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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

- Ne-am plns de caniculă vara
asta, dar să vezi , Popescule, cum
o să  transpirăm plătind la iarnă
întreţinerea.

Delta ACM
a investit peste
10 milioane
de euro în Dolj

eveniment / 4

Mihai Fifor:
„Guvernul Ponta

repară ce a stricat
guvernarea

Boc – Băsescu”
Ce a spus DSP-ul?

Sala Polivalentă din Craiova va fi ina-
ugurată, pe data de 10 noiembrie, cu Gala
SuperKombat Final Elimination. Organi-
zatorii promit un eveniment de excepţie,
pornind de la sală – care va arăta impeca-
bil – şi până la sportivi. În ring vor intra
vedetele KO Cătălin Moroşanu, Freddy
Kemayo, Raul Cătinaş şi Alexey Ignas-
hov. „Evenimentul va fi de 30 de ori mai
bine mediatizat decât gala lui Bute, orga-
nizată la Bucureşti. Se va transmite pe
cinci continente, pe patru în direct şi pe
unul în reluare, în 90 de ţări”, a spus
Eduard Irimia, promoterul galei. Acesta
a recunoscut că ar fi avut posibilitatea să
meargă cu acest eveniment în orice alt
oraş din Europa, dar a preferat să vină la
Craiova impresionat fiind de impactul la
public pe care l-a avut prima gală de KO,
organizată în iunie , pe stadionul „Ion
Oblemenco”. Gala va fi organizată cu un
buget de aproximativ de 500.000 de euro.

A trecut pe lângă moarte!
Vâlceancă agresată
cu sălbăticie,
operată cu succes
la Craiova

O femeie de 69 de ani, din comuna
Stroeşti, judeţul Vâlcea, se zbate în-
tre viaţă şi moarte la Secţia de Tera-
pie Intensivă a Spitalului Clinic Ju-
deţean de Urgenţa Craiova, unde a
fost adusă miercuri seara, în stare
extrem de gravă, după ce ar fi fost
lovită de mai multe ori în cap cu un
topor. Joi a fost operată, iar medicul
Alexandru Cameniţă, care a efectuat
intervenţia chirurgicală, s-a declarat
şocat de sălbăticia cu care a fost agre-
sată victima. Autori sunt doi minori,
unul de 14, altul de 16 ani.

Polivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombatPolivalenta, lansată cu Gala SuperKombat

Patriarhul Daniel, aşteptat astăzi
la aniversarea Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Craiova
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Salariaþii combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea
au primit, ieri, tichetele de masã pentru luna august,
iar liderii sindicali spuneau cã este posibil ca în cur-
sul aceleiaºi zile salariaþilor sã le fie viraþi banii pentru
avansul pe luna august. Potrivit preºedintelui interi-
mar al Sindicatului Oltchim, Corneliu Cernev, nego-
cierile cu bãncile care au blocat conturile unitãþii con-
tinuã, pentru a se acorda avansul pe luna trecutã.
„Bãncile þin conturile noastre blocate, dar sunt nego-
cieri pentru a se gãsi soluþii astfel încât oamenii sã
primeascã banii, respectiv avansul pe luna august.
Astãzi au fost date tichetele de masã pentru luna
august ºi este posibil ca tot în cursul acestei zile sã
fie virat pe carduri ºi avansul pe aceeaºi lunã. Spe-
rãm ca situaþia cu bãncile ºi conturile sã se rezolve
rapid”, a declarat, ieri, Corneliu Cernev.

Reprezentanþi ai ministerelor Economiei ºi Fi-
nanþelor, AVAS, Electrica ºi ai unor bãnci care au
de recuperat bani de la Oltchim vor înfiinþa Comi-
tetul pentru Stabilizarea Financiarã a Oltchim
(CSFO), care-ºi propune plata salariilor restante,
repornirea activitãþii ºi gãsirea unui investitor. Com-

binatul chimic va fi restructurat ºi reorganizat, iar
investitorul trebuie sã aibã o capacitate financiarã
care sã poatã asigura operarea Oltchim ºi Arpe-
chim la un nivel cât mai apropiat de capacitatea
de producþie potenþialã a acestora, potrivit unui
comunicat al Finanþelor. „S-a desprins concluzia
cã Oltchim înregistreazã în prezent o situatie
financiarã extrem de dificilã, concretizatã în
pierderi cumulate de circa 400 milioane euro
ºi datorii substanþiale, totalizând 580 milioane
euro. Toate aceste rezultate negative au fost
acumulate în ultimii 5 ani de activitate inefi-
cientã a companiei, fapt determinat, îndeo-
sebi, de gestionarea de o manierã total neco-
respunzãtoare a întreprinderii raportat la inte-
resele statului ºi ale salariaþilor”, se aratã în
comunicat. Totodatã, ieri Ministerul Econo-
miei urma sã transmitã Comisiei Europene no-
tificarea pentru acordarea unui ajutor de sal-
vare cãtre Oltchim, sprijin financiar care, con-
form normelor europene în materie, se poate
acorda unei întreprinderi aflate în dificultate,

pentru menþinerea în funcþiune pe durata elaborã-
rii unui plan de restructurare viabilã ºi durabilã a
societãþii. Dupã autorizarea acestei forme de spri-
jin financiar, ºi Guvernul poate acorda, din fon-
duri publice, un împrumut pentru relansarea acti-
vitãþii societãþii, mai aratã Finanþele.
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Ambasada SUA va fi
închisã luni

Ambasada SUA ºi Centrul
Cultural American de la Bucureºti
vor fi închise luni, 8 octombrie, cu
ocazia sãrbãtoririi Columbus Day,
informeazã misiunea diplomaticã
americanã. Toate serviciile Ambasa-
dei îºi vor relua activitatea marþi, 9
octombrie. În SUA se comemoreazã
anual, în a doua luni a lunii
octombrie, debarcarea lui Cristofor
Columb în Lumea Nouã, pe 12
octombrie 1492. Birourile instituþii-
lor guvernului federal al SUA sunt
închise de Columbus Day, la fel ca ºi
cele ale bãncilor. În ºcolile din SUA
se învaþã însã, iar cele mai multe
magazine sunt de asemenea deschise.
La New York se organizeazã în
aceastã zi o mare paradã festivã.
Blaga candideazã la Timiº,
Udrea, posibil la Neamþ

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a
declarat, joi, cã va candida la
alegerile parlamentare într-un
colegiul din Timiº, precizând cã este
posibil ca Elena Udrea sã candideze
în Neamþ ºi cã nu este certã o
candidaturã a lui Mihai Rãzvan
Ungureanu la Arad. Blaga a spus cã
a existat un conflict în Arad între
Gheorghe Falcã ºi Gheorghe
Seculici pe tema candidaturii lui
Ungureanu, dar a precizat cã nu pot
sã nu existe astfel de discuþii de
fiecare datã în apropierea alegerilor.
Tot la Arad ar vrea, însã, sã candide-
ze ºi  preºedintele Noii Republici,
Mihail Neamþu, care a declarat ieri,
pentru NewsIn, cã,,se va bate”
pentru a obþine un colegiu aici. În
cazul în care nu va fi posibilã o
asemenea candidaturã sub sigla
ARD, Neamþu spune cã existã ºi
,,varianta independenþei”. „În
continuare,, susþin punctul de vedere
pe care l-am susþinut: ca arãdean nu
pot sã candidez decât în Arad,
singura alternativã la Arad ar putea
fi Bucureºtiul. Dar eu mã voi bate
pentru Arad ºi pentru arãdeni pânã
la capãt, pânã pe 30 octombrie voi
insista sã obþin o candidaturã la
Arad în cadrul Alianþei”, a spus el.

Preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso (foto), ºi cel
al Parlamentului European, Martin
Schulz, vor veni la Bucureºti pen-
tru a discuta cu autoritãþile româ-
ne despre fonduri europene, a
anunþat premierul Victor Ponta,
arãtând cã România se aflã „pe fã-
gaºul normal” dupã criza politicã
din varã. „Trebuie sã vedem cum
facem sã nu fim pedepsiþi pentru

Barroso ºi Schulz vin la
Bucureºti pentru a discuta

despre fondurile UE Ministerul Justiþiei a publicat
ieri lista candidaþilor pentru func-
þiile de procuror general ºi ºef al
DNA, pe aceasta figurând 11 can-
didaþi, printre care Codruþa Ko-
vesi, Tiberiu Niþu ºi Claudiu Du-
mitrescu, candidatura lui Dan Voi-
nea pentru funcþia de procuror
general fiind respinsã. Potrivit lis-
tei, pentru funcþia de procuror
general al Parchetului ÎCCJ s-au
înscris: magistratul militar Gheor-
ghe Cornescu, Elena Hach,
Gheorghe Moþa, Tiberiu Niþu, fost
prim-adjunct al procurorului ge-
neral al României Codruþa Kovesi,

11 candidaþi pentru posturile de
procuror general ºi ºef la DNA

Serviciile de informaþii ar trebui
sã funcþioneze sub un control par-
lamentar, procedurã care sã fie
aplicatã ºi în cazul parchetelor ºi
al Consiliului Superior al Magistra-
turii (CSM), astfel încât sã existe
siguranþa cã aceste instituþii nu sunt
folosite în bãtãlii politice, este de
pãrere premierul Victor Ponta. El
a precizat cã nu are nimic de re-
proºat în mod special actualelor
conduceri ale Serviciului Ro-
mân de Informaþii ºi Serviciu-
lui de Informaþii Externe, dar
cã este necesar ca sistemul sã
fie reglementat. „Vorbim de un
sistem în care serviciile de in-
formaþii sã fie sub un control
parlamentar, transparent ºi
când e vorba de buget, ºi când
e vorba de operaþiuni. Exact
acelaºi lucru trebuie sã fie ºi
în ceea ce priveºte parchete-
le, controlul CSM-ului ºi sigu-

Serviciile de informaþii,
parchetele ºi CSM trebuie

sã fie sub control parlamentar

Numãrul parlamentarilor migratori s-a dublat de la un mandat la altul,
din 2000 pânã în prezent, iar în acest moment a fost atins un prag „cri-
tic”, 20% dintre parlamentari fiind predispuºi sã îºi schimbe partidul
alãturi de care au candidat în alegeri, potrivit unui studio al Institutului
pentru Politici Publice dat publicitãþii ieri. Din acest studiu reiese cã în
mandatul 2008-2012 numãrul migrãrilor a depãºit 120, înregistrându-se
ºi parlamentari ce au migrat de mai multe ori, iar - din totalul de 471 de
aleºi - 59 de deputaþi ºi 35 de senatori au schimbat cel puþin o datã grupul
parlamentar. Conform studiului, existã deputaþi care au trecut prin aproape
toate grupurile parlamentare, exemplu fiind Tudor Ciuhodaru, care iniþial
a fost înscris în PSD, apoi în PC, apoi în PNL – prin alianþa dintre PC ºi
PNL, ulterior fiind membru al UNPR. În mandatul actual, din cauza mi-
graþiei sau a demisiilor, PSD a pierdut cel mai mult (39 deputaþi, 15
senatori), fiind urmat de PDL (32 deputaþi, 19 senatori), de PNL (26
deputaþi ºi 16 senatori) ºi de UDMR (2 senatori ºi 2 deputaþi).

Numãrul parlamentarilor migratori
s-a dublat de la un mandat la altul

ranþa pentru noi toþi cã toate aces-
te instituþii de care un stat modern
are nevoie nu sunt niciodatã folo-
site în bãtãlii politice”, a spus Pon-
ta, într-o conferinþã de presã sus-
þinutã la Bratislava. Premierul a
amintit cã legea actualã stabileºte
cã pentru schimbarea conducerii
serviciilor de informaþii este nece-
sarã o propunere din partea preºe-
dintelui þãrii ºi un vot în Parlament.

Constantin Sima, Viorica Stoica.
Sima ºi Stoica s-au înscris ºi pen-
tru funcþia de procuror-ºef al
DNA. Pentru ºefia DNA s-au în-
scris: Claudiu Dumitrescu, deta-
ºat în funcþia de ºef al DLAF, Co-
druþa Kovesi, detaºatã la MAE,
Vasile Ioniþã, Ioan Irimie ºi Paula
Tãnase. Candidatura lui Dan Voi-
nea pentru funcþia de procuror
general a fost respinsã, întrucât el
nu mai este procuror, ieºind la pen-
sie în urmã cu câþiva ani, dupã ce
CSM a declanºat o anchetã împo-
triva sa în legãturã cu soluþionarea
dosarelor Revoluþiei ºi mineriadei.

lucrurile care nu au mers bine în
2010-2011 în ceea ce priveºte ab-
sorbþia fondurilor europene ºi cum
ca tocmai aceastã lipsã de perfor-
manþã a României în anii trecuþi sã
nu fie un criteriu de declasificare,
sã nu ni se spunã «Aþi avut bani,
nu aþi ºtiut sã-i folosiþi, de ce ce-
reþi mai mulþi bani în 2014-2020?»
Negocierea este foartã durã, este
ca în þarã când împarþi bugetul ºi
fiecare ministru doreºte mai mult
pentru portofoliul lui”, a spus pre-
mierul, aflat la Bratislava. El a pre-
cizat cã la sfârºitul lunii noiembrie
va fi organizat un summit extraor-
dinar al ºefilor de guvern din Eu-
ropa pe tema bugetului 2014-2020.
Ponta s-a aflat, joi ºi vineri, la Bra-
tislava, unde a participat la o nouã
reuniune a prim-miniºtrilor din sta-
tele UE membre ale grupului „Prie-
tenii coeziunii”, la care s-a discu-
tat, în prezenþa preºedinþilor CE ºi
Parlamentului European, despre
fondurile comunitare.
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Organizatorii SuperKom-
bat spun cã evenimentul de
la Craiova va fi cel mai
mare de pânã acum, ºi asta
datoritã mediatizãrii foarte
mari de care va dispune,
Gala Final Elimination
întrecând-o în audienþã chiar
ºi pe cea în care a boxat
Lucian Bute. „Evenimentul
va fi de 30 de ori mai bine
mediatizat decât gala lui
Bute, organizatã la Bucu-
reºti. Se va transmite pe
cinci continente, în 90 de
þãri, pe patru continente în
direct ºi pe unul în reluare.
Avem, la ora aceasta, în
direct Europa, Africa, Asia
ºi Australia. Începând din
octombrie ºi America de
Nord, în SUA, 74 de milioa-
ne de case ºi 52 de milioane
de utilizatori iPhone vor
vedea ºi în reluare. Ceea ce
asigurã organizatorilor
acestor evenimente o
expunere foarte mare”, a
spus Eduard Irimia, promo-
terul galei. Acesta a recu-
noscut cã ar fi avut posibili-
tatea sã meargã cu acest
eveniment în orice alt oraº
din Europa, dar a preferat sã
vinã la Craiova impresionat
fiind de impactul la public pe
care l-a avut prima galã de
KO, organizatã în iunie, pe
stadionul „Ion Oblemenco”.

Vedetele KO vor
veni la Craiova

În prim plan va fi sala ºi,
bineînþeles, gala, care va fi
organizatã cu un buget de
aproximativ de 500.000 de
euro, bani din parteneriatele
SuperKombat, drepturile de
televiziune, sponsori ºi
bilete. „Nu vrem sã fim ca
ºi niºte oportuniºti care
folosesc bugete din campa-
nii sau de sume care ar
putea sã fie contestate în
interior”. Pe 9 noiembrie,
va avea loc cântarul oficial,
la care vor participa toþi
concurenþii. Organizatorii
spun cã, dacã vremea va fi
bunã, aceastã etapã a
competiþiei se va desfãºura
afarã, în aer liber. Show-ul
va fi în salã, unde vor intra
4.000 de spectatori ºi încã
1.000 la tribuna VIP. „Pen-
tru bilete ºi alte informaþii
vã vom anunþa pe parcurs.
Presiunea va fi foarte mare
pe mesele VIP, dar cei care
vor dori sã stea în jurul
ringului vor trebui sã scoatã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Sala Polivalentã din Craiova va fi inauguratã,
pe data de 10 noiembrie, cu Gala SuperKombat
Final Elimination. Organizatorii promit un eve-
niment de excepþie, pornind de la salã – care va
arãta impecabil – ºi pânã la sportivi. În ring vor
intra vedetele KO Cãtãlin Moroºanu, Freddy
Kemayo, Raul Cãtinaº ºi Alexey Ignashov.

din buzunare alte  sume.
Oricum biletele vor costa de
cinci ori mai puþin decât în
Europa, în gale similare”, a
spus organizatorul. Referi-
tor la concurenþii care vor
urca în ring la Craiova,
Eduard Irimia a dezvãluit
faptul cã, deocamdatã, au
confirmat nume grele din
KO, precum Freddy Kema-
yo,  Alexey Ignashov,
Daniel Sam ºi Ismael
Londt. Nu vor lipsi nici
vedetele din România,
Cãtãlin Moroºanu, Rau
Cãtinaº ºi Ionuº Iftimoaie,
ultimul pregãtindu-se pentru
o revanºã cu Dzevad
Poturak.

O surprizã grea
pentru craioveni

Remy Bonjansky va fi
prezent, dar nu va pãºi în
ring. În competiþie vor intra
însã sportivi care vor câºtiga

Finala K-1 Final 16 de la
Tokyo, de pe 14 octombrie.
Eduard Irimia susþine cã,
printre alte surprize ale
galei, va fi ºi prezenþa unui
gigant în tibox-ul american,
Radu Spinghel, un craiovean
cu o staturã de invidiat.
”Are 2,2 metri, este un fel
de Semmy Schilt din KO.
Este plecat de foarte mult
timp din România. Tatãl sãu,
Gheorghe Spinghel, a fost în
prima echipã din Craiova,
din anii 50, un mare fotba-
list. ªi fiul lui sãu, Radu
Spinghel, a fost foarte
interesat cã e prima galã
care se organizeazã la

Craiova ºi va fi aici”.
Organizatorii cred cã aceas-
tã galã va fi una de lansare
pentru KO. „Are o ºansã de
promovare prin noi ºi, dacã
cei de la Gala Kombat îl vor
vedea, poate îl vor bãga într-
un meci de rezervã în marea
finalã”. Potrivit lui Eduard
Irimia, marea finalã va avea
loc pe 26 decembrie a.c. sau

25 ianuarie 2013, la New
York. „Pânã când fotbalul va
reveni în forþã în Craiova, eu
vã promit cã vã pun pe
mapamond, la acelaºi nivel
cu Tokyo ºi New York, cel
puþin ca ºi eveniment. Mai
departe, cã nu avem zgârâ-
ie-nori ºi alte lucruri pe care
le au ei pe acolo, eu zic cã
ne putem mândri cu astfel
de eveniment”.

Sala va fi gata
în 10 zile

Primarul Lia Olguþa
Vasilescu, la rândul ei
preºedintele Wako al Pro

România, a þinut sã le
mulþumeascã organizatorilor
pentru cã au acceptat sã
vinã cu gala la Craiova.
„Nu cred cã aveam nici
bani ºi nici un alt eveniment
de o asemenea anvergurã
ca sã lansãm sala. Îmi
doresc din suflet ca toþi
craiovenii sã se bucure de
acest eveniment”. Olguþa

care va plãti aceste dotãri.
Este normal sã fie aºa,
pentru cã ei trebuie sã ne
dea sala la cheie, chiar
dacã greºeala aparþine
funcþionarilor Primãriei
care, la un moment dat, au
uitat sã treacã pe o listã de
investiþii aceste lucruri. Al
doilea impediment era acel
teren care nu fusese expro-

Vasilescu le-a spus organi-
zatorilor cã va face tot ce
depinde de ea pentru ca
gala sã fie una de excepþie.
În primul rând se va ocupa
de pregãtirea sãlii. „Nu am
vrut sã promovãm acest
eveniment pânã când nu am
fost absolut convinºi cã
Sala Polivalentã poate fi
deschisã. Luni am avut o
discuþie cu directorul CNI.
Era o divergenþã între
companie ºi Primãrie vizavi
de generatorul care trebuia
cumpãrat ºi de mobilier.
Acest lucru a fost rezolvat,
în sensul cã CNI va fi cel

priat, deºi ar fi trebuit sã se
întâmple acest lucru încã
dinainte de construcþia
propriu-zisã a sãlii. Ieri s-a
reglat ºi acest impediment,
în ºedinþa de CL, deci
suntem în linie dreaptã cu
sala ºi zic eu cã va fi eveni-
mentul sportiv al anului în
România, iar pe plan inter-
naþional vom fi foarte bine
mediatizaþi”, a spus prima-
rul. În plus, gala va fi ºi un
bun prilej pentru promovarea
oraºului, evenimentul fiind
deschis cu un videoclip de
prezentare a Bãniei, pe care,
de asemenea, Olguþa Vasi-
lescu ºi-l doreºte „de efect”.
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Maria Canale, în vârstã de 69 de
ani, din comuna Stroeºti, judeþul Vâl-
cea, a fost gãsitã de copiii ei, mier-
curi seara, zãcând într-o baltã de sân-
ge, în stare de inconºtienþã, în cur-
tea gospodãriei lor. Rudele au che-
mat o ambulanþã care a preluat-o pe
victimã, ce prezenta o serie de rãni la
cap, existând suspiciuni cã ar fi fost
provocate cu mai multe lovituri de
topor. Maria Canale a fost adusã,

O femeie de 69 de ani, din comuna Stro-
eºti, judeþul Vâlcea, se zbate între viaþã ºi
moarte la Secþia de Terapie Intensivã a Spi-
talului Clinic Judeþean de Urgenþa Craio-
va, unde a fost adusã miercuri seara, în sta-
re extrem de gravã, dupã ce ar fi fost lovitã
de mai multe ori în cap cu un topor. Joi a
fost operatã, iar medicul Alexandru Came-
niþã, care a efectuat intervenþia chirurgi-
calã, s-a declarat ºocat de sãlbãticia cu care
a fost agresatã victima. Pacienta este sta-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

bilã, însã ºi-a pierdut un ochi, iar prognos-
ticul este rezervat. Procurorii din Vâlcea
l-au reþinut, ieri, pe unul dintre autori, un
minor în vârstã de 14 ani, care urmeazã sã
fie prezentat instanþei cu propunere de ares-
tare preventivã pentru tentativã la omor
deosebit de grav ºi tentativã la tâlhãrie.
Complicele sãu, tot minor, de 16 ani, va fi,
cel mai probabil, internat, pentru cã are
documente medicale din care rezultã lipsa
sa de discernãmânt.

miercuri seara, în jurul orei 22.00, la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova cu o ambulanþã din Vâlcea
ºi a fost diagnosticatã cu traumatism
cranio-cerebral acut sever, plagã cra-
nio-cerebralã cu fracturi bifrontale ºi
cu pierdere de substanþã cebrebralã.
Femeia fost stabilizatã ºi investiga-
tã, apoi a fost internatã la Secþia de
Anestezie ºi Terapie Intensivã pen-
tru neurochirurgie. În cursul zilei de

joi a fost supusã unei intervenþii chi-
rurgicale, medicii încercând sã repa-
re ce se mai putea din fruntea femeii,
care era fãcutã zob. În urma lovituri-
lor primite, atât de violente încât ºi
medicii au fost ºocaþi, Maria Canale
ºi-a pierdut ochiul drept ºi riscã sã-l
piardã ºi pe cel stâng.

 „A ajuns miercuri seara, în comã
profundã, iar ieri (n.r. – joi) am ope-
rat-o. A trebuit sã-i scoatem toatã
fruntea, pentru cã era efectiv tocatã.
N-am vãzut aºa ceva de când sunt
eu! Au fost vreo ºase-ºapte frag-
mente de os mai mari ºi câteva zeci
mai mici, pe care le-am scos cu pen-
seta. A pierdut ochiul drept ºi este
posibil sã-l piardã ºi pe cel stâng,
însã, spre surprinderea tuturor, as-
tãzi (n.r. – vineri) se prezintã bine.
Adicã este conºtientã, miºcã, ceea
ce ne bucurã foarte tare. Ce vreau eu
însã sã subliniez este cã am mai vã-
zut fracturi, dar un craniu zdrobit cu
atâta sãlbãticie nu mi-a fost dat sã
vãd. ªi, din câte am înþeles de la ru-
dele ei, a fost lovitã cu muchia unui
topor de doi tineri, unul de 14 ºi altul
de 16 ani. Asta mi se pare incredibil,
la vârsta lor sã fie atât de agresivi”,
ne-a povestit medicul neurochirurg
Alexandru Cameniþã.

Un autor reþinut, altul internat
Poliþiºtii ºi procurorii Parchetu-

lui de pe lângã Tribunalul Vâlcea au
deschis o anchetã în acest caz, con-
firmând cã femeia ajunsã în stare gra-
vã la spitalul din Craiova a fost vic-
tima unei agresiuni brutale. În urma
anchetei efectuate în cauzã s-a sta-
bilit cã miercuri, 3 octombrie a.c., doi
minori, unul de 14 ºi altul de 16 ani,
s-au deplasat la locuinþa femeii, cu
intenþia de a sustrage mai multe bu-
nuri. Maria Canale i-a surprins în
curte ºi a încercat sã scape de ei,
însã aceºtia au început sã o loveas-
cã cu pumnii ºi picioarele. La un mo-
ment dat victima a pus mâna pe un
topor pe care îl avea în magazie, însã
a fost deposedatã de el. Autorii ºi-
au dat seama apoi cã femeia îi poate
identifica, aºa cã au luat decizia de
a-i suprima viaþa, dupã cum au sta-
bilit oamenii legii în urma audierilor.
Au lovit-o repetat cu toporul, pre-
ponderent în zona capului ºi au
abandonat-o în balta de sânge în

care au gãsit-o copiii ei, crezând cã
a murit. Având în vedere halul în care
victima a ajuns la spitalul din Craio-
va, era normal ca ºi medicii legiºti
sã ateste faptul cã viaþa acesteia a
fost pusã în primejdie de leziunile
suferite. „În cauzã a fost reþinut, pe
bazã de ordonanþã pentru 24 de ore,
un minor, în vârstã de 14 ani. Aces-
ta urmeazã sã fie prezentat instanþei
de judecatã cu propunere de ares-
tare preventivã pentru comiterea in-
fracþiunilor de tentativã la omor de-
osebit de grav ºi tentativã la tâlhã-
rie”, a declarat purtãtorul de cuvânt
al Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Cel de-al doilea participant
la comiterea faptei, tot minor, de 16
ani, nu a fost reþinut pentru cã nu
rãspunde penal, neavând discernã-
mânt, dupã cum rezultã din docu-
mentele medicale care au ajuns la
anchetatori.

Între timp, rudele victimei se roa-
gã ca acesta sã-ºi revinã, atât cât va
fi posibil, dupã ce a fost atât de
aproape de moarte.

Potrivit poliþiºtilor de la Serviciul Rutier
Dolj, din primele cercetãri efectuate s-a sta-
bilit cã, ieri-dimineaþã, puþin dupã ora 6.30,
Dinu Anghel, de 25 de ani, din comuna Do-
breºti, în timp ce conducea un autoturism
Volkswagen Passat pe DN 55, dinspre Craio-
va cãtre Bechet, în comuna Roþiºte, satul
Tâmbureºti, nu a adaptat viteza de deplasare
într-o curbã la stânga ºi a pierdut controlul
direcþiei, rãsturnându-se în afara pãrþii caro-
sabile. În urma accidentului, atât ºoferul, cât
ºi Elena Randvall, în vârstã de 59 de ani, pa-
sagerã în autoturism, au suferit leziuni gra-
ve, fiind transportaþi la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, tot acolo ajungând
ºi o altã pasagerã, Vasilica Anghel, de 51 de

Un accident deosebit de grav s-a petre-
cut, ieri-dimineaþã, pe raza comunei Rojiº-
te, în satul Tâmbureºti. Douã persoane au
ajuns la spital în stare gravã, o alta a scãpat
cu leziuni uºoare, însã femeia pe care cei
trei o aduceau acasã, de la spital, a decedat.
Pentru cã nu se ºtie exact dacã ºi-a pierdut
viaþa ca urmare a accidentului sau din cau-
za afecþiunilor medicale grave de care su-
ferea, femeia decedatã a fost transportatã
la morgã, pentru efectuarea autopsiei.

ani, tot din comuna Dobreºti.
Ironia sorþii este cã cei trei veneau chiar de

la spitalul din Craiova, de unde luaserã o rudã,
pe Constantina Þenea, de 71 de ani, tot din
Dobreºti. Cea din urmã, bãtrânã ºi grav bolna-
vã, ceruse externarea fiindcã voia sã moarã
acasã, în patul ei. Din nefericire, n-a mai ajuns
acasã. În momentul sosirii echipajului de la
Rutierã la locul accidentului, Constantina Þe-
nea decedase. Însã, pentru cã nu prezenta, cel
puþin la prima vedere, leziuni provenite din
accident care sã-i fi putut provoca decesul,
cadavrul ei a fost ridicat ºi dus la morgã, unde
urmeazã sã se efectueze autopsia, pentru a se
stabili cu exactitate cauza decesului, dupã cum
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, lucrã-
torii Compartimentului de Investigarea Frau-
delor din cadrul Poliþiei Municipiului Cala-
fat fuseserã sesizaþi de conducerea Spita-
lului Municipal Calafat cã s-au trezit cu
sume lipsã în casierie. În urma cercetãrilor
demarate pe baza plângerii, oamenii legii au sta-
bilit cã Ioana Popescu, în vârstã de 53 de ani,
din Calafat, în perioada 10 septembrie 2007 – 31
august 2012, în calitate de casier al spitalului,
ºi-a însuºit suma de 74.505 de lei.

„Din primele cercetãri a rezultat faptul cã banii
proveneau din omisiunea consemnãrii în regis-
trul de casã a operaþiunilor de încasare a con-
travalorii prestãrilor medicale acordate pacien-
þilor ºi a taxei de vizitã”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj. Mai exact, femeia încasa

Angajatã a Spitalului din Calafat,
arestatã pentru delapidare

O angajatã în vârstã de 53 de
ani, de la Spitalul Municipal
Calafat, a fost arestatã joi dupã-
amiazã, sub acuzaþia de fals
intelectual ºi delapidare, dupã ce
s-a stabilit cã, în ultimii cinci ani, a
„subtilizat” peste 70.000 de lei din
banii care ar fi trebuit sã intre în
casieria unitãþii medicale.

banii de la pacienþi – fie cã era vorba despre
taxa de vizitã, fie de contravaloarea consultaþii-
lor medicale – ºi nu depunea la casierie decât o
parte, ca sã nu batã la ochi, restul intrând în
buzunarele ei.

Poliþiºtii au recuperat suma de 56.000 lei de
la Ioana Popescu, bani restituiþi spitalului, iar
în baza probatoriului administrat au prezentat-
o pe femeie Judecãtoriei Calafat, care i-a emis
mandat de arestare preventivã pe o perioadã
de 20 zile pentru sãvârºirea infracþiunilor de fals
intelectual ºi delapidare.
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Marþi, în Parlamentul Româ-
niei, a fost adoptatã legea pen-
tru aprobarea ordonanþei de ur-
genþã a Guvernului privind ma-
jorarea salariilor bugetarilor.
Momentul a trecut aproape ne-
observat din cauza circului me-
diatic legat de privatizarea Ol-
tchim a „one man show-ului
Dan Diaconescu. „Este un mo-
ment pe de-o parte politic, pe de
altã parte social pentru toþi cei
care au acordat încredere gu-
vernului USL, pentru cã prin
aceastã ordonanþã ºi implicit
prin lege se reparã ceea ce a

stricat guvernarea Boc – Bãses-
cu, tãierea abruptã a salariilor cu
25%. Practic, ordonanþa vine ºi
aduce încã 7,4% la salariile bu-
getarilor, întregind în felul acesta
cuantumul sumei care a fost tã-
iatã de fosta guvernare. Ne þi-
nem în acest fel de o promisiu-
ne pe care guvernarea USL a
fãcut-o, aceea de reîntregire a
salariilor. Spuneam cã aproba-
rea legii are un efect reparato-
riu, pentru cã toate acestea fac
parte dintr-un set de mãsuri pe
care guvernarea USL le-a pro-
mis ºi le duce mai departe. Se
redeschid spitale, am reuºit sã
aducem banii pentru însoþitorii
persoanelor cu handicap. Sãp-
tãmâna trecutã domnul deputat
Ionuþ Stroe a discutat despre
majorarea indemnizaþiei pentru
mãmici de la 75% la 85%”, a
declarat secretarul de stat în
MAI, Mihai Fifor.

Secretarul de stat în MAI Mihai Fifor, preºe-
 dintele PSD Craiova ºi viitor candidat pe un

colegiu senatorial la alegerile din 9 decembrie, îm-
preunã cu deputatul liberal Ionuþ Stroe au susþi-
nut, ieri, o conferinþã de presã la sediul USL Dolj,
în care au vorbit despre activitatea guvernamen-
talã ºi semnificaþia votului fiecãrui cetãþean din
România. Mihai Fifor, ancorat zilnic în adminis-
traþia centralã, a declarat cã într-un timp destul
de scurt Guvernul Ponta a reuºit sã repare o serie
de nedreptãþi fãcute românilor de Guvernul Boc-
Bãsescu. Social-democratul a anunþat cã în Cra-
iova nu va fi nici o problemã cu încãlzirea, pentru
cã a avut grijã, împreunã cu primarul Lia Olguþa
Vasilescu, sã rezolve situaþia din timp.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI ºi MARIN TURCITU

Mihai Fifor, secretar de stat
în cadrul Ministerului

Administraþiei ºi internelor:
“Cred cã cetãþenii nu trebu-

ie sã îºi piardã încrederea în
ideea de a merge la vot. Am dovedit anul acesta cã putem schimba
ceva în momentul în care guvernarea USL s-a instalat la Palatul Victo-
ria. Ne-am dus cu un target bine stabilit – acela de a asigura un cadru
democratic pentru desfãºurarea alegerilor locale ºi cred cã acest lucru
s-a vãzut, am reuºit sã atingem acest obiectiv. A urmat referendumul
cu problemele pe care le ºtim cu toþii, cu o varã fierbinte care pãrea cã
nu se mai terminã, cu liste electorale, cu acuzaþii din toate pãrþile, cu
votul a 7,4 milioane de români care nu a contat ºi probabil cu o frus-
trare în rândul populaþiei României. Tocmai de aceea credem cã me-
sajul pe care clasa politicã trebuie sã-l dea populaþiei þãrii este acela cã
trebuie sã continuãm sã credem în ideea exprimãrii votului pentru a
putea sã-þi desemnezi reprezentantul în Parlament. Degeaba avem pu-
terea localã dacã nu putem sã formãm o majoritate parlamentarã sta-
bilã care sã poatã sã promoveze un guvern de asemenea stabil”.

„Trebuie gãsitã soluþia
pentru deblocarea
posturile din sistemul
bugetar”

Preºedintele PSD Craiova a
anunþat, de asemenea, cã se lu-
creazã în continuare la mãsuri
care vor veni cu un plus de oxi-
gen pentru ceea ce înseamnã po-
pulaþia României: “Mã gândesc,
de pildã, la modificarea Ordo-
nanþei nr. 63 privind plafonul sa-
larial. Ne gândim la o variantã pe
care ulterior sã o discutãm cu
FMI, de a putea deschide calea

pentru angajãri în cadrul anvelo-
pei salariale. Întâlnirea de la Mu-
righiol, a fost o întâlnire la care
preºedinþii de consilii judeþene ºi
primarii de mari municipii au spus
un lucru pe care îl ºtiam cu toþii:
acela cã trebuie gãsitã soluþia sã
deblocãm posturile din sistemul
bugetar, fãrã a depãºi însã plafo-
nul salarial. ªtim cu toþii cã în
momentul de faþã sunt trei pâr-
ghii care blocheazã angajarea în
sistem. Dacã pleacã ºapte oa-
meni poþi angaja un singur om,
apoi este prevãzut un anume nu-
mãr de personal ºi mai este pla-
fonul salarial în sine. Noi cãutãm
o soluþie, fie sã eliminãm fracþia
de 1 la 7, poate sã eliminãm ºi
normativul, de aºa naturã încât
sã putem permite unui primar sau
unui preºedinte de consiliu jude-
þean sã-ºi gospodãreascã postu-
rile în interiorului sumei de bani
care este alocatã”.

Cãldura din calorifere
va “arde” mai puþin
buzunarele craiovenilor

Mihai Fifor i-a anunþat pe cra-
ioveni cã în sezonul rece nu vor
fi probleme cu încãlzirea, pentru
cã  împreunã cu primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu au rezolvat, în vara
acestui an, aceste chestiuni.
“Vreau sã îi asigur pe cetãþenii
municipiului Craiova cã nu vor fi
nici un fel de probleme legate de
pornirea încãlzirii în momentul în
care temperaturile scad. Împreu-
nã cu primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu am cãutat toatã vara soluþii
pentru a nu avea un blocaj la Cra-
iova, sã nu fim în situaþia în care
s-au aflat Galaþiul sau Iaºul. Dom-
nia sa s-a onorat de promisiunea
fãcutã în campanie ºi tariful la
gigacalorie a scãzut cu 10%.
Sãptãmâna trecutã ANR a apro-
bat aceastã scãdere de tarif ºi
totul intrã în limite normale. În
afarã de acest lucru, sperãm ca
sãptãmâna urmãtoare sã avem
studiul ISPE din care sã rezulte
care este cea mai bunã soluþie
pentru Societatea de Termofi-

care, sã vedem dacã o preia Com-
plexul Energetic Oltenia sau dacã
existã altã variantã. Cert este cã
vom ºti foarte repede care este
soarta acestei societãþi. Mesajul
meu este acela cã fãrã nici un fel
de probleme încãlzirea va porni la
un preþ acceptabil, Primãria va
continua sã subvenþioneze tariful,
iar craiovenii nu vor simþi o po-
varã la plata energiei termice în
aceastã iarnã”, a concluzionat Mi-
hai Fifor.
Stroe: “Fãrã exercitarea
dreptului de vot,
democraþia îºi pierde
din forþã”

Cu cât se apropie mai mult ale-
gerile parlamentare, candidaþii se
gândesc cum sã scoatã lumea la

vot ºi atunci cu fiecare ocazie pe
care o au le reamintesc alegãto-
rilor cât de important este votul
lor. Pentru cei din USL grija este
ºi mai mare þinând cont de refe-
rendumul din aceastã varã, când
votul a 7,5 milioane de români a
fost desconsiderat. Liberalul Io-
nuþ Stroe nu a pierdut ocazia sã
facã un apel la alegãtorii craio-
veni sã se prezinte la vot, pentru
cã “dreptul la vot reprezintã, în
fond, vocea fiecãruia dintre noi”:
“Cetãþenii care vor sã se implice
activ în procesul democratic nu
trebuie sã aibã vreo reþinere în a
veni la vot. Trebuie sã aibã cer-
titudinea cã votul lor conteazã,
cã este egal cu al oricui altcuiva
ºi cã nu se pierde într-o proce-
durã neconformã realitãþii fizice.

Subliniez cu aceastã oca-
zie cã dreptul la vot re-
prezintã, în fond, vocea
fiecãruia dintre noi ºi cã
nu are sens ca noi sã fim
cei care ne reducem sin-
guri la tãcere prin nepre-
zentare la alegeri.

Îi chem pe craioveni sã
voteze, sã încline balanþa
cãtre oferta politicã ºi can-
didaþii în care au încrede-
re. Fãrã exercitarea drep-
tului de vot, democraþia îºi
pierde din forþa”. Deputa-
tul Ionuþ Stroe a reamintit
de reactualizarea listelor
electorale permanente ºi

de efectele profunde pe care le-
au avut erorile din acestea la re-
ferendum pentru întreaga socie-
tate: “Premisele sunt bune, în sen-
sul îndreptãrii situaþiei. Am vãzut
deja cã domnul ministru Mircea
Duºa a cerut autoritãþilor locale,
într-o videoconferinþã de sãptã-
mâna trecutã, actualizarea listelor
electorale. Sper însã cã acestea
vor trata cu toatã seriozitatea
aceastã sarcinã pentru ca cetãþe-
nii sã aibã încredere în valoarea
votului lor”.
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Delta ACM a investit peste 10
milioane de euro în Baza Oltenia,
în capacitãi noi de producþie ºi
un laborator de încercãri de con-
strucþii. Investiþiile vor continua
ºi în 2013, fiind estimate la pes-
te 2 milioane de euro, ºi ele vor
viza municipiul Craiova. „Având
în portofoliu o reþea de drumuri
în România de peste 1.000 km
reabilitaþi, Delta ACM a încheiat
contracte de lucrãri de peste 70
de milioane de euro în Craiova ºi
în împrejurimi, unele fiind deja
finalizate, altele aflându-se în pli-
nã desfãºurare”, se precizeazã
într-un coumnicat de presã re-
mis de Delta ACM. Referitor la

Delta ACM a investit peste 10 milioane de euro în Dolj

Conducerea Bãncii Co-
merciale Românã (BCR) a
precizat într-un comunicat
de presã cã de ieri ºi pânã pe
8 octombrie a.c. vor exista
întreruperi funcþionale la ni-
velul sistemului informatic
care gestioneazã operaþiuni-
le cu carduri, reþeaua de ac-
ceptare ATM/MFM (maºina
multifuncþionala) ºi POS
BCR, precum ºi operaþiunile
prin internet, mobile ºi pho-
ne banking. Pentru reþeaua
de carduri BCR, ATM/MFM
ºi POS – în noaptea de vi-
neri spre sâmbãtã (orele 00.30 – 4.00) ºi
duminicã spre luni (orele 00.30 – 4.00). Pen-
tru serviciile de internet, mobile ºi phone
banking va fi în noaptea de vineri spre sâm-
bãtã  (orele 20.00 – 9.00) ºi sâmbãtã spre
duminicã (orele 1.30 –7.30). „Fluctuaþiile
care pot apãrea vor fi generate de derula-

BCR opreºte temporar
sistemul informatic

Echipele mobile din cadrul Direcþiei Re-
gionale pentru Accize ºi Operaþiuni Vamale
Craiova ºi direcþiile judeþene pentru accize
ºi operaþiuni vamale Olt, Argeº, Dolj, Vâl-
cea ºi Teleorman au aplicat amenzi în cuan-

Bunuri fãrã documente de provenienþã,
confiscate de inpectorii vamali

tum de 66.500 lei ºi au reþinut în vederea
confiscãrii bunuri fãrã documente de pro-
venienþã, în valoare de aproximativ 4.500
de lei. Astfel, pe raza judeþului Teleorman,
inspectorii vamali au aplicat unei societãþi

comericiale o amendã de 6.000 de
lei ºi au reþinut în vederea confis-
cãrii 95 de litri vin ºi bere, fãrã do-
cumente de provenienþã. Inspecto-
rii vamali din Olt au confiscat can-
titatea de 567 de litri benzinã ºi mo-
torinã, constatatã în plus faþã de sto-
cul declarat, de la o societate distri-
buitoare de produse energetice, ca-
zul fiind preluat de organele de cer-
cetare penalã pentru finalizarea cer-
cetãrilor. Pe raza judeþului Dolj, in-
spectorii vamali au aplicat amenzi
în cuantum de 30.500 de lei pentru
nerespectarea prevederilor fiscale în
vigoare privind comercializarea þi-
garetelor ºi a bãuturilor alcoolice.

rea unor procese specifice ce privesc îm-
bunãtãþiri aduse sistemului informatic BCR,
îmbunãtãþiri care vor conduce la creºterea
calitãþii serviciilor oferite. Reþeaua de ASV
(automat de schimb valutar) nu va fi afec-
tatã de acesta întrerupere”, se mai preci-
zeazã în comunicat.

Cele mai semnificative scãderi ale
salariului mediu net au fost înregis-
trate în fabricarea autovehiculelor
de transport rutier, a remorcilor ºi
semiremorcilor (9,6%), în activitãþi

Câºtigul salarial mediu a scãzut în au-
gust cu 1,4%, adicã cu 22 de lei faþã de luna
anterioarã, la 1.534 lei net, cele mai mari
valori fiind înregistrate în activitãþi de
servicii în tehnologia informaþiei, inclu-
siv servicii informatice – 3.753 de lei, iar

auxiliare intermedierilor financiare
(inclusiv asigurãri ºi fonduri de pen-
sii), producþia ºi furnizarea de ener-
gie electricã ºi termicã, gaze, apã
caldã ºi aer condiþionat ºi activitãþi

de asigurãri, reasigurãri ºi ale
fondurilor de pensii (7,5%-
9%). Creºterile câºtigului sa-
larial mediu net faþã de luna
precedentã au fost determina-
te de acordarea în luna august
de premii, sume din alte fon-
duri (inclusiv tichete de masã
ºi tichete cadou) ori ca urma-
re a realizãrilor de producþie ºi
încasãrilor mai mari (funcþie
de contracte).

“În luna august, în majoritatea
activitãþilor din sectorul economic
nivelul câºtigului salarial mediu net
a fost mai mic decât în luna prece-
dentã, când s-au acordat prime oca-
zionale, inclusiv de vacanþã, sume
din profitul net ºi din alte fonduri,
inclusiv tichete de masã, drepturi în
naturã ori realizãri de producþii ºi
încasãri mai mari...”, se aratã într-
un comunicat de presã remis de In-
stitutul Naþional de Statisticã (INS).
Cele mai importante creºteri s-au
consemnat în extracþia cãrbunelui
superior ºi inferior (18,7%), extrac-
þia minereurilor metalifere (10,8%),
în fabricarea produselor din tutun,
activitãþi de servicii anexe extrac-
þiei, activitãþi de servicii în tehnolo-
gia informaþiei (inclusiv activitãþi de
servicii informatice), activitãþi de
editare (3%-4%).

cele mai mici în hoteluri ºi restaurante –
857 de lei. Comparativ cu luna august a
anului precedent, câºtigul salarial mediu
nominal net a crescut cu 5,4%. Indicele
câºtigului salarial real faþã de aceeaºi pe-
rioadã a anului precedent a fost de 101,5%.

Salariul mediu a scãzut în august cu 1,4%Salariul mediu a scãzut în august cu 1,4%Salariul mediu a scãzut în august cu 1,4%Salariul mediu a scãzut în august cu 1,4%Salariul mediu a scãzut în august cu 1,4%

În învãþãmânt indicatorul a scãzut cu 3,1%, ca urmare
a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor
didactice ºi a încheierii contractelor pe perioadã determinatã,
consecinþã a începerii vacanþei ºcolare.

În administraþia publicã
salariile s-au redus cu 0,6%, în
timp ce în sãnãtate ºi asistenþã
socialã au avansat uºor, cu 0,1%.

lucrãrile din aflate în derulare în
judeþul Dolj, printre cele acestea
se numãrã ºi cel de modernizare
ºi reabilitare a DN 56 în vederea
asigurãrii capacitÎþii portante, în
conformitate cu standardele ro-
mâneºti ºi europene în vigoare,
dar ºi pentru sporirea siguranþei
în trafic. Delta ACM are în des-
fãºurare mai multe proiecte ex-
trem de importante în munici-
piul Craiova. Printre acestea se
numãrã proiectul de reabilitare
a infrastructurii rutiere din zona
de nord-vest a polului de creº-
tere Craiova, în vederea fluidi-
zãrii traficului în Zona Metro-
politanã Craiova.



actualitatesâmbătă, 6 octombrie 2012 cuvântul libertăţii / 7

Direc ţia de Sănătate Publică
(DSP) Dolj a prezentat deunăzi
o situaţie a pregătirii unităţilor de
învăţământ,  după înc eperea anu-
lui şc olar. Din cele 728 de uni-
tăţi de  învăţământ şc olar  ş i
preşcolar, 11 din mediul urban şi
209 din mediul rural nu au pri-
mit autorizaţie sanitară de func-
ţionare.  Pes te 380 de elevi au
revenit din vacanţă c u râie şi pă-
duc hi,  iar alte c âteva sute au
contactat boli contagioase. Nu
mai continuăm c u enumerarea
datelor unui tablou siderant de-
spre instalaţiile sanitare total ne-
corespunzătoare, absenţa sursei
de apă potabilă, lipsa mijloacelor

MIRCEA CANŢĂR
de transport pentru elevii din
mediul rural domiciliaţi în satele
adiacente centrului de c omună,
neaprovizionarea corespunzătoa-
re cu combustibil pentru iarnă.
Sunt probleme vec hi, s-ar  putea
spune,  şi reluarea lor la f iecare
început de an s-a banalizat. Şi,
din păcate, aşa este. Ne-am obiş-
nuit c u răul. Cu excepţia inau-
gurării anului şcolar, c ând nu lip-
sesc micile festivităţi de rutină,
atenţia autorităţilor locale, dar şi
a conducerii ISJ Dolj, se abate
spre alte ţinte. Unele lucrative. Ce
afirmă raportul inspectorilor DSP
Dolj este însă nu alarmant, c ât
descumpănitor. Actuala c ondu-

cere a ISJ  Dolj, cu inspectorul
său general Georgică Bercea, luat
de la prăbuşitul Grup Şcolar  Agri-
col Malu Mare,  a fost înscăuna-
tă din luna iunie a.c. A avut la
dispoziţie o vară întreagă să trea-
că în revistă fiecare unitate şc o-
lară din localităţile Doljului, să în-
tocmească planul de măsuri cu
reprezentanţii administraţiei loca-
le,  „să încerc e ceva”, „să se miş-
te ceva”,  pentru a nu se prăbuşi
cumva,  doamne fereşte, prin la-
trine pitulate prin unghere de
curţi copii de c lase primare. Un
avânt pedagogic de ac eastă fac-
tură nu numai că nu era interzis,
era chiar benefic . O lungă vară

fierbinte, inspectorul general şco-
lar Georgic ă Berc ea a trudit la
politica de c adre, sc himbând niş-
te c onduceri de unităţi şcolare şi
preşc olare, c u rost ş i fără rost.
Dar cu nervozităţi. Asta a fost gri-
ja sa de c ăpătâi.  După c e şi-a mai
pus,  prin multe locuri, prin inabi-
litate, şi primarii „în c ap”. Fireş-
te, nu mai mică este vinovăţia in-
calificabilă a unor autorităţi loca-
le din mediul rural, regăsite în ra-
portul DSP Dolj, care n-au miş-
cat „un deget” pentru pregătirea
adecvată a spaţiilor de învăţământ.
O găleată de var, c um se spune,
şi nişte meş teri din comună, să
mai cârpeasc ă un ac operiş, erau

la îndemâna oricărui om cu su-
flet. Oricâtă autonomie locală pre-
vede legea administraţiei publice
în vigoare, o asemenea stare de
fapt,  ilus trată de raportul DSP
Dolj, nu poate fi trecută cu vede-
rea de reprezentantul Guvernului
în teritoriu, Elena Costea, care, la
rândul său, anunţa propriile veri-
ficări, prin aparatul de control al
Prefecturii, de c are nu ştim c e s-
a ales. Cum aparatul de control al
Prefecturii înseamnă... Horia Dul-
vac, planul a fost mic şi s-a de-
păşit un pic . Raportul DSP Dolj,
citit cu atenţie, spune totul despre
„reforma” în educaţie. Mai mult
de atât, nici nu era necesar.

Ce a spus DSP-ul?

Tot mai multe mame consumatoare
de droguri nasc copii dependenţi

În acest sens , experţii au rele-
vat că administrarea drogurilor  în
timpul sarcinii c reşte foarte mult
riscul de apariţie a malformaţiilor
congenitale, de naş tere prematu-
ră, de greutate mică la naştere sau
chiar de pierdere a sarcinii.

În plus , aceştia prezintă în ma-
joritatea cazurilor patologie me-
dico-psiho-socială, fiind predis-
puşi la tulburări de dezvoltare, au
probleme de nutriţie şi o stare ex-
cesivă de iritabilitate. Totodată,
consumul de droguri ilicite es te
asociat cu morbiditate ş i mortali-
tate c rescută în rândul nou-năs-
cuţilor  şi expune, în special în
cazul consumului pe cale injecta-
bilă, şi la alţi fac tori de risc care
sunt nocivi atât pentru mame, cât
şi pentru feţii acestora, cum ar fi
transmiterea virusurilor  HIV, he-

Una dintre cele mai importante probleme
asociate consumului de droguri la părinţi este
aceea că mamele consumatoare de stupefiante
nasc adesea copii dependenţi de droguri. Con-
form ultimului Raport Naţional privind situa-

ţia drogurilor în România 2011, realizat de
Agenţia Naţională Antidrog, mortalitatea in-
fantilă este din ce în ce mai ridicată în rândul
nou-născuţilor proveniţi din mamele care au
astfel de probleme.

patită, precum şi a altor boli in-
fecţioase (s ifilis) . De regulă, c o-
piii născuţi din mame consuma-
toare de droguri prezintă la naş-
tere sevraj, care poate dura de la
o săptămână la o lună.
Dezbatere la Filarmonică

Pornind de la această realitate,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Dolj, organizea-
ză, astăzi, începând cu ora 17.30,
la Filarmonica „Oltenia”, o dezba-
tere în cadrul campaniei naţionale
„Riscurile consumului de droguri
la mamă şi copil”. Obiectivul prin-
cipal îl reprezintă sensibilizarea şi
conştientizarea viitoarelor mame
cu privire la riscurile asociate con-
sumului de tutun, alcool şi droguri
asupra fătului.

Evenimentul se desfăşoară în

parteneriat cu Fundaţia „Preţuieş-
te Viaţa”,  în cadrul proiectului
Şcoala Mamelor, şi va fi moderată
de Andreea Marin-Bănică, ambasa-
dor UNICEF România.

Campania „Riscurile consumu-
lui de droguri la mamă şi copil”
se va derula la nivel naţional, prin
cele 47 de Centre de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj
ale Agenţiei Naţionale Antidrog din
fiecare reşedinţă de judeţ, în pe-
rioada 5 octombrie 2012 – 26 iu-
nie 2013. Principalele activităţi care
vor fi implementate în cadrul cam-
paniei naţionale vor fi legate de or-
ganizarea unor dezbateri privind
consecinţele consumului de dro-
guri la mamă şi copil, acestea be-
neficiind de prezenţa unor specia-
lişti în domeniul medical, psiholo-
gic şi juridic. De asemenea, vor fi
organizate vizite de informare în
cabinete de planning familial şi vor
fi distribuite, cu această ocazie,
materiale informative cu privite la
această problematică. Nu în ulti-
mul rând, vor avea loc mese ro-
tunde cu participarea tuturor fac-
torilor implicaţi în asistarea medi-
cală a viitoarelor mame în fiecare
judeţ.

Dezbaterile programate astăzi
sunt interactive şi vor beneficia de
prezenţa unor specialişti în dome-
niul medical, psihologic şi juridic.
Principalii beneficiari – mamele –
vor putea discuta liber despre pro-
blemele lor medicale, sociale, juri-
dice şi, bineînţeles, despre proble-
matica consumului de droguri, atât
cu specialişti în domeniu, cât şi cu
ambasadorul UNICEF.

RADU ILICEANU

Analize pentru deţinuţii
de la Penitenciarul Pelendava

Pe parcursul a trei luni, în ca-
drul Penitenciarului Pelendava din
Craiova se desfăşoară un program
de c onsiliere şi testare voluntară
HIV,  virusul hepatic C (VHC) şi
virusul hepatic B (VHB). Acţiu-
nea este destinată persoanelor pri-
vate de libertate din cadrul peni-
tenciarului ş i va avea loc în pe-
rioada octombrie-dec embrie a.c.,
sub atenţia personalului medical
din cadrul unităţii.

În ceea ce priveş te etapele de-
rulării programului, persoanele
private de libertate vor beneficia,
în primul rând, de consiliere pre-
testare individuală sau în grup.
Abia apoi va urma tes tarea, ce
are carac ter individual şi confi-
denţial. Nu în ultimul rând,  se va
realiza o consiliere post-testare
individuală ş i confidenţială. Ob-
iectivele programului, anunţate de
reprezentanţii Penitenciarului Pe-
lendava, sunt cunoaşterea căilor
de transmitere a infec ţiei, cu-
noaşterea fac torilor  care favori-
zează transmiterea infecţiei ş i
cunoaşterea modalităţilor de pre-
venire a infec tării.

Consiliere cu privire
la riscurile HIV şi hepatită

Factorii care favorizează infec-
tarea cu aceşti viruşi sunt utiliza-
rea în comun a echipamentelor
pentru injectarea drogurilor (ace,
seringi), tatuajul şi piercingul efec-
tuate cu ustensile nesterile, relaţii-
le sexuale neprotejate.

 Consilierea asigură  conştienti-
zarea asupra riscurilor şi motiva-
rea spre un comportament cu ris-
curi cât mai reduse pentru sănăta-
te, iar testarea  asigură diagnosti-
carea precoce şi accesul la servi-
cii de îngrijire.

„Testarea voluntară însoţită de
consiliere este considerată o inter-
venţie prioritară pentru sănătatea
populaţiei penitenciare, în scopul
prevenirii transmiterii HIV, VHC,
VHB, având în vedere că persoa-
nele private de libertate fac parte
din grupurile vulnerabile faţă de
infecţia cu aceşti viruşi”, a decla-
rat Marian Gînjoveanu, purtător
de cuvânt la Penitenciarul Pelen-
dava.

RADU ILICEANU
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Sfintele moaşte sunt trupurile sfinţilor cărora Dumnezeu le-a dăruit nestricăciune,
mireasmă şi putere de a face minuni, daruri pentru care trebuie cinstite. La fel, îmbrăcă-
mintea sau alte obiecte folosite de sfinţi în viaţă. Puterea dumnezeiască ce lucrează prin
trupurile sfinţilor după moarte este o continuare a puterii ce lucra prin ei cât erau în viaţă.
Umbra Sf. Petru vindeca bolnavii peste care trecea, iar alţii se vindecau prin atingerea
ştergarelor folosite de Sf. Apostol Pavel. Harul Sfântului Duh rămâne mai departe în
legătură cu trupurile lor, de aceea prin atingere şi rugăciuni adresate sfinţilor lângă moaş-
tele lor se înfăptuiesc minuni. Un temei pentru cinstirea sfintelor moaşte ni-l dă Sf.
Scriptură prin minunea învierii unui mort aruncat peste osemintele proorocului Elisei.
Sinodul VII Ecumenic a hotărât excomunicarea celor ce nu cinstesc sfintele moaşte
recunoscute ca autentice.

Patriarhul Daniel, aşteptat astăzi la aniversarea
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova

Şirul evenimentelor este deschis
astăzi, 6 octombrie, când, înce-
pând cu ora 13.00, are loc inaugu-
rarea Centrului de restaurare, con-
servare patrimoniu şi vizualizare al
Facultăţii de Teologie din Craiova.
După slujba de s finţire a noului
sediu, oaspeţii vor fi invitaţi în sala
de festivităţi, unde vor fi susţinute
mai multe prelegeri şi evocări.
Lucrările de reabilitare
a clădirii monument istoric,
recent încheiate

Lucrările de reabilitare şi re-
staurare a monumentului istoric
„Casa Bengescu” s-au încheiat la
sfârş itul lunii trecute. Imobilul,
monument istoric de grupă valo-
rică B, a fos t restaurat prin pro-
iec tul «Consolidare, restaurare şi
refunc ţionalizare cu valorificare
patrimoniu – c ultural», derulat de
Arhiepisc opia Craiovei şi finan-

Viaţa culturală şi bisericeas-
că din Arhiepiscopia Craiovei
îmbracă veşmânt de sărbătoa-
re în aceste zile , în care se ani-
versează două decenii de învă-
ţământ teologic unive rs itar
neîntrerupt în Ce tatea Băniei.
Cu ace laşi prilej are  loc inau-
gurare a Centrului de restau-
rare, conservare patrimoniu şi
vizualizare al Facultăţii de Te-
ologie  din cadrul Univers ităţii
din  Crai ova.  Adăpostit  de
„Casa Bengescu” – monument
istoric, recent restaurat printr-
un proiect finanţat de Uniunea
Europe ană –, imobilul (situat
pe  strada „Bre ste i”nr. 24) dis-
pune  de  un muzeu de  artă
ecle zială, laboratoare de re sta-
urare icoane şi carte ve che,
biblioteci, o sală multimedia şi
alta de conferinţe ş.a. Printre
participanţi la evenime nte se
vor număra ierarhi – membri
ai Sfântul Sinod al Bise ricii
Ortodoxe Române , invitaţi din
ţară ş i s trăinătate . Aşteptat la
Craiova e ste  şi Preafe ricitul
Părinte Danie l, Patriarhul Bi-
se ricii Ortodoxe Române.

Istoria Universală a Bisericii dedică multe pa-
gini persecuţiilor îndurate de creştini din partea
autorităţilor romane şi a păgânilor, pentru că, fi-
ind grele şi de lungă durată – au început în anul
64, sub împăratul Nero, şi au luat sfârşit în 313,
odată cu publicarea Edictului de toleranţă reli-
gioasă de la Milan, sub împăratul Constantin cel
Mare –, acestea au pus Biserica în cumpănă. Cul-
tul împăratului şi al zeiţei Roma era o manifes-
tare de loialitate politică faţă de puterea Romei
şi a împăratului, de la care creştinii se sustră-
geau, fiindcă ei credeau în Dumnezeu, Creatorul
cerului şi al pământului. Refuzul acestora de a
accepta cultul împăratului şi al zeilor, în general,
era considerat o ofensă adusă majestăţii impe-

riale şi a divinităţii. Păgânii credeau că Imperiul
Roman era protejat de zei şi lor li se datora as-
censiunea lui, iar calamităţile  abătute asupra
Imperiului erau consecinţa atitudinii creştinilor,
prin care îi supărau pe zei. Începând cu domnia
lui Deciu (249-251), a urmat o perioadă şi mai
grea. În baza unui edict valabil pe tot cuprinsul
Imperiului, adepţii creştinismului nu erau con-
damnaţi pentru crime prevăzute de legile în vi-
goare, ci doar pentru faptul că purtau numele de
“creştini”. Dispoziţia dată de Deciu s-a menţinut
până în 305, sfârşitul domniei împăratului Maxi-
mian Hercule (286-305), în timpul căreia, în anul
303, au fost martirizaţi Sfinţii Serghie şi Vah, pe
care îi prăznuim la 7 octombrie.

Tradiţia Bisericii ne spune că Sf. Mu
cenici Serghie şi Vah, romani la origi-

ne, erau demnitari de frunte în armata impe-
rială. Împăratului îi erau dragi şi îi preţuia
mult pentru curajul şi înţelepciunea lor, dar
faptul că erau creştini nu-l bucura deloc.
Odată, Maximian le-a cerut lui Serghie şi
Vah să aducă împreună cu el jertfă lui Zeus,
dar ei s-au împotrivit poruncii împărăteşti
spunând: “Avem un Dumnezeu în cer, ne-
mincinos, adevărat şi viu, noi Aceluia ne în-
chinăm”. Răspunsul lor a schimbat îndată
dragostea împăratului în mânie. El a porun-
cit să li se ia hainele soldăţeşti şi însemnele
rangului lor şi să fie îmbrăcaţi în straie fe-

ţat prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa Priori-
tară 5, „Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului”.

Sediul dispune de un muzeu
de artă eclezială, un laborator de
res taurare icoane, un laborator
de restaurare carte vec he, o bi-

bliotec ă de carte vec he, o bi-
bliotec ă documentare viitori re-
stauratori,  două depozite de car-
te veche, o sală de c onferinţe,
o sală multimedia, trei săli de
schimburi interc ulturale şi alte
trei săli de pregătire a viitorilor
res tauratori.

Evenimente de marcă
pentru teologia oltenească

Al doilea eveniment programat
pentru ziua de astăzi este inaugu-
rarea, la ora 18.00, a Centrului pas-
toral social „Best life – Sfântul Ie-
rarh Calinic” din Craiova, situat pe
strada „Devei” nr. 16. Spre finalul
zilei, invitaţii vor vizita Mănăstirea
Coşuna ş i Seminarul Teologic
„Sfântul Grigorie Teologul”.

Mâine – duminică, 7 octombrie
– va avea loc slujba de resfinţire a
Bisericii „Sfinţii Constantin şi Ele-
na”, din localitatea doljeană Sma-
dovicioara, comuna Secu. La Sfân-
ta Liturghie vor sluji arhiereii invi-
taţi, înconjuraţi de preoţi şi diaconi.
La trecerea prin Sfântul Altar, cre-
dincioşii vor primi binecuvântări şi
iconiţe cu Sfinţii Împăraţi din par-
tea Arhiepiscopiei Craiovei.

MAGDA BRATU

Părticele din moaştele Sf.
Mucenici Serghie şi Vah se
află în racla Catedralei Mitro-
politane “Sfântul Dumitru” din
Craiova, alături de moaştele
Sf. Ierarh Nifon şi ale Sf.
Muceniţe Tatiana. Racla a fost
adusă în catedrală din porunca
Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în 1949, în
timpul arhipăstoririi mitropoli-
tului Firmilian Marin, despre
care cronicile vremii ne spun
că a transformat Bănia într-un
centru religios al Olteniei.

Din timpul persecuţiilor au luat naştere Cultul sfinţilor şi Cultul moaştelor.
Pentru că au trăit o viaţă plăcută lui Dumnezeu, Hristos îi numeşte pe sfinţi

“prieteni” ai Săi. Cinstindu-i pe sfinţi, îl cinstim pe Dumnezeu însuşi, care le-a dat
acestora harul Său. Prin har, ei cunosc greutăţile oamenilor de pe pământ, ascultă
rugăciunile lor şi, fiindcă se bucură de dragostea lui Hristos, “îndrăznesc” să ceară
de la El împlinirea cererilor lor. Biserica crede că sfinţii pun această îndrăzneală în
slujba iubirii faţă de cei ce au nevoie de ajutor.

***

Sfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi VahSfinţii Mucenici Serghie şi Vah

ELENA DONDONEAŢĂ

meieşti, spre batjocura tuturor. Apoi li s-au
pus cercuri de fier pe umeri şi după ce au
fost purtaţi în lanţuri pe uliţele cetăţii, îm-
păratul i-a trimis în Antiohia pentru a fi chi-
nuiţi (n.r. – capitala Siriei, Antiohia, era cel
mai important centru creştin, în secolul al
III-lea avea deja o şcoală exegetică de re-
nume). Guvernatorul Antiohiei c âştigase
această demnitate cu ajutorul lui Serghie şi
Vah, care mijlociseră înaintea împăratului
pentru el. Acesta, crezând că le întoarce bi-
nele ce i l-au făcut odinioară, i-a rugat să se
lepede de Hristos ca să scape de moartea
de ocară, dar ei au refuzat: “Cinstea şi ne-
cinstea, viaţa şi moartea sunt deopotrivă
celor ce caută Împărăţia cerească.” Serghie
a fost aruncat în temniţă, iar Vah a fost bă-
tut până când tot trupul i-a fost făcut bu-
căţi. Sufletul său a ieşit din trupul zdrobit şi
însângerat şi a fost pur-
tat pe aripi îngereşti
până la Domnul.  Ser-
ghie a fost şi el scos din
temniţă, i s-a pus în pi-
cioare încălţăminte de
fier, care avea în interi-
or cuie ascuţite, şi ast-
fel încălţat a fost dus pe
jos până în cetatea Ro-
zafa, unde i s-a tăiat ca-
pul. Dacă pământul le-
a pregătit chinuri, cerul
în schimb le-a pregătit
odihna. Sufletele lor s-
au sălăşluit în rai şi aco-
lo au primit cununa pe
care Hristos o dăruieş-
te mucenicilor Săi.
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Anchetatorii americani s-au
deplasat joi la Benghazi, în es-
tul Libiei, la sediul consulatu-
lui SUA, unde patru compa-
trioþi de-ai lor, între care am-
basadorul Chris Stevens, au
fost uciºi, a declarat pentru
AFP un responsabil al Minis-

FBI ancheteazã la consulatul din BenghaziFBI ancheteazã la consulatul din BenghaziFBI ancheteazã la consulatul din BenghaziFBI ancheteazã la consulatul din BenghaziFBI ancheteazã la consulatul din Benghazi
terului libian al Apãrãrii. „O
echipã de anchetatori ameri-
cani au vizitat locul unde am-
basadorul  american a fost
ucis”. S-a confirmat, de ase-
menea,  cã  agenþ i  federal i
(FBI) fac parte din echipã.
Anchetatorii au fost susþinuþi

în deplasarea lor de o echipã
de militari, potrivit Pentagonu-
lui. „Dupã cunoºtinþele mele,
echipa FBI a pãrãsit Benghazi
ºi noi le-am oferit sprijinul de
care aveau nevoie” a spus, „la
câteva ore”, purtãtorul de cu-
vânt al Pentagonului, George
Little (foto). Acesta n-a fur-
nizat alte precizãri legate de
rolul militarilor sau desfãºura-
rea misiunilor, adãugând cã
„le-ar putea oferi în viitorul
apropiat”. La Benghazi, drumul
de pãmânt care duce la misiu-
nea americanã a fost blocat joi
dimineaþa de vehicule de luptã
ale Ministerului libian al Apã-
rãrii. „20 de civili americani au
venit ºi ne-au cerut sã le asi-
gurãm protecþia pânã vor pã-
rãsi Benghazi” a declarat un
comandant al ministerului li-
bian de resort. „Ei au sosit di-
mineaþa ºi au lucrat timp de
douã ore, pentru a aduna pro-
be”. Marþi, autoritãþile libiene

anunþaserã cã vor autoriza o
vizitã a unor reprezentanþi ai
FBI dupã atacul asupra con-
sulatului american de la Ben-
ghazi, de la 11 septembrie, în
care Chris  Stevens º i  t re i
agenþi americani au fost uciºi,
Secretarul de stat american
Hillary Clinton s-a angajat
miercuri sã-i gãseascã pe or-
ganizatorii atacului ºi sã facã
luminã în circumstanþele pro-
ducerii acestuia. Apropierea
alegerilor prezidenþiale din 6
noiembrie a.c. prilejuieºte re-
publicanilor sã reproºeze de-
mocraþilor abordarea atacului
de la Benghazi, calificat iniþial
ca „spontan”, apoi „act tero-
rist legat de al-Qaeda”. În ul-
timele zile, criticile s-au ac-
centuat în privinþa mãsurilor
de securitate din zona consu-
latului ºi a faptului cã nici un
anchetator american nu s-a
deplasat, timp de trei sãptã-
mâni, la Benghazi.

Un calm relativ domnea
ieri dimineaþa la frontiera
turco-sirianã, în satul Akça-
kale, unde armata turcã ºi-a
întãrit considerabil prezenþa
dupã bombardamentele de
represalii la tirurile siriene de
miercuri, soldate cu moartea
a cinci civili turci, relateazã
AFP. Ultimele salve ale
artileriei turce au fost trase
asupra Siriei în dimineaþa de
joi, însã un responsabil turc a
avertizat cã acestea ar putea
fi reluate în cazul unui nou
incident. Ieri, mai multe
tancuri ºi piese de artilerie,
cu tunurile îndreptate spre
teritoriul sirian, au fost
desfãºurate în localitatea

Calm relativ la frontiera
turco-s i r ianã

Preºedintele venezuelean, Hugo
Chavez, candideazã mâine pentru un
nou mandat, care îi va permite sã
totalizeze douã decenii la putere, în
cadrul unui scrutin care se anunþã
neobiºnuit de strâns ºi în care se va
confrunta cu Henrique Capriles Ra-
donski, noua faþã a opoziþiei. Cha-
vez, popular datoritã charismei sale
ºi numeroaselor proiecte sociale fi-
nanþate din veniturile petroliere, rã-
mâne favorit pentru a câºtiga un nou
mandat de ºase ani, dar fostul gu-
vernator Capriles a reuºit în ultimele
sãptãmâni sã reducã o parte din di-
ferenþã în urma unei campanii-ma-
raton de-a lungul þãrii. Cu o sãptã-

Chavez candideazã pentru
un nou mandat de

preºedinte al Venezuelei
mânã înaintea scrutinului, el era la
zece puncte în spatele preºedintelui
în exerciþiu, potrivit sondajelor. Sur-
prinzãtor de atent în timpul ultimelor
zile de campanie, Hugo Chavez ºi-a
invitat susþinãtorii „sã nu cedeze tri-
umfalismului”. „Vom câºtiga, dar nu
am câºtigat”, a prevenit el. Ales în
decembrie 1998, într-o perioadã în
care þara suferea de aproximativ 20
de ani de pe urma unei grave crize
cauzate de scãderea preþului þiþeiu-
lui, Chavez a reuºit sã se menþinã la
putere cu ajutorul creºterii cotaþiei ºi
miliardelor de petro-dolari investiþi în
„misiunile sale sociale”, destinate
claselor populare.

turcã, situatã exact în faþa
postului de frontierã sirian
Tall al-Abyad, controlat de la
mijlocul lunii septembrie de
rebelii din Armata sirianã
liberã (ASL). Numeroase
vehicule militare patrulau pe
strãzile din Akçakale ºi în
apropierea localitãþii. Încã de
dimineaþã, mulþi localnici din
Akçakale au traversat liber
graniþa pentru a le duce apã
ºi alimente vecinilor lor
sirieni, privaþi de aproviziona-
re din cauza luptelor purtate
între rebeli ºi armata fidelã
preºedintelui Bashar al-
Assad pentru controlul
asupra oraºului Alep, situat
mai la sud.

Germania cere Uniunii Europene (UE)
sã îmbunãtãþeascã propunerile pentru o
autoritate de supraveghere a bãncilor din
zona euro, astfel încât þãrile din afara
uniunii monetare sã fie atrase sã se
alãture, au afirmat oficiali europeni
apropiaþi situaþiei. UE a cerut opinii
Comisiei Europene ºi Bãncii Centrale
Europene (BCE) asupra modalitãþilor în
care poate fi acordatã þãrilor din afara
zonei euro o voce mai importantã în
privinþa chestiunilor de supraveghere la
BCE, care va fi responsabilã de monitori-
zarea bãncilor, au afirmat oficialii. UE
consultã avocaþi ºi asupra posibilitãþilor de
a creºte prezenþa þãrilor din afara zonei
euro la Autoritatea Bancarã Europeanã,
au adãugat sursele, potrivit Bloomberg.
Germania preferã ca þãrile din exteriorul
zonei euro care participã la uniunea
bancarã sã fie implicate în procesele de
decizie prin intermediul BCE, în loc ca
toate preocupãrile acestora sã fie trans-
mise cãtre Autoritatea Bancarã Europea-
nã sau altã instituþie. Liderii europeni au
cerut în iunie o singurã autoritate de
reglementare bancarã, aceasta fiind o
condiþie pentru a permite bãncilor din

Germania vrea ca în uniunea bancarã sã intre ºi statele nemembre ale zonei euro
zona euro acces la fondul permanent de
ajutor de 500 de miliarde de euro al zonei
euro. Miniºtrii de Finanþe din zona euro
vor discuta informal planul pentru supra-
veghere bancarã la reuniunea de sãptã-
mâna urmãtoare de la Luxemburg, a spus
una dintre surse.

Ministrul de Finanþe al Luxemburgului,
Luc Frieden (foto), a declarat cã UE
trebuie sã analizeze
efectele supravegherii
comune asupra întregii
Uniuni Europene, inclu-
siv asupra unor þãri care
nu vor lua parte la
uniunea bancarã. 

„Ar trebui sã fim atenþi
sã nu existe discriminare
între bãncile din zona
euro ºi cele din afara
uniunii monetare. Aceas-
tã problemã, în opinia
noastrã, nu a primit
suficientã atenþie pânã în
prezent”, a spus el.
Suedia, Polonia ºi Unga-
ria au ridicat obiecþii în
privinþa planului de

supraveghere bancarã, afirmând cã
actualul plan cere cedarea de atribuþii
fãrã a se obþine în schimb putere de
decizie. Conform propunerilor actuale,
statele din afara zonei euro se pot alãtura
voluntar BCE, se pot angaja sã respecte
regulile bãncii ºi sã facã schimb de date,
fãrã a obþine în schimb drept de vot în
comisiile de supraveghere.

Un film despre moartea
lui bin Laden va fi difuzat
pe 4 noiembrie

Un film despre raidul coman-
doului SEAL, care l-a lichidat pe
Osama bin Laden la Abottabad, în
Pakistan, intitulat „SEAL Team
Six: The raid on Osama bin
Laden”, va fi difuzat la 4 noiem-
brie pe canalul National Geograp-
hic. Filmul este distribuit de
Weinstein Company, al cãrui
patron, Harvey Weinstein, a
contribuit la finanþarea campaniei
lui Barack Obama. Deja criticile
se fac resimþite în tabãra republi-
canilor, care vorbesc de coliziunea
între Hollywood ºi democraþi. Un
alt film despre moartea lui bin
Laden, de data asta pe marile
ecrane, pentru a nu influenþa
alegerile prezidenþiale, va fi lansat
în luna decembrie, intitulându-se
„Zero Dark Thirty”, regizat de
Kathryn Bigelow.
Manifestaþii de protest
ale studenþilor împotriva
guvernului Monti

Elevii ºi studenþii din întreaga
Italie au organizat ieri marºuri de
protest împotriva Guvernului
Monti ºi a mãsurilor de austeritate
decise pentru a combate criza
economicã, informeazã mass-
media din Italia. Tinerii italieni au
protestat mai ales împotriva
deciziei guvernului de a reduce
fondurile dedicate Ministerului
Învãþãmântului, reduceri care
„împiedicã milioane de tineri sã
aibã dreptul la studiu, la locuri de
muncã ºi la viitor”, au declarat
organizatorii manifestaþiilor de
protest, care au creat în multe
oraºe numeroase dificultãþi.
Preocuparea tinerilor italieni s-a
transformat în mobilizare la nivel
naþional, cu manifestaþii de protest
în peste 20 de oraºe, printre care
Roma, Milano, Torino, Bologna,
Palermo, Modena, Bergamo,
Napoli, Pisa, Catanzaro.
Mii de manifestanþi
la Amman, la apelul
opoziþiei islamiste

Mii de persoane manifestau ieri
la Amman, capitala Iordaniei, la
apelul Fraþilor Musulmani,
principala formaþiune de opoziþie,
pentru a cere reforme de fond în
regat, relateazã AFP. Cel puþin
2.000 de poliþiºti au fost desfãºuraþi
în centrul capitalei înaintea
manifestaþiei, care a început dupã
marea rugãciune sãptãmânalã
musulmanã de la jumãtatea zilei.
Manifestanþii s-au strâns în faþa
Moscheii Al-Husseini, unde au
desfãºurat o mare banderolã pe
care erau trecute cerinþele lor: „o
lege electoralã democraticã,
modificãri la Constituþie, guverne
alese, o putere judiciarã indepen-
dentã, o Curte Constituþionalã, o
luptã eficientã împotriva corupþiei
ºi neamestecul Securitãþii în viaþa
politicã”. „Sunt 20 de luni de când
manifestãm ºi n-aþi înþeles încã” se
putea citi pe alte banderole purtate
de cãtre protestatari. Începând din
ianuarie 2011, în regat au loc
manifestaþii, mici dar periodice, în
contextul Primãverii Arabe, ce fac
apel la reforme politice ºi economi-
ce, fãrã sã cearã însã plecarea
regelui Abdullah al II-lea.
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Anunþul tãu!
Asociaþia de locatari nr. 12 – 1 Mai, cautã
firmã neplãtitoare de TVA pentru lucrãri
mãrunte de reparaþii. Relaþii la telefon:
0724/047.371.
Pierdut Certficat constatator pentru punc-
tele de lucru localitatea Calafat, Municipiul
Calafat, strada Tudor Vladimirescu, nr. 45,
judeþul Dolj, emis în baza declaraþie nr.
46764 din 5.11.2007, Calafat, B-dul Tudor
Vladimirescu nr. 21, Magazin General Da-
nubiu Parter, judeþul Dolj emis în baza de-
claraþiei nr. 44423 din 07.07.2009 ºi Craio-
va, Calea Bucureºti Sucpi, Stand 219 nr.
191, judeþul Dolj emis în baza declaraþiei
nr. 23173 din 13.10.2003. Se declarã nule.
SC STADY PRODUCT JR SRL cu sediul în
Piteºti str. Morii nr. 17, prin cererea de-
pusã la ARPM Craiova a solicitat autori-
zaþie de mediu pentru desfãºurarea ac-
tivitãþii: „Colectarea deºeurilor nepericu-
loase” în localitatea comuna Cârcea, str.
Feroviarului nr. 15, judeþul Dolj. Informaþii
referitoare la prezenta activitate, precum
ºi eventualele sugestii ºi contestaþii se
pot obþine, respectiv depune, în scris,
sub semnãtura ºi cu date de identificare
la sediul ARPM Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, tel. 0251/530.010; 531.077; 412.021,
în termen de 15 zile lucrãtoare de la pu-
blicarea anunþului.
Primãria Vârvoru de Jos anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a autorizaþiei de mediu privind activita-
tea „Alimentare cu apã în sistem centrali-
zat, canalizare ºi staþie de epurare în sat
Gabru, comuna Vârvoru de Jos.”, ce se des-
fãºoarã în comuna Vârvoru de Jos, sat Ga-
bru. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, strada Petru Rareº nr. 1 zil-
nic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul ARPM Cra-
iova pânã la data de 20.10.2012.

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

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.

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 + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.

Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
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.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând 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.
Proprietar, vând garsoni-
erã conf. II, îmbunãtãþitã,
preþ negociabil. Telefon:
0770/556.335; 0743/
120.446.
Vând sau schimb garso-
nierã cu apartament. Te-
lefon: 0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului
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.
Telefon: 0767/271.705;
0745/574.371.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) aparta-
ment 2 camere mobilat,
lângã hotel Jiul, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie,
vis-a –vis de Spitalul Militar.
Telefon: 0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate Ca-
lea Bucureºti, etaj 1, su-
perîmbunãtãþit, preþ
50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.

Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 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 intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã + te-
ren 600 mp cartier Roma-
neºti, strada Aleea Târgu-
lui nr. 26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.

Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000 euro,
negociabil. Informaþii la te-
lefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Tele-
fon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, 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, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”. Te-
lefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
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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 teren intravilan
6200 mp, comuna Brã-
deºti, toate facilitãþile, des-
chidere 57 mp, preþ nego-
ciabil. 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 1500 mp în Bãile
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan
ºi intravilan în comuna
Murgaþi. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.

Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi, 400
mp, ideal pentru casã
14.000 E. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.

Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii
de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, cu-
rent trifazic ºi dependinþe.
Telefon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze, apã.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren 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. Te-
lefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, etaj 2/4, car-
tier Crihala, Drobeta-
Turnu Severin cu similar
în Craiova. Telefon:
0769/272.226.
Schimb garsonierã Braz-
dã bl. G7 cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferen-
þã cu apartament 2 came-
re Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.

Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând 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 maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
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, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jub-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
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.
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Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
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 ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calo-
rifere de fontã folosite. Te-
lefon: 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 dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.

Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.

Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Tele-
fon: 0758/576.984.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi
ploscã (toate sunt noi), preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.
CUMPÃRÃRI

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte 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.

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.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ul-
tracentral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã,
tot confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Tele-
fon: 0720/001.909.
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
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Braz-
da lui Novac. Telefon:
0762/267.631; 0745/
062.618.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Particular, închiriez aparta-
ment 2 semidecomanda-
te, mobilat, Corniþoiu, etaj
3. Telefon: 0743/068.317.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã -
studentã – salariatã. Tele-
fon: 0752/291.140.

Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utilitã-
þile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon: 0724/
572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.

Domn 49 ani, cu serviciu
în Craiova, caut doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie, chiar ºi de la þarã.
Telefon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.

DIVERSE
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 pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în gos-
podãrie. Telefon: 0729/
805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
CONDOLEANÞE
Colectivul Parchetului
de pe lângã Tribunalul
Dolj regretã dispariþia
prematurã a colegei
CARMEN STAMATE
TRANCÃ de la Parche-
tul de pe lângã Judecã-
toria Craiova ºi trans-
mite condoleanþe fami-
liei. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbitru: Antonio Damato (Italia).
În cealaltã partidã a grupei, Molde – Stuttgart 2-0 (Berget 58, Chima 88).

GRUPA E

Tãtãruºanu – Matei (Rusescu
64), Chiricheº, Gardoº, Pîrvulescu
– Bourceanu, Pintilii – Popa, Pre-
peliþã (Chipciu 46), Tãnase – Ro-
cha (Nikolici 46).

Antrenor: Laurenþiu Reghecampf.

Willand – Jacobsen, Sigur-
dsson, Stadsgaard, Bengtsson
(Santin 86) – Gislason (Vingaard
73), Kristensen, Claudemir, Delaney
– Jorgensen, Cornelius.

Antrenor: Ariel Jacobs.

Steaua   1-0   FC Copenhaga
Stadion: „Naþional Arena”, spectatori 50.000.

A marcat: Sigurdsson 83 aut.

„Copenhaga este echipã puternicã, echipã solidã, dar noi am avut
ºansa noastrã ºi am marcat. Mingea m-a lovit în cap dupã ºutul lui
Tãnase, a intrat apoi în poartã dintr-un fundaº advers, am fost la
locul potrivit în momentul potrivit.

Este o surprizã cã Molde a bãtut pe Stuttgart, acum avem cele
mai mari ºanse sã mergem în primãvara Europa League. Suporterii
noºtri au fost fantastici, au fost al 12-lea jucãtor, le mulþumesc.”

Stefan Nikolici – atacant Steaua.

„A fost un meci intens, în faþa unei echipe extrem de tari. În repri-
za a doua i-am sufocat, ne-am dus peste ei, am pus presiune ºi pânã
la urmã au cedat. N-am fãcut nici o improvizaþie cu Chipciu fundaº
dreapta, îl pregãtisem dinainte de meci de aceastã mutare pentru cã
ºtiam cã Gabi Matei nu poate sã ducã mai mult de 65 de minute.”

Laurenþiu Reghecampf – tehnician Steaua.

„Nu am nici o emoþie în ceea ce priveºte calificarea. Cred cã
vom învinge ºi Stuttgart ºi Molde pe teren propriu. Pe Copenhaga o
sã îi batem ºi în deplasare. S-a vãzut oboseala astãzi, jucãm din trei
în trei zile. Mã aºteptam sã câºtigãm mai categoric, dar s-a vãzut cã
am jucat atâtea meciuri”

Gigi Becali – finanþator Steaua.

Steaua a reuºit joi searã cea
dintâi victorie în grupa E a Li-
gii Europa, 1-0 cu FC Copen-
haga, însã a suferit enorm pânã
a obþine-o, aceasta fiind mai
degrabã rodul norocului.

Conºtientã la perfecþie de
propriile-i forþe, formaþia din
capitala Danemarcei a jucat
doar ceea ce a ºtiut: apãrare
supra-aglomeratã, cu o atenþie
specialã pentru mijlocul tere-
nului, ºi tentative timide de ie-
ºire pe contraatac. În aceastã
“pânzã de pãianjen” pusã pe
gazonul impecabil  de cãtre
Ariel Jacobs, oamenii de atac
ai Stelei au fost ca ºi inexis-
tenþi. Nici mãcar mutãrile din
minutul 30, cu Tãnase în cen-
tru, Adi Popa pe stânga ºi Pre-

peliþã pe dreapta nu au adus
plusul dorit, iar fanii au înce-
put sã-ºi piardã rãbdarea. Mai
întâi la un ºut a lehamite al lui
Rocha (38) ºi mai apoi la o ten-
tativã eºuatã de dribling a lui
Tãnase. 0-0 la pauzã a fost un
scor corect pentru ceea ce s-a
jucat în prima parte, mai ales
cã Steaua a avut 4-5 mâini
moarte!

De douã dintre ele a scãpat
în minutul 46, când Nikolici ºi
Chipciu au intrat în locul lui
Rocha ºi Prepeliþã. Astfel, tri-
pleta visatã de patronul Gigi
Becali, Popa - Tãnase - Chip-
ciu, avea o reprizã întreagã sã
desfacã lacãtul defensivei da-
neze. Numai cã prima fazã de
fotbal a meciului nu a venit de

la cei trei. În minutul 56, Pîr-
vulescu a centrat perfect pen-
tru Nikolici, iar vole-ul munte-
negreanului a fost prins de Wi-
land. Danezii au dat replica ime-
diat ºi doar intervenþia salutarã
a lui Matei în faþa lui Cornelius
(59) ºi imprecizia lui Gislason,
cap din opt metri pe lângã, au
fãcut ca “Naþional Arena” sã nu
amuþeascã.

Reghe ºi-a pierdut rãbadarea
ºi l-a aruncat în luptã pe Ru-
sescu, Chipciu ajungând astfel
fundaº dreapta! ªi, din acea
poziþie, ex-braºoveanul a cen-
trat perfect pentru Nikolici,
care a trimis peste (70). 13 mi-
nute mai târziu, “Naþional Are-
na” a erupt, dupã ce Sigur-
dsson a înscris în propria poar-
tã, la o minge lucratã de Tãna-
se ºi care i-a ºters anterior pe
un alt fundaº danez cât ºi pe
Nikolici (foto). Victorie ºi pri-
mul loc pentru Steaua, care
joacã etapa viitoare un meci cel
puþin la fel de tare, cu Molde.

Grupa A:
Anji – Young Boys 2-0 [Eto’o 62 pen. 90],

Liverpool – Udinese 2-3 [Shelvey 23, Suarez 75
/ Di Natale 46, Coates 70 aut., Pasquale 72].

Clasament: 1. Anji 4p, 2. Udinese 4p, 3.
Liverpool 3p, 4. Young Boys 0p.

Grupa B:
Atletico Madrid – Viktoria Plzen 1-0 [C.

Rodriguez 90+3], Academica – Hapoel Tel Aviv
1-1 [S. Cisse 47 / Damari 90+2].

Clasament: 1. Atletico 6p, 2. Plzen 3p, 3.
Academica 1p, 4. Hapoel 1p.

Grupa C:
Marseille – AEL Limassol 5-1 [Fanni 42,

Mendes 61, Remy 76, 90+3, Gignac 90 / Ouon
22], Monchengladbach – Fenerbahce 2-4 [De
Jong 18, De Camargo 74 / Baroni 25, 87,
Meireles 40, Kuyt 71].

Clasament: 1. Marseille 4p, 2. Fenerbahce
4p, 3. M’gladbach 1p, 4. AEL 1p.

Grupa D:
FC Bruges – Maritimo 2-0 [Bacca 57, Vle-

minckx 71], Newcastle – Bordeaux 3-0 [Ameobi
16, Henrique 40 aut., P. Cisse 49].

Clasament: 1. Newcastle 4p, 2. Bordeaux 3p,
3. Bruges 3p, 4. Maritimo 1p.

Grupa F:
 AIK Stockholm – Dnepr 2-3 [Danielsson 5,

Goitom 45+1 / Kalinici 41, Mandziuk 73, Selez-
niov 83], PSV Eindhoven – Napoli 3-0 [Lens 19,
Mertens 41, Marcelo 52].

Clasament: 1. Dnepr 6p, 2. Napoli 3p, 3.
Eindhoven 3p, 4. AIK Stockholm 0p.

Grupa G:
FC Basel – Genk 2-2 [Streller 71pen., 84 / De

Ceulaer 10, Vossen 38], Videoton – Sporting 3-0
[Vinicius 15, Oliveira 21, N. Nikolici 35].

Clasament: 1. Genk 4p, 2. Videoton 3p, 3.
Basel 2p, 4. Sporting 1p.

Grupa H:
Neftci Baku – Inter Milano 1-3 [Canales 53 /

Coutinho 10, Obi 30, Livaja 42], Rubin Kazan –
Partizan 2-0 [Karadeniz 45, Riazantsev 48].

Clasament: 1. Inter 4p, 2. Rubin 4p, 3. Neftci
1p, 4. Partizan 1p.

Grupa I:
Hapoel Ironi – Lyon 3-4 [Abuhatzira 7, 66

pen., Levi 51 / Fofana 17, 90+2, Monzon 22,
Reveillere 31], Sparta Praga – Bilbao 3-1
[Zapotocny 26, Balaj 41, Husbauer 56 pen. /
De Marcos 73]

Clasament: 1. Lyon 6p, 2. Sparta 3p, 3. Hapoel
1p, 4. Bilbao 1p.

Grupa J:
Lazio – Maribor 1-0 [Ederson 62], Panathinai-

kos – Tottenham 1-1 [Toche 77 / Dawson 35].
Clasament: 1. Lazio 4p, 2. Maribor 3p, 3.

Tottenham 2p, 4. Panathinaikos 1p.

Grupa K:
Metalist Harkov – Rapid Viena 2-0 [Edmar

66, Xavier 80], Rosenborg – Leverkusen 0-1
[Kiessling 76].

Clasament: 1. Metalist 4p, 2. Leverkusen 4p,
3. Rosenborg 3p, 4. Rapid 0p.

Grupa L:
Hannover – Levante 2-1 [Huszti 21 pen., Ya

Konan 49 / Michel 10 pen.], Helsingborg – Twen-
te 2-2 [Durdici 7, 43 / Bengtsson 74, Douglas 88].

Clasament: 1. Hannover 4p, 2. Levante 3p, 3.
Twente 2p, 4. Helsingborg 1p.

În faza urmãtoare se calificã primele douã clasate.

Rezultatele complete înregistrate joi seara:
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BUNDESLIGA – ETAPA A VII-A

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VII-A

LIGUE 1 – ETAPA A VIII-A

PREMIER LEAGUE – ETAPA A VII-A

SERIE A – ETAPA A VII-A

DS – Digi Sport / EUR – Eurosport

Sâmbãtã
Man. City – Sunderland 14:45, DS 2
Chelsea – Norwich 17:00, DS 2
Swansea – Reading 17:00
West Brom – Queens PR 17:00
Wigan – Everton 17:00
West Ham – Arsenal 19:30, DS 2

Duminicã
Southampton – Fulham 15:30, DS 3
Liverpool – Stoke City 17:00, DS 3
Tottenham – Aston Villa 17:00
Newcastle – Man. United 18:00, DS 2

Clasament: 1. Chelsea 16p, 2. Everton 13p, 3.
Man. United 12p, 4. Man. City 12p, 5. Tottenham
11p...16. Wigan 4p, 17. Southampton 3p, 18. Nor-
wich 3p, 19. Reading 2p (5j), 20. Queens PR 2p.

Sâmbãtã
Bayern – Hoffenheim 16:30, Eur 2
Schalke – Wolfsburg 16:30
Freiburg – Nurnberg 16:30
Mainz – Dusseldorf 16:30
Furth – Hamburg 16:30

Duminicã
M’gladbach – Frankfurt 16:30, Eur 2
Stuttgart – Leverkusen 18:30
Hannover – Dortmund 18:30, Eur 2

Asearã: Augsburg – Werder

Clasament: 1. Bayern 18p, 2. Frankfurt 16p, 3. Dort-
mund 11p, 4. Schalke 11p, 5. Hannover 10p...14. Frei-
burg 5p, 15. Stuttgart 5p, 16. Wolfsburg 5p, 17. Furth 4p,
18. Augsburg 2p.

Sâmbãtã
Rayo V. – La Coruna 17:00
Zaragoza – Getafe 19:00, DS 3
Valladolid – Espanyol 21:00
Betis – Sociedad 23:00, DS 3

Duminicã
Levante – Valencia 13:00, DS 3
Mallorca – Granada 17:00
Bilbao – Osasuna 19:00
Barcelona – Real Madrid 20:50, DS 1
Atletico – Malaga 22:30

Asearã: Celta Vigo – Sevilla.

Clasament: 1. Barcelona 18p, 2. Atletico 16p, 3.
Malaga 14p, 4. Sevilla 11p, 5. Mallorca 11p, 6. Real
Madrid 10p...16. La Coruna 6p, 17. Granada 5p, 18.
Bilbao 5p, 19. Osasuna 4p, 20. Espanyol 1p.

Sâmbãtã
Montpellier – Evian TG 18:00
Sochaux – Rennes 21:00
Lille – Ajaccio 21:00, DS 3
Bastia – Troyes 21:00
Reims – Nice 21:00
Toulouse – Valenciennes 21:00

Duminicã
Brest – Bordeaux 15:00
Lorient – Lyon 18:00
Marseille – Paris SG 22:00, DS 3

Asearã: St’Etienne – Nancy.

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

Sâmbãtã
Chievo – Sampdoria 19:00
Genoa – Palermo 21:45, DS 2

Duminicã
Roma – Atalanta 13:30, DS 1
Catania – Parma 16:00
Fiorentina – Bologna 16:00
Pescara – Lazio 16:00, DS 2
Siena – Juventus 16:00, DS 1
Torino – Cagliari 16:00
Milan – Inter 21:45, DS 2
Napoli – Udinese 21:45

Clasament: 1. Juventus 16p, 2. Napoli 16p,
3. Inter 12p, 4. Lazio 12p, 5. Sampdoria 10p (pe-
nalizatã cu 1p)...16. Atalanta 5p (penalizatã cu
2p), 17. Palermo 4p, 18. Chievo 3p, 19. Siena 2p
(penalizatã cu 6p), 20. Cagliari 2p.

Selecþionerul României, Victor Piþur-
cã, a anunþat ieri dupã-amiazã lista fina-
lã a stranierilor convocaþi pentru parti-
dele cu Turcia ºi Olanda (12 ºi 16 oc-
tombrie), din preliminariile CM 2014.

Deºi iniþial se aflau în lotul lãrgit, teh-
nicianul a renunþat la Bãnel Nicoliþã
(Saint Etienne), George Florescu (Arse-
nal Kiev) ºi Daniel Niculae (FC Kuban
Krasnodar).

Lotul definitiv al „tricolorilor” va fi

anunþat duminicã searã,
dupã desfãºurarea derby-
ului Steaua – CFR Cluj, pen-
tru ca luni, de la ora 12:00
toþi jucãtorii sã se prezinte
la Casa Fotbalului pentru
reunirea oficialã.

Cei convocaþi sunt ur-
mãtorii: Pantilimon (Man-
chester City), Gabriel
Tamaº (West Bromwich Al-
bion), Dorin Goian (Spezia),
Paul Papp (Chievo), Rãzvan
Raþ (ªahtior Doneþk), Rãz-
van Cociº (FC Rostov), Cos-
tin Lazãr (PAOK Salonic),
Gabriel Torje (Granada),
Bogdan Stancu (Orduspor),
Ciprian Andrei Marica
(Schalke 04), Adrian Mutu
(AC Ajaccio).

Sneijder, out cu România
Tot ieri, Louis van Gaal a anunþat lo-

tul de jucãtori cu care naþionala Olandei
va aborda partidele cu Andorra ºi Ro-
mânia. Îmbucurãtor pentru „tricolori”
este faptul cã absenteazã Wesley Sneij-
der (Inter Milano), neselecþionat din ca-
uza unei accidentãri suferite în urmã cu
câteva zile.

Lotul aratã astfel: Maarten Steke-
lenburg (Roma), Michel Vorm (Swan-
sea), Kenneth Vermeer (Ajax), John

Heitinga (Everton), Daryl Janmaat (Fe-
yenoord), Bruno Martins Indi (Feyeno-
ord), Nick Viergever (AZ), Ron Vlaar
(Aston Villa), Ricardo van Rhijn (Ajax),
Urby Emanuelson (Milan), Nigel de Jong
(Milan), Kevin Strootman (PSV), Rafa-
el van der Vaart (Hamburg), Ibrahim
Afellay (Schalke), Klaas-Jan Huntelaar
(Schalke), Jeremain Lens (PSV), Lucia-
no Narsingh (PSV), Robin van Persie
(Manchester United), Dirk Kuyt (Fener-
bahçe), Ruben Schaken (Feyenoord).

Piþurcã a stabilit stranierii pentruPiþurcã a stabilit stranierii pentruPiþurcã a stabilit stranierii pentruPiþurcã a stabilit stranierii pentruPiþurcã a stabilit stranierii pentru
„dubla” cu T„dubla” cu T„dubla” cu T„dubla” cu T„dubla” cu Turcia ºi Olandaurcia ºi Olandaurcia ºi Olandaurcia ºi Olandaurcia ºi Olanda

Ziua de duminicã propune trei dintre cele
mai tari confruntãri de pe bãtrânul conti-
nent! Cea care suscitã, de departe, cel mai
mare interes, din toate punctele de vedere,
se va disputa pe „Camp Nou”, unde Bar-
celona ºi Real îºi dau întâlnire pentru a 223-
a oarã în istorie (88-87 pentru madrileni,
celelalte 48 încheindu-se la egalitate).

„El Clasico” vine într-un moment în
care existã o diferenþã de 8 puncte în fa-
voarea catalanilor. Echipa lui Vilanova e li-
der, cu punctaj maxim, în timp ce Real e
abia pe 6. Situaþie în care, o victorie a lui
Messi (foto stânga) ºi compania, ar putea
fi echivalentã cu cucerirea unui nou titlu.

Ultima disputã directã directã dintre cei
doi coloºi s-a disputat la finele lunii august, în returul Supercupei
Spaniei, trofeu adjudecat de Realul lui Ronaldo (foto dreapta), dupã
ce s-a impus cu 2-1 pe teren propriu (2-3 în prima manºã).

O altã încleºtare de legendã va avea loc în Serie A, între AC
Milan ºi Inter Milano. Probabil însã cã de foarte mulþi ani derby-ul

Lombardiei nu le-a
mai prins pe cele
douã pe locurile de
clasament pe care
sunt acum. Milan e
abia pe 10, cu doar 7
puncte în 7 etape, iar
Inter pe 3, dupã Ju-
ventus ºi Napoli ºi are
5 puncte peste rivala
ei din oraº.

În încheiere, tre-
când în Franþa, lide-
rul Marseille va primi
pe „Velodrome” vizi-
ta lui Paris Saint Ger-

main, ocupanta poziþiei a doua. Marseille a fãut un singur pas greºit
pânã acum, etapa trecutã la Valencienes, în timp ce PSG are 3 puncte
mai puþin, însã e singura echipã neînvinsã din Ligue 1.

Toate cele trei super-dueluri sunt trimise în direct de canalele
Digisport, programul complet regãsindu-se pe coloana din dreapta.

Week-end-ul derby-uri lor de foc!
Capul de afiº este þinut de mare clasic al fotbalului spaniol, Barça - Real

Manchester City are postul de
portar asigurat, Joe Hart fiind numãrul

unu în Anglia în acest moment, însã
“cetãþenii” îºi fac griji în ceea ce

priveºte banca. Englezii sunt
îngrijoraþi cã Hart s-ar putea
culca pe laurii gloriei, mai ales
dupã evoluþia din meciul cu
Borussia Dortmund, iar un
portar de rezervã capabil sã-l
înlocuiascã cu brio pe titularul
din porta Angliei încã nu
existã la City.

Roberto Mancini ºi staff-ul
sãu nu vãd în Pantilimon un
înlocuitor pe mãsura lui Hart
ºi din aceastã cauzã Man-

chester City a început monitorizarea
lui Mattia Perrin. Goalkeeperul italian
în vârstã de 19 ani are 1, 88 m ºi este
sub contract cu Genoa chiar dacã în
acest moment evolueazã sub formã de
împrumut la Pescara. În ciuda vârstei,
Perrin a fost selecþionat de câte douã
ori la naþionalele Under 20, respectiv
Under 21 ale Italiei, iar pe 15 august a
fost inclus de selecþionerul Prandelli în
lotul naþionalei de seniori al Italiei
pentru meciul amical cu Anglia.
Manchester City îl urmãreºte cu
atenþie pe puºtiul italian ºi cel mai
târziu la finalul sezonului, dacã acesta
va convinge, va înainta o ofertã
concretã celor de la Genoa.

Altfel, Pantilimon poate reveni în
Est. Spartak Moscova s-a interesat de
serviciile sale, iar impresarul românu-
lui a confirmat discuþiile cu ruºii.

“Cetãþenii” cautã portar pentru „a-i crea concurenþã
realã lui Hart”! În atenþie, un internaþional italian de tineret

Pantilimon, tot mai greu la City
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sport

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

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

2005

Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

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

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

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A X- A

Steaua 10 8 1 1 23-10 25
Pandurii 10 7 1 2 19-13 22
Astra 10 6 2 2 24-14 20
Vaslui 10 5 3 2 19-11 18
Dinamo   9 5 2 2 16-9 17
CFR Cluj 10 4 4 2 21-14 16
Rapid   9 4 3 2 12-10 15
Concordia 10 4 2 4 12-16 14
Petrolul 10 3 4 3 18-13 13
Braşov 10 3 4 3 15-14 13
Mediaş 10 3 3 4 10-16 12
Viitorul 10 2 5 3 12-11 11
„U” Cluj 10 3 2 5 13-21 11
Ceahlăul 10 3 2 5 12-22 11
Oţelul 10 1 5 4 11-14   8
Gloria 10 1 3 6   7-19   6
Iaşi 10 1 2 7   8-18   5
Severin 10 0 4 6   7-14   4

LIGA I – ETAPA A XI-A

Meciurile „U” Cluj – Ceahlăul şi Astra Ploieşti – FC Vaslui s-au
jucat aseară.

Sâmbătă
Viitorul – Petrolul – ora 17 (Digisport 1)
CS Turnu Severin – Rapid – ora 19 (Digisport 1)
Gaz Metan Mediaş – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Gloria Bistriţa – Pandurii – ora 18 (Digisport 1)
Steaua – CFR Cluj – ora 20.30 (Dolcesport 1)

Luni
FC Braşov – CSMS Iaşi – ora 19 (Digisport 1)
Concordia – Oţelul – ora 21.30 (Digisport 1)

Echipa feminină de baschet SCM
Craiova a pierdut joi seara cel de-al
patrulea meci oficial din acest sezon,
cedând pe teren propriu în faţa lui
Danzio Timişoara, în etapa a doua a
Diviziei A. Eliminate şi din Cupa Ro-
mâniei, jucătoarele lui Milan Nisic au
pierdut, în Sala Sporturilor „Ion Con-
stantinescu”, cu scorul de 69-
71 (18-28, 18-17;  14-16, 19-
10). Craiovencele au încercat
să remonteze în ultimul sfert
avantajul luate de adversare încă
din start, însă nu s-au apropiat
decât la două puncte, aceasta
fiind şi diferenţa finală. Pentru
SCM Craiova au evoluat de la
început: Janina Ninu Simionca
18 puncte, Marija Prlja 12, Zo-
rica Mitiv 7 şi Gabi Toma 9,
Alexandra Cutaş 4, iar pe par-
curs au intrat Andra Ionescu
13, Irina Borş 4, Bianca Barbu 2 şi
Kaila Guidry. De partea cealaltă, for-
maţia bănăţeană a avut-o în mare
formă pe sârboaica de 29 de ani Bilja-
na Pesovic, care a marcat mai mult
de jumătate din punctele lui Danzio,
respectiv 39, secondată de amricanca
Tiffany Brown, cu 18 puncte. „Nu
am început foarte bine jocul şi am
avut o primă repriză mai slabă. În
partea a doua am jucat mai exact,
dar din păcate am avut, din nou, pro-
bleme în ofensivă. E un meci pe care
l-am pierdut, dar mergem mai de-

Liga a II-a
etapa a 6-a

Seria I, astăzi, ora 11: Sportul
Studenţesc – CF Brăila, FC Boto-
şani – ACS Buftea (Dolcesport 2),
Rapid CFR Suceava – Farul Con-
stanţa, CS Otopeni – Unirea Slo-
bozia (ora 13, Dolcesport 2), Del-
ta Tulcea – Chindia Târgovişte (du-
minică, ora 11, Dolcesport 2). Li-
der este Sportul cu 15 puncte, ur-
mată de CS Otopeni cu 13 puncte.

Seria a II-a, astăzi, ora 11: Voinţa
Sibiu – FC Argeş, FC Maramureş –
CSM Rm. Vâlcea, CS Mioveni –
Corona Braşov, FC Bihor Oradea –
Luceafărul Oradea (ora 15, Digis-
port 1), ACS Poli Timişoara – FC
Olt, UTA Arad – Damila Măciuca
(duminică, ora 11.30, Digisport 1).
Lider este Damila Măciuca, având
12 puncte, urmtă la un punct dis-
tanţă de Corona Braşov. Meciurile
din seria a doua sunt transmise în
direct la Radio Oltenia Craiova.

Amaradia Melineşti – Energia
Craiova (ora 11, arbitru: C. Dan,
observator: N. Ionescu), CS Işalni-
ţa – Dunărea Calafat (ora 12, arbi-
tru: O. Dumitrică, observatori: V.
Popa şi C. Anghel), Avântul Pieleşti
– Recolta Ostroveni (ora 12, arbi-
tru: V. Flueran, observator: I. Vişan),
Dynamik Craiova – Progresul Se-
garcea (ora 12, stadion: „Construc-
torul”, arbitru: Gh. Dinu, observa-
tor: Gh. Berceanu), CSO Filiaşi – FC

Clasament

1. FC Podari 9 7 0 2 28-9 21
2. Dunărea Calafat 8 6 1 1 31-6 19
3. CS Işalniţa 9 6 1 2 25-13 19
4. Prometeu Craiova 8 6 0 2 31-8 18
5. FC CSO Filiaşi 8 5 1 2 11-6 16
6. CSJ Ştiinţa U 8 4 2 2 17-17 14
7. Progresul Segarcea 8 4 1 3 20-16 13
8. Am. Melineşti 9 4 0 5 20-34 12
9. Avântul Pieleşti 9 3 1 5 13-17 10
10. Şc. GP Craiova 8 2 3 3 23-21 9
11. AS FC Leamna 8 3 0 5 14-18 9
12. Viitorul Cârcea 8 2 2 4 8-15 8
13. Dinamyk Craiova 8 2 0 6 14-31 6
14. Energia Craiova 9 1 1 7 9-29 4
15. Recolta Ostroveni 8 0 3 5 9-33 3

Leamna (ora 12, arbitru: I. Niţoi,
observator: S. Popescu). Meciurile
Şcoala de Fotbal GP – Viitorul Câr-
cea şi Prometeu Craiova – CSJ Ştiinţa

Craiova s-au jucat ieri. FC Podari stă,
deoarece Progresul Băileşti s-a re-
tras din campionat, anulându-i-se
toate rezultatele de până acum.

Liga a IV-a, etapa a 10-a, astăzi

Baschetbalistele au început
sezonul cu 4 eşecuri

Echipele de volei şi cea mas-
culină de baschet iau startul în
campionat week-end-ul acesta

parte şi sper să remediem, din mers,
deficienţele pe care le avem în joc”
a declarat Milan Nisic. Astăzi, de la
ora 15, craiovencele vor evolua în
deplasare la CSM Bucureşti într-un
meci contând pentru etapa a treia.

Altfel, baschetbaliştii de la SCM
Craiova debutează şi ei în Divizia A,
întâlnind astăzi, de la ora 19.30, în
runda inaugurală, în deplasare, tot o
formaţie timişoreană, BC Timba, pe
care au învins-o săptămâna trecută
la scor în Cupa României, la Me-

diaş. „Datele problemei se schimbă
total faţă de Cupă, pentru că timişo-
renii joacă pe propriul teren şi sunt o
echipă imprevizibilă. Noi trebuie să
ne facem jocul şi să fim concentraţi
pe toată durata partidei. Mergem să
câştigăm, dar nu vom avea deloc un
meci uşor” a prefaţat jocul antreno-
rul Andelko Mandic, care se bazea-
ză la startul campionatului pe urmă-
torul lot:  Travis Lee Bureau, Mihai
Buzatu, Cristian Corneanu, LeVar
Seals Cortez, Andrei Damian, Niko-
la Djurusovic, Ionuţ Drăguşin, Rade

Dzambic, Cosmin Gabriel Duţă,
Mihai Gavrilă, Darko Dabus, Ivan
Miskovic, Iulian Orbeanu, Cătălin Pe-
trişor, Srjdan Solkotovic.

Voleibaliştii debutează contra
campioanei

Iau startul în acest week-end şi
echipele de volei ale SCM Craiova.
În Divizia A1 de volei masculin, ele-
vii lui Dănuţ Pascu vor întâlni astăzi

pe teren propriu, de la ora 17, în
Sala Sporturilor „Ion Constanti-
nescu”, echipa campioană, Remat
Zalău. „A devenit deja tradiţie să
debutăm în campionat cu Remat
Zalău. Este un debut în forţă şi tre-
buie să facem ceea ce ştim  - să
jucăm. Îi simt şi pe băieţi că aş-
teaptă debutul competiţional şi pre-
simt că va fi un joc disputat. Echi-
pa campioană s-a întărit în aceas-
tă vară, au multe noutăţi şi necu-
noscute pentru noi. Nu ne este tea-
mă de acest joc şi ne vom lupta

pentru fiecare minge” a declarat Pas-
cu. Fetele de la SCM vor avea un
meci mult mai uşor, chiar dacă vor
evolua în prima etapă în deplasare,
contra formaţiei CS Volei Alba Blaj,
astăzi, de la ora 18, în sala „Timotei
Cipariu” din Blaj. „Este un meci în
deplasare cu o echipă nouă. Îmi do-
resc să scoatem un rezultat pozitiv
pentru a şterge proasta impresie pe
care am lăsat-o după insuccesul cu
CSM Sibiu, de pe propriul teren, în
Cupa României” a declarat antreno-
rul Mircea Dudaş.


