de lemn ce prezintă risc
de accidentare pentru preşcolari.

Tot cu ocazia acestor controa-
le, au fost retrase autorizaţiile de
funcţionare la Grădiniţa nr. 17 din
Craiova, Grădiniţa nr. 1 şi Grădi-
niţa nr. 4 din Calafat, Grădiniţa nr.
5 şi Grădiniţa nr. 3 din Băileşti. În
cazul acestora, reprezentanţii DSP
Dolj au sesizat că funcţionează în
clădiri vechi, degradate, cu fisuri

O treime din şcolile
doljene, fără
autorizaţie sanitară

Toalete insalubre, clădiri gata să se prăbuşească
în orice moment şi multă mizerie. Asta au descope-

rit inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică în
urma controalele efectuate în şcolile doljene. Pen-

tru nu mai puţin de 220 de unităţi de învăţământ
aceştia nu au acordat autorizaţie sanitară de funcţi-

onare chiar dacă de la începutul anului şcolar au
trecut deja trei săptămâni. În plus, două unităţi de

învăţământ preşcolar au fost închise, iar pentru mai
multe grădiniţe au fost retrase autorizaţiile sanita-

re de funcţionare. Tot în această perioadă de început
de an şcolar, în urma controalele efectuate de me-

dici la clase s-a descoperit că sute de elevi s-au
întors din vacanţă cu râie şi păduchi.

în pereţi şi plafoane, iar grupurile
sanitare sunt degradate. Deficien-
ţe la acoperişul clădirilor, dar şi
grupuri sanitare inadecvate au fost
descoperite şi la unităţile de învă-
ţământ neautorizate. Adică la Gră-

diniţa Bucovicior, Grădiniţa Suha-
ru, Grădiniţa Ciocane, Grădiniţa
Novacu, Grădiniţa – Şcoala cu cla-
sele I-IV Vela, Grădiniţa –Şcoala
cu clasele I-IV Schitul şi Şcoala
Argetoaia – localul vechi.

Per ansamblu, din cele 728 de
unităţi de învăţământ şcolar şi
preşcolar doljene, 11 din mediul
urban şi 209 din mediul rural nu
au în prezent autorizaţie sanitară de
funcţionare.

Sute de elevi cu
râie şi păduchi

Ca şi cum nu ar fi fost de ajuns,
peste 380 de elevi au revenit din
vacanţă cu râie şi păduchi, iar alte
câteva sute s-au întors cu boli con-
tagioase. Cazurile au fost
descoperite de medici, în
unităţile de învăţământ,
odată cu începerea nou-
lui an şcolar. Probleme au
fost deopotrivă în unită-
ţile de învăţământ din
mediul urban, cât şi în
cele din mediul rural.

Medicii şcolari au de-
pistat pe parcursul tria-
jului epidemiologic  nu-
meroase cazuri de pedi-
culoză şi scabie. Nu au
lipsit însă nici situaţiile în
care aceştia au diagnos-
ticat afecţiuni mai grave,
aşa cum ar angina – care
poate provoca boli la ni-
velul plămânilor, scarla-
tina sau varicela.

Potrivit reprezentanţi-
lor Direcţiei de Sănătate

Publică Dolj, scopul triajului epi-
demiologic este acela de a contro-
la elevii care vin din afara comuni-
tăţii şi pot aduce cu ei diverse afec-
ţiuni,  unele cu potenţial infecto-
contagios. Controlul se face, în fie-
care clasă, de medicul şcolar sau,
după caz, de medicul de familie şi
cadrele didac tic e. Fiec are copil
este întrebat dacă a avut proble-
me. Cei care sunt identificaţi cu
afecţiuni sunt scoşi în afara comu-
nităţii şcolare până se vindecă. În
tot acest timp primesc tratament.

748 de elevi,
diagnosticaţi cu
probleme de
sănătate

Conform reprezentanţilor Direc-
ţiei de Sănătate Publică Dolj, triajul
epidemiologic, după vacanţa de vară
din acest an, s-a realizat în 191 de
şcoli din unităţi de învăţământ şi
creşe din mediul urban şi 585 din
mediul rural. Din cei 122.840 de co-
pii înregistraţi în documentele şco-
lare şi la creşe au fost examinaţi
94.027, probleme fiind depistate la
748 dintre aceştia. Potrivit medici-
lor, în urma controalelor a fost des-
coperit un caz de scarlatină, unul
de varicelă, trei cazuri de gripă şi
171 de cazuri de angină.

Surpriza neplăcută este însă că,

în cazul a zece dintre copiii exami-
naţi, doctorii au descoperit scabie
sau râie, aşa cum se spune în ter-
meni populari. Cele mai multe sunt
cazurile de pediculoză (păduchi),
acestea fiind întâlnite la 186 de elevi
din oraş şi la 190 de copii din rural.

Igienă, fără
acces la apă
curentă şi
canalizare

Lipsa de igienă a elevilor poate
fi considerată şi un rezultat al fap-
tului că sunt destule unităţi de în-
văţământ care încă nu au acces la
reţeaua de apă curentă şi canaliza-

re. Medicii spun că afecţiunile ca-
uzate de igiena precară sunt de cele
mai multe ori c ontagioase. Din
acest motiv, este necesară o su-
praveghere pe o perioadă cât mai
îndelungată a întregii comunităţi
şcolare. În mediul urban sarcina le
revine medicilor şcolari, însă nu-
mărul acestora nu permite de fie-
care dată efectuarea triajului epi-
demiologic.

Şi mai greu este în comunităţile
din mediul rural, unde responsabi-
litatea monitorizării elevilor aparţi-
ne medicilor de familie, care tre-
buie însă să se ocupe, în acelaşi
timp, de toate categoriile de bol-
navi, din localitatea respectivă. În

plus, pe agenda de lucru figurează
în mod obligatoriu şi deplasări la
domiciliul pacienţilor, ceea ce de
multe ori înseamnă şi parcurgerea
câtorva kilometri, dintr-o comună
într-alta, în funcţie de aria în care
au responsabilităţi. În aceste con-
diţii, es te dificil ca un medic de
familie să reuşească verif icarea
medicală a elevilor, mai mult de
două ori pe an, la începutul fiecă-
rui semestru.

Pagină realizată de RADU ILICEANU
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“În concordanþã cu prevede-
rile Codului fiscal, se actualizea-
zã nivelurile impozitelor ºi taxe-
lor locale, precum ºi amenzile
aplicabile începând cu anul fis-
cal 2010, prin elaborarea unui
nou proiect de hotãrâre a Gu-
vernului, începând cu anul fis-
cal 2013, cu rata inflaþiei pen-
tru perioada de 3 ani de la ulti-
ma indexare, respectiv 16,05%
pentru anii 2010-2012”, se ara-
tã nota de fundamentare a pro-
iectului de Hotãrâre.

Ministerul estimeazã cã, prin
indexarea la inflaþie a impozite-
lor ºi taxelor locale, veniturile bu-
getelor locale vor creºte cu
531,62 milioane de lei în urmã-
torii trei ani.

În urma majorãrii, valoarea
impozabilã a unei clãdiri cu ca-
dre din beton armat sau cu pe-
reþi exteriori din cãrãmidã arsã
va creºte de la 806 lei/mp la 935
lei/mp în cazul spaþiilor dotate
cu instalaþii electrice ºi de cana-
lizare ºi de la 478 lei/mp la 555
lei/mp în cazul clãdirilor nera-
cordate la astfel de utilitãþi. Pen-
tru clãdirile cu pereþii exteriori
din lemn, valoarea impozabilã va
urca de la 219 lei/mp la 254 lei/
mp, în cazul existenþei utilitãþi-
lor, ºi de la 137 lei/mp la 159
lei/mp, fãrã utilitãþi.

Majorarea se va aplica ºi în
cazul taxelor pentru eliberarea
certificatelor, avizelor ºi autori-
zaþiilor, pentru folosirea mijloa-

Impozitele, amenzile ºi taxele localeImpozitele, amenzile ºi taxele localeImpozitele, amenzile ºi taxele localeImpozitele, amenzile ºi taxele localeImpozitele, amenzile ºi taxele locale
vor creºte cu 16,05% din 2013vor creºte cu 16,05% din 2013vor creºte cu 16,05% din 2013vor creºte cu 16,05% din 2013vor creºte cu 16,05% din 2013

Impozitele, amenzile ºi taxele
locale vor creºte cu 16,05% de la
începutul anului viitor, reprezen-
tând rata inflaþiei cumulatã pen-
tru perioada 2010-2012, conform

unui proiect de Hotãrâre al Mi-
nisterul Finanþelor, fiind aºtepta-
te venituri suplimentare anuale
de 531 milioane lei în urmãtorii
trei ani.

celor de reclamã ºi publicitate,
pentru spectacole, pentru ope-
raþiuni judiciare, pentru elibera-
rea ºi preschimbarea actelor de
identitate, pentru înmatricularea
autovehiculelor, pentru elibera-
rea titlurilor de proprietate, pre-
cum ºi în cazul limitelor minime
ºi maxime ale amenzilor aplica-
te persoanelor fizice.

Pentru motorete,  scutere,
motociclete, autoturisme, au-
tocare, autobuze, microbuze,
tractoare ºi vehicule grele, im-
pozitele nu au fost indexate în-
trucât de la data adoptãrii lor
au trecut mai puþin de trei ani,
valorile rãmânând astfel ne-
schimbate.

Conform Codului Fiscal, im-
pozitele ºi taxele locale sunt in-

dexate o datã la trei ani, þinând
cont de evoluþia ratei inflaþiei de
la ultima modificare. Ultima ac-
tualizare a taxelor ºi impozitelor
locale a fost aplicatã începând
cu anul 2010.

Proiectul prevede cã autoritã-
þile administraþiei publice locale
vor completa, modifica sau abro-
ga hotãrârile adoptate privind sta-
bilirea impozitelor ºi taxelor loca-
le pentru anul 2013 în termen de
45 de zile de la data publicãrii Ho-
tãrârii în Monitorul Oficial.

Totodatã, de la 1 ianuarie 2013
se va abroga Hotãrârea Guvernu-
lui din anul 2009 privind niveluri-
le pentru valorile impozabile, im-
pozitele ºi taxele locale, precum
ºi amenzile aplicabile începând cu
anul fiscal 2010. (Mediafax)

Toate mamele sunt invitate
sã ia parte sâmbãtã, 6 octom-
brie, la o întâlnire cu Andreea
Marin-Bãnicã ºi specialiºtii
din ªcoala Mamelor, care se
va desfãºura la Filarmonica
“Oltenia” începând cu ora
17.30. În cadrul evenimentu-
lui, mãmicile vor putea sã
poarte discuþii libere cu
Andreea Marin-Bãnicã ºi
echipa de specialiºti despre
problemele pe care le pot
întâmpina în relaþia cu copi-
lul, în viaþa de familie, despre
gãsirea echilibrului între viaþa
de familie ºi profesie ºi
despre dorinþele ºi drepturile
tuturor femeilor. Intrarea este
gratuitã.

“Noi ºtim cã, a fi mamã e o
minune, dar uneori înseamnã
ºi provocãri cãrora e greu sã

le faci faþã. Te aºteptãm
indiferent de vârsta pe care o
are copilul tãu, poþi fi mamã
în devenire, mamã de nou
nãscut, de adolescent sau de
adult. Problemele apar la
orice vârstã. Nu vom vorbi

doar despre tine în relaþia cu
copilul tãu, ci ºi despre tine
ca femeie, partenerã de viaþã,
ca om cu visuri ºi dorinþe
proprii”, este îndemnul
organizatorilor.

ALINA DRÃGHICI

Biserica „Sfântul Calinic de
la Cernica”, din cartierul cra-
iovean Valea Roºie, a desfã-
ºurat în aceastã perioadã pro-
iectul „Rechizite pentru vii-
torul lor educaþional”. Eno-
riaºii au adunat rechizite ºco-
lare, printre care ghiozdane ºi
caiete, iar voluntarii ºi asisten-
þii sociali ai bisericii, alãturi de
pãrintele paroh Marin Albu, le-
au oferit unui numãr de 60 de
copii cu vârste între 7 ºi 15
ani, care provin din familii cu
posibilitãþi financiare reduse.

„Prin acest proiect am dorit sã aducem o bucurie în sufletele
elevilor ce provin din familii defavorizate, cu risc de abandon ºco-
lar. A început anul ºcolar ºi sunt elevi care nu au rechizite, nu au o
camerã a lor, nu au îmbrãcãminte corespunzãtoare pentru a mer-
ge la ºcoalã. Noi am încercat, cu puþinele noastre mijloace, sã-i
ajutãm, sã încercãm sã-i mobilizãm ºi pe ceilalþi enoriaºi din paro-
hie în aceastã acþiune caritabilã. Ca de fiecare datã, credincioºii au
rãspuns cu multã dragoste acestui apel”, a spus Cristina Denisa
Velea, asistent social la Biserica „Sfântul Calinic de la Cernica”.

Proiectul „Rechizite pentru viitorul lor educaþional” este rea-
lizat pentru protecþia copilului minor ºi urmãreºte prevenirea aban-
donului ºcolar în rândul copiilor.

Rechizite pentru 60 de copii
cu posibilitãþi financiare
reduse

Aproximativ 20 de pacienþi
cu afecþiuni psihice internaþi
la Spitalul de Psihiatrie din
Poiana Mare vor merge, as-
tãzi, în pelerinaj la mai multe
mãnãstiri din judeþele Dolj ºi
Olt. Iniþiativa aparþine pãrin-
telui slujitor la Paraclisul uni-
tãþii medicale, care a menþio-
nat cã aceste ieºiri cu bolna-
vii au intrat deja în tradiþia spi-
talului. Astfel, bolnavii înso-
þiþi de cadre medicale vor vi-
zita Mãnãstirea Jitianu, Catedrala Mitropolitanã „Sfântul Dumi-
tru” din Craiova, Mãnãstirea „Sfântul Gheorghe” – Priseaca, Mã-
nãstirea Brâncoveni ºi Mãnãstirea Clocociov – judeþul Olt. „Pa-
cienþii noºtri vor avea posibilitatea sã viziteze ºi sã se roage în
lãcaºuri de cult renumite din zona de sud a Olteniei ºi sperãm ca
ºi aceastã ieºire sã fie spre folosul lor trupesc ºi îndeosebi sufle-
tesc”, a precizat pãrintele Tinel Dudãu, de la Paraclisul Spitalului
de Psihiatrie din Poiana Mare.

Pelerinaj la mãnãstiri
din Dolj ºi Olt pentru
bolnavii cu afecþiuni psihice

Preoþii din judeþele Dolj ºi
Gorj vor participa, în perioa-
da 1-13 noiembrie, la o se-
rie de conferinþe pastoral-
misionare de toamnã, sub
genericul „Îngrijirea bolna-
vilor, în strânsã relaþie cu
Taina Sfântului Maslu”.
Conferinþele vor fi organi-
zate la nivelul protoieriilor ºi
vor consta în prezentãri de
referate, urmate de discuþii
pe tema stabilitã. „În con-
textul declarãrii de Sfântul Sinod a anului 2012 ca an al Tainei
Sfântului Maslu ºi al îngrijirii bolnavilor, vom aborda în cadrul
întâlnirilor noastre preoþeºti problematica îngrijirii persoanelor
aflate în boli ºi suferinþe din perspectiva relaþiei cu Taina Sfân-
tului Maslu”, a precizat pãrintele protopop Teodor Ciontu, de
la Protoieria Craiova Nord. Conferinþele vor fi precedate de
sãvârºirea Sfintei Liturghii ºi prezidate de ÎPS Irineu, Arhiepi-
scopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei.

Încep conferinþele
pastoral-misionare
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Cazarea în cãminele Univer-
sitãþii din Craiova a fost finali-
zatã marþi, 2 octombrie a.c.
Pentru acest an, au fost puse
la dispoziþia studenþilor 3.100
de locuri, în 11 cãmine, iar pânã
în prezent au fost soluþionate
toate cererile depuse de tineri.
Ca urmare a faptului cã unii stu-
denþi ºi-au gãsit alte locuri de
cazare ºi au renunþat la cele re-
partizate în cãmin, au rãmas li-
bere 50 de locuri. Pentru aces-
tea, studenþii pot depune în con-
tinuare cereri de cazare ºi tre-
buie sã prezinte urmãtoarele do-
cumente: carte de identitate
(douã copii xerox), adeverinþã
de student pentru studenþii din
anii al II-lea, al III-lea ºi al IV-
lea, carnet de student sau legitimaþie de con-
curs pentru studenþii din anul I, adeverinþã
de salariat pentru cei cu pãrinte cadru di-
dactic ºi contravaloarea taxei de timbru fis-

50 de locuri libere în cãminele50 de locuri libere în cãminele50 de locuri libere în cãminele50 de locuri libere în cãminele50 de locuri libere în cãminele
Universitãþii din CraiovaUniversitãþii din CraiovaUniversitãþii din CraiovaUniversitãþii din CraiovaUniversitãþii din Craiova

Universitatea din Craiova organizeazã o
serie de manifestãri prilejuite de sãrbãtori-
rea Zilelor Facultãþii de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã, aniversarea având
loc astãzi ºi mâine. Potrivit organizatori-
lor, astãzi, între orele 9.00
ºi 12.00, în Sala Albastrã
a Universitãþii din Craio-
va are loc înmânarea di-
plomelor de absolvire,
evenimentul fiind urmat,
la ora 13.00, la sediul Fa-
cultãþii de Automaticã,
Calculatoare ºi Electroni-
cã, de inaugurarea HEL-
LA Embedded Club &
UCV – un laborator dotat
de SC HELLA SA Româ-
nia cu echipamente mo-
derne ºi performante. De
la ora 13.30 pânã la ora
15.00, studenþii partici-
panþi la programul acade-
mic HELLA ºi în cadrul

unor proiecte de cercetare studenþeascã
îºi vor prezenta lucrãrile. Manifestãrile de
astãzi se încheie la ora 15.30 cu o masã
rotundã ºi discuþii între participanþi.

ALINA DRÃGHICI

Prima ediþie din aceastã toamnã a „Întâl-
nirilor SpectActor” se va desfãºura dumini-
cã 7 octombrie, de la ora 11.00, pe scena
Sãlii „Amza Pellea” a Teatrului Naþional „Ma-

rin Sorescu”. Invitat special este Jean Aske-
nasy, profesor de neurologie la Universita-
tea Tel-Aviv, care va susþine conferinþa cu
tema „Despre humor, vãzut de un neurolog”.

Jean Askenasy s-a nãscut într-o familie
de evrei români asimilaþi din Craiova, unde a
absolvit Colegiul „Carol I”. A urmat, apoi,
cursurile Facultãþii de Medicinã din Cluj,
promoþia 1954, iar în 1969 a obþinut titlul de
Doctor în ªtiinþe al Universitãþii „C.I. Par-
hon”. A fost ºeful secþiei de Neurologie la
Spitalul 2 CFR pânã în 1972, când a emigrat
în Israel.

În prezent este preºedintele Societãþii Is-
raeliene de Cercetare a Somnului, membru
de Onoare al Societãþii Franceze de Neuro-
logie, membru al Academiei de ªtiinþe New
York ºi membru de Onoare al Academiei de
ªtiinþe Medicale Române. În 2003 a fost
decorat cu „Meritul Academic” al Academiei
Române. A scris nenumãrate articole ºtiinþi-
fice de referinþã în domeniul neurologiei ºi
al medicinei somnului.

MAGDA BRATU

Pânã pe data de 8 octombrie, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” aºteaptã
înscrieri la Concursul Naþional de Poezie
„Traian Demetrescu” – „TRADEM”,
eveniment care se va desfãºura în zilele de
27 ºi 28 octombrie, sub egida Consiliului
Local ºi a Primãriei municipiului Craiova.

Lucrãrile pentru aceastã a XXXIV-a
ediþie, constând în grupaje de cinci-ºapte
poezii, redactate (dactilografiate) în câte trei
exemplare, vor fi trimise numai prin poºtã,
pe adresa instituþiei (strada „Traian Deme-

Au mai rãmas cinci zile de înscrieri
la Concursul de poezie „TRADEM”

trescu” nr. 31, Craiova), cu menþiunea
„Pentru concurs”. Poeziile trimise nu vor
purta semnãturã, ci un „motto” ales de autor.
Plicul cu poeziile va conþine încã un plic
închis, care în loc de adresã va purta acelaºi
„motto”, iar în interiorul lui se vor menþiona
numele ºi prenumele autorului, vârsta, adresa
ºi numãrul de telefon.

La concurs pot participa creatori care nu
sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din
România ori ai altor asociaþii de scriitori ºi
care nu au publicat un volum individual de
poezie. Juriul va acorda Premiul TRADEM
(în valoare de 500 de lei), Premiul I (400 de
lei), Premiul  al II-lea (300 de lei), Premiul al
III-lea (250 de lei), un Premiu Special (250
de lei) pentru un  autor din Oltenia. Câºtigã-
torii vor fi invitaþi la Craiova pentru premiere.

Informaþii suplimentare la numerele
0351.41.33.68, 0351.41.33.69,
0723.919.750 ºi la e-mail
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” – Mediateca ºi American
Corner – organizeazã astãzi, de la ora
10.30, o activitate dedicatã Zilei Mondiale

Astãzi sãrbãtorim
Ziua Mondialã a Animalelor

a Animalelor. ªi-au anunþat participarea
preºcolarii din grupa mare „Fluturaºii” de
la Grãdiniþa Particularã „Ethos”, însoþiþi
de educatori Liliana Bãrboianu ºi Florina

Bãdicã. Ziua Mondialã a Ani-
malelor a fost iniþiatã în anul
1931, la Florenþa, ca modalita-
te de a face cunoscutã situaþia
speciilor aflate în pericol, iar în
anul 1945 a fost proclamatã ofi-
cial ca sãrbãtoare dedicatã ani-
malelor. Data de 4 octombrie a
fost aleasã ca zi aniversarã da-
toritã patronului sãu, Sfântul
Francisc de Assisi, protectorul
animalelor ºi mediului. Aceastã
zi este dedicatã onorãrii, bine-
cuvântãrii ºi protecþiei animale-
lor din întreaga lume.

MAGDA BRATU

În Sala „Nicolae Romanescu” a Bibliote-
cii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” se
desfãºoarã astãzi, ora 17.00,  în colabora-
re cu Editura „Betta” din Bucureºti, lansa-
rea celor mai recente volume semnate de
Eliza Roha ºi Marin Dumitrescu. Prozator,
dramaturg, poet ºi eseist, Eliza Roha lan-
seazã cãrþile „Eseuri ºi alte povestiri”,
„Chipuri de apã” ºi „Ultimul om” (roma-

ne), „Îndrãgostiþi de Arta Cuvântului” ºi
„Atelierul de croitorie” (teatru), iar poetul
român stabilit în Spania Marin Dumitrescu
vine în faþa publicului cu volumele de poe-
me „Muntele” ºi „Simfonia Materiei”.
Alãturi de autori, la eveniment vor fi pre-
zenþi poetul Nicolae N. Negulescu ºi edito-
rul R.N. Carpen.

MAGDA BRATU

cal – 4 lei. Pentru mai multe detalii, cei in-
teresaþi pot accesa pagina de Internet a Uni-
versitãþii din Craiova, www.ucv.ro.

ALINA DRÃGHICI
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COMENTAR IU

Prima confruntare televiza-
tã între republicanul Mitt Rom-
ney ºi democratul Barack Oba-
ma, consacratã economiei, sã-
nãtãþii, rolului guvernului ºi gu-
vernanþei, înaintea alegerilor
prezidenþiale americane din 6
noiembrie, a avut loc azi noap-
te (ora 4 AM), fiind retransmi-

sã de CNN ºi gãzduitã de Uni-
versitatea din Denver (Colora-
do). Alte douã dezbateri sunt
programate la 16 octombrie, la
New York, pe politicã internã
ºi externã, ºi 22 octombrie, la
Boca Raton (Florida), exclusiv
pe politicã externã. Cu cinci
sãptãmâni înainte de alegerile

prezidenþiale din 6 noiembrie
a.c., republicanii au motive de
îngrijorare. Barack Obama a
accentuat ecartul în statele che-
ie ºi Mitt Romney nu poate re-
monta diferenþa. Din fericire,
nu crede în sondaje, deºi ulti-
mul dintre acestea (Gallup) ara-
tã cã 63% dintre americani opi-

neazã cã Obama va fi rea-
les, faþã de 31% care cred
cã Mitt Romney va câºtiga.
În unele state. Potrivit unei
anchete sociologice ABC/
Washington Post, în statele
indecise 52% dintre electori
sunt favorabili actualului
preºedinte, faþã de 42% cât
are rivalul sãu. Dar la nivel
naþional ecartul este extrem
de sensibil între cei doi can-
didaþi: dacã alegerile ar
avea loc astãzi, 49% dintre
americani l-ar vota pe Oba-
ma ºi 47% pe Romney. Ce
se aºteaptã de la aceste
confruntãri televizate, de

acum tradiþionale, este evitarea
bâlbelor ºi erorilor de comuni-
care, de care n-au scãpat mulþi
dintre candidaþii la Casa Albã.
Luni, Mitt Romney a publicat
un articol în „Wall Street Jour-
nal”, denunþând greºelile admi-
nistraþiei Obama dupã atacul de
la Benghazi, în Libia. El a în-
cercat sã exploateze faptul cã
preºedintele a evitat folosirea
termenului de „terorism”, dar
„gãselniþa s-a dovedit zadarni-
cã, scandalul nemuºcând din-
colo de cercurile neo-conser-
vatoare”. Fireºte, este greu de
anticipat comportarea celor doi
candidaþi în dezbaterea menþi-
onatã, dar pentru unii analiºti
ºansele lui Mitt Romney sunt
destul de reduse, ºi ceea ce nu
funcþioneazã în opinia strategu-
lui republican Ed Rollins este
tocmai „mesajul”. Care nu
prinde, la care se mai adaugã
nu puþinele gafe sãvârºite pânã
în prezent.

SUA: primul duel televizat între Obama ºi RomneySUA: primul duel televizat între Obama ºi RomneySUA: primul duel televizat între Obama ºi RomneySUA: primul duel televizat între Obama ºi RomneySUA: primul duel televizat între Obama ºi Romney

Peste o mie de documente „de inte-
res”, între care unele adresate sau sem-
nate de papa Benedict al XVI-lea, au
fost gãsite la domiciliul fostului sãu
majordom, au confirmat, ieri, patru jan-
darmi ai Vaticanului, în procesul în care
Paolo Gabriele este judecat pentru furt
agravat, potrivit AFP ºi EFE. „Peste o
mie de documente de interes, originale
sau fotocopii, au fost gãsite cu ocazia
unei percheziþii, la 23 mai, ascunse prin-
tre sute de mii de hârtii diverse, la domi-
ciliul lui Gabriele”, a explicat inspecto-
rul Silvano Carli, citat de AFP. Erau unele
„documente în limbaj criptat (utilizat în
schimburile dintre secretariatul de stat

Peste o mie de documente
„de interes”, gãsite la domiciliul

fostului majordom al PapeiBulgaria întruneºte criteriile
necesare pentru a adera la
Schengen, singurul obstacol
fiind acela cã aceasta nu a fost
decuplatã de România, a
declarat ieri un politician
german. „Bulgaria întruneºte
toate cerinþele Schengen. Am
vãzut noi înºine cã graniþele
voastre sunt pãzite cu echipa-
mente de control moderne. Aþi
fãcut progrese uriaºe ºi aþi
reuºit sã rezolvaþi cea mai
importantã problemã - corupþia
la frontiere”, a declarat Man-
fred Weiss, membru al Parla-
mentului din statul german
Bavaria, citat de site-ul Novini-

România, o piedicã în calea
aderãrii Bulgariei la Schengen

te.com Potrivit lui Weiss,
singurul obstacol pentru Bulgaria
este cã aceasta nu a fost
decuplatã de România în
procesul de aderare la Schen-
gen. „Înþeleg cât de nedrept este
pentru Bulgaria sã îºi amâne
aderarea la Schengen din cauza
problemelor interne dintr-o altã
þarã. Totuºi, separarea Bulgariei
ºi României este imposibilã”, a
adãugat el. Spre sfârºitul anului,
Comisia Europeanã va elabora
un nou raport de þarã în cadrul
Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare, din cauza problemelor
interne ale României, conchide
site-ul bulgar.

ºi nunþiaturi). Erau mult mai multe do-
cumente decât cele publicate în cartea”
Sua Santita de cãtre jurnalistul italian
Gianluigi Nuzzi. Între altele, erau „zeci
ºi zeci de documente” despre Suvera-
nul Pontif, viaþa privatã ºi viaþa de fami-
lie a Sfântului Pãrinte, potrivit inspecto-
rului Carli. „Cea mai mare parte a aces-
tor hârtii nu priveau cazul Vatileaks”, a
subliniat pãrintele Federico Lombardi,
purtãtor de cuvânt al Sfântului Scaun.
Pronunþarea verdictului împotriva lui
Paolo Gabriele este prevãzutã pentru
sâmbãtã, dupã rechizitoriul ºi pledoaria
apãrãrii. Fostul majordom riscã pânã la
patru ani de închisoare.

Statele zonei euro ar trebui sã semneze
contracte cu Uniunea Europeanã (UE), în
care sã se angajeze la reforme fiscale de-
taliate, potrivit unei propuneri a UE, care
vizeazã creºterea controlului Bruxelles-ului
asupra politicilor economice naþionale. Mã-
sura, inclusã într-un raport distribuit þãri-
lor UE înainte de summit-ul din octombrie,
ar presupune ca toþi cei 17 membri sã se
angajeze la programe de politici economi-
ce ºi termene aprobate de Bruxelles, pre-
cum cele negociate cu þãrile susþinute cu
ajutoare financiare, scrie „Financial Times”
(FT). Dacã va fi adoptat, planul ar ajuta la
îndeplinirea cererilor Germaniei pentru un
control mai riguros al economiilor þãrilor
puternic îndatorate ºi fãrã programe clare
de reformã, între care Italia ºi Franþa. Pro-
punerea, vãzutã de jurnaliºtii „Financial Ti-
mes”, reflectã mãsura în care unii lideri
UE considerã cã trebuie reformatã zona
euro, prin introducerea unui proces mai cen-
tralizat de luare a deciziilor. O astfel de
schimbare, afirmã mulþi lideri politici, va
necesita schimbarea substanþialã a trata-
telor UE.

Proiectul este prima salvã în conflictul
anticipat ca urmare a încercãrilor de a da
zonei euro mai multe din puterile rezerva-
te în prezent ministerelor naþionale de Fi-
nanþe, noteazã cotidianul britanic. Împre-

unã cu un plan al ºefului Comisiei Europe-
ne, José Manuel Barroso (foto), pentru
modificarea tratatelor, propunerea pentru
contracte de reformã ameninþã cu o nouã
rundã de discuþii referitoare la cât de mul-
tã suveranitate naþionalã ar trebui sã ce-
deze statele unei instituþii supranaþionale.
Printre cele mai ambiþioase propuneri in-
cluse în document se aflã ºi crearea unui
buget central al zonei euro. Acest buget,
afirmã oficialii, ar putea fi folosit pentru a
ajuta þãrile cu probleme în timp de crizã.
Germania a susþinut
propunerea privind
bugetul multinaþio-
nal ca o cale de a
pune la un loc re-
surse, fãrã a emite
în comun datorie.
Documentul UE va
reaprinde, probabil,
ºi dezbaterea pri-
vind o Europã cu
douã viteze, scrie
„Financial Times”,
cu cele 17 state ale
uniunii monetare
îndreptându-se cã-
tre o coordonare
economicã mai
strânsã, în timp ce

restul de 10 încearcã sã-ºi gãseascã rolul
în noua uniune. Fiecare propunere este
menþionatã ca o mãsurã care urmeazã sã
fie „analizatã”. Proiectul, pregãtit de bi-
roul preºedintelui UE, Herman Van Rom-
puy, vine însã dupã ce acesta a petrecut o
mare parte din luna septermbrie cãlãtorind
în capitalele statelor din zona euro pentru
a cere opiniile liderilor naþionali, ceea ce
poate însemna cã aceste mãsuri sunt sus-
þinute de mai mulþi dintre ºefii de state sau
guverne.

UE vrea ca statele zonei euro sã semneze contracte în care se angajeazã la reforme

Mandatul secretarului
general NATO, prelungit
cu un an

Cele 28 de state membre NATO
au decis, ieri, sã prelungeascã
pânã la 31 iulie 2014 mandatul
secretarului general, Anders Fogh
Rasmussen, a anunþat Alianþa
Nord-Atlanticã. Rasmussen, fost
premier în Danemarca, a fost numit
pentru un mandat de patru ani,
începând cu 1 august 2009. „În
urma consultãrilor, aliaþii au
aprobat, ieri, un al cincilea an
pentru secretarul general, Anders
Fogh Rasmussen, prelungind
mandatul acestuia pânã la 31 iulie
2014”, a anunþat NATO într-un
comunicat. Aceastã decizie a fost
aprobatã în cadrul unui Consiliu
al Atlanticului de Nord (NAC),
care a reunit, ieri dimineaþã,
ambasadorii celor 28 de state
membre, la sediul Alianþei din
Bruxelles. „Aliaþii vor continua sã
îl susþinã pe Rasmussen în activita-
tea sa devotatã, pentru a duce la
bun sfârºit misiunile ºi obiectivele
NATO”, potrivit comunicatului.
Netanyahu va merge
în Germania pentru discuþii
despre Iran

Premierul israelian, Benjamin
Netanyahu, va merge în Germania
pânã la sfârºitul lui 2012, pentru a
discuta cu cancelarul Angela Merkel
despre dosarul nuclear iranian, a
declarat, marþi, un responsabil
israelian. Vizita se înscrie în cadrul
întâlnirilor anuale dintre miniºtri ai
guvernului israelian ºi ai celui
german. „Dosarul nuclear iranian va
constitui unul dintre subiectele ce vor
fi abordate de premier ºi de ministrul
Afacerilor Externe (Avigdor Lieber-
man) în timpul întâlnirilor”, a
declarat un responsabil israelian.
Postul public de radio a afirmat cã, în
timpul vizitei sale la Berlin, Netanya-
hu va încerca sã convingã Germania,
dar ºi pe europeni, sã stabileascã „o
linie roºie” în ceea ce priveºte
programul nuclear iranian. Israelul ºi
þãrile occidentale sunt îngrijorate din
cauza programului nuclear iranian,
temându-se, în pofida dezminþirilor
Teheranului, ca acesta sã nu ascundã
o componentã militarã.
Tentativa de asasinare
a unui general indian
în plin centrul Londrei

Poliþia britanicã a declanºat o
anchetã cu privire la tentativa de
asasinare a generalului indian
Kuldeep Singh Brar, în plin centrul
Londrei, relateazã BBC News.
Potrivit victimei, patru bãrbaþi
necunoscuþi l-au atacat cu un cuþit
ºi l-au rãnit în zona gâtului, în
seara de 1 octombrie, în timp ce se
plimba cu soþia sa în piaþa Oxford
Circus. Generalul, care a supravie-
þuit rãnilor, le-a spus anchetatori-
lor cã agresorii sãi erau îmbrãcaþi
în negru ºi purtau bãrbi lungi. El a
menþionat, de asemenea, cã a
scãpat cu viaþã numai pentru cã a
opus o rezistenþã acerbã atacatori-
lor. Brar, 78 de ani, considerã cã
incidentul a fost o încercare de
rãzbunare pentru rolul sãu în
înãbuºirea revoltei extremiºtilor
sikh în 1984. Atunci, trupe ale
armatei indiene, aflate sub
comanda sa, au cucerit prin luptã
Templul de Aur Amritsar, din
provincia Punjab, unde se refugia-
serã numeroºi militanþi separatiºti.
În timpul asediului templului,
conform datelor oficiale, au murit
cel puþin 400 de persoane, însã
grupãrile sikh contestã aceste cifre,
susþinând cã bilanþul atacului ar fi
în realitate cu mult mai mare.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ FOARTE IMPORTANT. Se aduce la cu-
noºtinþa beneficiarilor prevederilor Legii nr. 44/
1994 – Veteranii de Rãzboi ºi Vãduvelor de ve-
terani sã se prezinte la sediul filialeli noastre
din Craiova, strada “Simion Bãrnuþiu” nr. 5,
pentru a-ºi ridica biletele de transport gratuite
cuvenite pe anul 2012.  Menþionãm cã pentru
anul în curs s-au prezentat ºi au primit aceste
documente de cãlãtorie circa 41% din efectivul
filialei. Subliniem cã pentru a prim aceste bilete
de cãlãtorie cei îndreptãþiþi pot trimite ºi nea-
murile aproprate care sã aibã asupra lor legiti-
maþia de veteran, actul de identitate al titularu-
lui ºi chitanþa cã au achitat cotizaþia anualã.
Titular PRIMARIA COMUNEI TEASC anunta ela-
borarea primei versiuni a planului: P.U.G. CO-
MUNA TEASC din judetul  DOLJ  si declansa-
rea etapei de incadrare pentru obtinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul ARPM Craiova,
strada “Petru Rares” nr. 1, Craiova, judetul Dolj
si la sediul Primariei TEASC, SAT TEASC, ju-
detul DOLJ. Comentariile si sugestiile se vor
transmite in scris la sediul ARPM Craiova in
termen de 18 zile calendaristice.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Particular, vând garsonie-
rã în Bucureºti, parter stra-
dal, cu îmbunãtãþiri, în
scectorul 6. Telefon:
0752/641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere)
confort 2 cu geam termo-
pan, parchet, izolaþie inte-
rior, preþ negociabil,
60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.
Vând sau schimb garso-
nierã cu apartament. Te-
lefon: 0760/548.459.

Proprietar, vând garsoni-
erã conf. II, îmbunãtãþitã,
preþ negociabil. Telefon:
0770/556.335; 0743/
120.446.
Vând garsonierã mobila-
tã, etaj I, utilatã, zona Li-
ceului de Chimie, preþ
convenabil. Telefon:
0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, par-
ter, îmbunãtãþitã, Bucureºti,
sector 6. Telefon: 0752/
641.487.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.

Vând garsonierã 32 mp,
Vitan – Bucureºti, 34.500
euro. Telefon: 0741/
560.393; 0742/527.849.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) aparta-
ment 2 camere mobilat, lân-
gã hotel Jiul, preþ negocia-
bil. Telefon: 0741/784.417.
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 Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.

Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
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3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Ca-
lea Bucureºti, an fabrica-
þie 1980, 55 mii euro, ne-
gociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã ºi teren intra-
vilan în comuna Mischii,
sat Cãlineºti. Telefon:
0256/225.144; 0720/
307.774.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

Vând casã ºi mobilã + te-
ren 600 mp cartier Roma-
neºti, strada Aleea Târgu-
lui nr. 26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii
la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.

Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”. Te-
lefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
Vând terenintravlan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere
57 mp, preþ negociabil.
Telefon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciuper-
cã, 500 mp, 240 euro mp,
negociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500
mp, Lac Avioane. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484; 0770/947.221.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.

Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 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.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren 250 mp,
Fermierului. Telefon:
0748/038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750
mp, 1500 mp ºi 1900
mp în Vârvoru de Sus,
fiind la stradã betonatã
ºi cu toate facilitãþile, preþ
convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.

Direcþia Silvicã Dolj – Ocoalele Sil-
vice Poiana Mare ºi Amaradia, anun-
þã elaborarea primei versiuni a planu-
rilor: Documentaþie de modificare a
prevederilor amenajamentului silvic al
Ocolului Silvic Poiana Mare, UP II
Tunari. Documentaþie de modificare a
prevederilor amenajamentului silvic al
Ocolului Silvic Amaradia, UP II Fãr-
caº ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul ARPM
Craiova, str. “Petru Rareº” nr. 1,
Craiova, jud. Dolj ºi la sediul Direc-
þiei Silvice Dolj, str. Iancu Jianu, nr.
19, Craiova, Dolj.

Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul ARPM
Craova, sau la fax: 0351/407.378,
pânã la data de 19.10.2012.
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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
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Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªimni-
cu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. Telefon: 0721/
159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni
str. „Moldova”, curent,
gaze, apã. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.

Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul 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 co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb garsonierã Braz-
dã bl. G7 cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.

Schimb (vând) aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, etaj 2/4, cartier
Crihala, Drobeta-Turnu
Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

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

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

DIVERSE
Vând car bãtrânesc, sta-
re exemplarã, lãcuit, pre-
tabil terase, grãdini. Tele-
fon 0729/033.903.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jub-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã
de tãiat tablã, fabricatã la
Sibiu, hidraulicã, dimen-
siuni tãiere 2500 x 0,5
mm, preþ 15000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50
niutoni, 5000 lei ng. Re-
laþii la telefon Craiova:
0722/946.511.

Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând struguri de vin. Te-
lefon: 0751/204.343;
0751/204.361.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an
ºi 4 luni, semigrea. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând convenabil douã
calorifere oþel (tablã)
100cm/0,60 sau schimb cu
calorifere de fontã folosite.
Telefon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0733/
696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.

Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. 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,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
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Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosek-
ranz Dresden. Telefon:
0251/419.630.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re 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. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Tele-
fon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Po-
dari. Vad comercial ex-
celent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobi-
lã bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

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

DIVERSE
Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã
stoarcere, în Craiova. Te-
lefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament.
Relaþii la telefon: 0769/
477.662.

Închiriez apartament 2
camere decomandate
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0762/267.631; 0745/
062.618.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã
(depozit materiale) la
casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Particular, închiriez apar-
tament 2 semidecoman-
date, mobilat, Corniþoiu,
etaj 3. Telefon: 0743/
068.317.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã -
studentã – salariatã. Te-
lefon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în
Bucureºti – zona Dristor.
Telefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2
camere decomandat,
mobilat, etaj 2, cartier
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi uti-
litãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru în-
chiriere apartament. Te-
lefon: 0764/216.705.
Închiriez (vând) garsoni-
erã Brazdã. Rog serio-
zitate. Telefon: 0770/
973.836; 0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pen-
tru birouri, 50 mp, cen-
tral, la stradã, la curte.
Telefon: 0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

RADU ILIE – mulþu-
mesc vrãjitoarei Regi-
nei Margareta 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 obliga-
þii, doresc cunoaºtere
doamnã similarã social,
pentru convieþuire, vâr-
stã aproximativ 70 ani.
Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Domn 49 ani, cu servi-
ciu în Craiova, caut
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, chiar
ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru ajutor
reciproc. Telefon: 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. Tele-
fon: 0749/754.379.

CITAÞII
Miþã Constantin Vorel este
chemat la Judecãtoria Cra-
iova în data de 25 octom-
brie 2012, ora 8.30 în cali-
tate de pârât pentru dvorþ
cu nr. dosarului 25273/
215/2011 cu numitul 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 Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.

Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut  douã certificate
constatatoare  seria
355561 /7 .06 .2005 ,
aparþinând SC MONDO
CACCIA  SRL, J16/1227/
2005 ºi CUI 17666365.
Se declarã nule.

DECESE
Copii, nepoþii ºi strã-
nepoþii, anunþã cu du-
rere în suflet decesul
celei ce a fost CALCIU
PAULA (82 ani). În-
mormântarea va avea
loc, vineri 5 octom-
brie, ora 11.00, la Ci-
mitirul Sineasca, cu
plecare din Brazda lui
Novac, bloc G6. Dum-
nezeu sã o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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LIGA EUROPA – GRUPA E – ETAPA A II-A

Grupa A
Anji (1p) – Young Boys (0p) 19:00
Liverpool (3p) – Udinese (1p) 22:05, Dg. Sp. 3
Grupa B

Atletico M. (3p) – Plzen (3p) 22:05
Academica (0p) – Hapoel T.A. (0p) 22:05
Grupa C

Marseille (1p) – AEL Limassol (1p) 22:05
M’gladbach (1p) – Fenerbahce (1p) 22:05
Grupa D

FC Bruges (0p) – Maritimo (1p) 22:05
Newcastle (1p) – Bordeaux (3p) 22:05
Grupa F

AIK Stockholm (0p) – Dnepr (3p) 22:05
PSV Eindhoven (0p) – Napoli (3p) 22:05, Dl. Sp. 2
Grupa G

FC Basel (1p) – Genk (3p) 20:00
Videoton (0p) – Sporting L. (1p) 20:00
Grupa H

Rubin Kazan (1p) – Partizan (1p) 19:00, Dl. Sp. 1
Neftci Baku (1p) – Inter Milano (1p) 20:00, Dg. Sp. 1
Grupa I

Hapoel Ironi (1p) – Lyon (3p) 20:00
Sparta Praga (0p) – Bilbao (1p) 20:00
Grupa J

Lazio (1p) – Maribor (3p) 20:00, Dg. Sp. 2
Panathinaikos (0p) – Tottenham (1p) 20:00, Dg. Sp. 3,

Dl. Sp. 2
Grupa K

Metalist (1p) – Rapid Viena (0p) 20:00
Rosenborg (3p) – Leverkusen (1p) 20:00
Grupa L

Hannover (1p) – Levante (3p) 20:00
Helsingborg (0p) – Twente (1p) 20:00

Autoare în runda de debut a unui joc
entuziasmant la Stuttgart, unde a obþinut
un excelent 2-2, Steaua va încerca sã ia
disearã o opþiune importantã pentru acce-
derea în primãvara europeanã, mai exact
în „16-imile” de finalã ale competiþiei, fazã
bifatã în precedenta stagiune, când bucu-
reºtenii nu i-au putut însã depãºi pe olan-
dezii de la Twente.

Numai cã meciul de pe Arena Naþiona-
lã cu vicecampioana Danemarcei, FC Co-
penhaga, în fapt prima încleºtare dintr-
un ºir de trei cu grupãrile din nordul con-
tinentului, la rând venind „dubla” cu nor-
vegenii de la Molde, nu se anunþã a fi deloc
floare la ureche. Pot depune mãrturie FC
Bruges ºi Lille, formaþiile pe care danezii
le-a întâlnit în preliminariile Ligii Campio-
nilor (francezii eliminându-i greu, în pre-
lungiri), ºi chiar Molde, care deºi n-a ce-
dat decât cu 1-2 pe “Parken” în urmã cu
douã sptãmâni, a fost supusã la grele caz-
ne, rezultatul nereliefând ceea ce s-a în-
tâmplat pe teren. Principalele pericole ale
trupei pregãtite de Ariel Jacobs sunt bra-
zilienii Santin ºi Claudemir, respectiv puº-
tiul danez Andreas Cornelius (19 ani) –
autor a nu mai puþin de 10 goluri în 11
partide în competiþia internã. De altfel,
ultimii doi au punctat în succesul cu
Molde, în timp ce Santin a înscris unicul
gol al disputei cu Lille. Totuºi, fosta ad-
versarã a CFR-ului din grupele Ligii, edi-
þia 2009-2010 (ºi-au împãrþit viictoriile,

Astãzi, ora 22:05: Steaua – FC Copenhaga (Digi Sport 1, PRO TV, Dolce Sport 1) /
Molde – Stuttgart (Digi Sport 2, Dolce Sport 2)

Clasament
1. FC Copenhaga 1 2-1 3p
2. Steaua 1 2-2 1
3. Stuttgart 1 2-2 1
4. Molde 1 1-2 0
Etapa viitoare (25 octombrie):
Steaua – Molde, Stuttgart – FC Copenhaga.

Steaua, în faþa primeiSteaua, în faþa primeiSteaua, în faþa primeiSteaua, în faþa primeiSteaua, în faþa primei
bãtãlii cu nordiciibãtãlii cu nordiciibãtãlii cu nordiciibãtãlii cu nordiciibãtãlii cu nordicii

fiecare câºtigând pe teren propriu cu 2-
0) s-a despãrþit în varã de cel mai expo-
nenþial jucãtor al sãu, fratele vasluianului
Ousmane N’Doye, Daniel, transferat în
Rusia, la Lokomotiv Moscova.

Danezii þintesc victoria!
Reghe le-o taie scurt: “Echipa mea

va fi bucuroasã la final”
Într-un interviu acordat publicaþiei da-

neze Bold, mijlocaºul Thomas Kristen-
sen a declarat cã echipa sa nu va juca la
egal în meciul din aceastã searã. “Steaua
joacã într-un campionat destul de puter-
nic, unde evolueazã ºi CFR Cluj, pe care
am întâlnit-o acum câþiva ani. Nu vom
juca gândindu-ne la un egal, noi vom în-
cerca sã câºtigãm. Cã se va termina egal,
vom vedea dacã e bun sau nu în funcþie
de desfãºurarea partidei”, a spus echipie-
rul liderul din Danemarca.

De cealaltã parte, tehnicianul roº-albaº-
trilor, Laurenþiu Reghecampf, a afirmat
ieri cã îºi creioanse deja primul 11 pentru
meciul cu adversara scandinavã, dar nu
a dorit sã dezvãluie componenþa echipei,
limitându-se sã spunã doar cã “e o echi-
pã bunã, care la finalul celor 90 de minu-
te se va bucura”.

“Copenhaga e o echipã foarte bunã. Am
urmãrit meciul lor din Europa League. A
fost unul extrem de consistent, dar ne-
am fãcut o idee ºi ºtim la ce sã ne aºtep-
tãm. Dacã ei ar câºtiga ar lua o opþiune

foarte importantã de calficare, aºa cã tre-
buie sã fim atenþi. ªtim ce calitãþi au ju-
cãtorii lor ºi suntem pregãtiþi din punctul
ãsta de vedere.

Pentru noi orice meci e important. Nu
suntem obiºnuiþi sã pierdem. O victorie ne-
ar duce la patru puncte ºi am avea alte
ºanse la calificare. Pentru mine e foarte
important cã echipa joacã fotbal ºi toþi ju-
cãtorii sunt sãnãtoºi. Orice victorie a echi-
pei îi ajutã pe jucãtori sã creascã ºi sã aibã
un moral mai bun.

ªtiu echipa deja, dar nu vreau sã o
spun. Vom alinia o echipã bunã ºi care la
finalul celor 90 de minute va fi bucuroa-
sã de obþinearea celor trei puncte”, a de-
clarat Laurenþiu Reghecampf într-o con-
ferinþã de presã.

Roº-albaºtrii, cu mai multe rezerve
în formula de start

Cum peste trei zile Steaua va juca der-
by-ul cu CFR, este de aºteptat ca „Re-
ghe” sã menajeze câþiva titulari. Cel mai
probabil, stoperul Lukasz Szukala nu va fi
folosit contra danezilor. Fundaºul de 28
de ani s-a accidentat la meciul de Cupã cu
FCM Târgu-Mureº, dar a fost forþat la
întîlnirea de campionat cu Petrolul. Pen-
tru înlocuirea lui Szukala, tehnicianul ste-
list are douã soluþii: pe Florin Gardoº ºi pe
sârbul Novak Martinovici.

De asemenea, ºi Paul Pârvulescu are
ºanse mari sã fie folosit din primul minut,
în locul lui Iasmin Latovlevici. Un vot de
încredere ar putea primi ºi ex-craioveanul
Prepeliþã, cu o evoluþie bunã la Stuttgart,
în primul sãu meci ca titular dupã grava
accidentare suferitã sezonul trecut.

În faþa unei arene ce se anunþã neîncã-
pãtoare, organizatorii fiind de aºteptat,
asearã, sã suplimenteze cele 44.000 de
tichete, cele douã echipe ar putea arãta
astfel:

Steaua: Tãtãruºanu – Georgievski, Chi-
richeº, Martinovici, Pârvulescu – Pintilii,
Bourceanu – Chipciu, Prepeliþã, Tãnase –
Nikolici.

FC Copenhaga: Willand – Jacobsen,
Stadsgaard, Sigurdsson, Bengtsson – Bo-
lanos, Kristensen, Claudemir, Jorgensen –
Cornelius, Santin.

Partida va fi arbitratã de o brigadã din
Italia, condusã la centru de Luca Banti.

Programul complet
al celorlalte grupe

Dupã cea mai slabã clasare din istoria
clasamentului FIFA - locul 57 luna trecutã,
naþionala României, graþie victoriilor din
preliminariile CM 2014 cu Andorra ºi Esto-
nia, a urcat pânã pe locul 46.

Principalele ºi, totodatã, viitoarele adversa-
re ale “tricolorilor” în Grupa D a preliminarii-
lor pentru mondialul brazilian sunt mai bine
clasate. Turcia ocupã locul 36, iar Olanda se
aflã pe 6. Clasamentul este condus de
Spania, urmatã de Germania, Portugalia ºi
Argentina.

Abia revenit dupã o accidentare,
Puyol se vede nevoit sã stea iar de-
parte de gazon. La meciul cu Benfi-
ca, de marþi, din Liga Campionilor,
scor 2-0 pentru catalani, fundaºul a
cãzut pe mânâ ºi ºi-a dislocat cotul.
Verdictul medicilor, pauzã între 4 ºi
6 sãptãmâni dacã nu vor fi afectate
ºi ligamentele, caz în care va avea
nevoie de o intervenþie chirurgicalã
ce îl va þine în afara gazonului mini-
mum douã luni.

Primul meci important pe care
Puyol îl va rata va fi cel cu Real Ma-
drid, de duminicã.

România, salt de 11 locuri
în ierarhia FIFA

Puyol va rata „El Clasico”
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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.

CFR nu s-a dezis de tactica sa
nici cu Basel, Braga sau Pandurii
Târgu Jiu şi evident nici cu Man-
chester, aşa cum nu o va face pro-
babil nici cu Steaua. Baricadând pro-
priul careu cu cei 7 fundaşi de pro-
fesie şi lăsând ofensiva strict în gri-
ja tripletei Bastos-Sougou-Kapeta-
nos, cam în stilul României la World
Cup 94, Andone putea da din nou
lovitura, de data aceasta în stil mare.
Filiera braziliano-senegalezo-greacă
a funcţionat ideal pentru o reuşită
de vis în Gruia, într-o atmosferă mai
degrabă de teatru decât de meci,
ardelenii neaprinzându-se nici mă-
car când echipa lor conducea Uni-
ted-ul lui Ferguson. CFR putea tra-
ge de avantaj la nesfârşit dacă Fel-
gueiras şi Rada nu greşeau sau dacă
lui Sougou nu-i recidiva accidenta-
rea. Echipele mari sunt însă însoţi-
te de noroc precum de suporteri
peste tot în lume şi jucătorii de cla-
să nu au nevoie de multe invitaţii
pentru a-şi concretiza şansele. Van
Persie nu a dat impresia că ar fi for-
ţat prea mult pentru dubla câştigă-
toare, cum şi Manchester a părut la
îndemâna clujenilor în ultimele mi-
nute, atunci când nu mai era nimic
de pierdut. Bastos a avut ocazia unui
egal de pus în vitrină în prelungiri,
dar CFR ieşise prea târziu din de-

Cupa României –
tragerea la sorţi
a optimilor
de finală

Delta Tulcea – Rapid
CF Brăila - Oţelul Galaţi
CFR Cluj - FC Botoşani
Concordia Chiajna – Steaua
Pandurii – Dinamo
Astra Giurgiu - CS Turnu Severin
FC Braşov – Petrolul
Ceahlăul - Gaz Metan Mediaş

Grupa E: Juventus – Şahtior 1-1 (Bonucci 25 / Teixeira 23), FC
Norsjaelland – Chelsea Londra 0-4 (Mata 33, 82, David Luiz 79, Rami-
res 89). Clasament: 1. Chelsea 4p 6-2, 2. Şahtior 4p 3-1, 3. Juventus 2p
3-3, 4. Nordsjaelland 0p 0-6.

Grupa F: BATE Borisov – Bayern 3-1 (Pavlov 23, Rodionov 78,
Bressan 94 / Ribery 91), Valencia – Lille 2-0 (Jonas 38, 75). Clasament:
1. BATE 6p 6-2, 2. Valencia 3p 2-1, 3. Bayern 3p 2-3, 4. Lille 0p 1-5.

Grupa G: Benfica – FC Barcelona 0-2 (Alexis Sanchez 6, Fabre-
gas 55), Spartak Moscova – Celtic 2-3 (Emenike 41, 48 / Hooper 12,
Kombarov 71 – autogol, Samaras 90). Clasament: 1. FC Barcelona 6p 5-
2, 2. Celtic 4p 3-2, 3. Benfica 1p 0-2, 4. Spartak 0p 4-6.

Grupa H: CFR Cluj – Manchester United 1-2 (Kapetanos 14 / Van
Persie 29, 49), Galatasaray – Braga 0-2 (Ruben Micael 27, Alan 94).
Clasament: 1. Manchester United 6p 3-1, 2. CFR Cluj 3p 3-2, 3. Braga
3p 2-2, 4. Galatasaray 0p 0-3

Lucescu merita
să câştige la Torino

Mircea Lucescu şi Răzvan Raţ
rămân neînvinşi în grupa E, după
ce au terminat la egalitate pe tere-
nul campioanei Italiei, Juventus. Alex
Teixeira a şutat din unghi sub bară
pentru a deschide scorul, dar peste
două minute l-a imitat Bonucci. Pa-
trula braziliană plus armeanul Mkhi-
tarayan au împins Şahtiorul peste
„Bătrâna Doamnă”, având o mulţi-
me de ocazii, inclusiv o bară a lui
Willian în ultimul minut, iar Luces-
cu a plecat doar cu un punct de pe
„Juventus Arena”. „Un punct cu
Juventus este important şi după
această remiză suntem în c ursa
calificării. Nu e o surpriză că sun-
tem neînvinşi de 26 de meciuri, de-
oarece avem o echipă bună cu ju-
cători pe care i-am achiziţionat de
la 18 ani. Am făcut un meci bun cu
Juventus, am menţinut posesia ba-
lonului şi meritam victoria după
ocaziile pe care ni le-am creat” a
spus Lucescu.

Liga Campionilor –
etapa a doua a grupelor

CFR n-a mai ştiut să-şi apere avantajul
Pierderea lui Sougou şi erorile la golurile lui

van Persie au dus la irosirea reuşitei lui Kapetanos
fensivă, când nu-i mai avea pe Ka-
petanos, Sougou sau Aguirregaray.

Ferguson: „Am început prost,
dar rezultatul e just”

Managerul lui Manc hester,  Sir
Alex Ferguson, s-a arătat mulţu-
mit de evoluţia elevilor  săi şi l-a
remarcat pe vârful elen al clujeni-
lor, Kapetanos, aprec iind şi faza
frumoasă în urma căreia s-a mar-
cat golul CFR-ului.  „Am înc eput
prost, dar am obţinut un rezultat
bun,  care mi se pare şi just. Nu e
uşor să revii mai ales în deplasa-
re, ei ne-au făcut meciul greu. Van
Persie s -a plasat bine la primul
gol, a avut ş i puţin noroc. Kape-
tanos  s-a mişcat excelent la gol,
trebuia să ne apărăm mai bine, ori-
cum a fost o fază frumoasă făcu-
tă de gazde. Sunt jucători buni la
CFR, sunt perseverenţi, nu cedea-
ză. CFR formează o echipă ones-
tă, cu un joc bun. Noi avem acum
prima şansă la calificare şi sperăm
să rezolvăm c alificarea în meciu-
rile cu Braga” a declarat Alex Fer-
guson, care şi-a amintit şi de pri-
ma sa vizită în România, în 1981,
la un meci c u FC Argeş, pe vre-
mea când antrena formaţia sco-
ţiană Aberdeen.

van Persie:
„Al doilea a gol
e cel mai frumos
marcat
pentru United”

Autorul dublei de
marţi seara, olande-
zul van Persie, a ca-
talogat cea de-a doua
reuşită drept cea mai
frumoasă de când
joacă pentru United
şi este mulţumit de
colaborarea cu Roo-
ney, alături de care a
jucat în premieră din
start. „Al doilea gol e
probabil cel mai frumos înscris de
mine de când am venit la United.
Trebuie să-l văd din nou! Totul în-
cepe cu o pasă bună şi trebuie să-i
mulţumesc lui Wayne pentru asta.
Nu mulţi jucători pot da o aseme-
nea pasă. Când mingea a ajuns la el
am ştiut că poate pasa aşa... exact
cum îmi doream. Am vizualizat mo-
dul în care va trimite balonul. A fost
primul meci în care am jucat îm-
preună din primul minut şi am fost
foarte mulţumiţi” a declarat Van
Persie

Andone: „Am luat goluri
pe greşelile noastre”

Antrenorul CFR-ului, Ioan Ando-
ne, a admis faptul că echipa sa nu
putea obţine mai mult în faţa lui
Manchester United din cauza gre-
şelilor personale făcute în special în
cea de-a doua repriză. „Golurile lor
au fost date pe greşelile noastre. Ne-
au dominat, sunt o echipă bună, au
fost mai proaspeţi, dar nu am ştiu
să gestionăm momentul. CFR nu s-
a retras, dar a ieşit Sougou şi nu am

mai avut forţă. S-au făcut erori,
i-am spus lui Rada la final unde a
greşit”, a declarat Ioan Andone. Fun-
daşul considerat vinovat de Ando-
ne, a declarat: „Chiar speram la un
rezultat pozitiv. Manchester a pus
presiune şi uşor-uşor am început să
greşim. Ne-au împins în careu şi
acolo orice mică greşeală te costă.
Nea Ando mi-a reproşat poziţiona-
rea de la golul 2, dar cred că dacă
intram cu 1-0 aveam şansa unui
rezultat mare. Au demonstrat că şi
ei pot marca cu noroc”.


