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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

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu mă supără faptul că avem
oameni  care n-au locuinţă , care
n-au serviciu, că avem străzi fără
canalizare, fără apă; mă supără,
Popescule, că Adrian Năstase este
cetăţean de onoare al Craiovei.

Chioşcarii,
în audienţă la
parlamentarii
PDL

interviu / 7

Localnic
din Giurgiţa

încătuşat
pentru viol

Gogoşu: Nişte braconieri în cârdăşie
cu poliţişti au puncte de vedere

Teatrul Naţional din Craiova,
9-14 octombrie

Avem de unde alege... în
Săptămâna Caragiale !

cultură / 8 şi 9

Prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu:
„Ce se întâmplă
în Sănătate este
foarte complicat
şi trist”

În urmă cu doi ani, prof. univ.
dr. Alexandru Ciocâlteu împreună
cu alţi doi medici români erau pre-
miaţi la Salonul de la Geneva cu
medalia de aur pentru o invenţie
de top în medicină. Dializa fără
aparat este metoda revoluţionară
românească ce ar putea ajuta mi-
lioane de pacienţi dializaţi de pe
întreg mapamondul să ducă o via-
ţă normală, fără a mai fi nevoiţi să
treacă pe la spital de câteva ori pe
săptămână.

Primul Centru de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare, pa-
tronat de Arhiepiscopia Craiovei prin Facultatea de Teologie, a fost inau-
gurat, sâmbătă, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea facultăţii.

La eveniment au
fost prezenţi ie-
rarhi, membri ai
Sfântului Sinod,
ÎPS Andre i,  mi-
tropolitul Cluju-
lui,  ÎPS Lauren-
ţiu, mitropolitul
Arde alului,  ÎPS
Irineu, mitropoli-
tul Olteniei, pre-
cum şi numeroşi
invitaţi din partea
autorităţilor pu-
blice locale şi cen-

trale, printre ei numărându-se Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Depu-
taţilor, Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Lia Olguţa
Vasilescu, primarul Craiovei, alături de reprezentanţi ai mediului acade-
mic, Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universităţii din Craiova, precum şi
teologi din ţară şi din străinătate.

Dublu eveniment pentru Facultatea de Teologie
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$1 EURO ...........................4,5694 ............. 45694
1 lirã sterlinã..........................5,6865.......................56865
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METEO

vânt1 dolar SUA.......................3,5117........35117
1 g AUR (preþ în lei).......202,0812......2020812
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Statul a fost unul dintre „bãieþii deºtepþi” de la
Hidroelectrica, care a dus o politicã nesãbuitã prin
contracte pãguboase pentru companie ºi investiþii
în favoarea altor instituþii, a afirmat Remus Borza,
ºeful firmei Euro Insol, administratorul judiciar al
Hidroelectrica. Prezent, sâmbãtã, la inaugurarea
ecluzei de la Porþile de Fier I, acesta a acuzat politi-
ca guvernãrilor din ultimii ani, care au contribuit la
„cãpuºarea” Hidroelectrica. „Hidroelectrica este a
întregii Românii ºi ea trebuie susþinutã în primul
rând de cãtre stat. O sã fac o observaþie ceva mai
maliþioasã vis-à-vis de statul roman. Cã tot este la
modã acea sintagmã cu sens peiorativ: «Bãieþii deº-
tepþi». S-ar putea ca cel mai deºtept bãiat dintre
bãieþii deºtepþi sã fi fost chiar statul român”, a spus
reprezentantul Euro Insol. Argumentele lui Borza
în favoarea acestei afirmaþii sunt legate de faptul cã
miniºtri Economiei din ultimii ani au negociat con-
tracte de livrarea a unei cantitãþi de energie mai mare
decât putea produce Hidroelectrica, obligând com-
pania sã cumpere energie la preþuri foarte mari.
„Pe semnãtura mai multor miniºtri, Hidroelectrica
a fost constrânsã sã achiziþioneze energie electricã

la preþul de 234, 250 de lei (n.r. - pe MWh), pentru
ca ulterior sã o vândã bãieþilor deºtepþi la 130 de lei
sau în piaþa reglementatã la 189 de lei. Ne mai mi-
rãm cum a ajuns Hidroelectrica în insolvenþã, sã
înregistreze la 20 iunie 2012 datorii de peste 1 mil-
liard de euro, pierderi la 31 decembrie 2011 de 124
milioane de lei, pierderi la 20 iunie 2012 de 202
milioane lei? Este o consecinþã a acestei politici ne-
sãbuite, de a trage din toate pãrþile în
Hidroelectrica”, a mai spus Borza.

Potrivit reprezentantului administra-
torului judiciar, la nivelul Hidroelectrica
a început acum o evaluare a tuturor su-
cursalelor din þarã, iar la sfârºitul lunii
octombrie se vor emite noile organigra-
me. Procesul se va lãsa ºi cu restructu-
rãri, vizat fiind mai ales sectorul TESA,
care este supradimensionat.

Tot potrivit lui Borza, Hidroelectrica
va înregistra în acest an pierderi de 100
milioane euro, faþã de un rezultat nega-
tiv de 124 milioane lei în 2011, iar veni-
turile vor scãdea cu aproximativ 800

milioane de lei, ca urmare a unei producþii de elec-
tricitate la un minim istoric. „Producþia de electrici-
tate în 2012 va fi un la un minim istoric, la 12
TWh, din cauza secetei”, a declarat Remus Borza,
care a reamintit cã la începutul anului se estima un
profit de 100 milioane euro pentru Hidroelectrica
în 2012. Într-un an hidrologic normal compania
produce, în medie, 15 TWh de energie.
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PDL nu trebuie sã mai aibã
miniºtri care nu rãspund
la telefon

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a
declarat, sâmbãtã, la Liga Aleºilor
Locali ai formaþiunii, cã partidul nu
trebuie sã mai aibã „miniºtri care, din
momentul în care au ajuns în scaun,
sã creadã cã cu ei a început lumea ºi
sã nu mai rãspundã la telefon nici
mãcar partidului”. Blaga a afirmat
cã, atunci când PDL era la guvernare,
partidul avea secretari de stat de care
el nu auzise, deºi era secretar general
al PDL. „Avem nevoie sã guvernãm
din iarnã, pentru a nu-i lãsa (n.r. –
USL-ul) sã continue aceastã politicã
de a nu face nimic, de a provoca
scandal dupã scandal (...) Cum putem
sã-l lãsãm sã guverneze pe principa-
lul hoþ intelectual al þãrii (n.r. –
referire la premierul Victor Ponta,
acuzat de plagiat). Nu avem dreptul
sã-i lãsãm la guvernare. Sã cãºtigãm
alegerile, sã fim principalul partid”,
i-a îndemnat preºedintele PDL pe
aleºii locali.

Ponta, „zdruncinat” de reacþia
social-democraþilor germani

Liderul PNL ºi co-preºedinte al
USL Crin Antonescu a declarat,
sâmbãtã seara, cã Victor Ponta a fost
„destul de zdruncinat” de reacþia
social-democraþilor germani, care nu
au dorit sã vinã în România la
Congresul Partidului Socialiºtilor
Europeni (PSE), susþinând cã acest
fapt ,,l-a speriat” pe premier. „Pãrerea
mea personalã, ca sã spun mai mult
decât se spune de obicei, este
urmãtoarea: Victor Ponta a fost destul
de zdruncinat de reacþia social-
democraþilor germani. De la cel mai
puternic partid social-democrat al
Europei, Victor Ponta - în acea
bãtãlie vãdit politizatã la Bruxelles
(n.r. – cu popularii europeni, care au
acuzat Guvernul USL cã a subminat
statul de drept) - aºtepta un sprijin, ºi
el nu a venit, dimpotrivã. Asta l-a
speriat în mod normal pe premier ºi
probabil cã impactul acesta îºi spune
încã un cuvânt asupra sa”, a declarat
Crin Antonescu, într-o emisiune tv.

Preºedintele UDMR, Kelemen
Hunor, susþine cã este necesarã
amendarea Constituþiei imediat
dupã alegeri, pentru a se stabili clar
forma de guvernãmânt. Hunor a
declarat, sâmbãtã, într-o conferin-
þã de presã la Arad, cã printre me-
sajele pe care UDMR le va trans-
mite electoratului înainte de ale-
geri este ºi cel referitor la amen-
datea Constituþiei. „Anul viitor, Ro-
mânia trebuie sã amendeze Con-
stituþia, pentru cã nu putem aºtep-
ta doi, trei sau patru ani, trebuie
fãcutã imediat dupã alegeri. Sã
dãm un rãspuns ce fel de republi-
cã vrem: parlamentarã, semipre-

Liderul UDMR: Constituþia trebuie
amendatã imediat dupã alegeri

ªeicul Omar Bakri, clericul
radical care a declarat cã
România e o þintã legitimã
pentru atacuri teroriste, are
conexiuni în România ºi chiar a
încercat sã vinã în þarã. Este
anunþul fãcut de directorul
Serviciului Român de Informaþii
(SRI), George Maior (foto),
într-un interviu oferit jurnalistu-
lui Emil Hurezeanu, pentru
Realitatea TV. „Chiar Omar
Bakri a fost în analiza SRI, a
încercat sã vinã în România, are
conexiuni cu România, nu este
doar un mesaj sau discurs pur
retoric, este unul la care ne
uitãm cu atenþie. Este doar
suprafaþa lucrurilor. Suntem pe
harta unor organizaþii importante
din domeniul terorismului ca o
posibilã þintã, datoritã unor

Directorul SRI: Omar Bakri
a încercat sã vinã în România

Extracþia de gaze în Marea Nea-
grã este preconizatã pentru sfârºi-
tul deceniului, iar exploatarea zã-
cãmântului, estimatã pentru o pe-
rioadã de 10 ani, ar putea asigura
independenþa energeticã a Româ-
niei în privinþa gazelor naturale, a
declarat directorul general al OMV
Petrom, Mariana Gheorghe.
„Aceastã descoperire, pe care o
numim noi sonda Domino 1, este
o estimare de acumulare de gaze
de circa 42 de miliarde pânã la 84
miliarde de metri cubi de gaz. Pro-
ducþia ar putea începe pe la sfârºi-
tul deceniului acesta, undeva spre
anii 2018. (...) Având în vedere si-
tuaþia la gaz, pentru cã vorbim
acum de piaþa de gaz, 70% din
necesarul românesc este produc-
þie localã ºi 30% este importatã.
Dacã se dovedeºte cã aceastã ex-
ploatare este comercialã ºi de suc-
ces, atunci avem ºansele sã fim
independenþi energetic, din punc-
tul de vedere al necesarului de gaze

Extracþia de gaze în Marea
Neagrã ar putea începe în 2018

Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM) a emis o informare
meteo potrivit cãreia, de duminicã noapte pânã mâine dimineaþã, tempe-
raturile vor scãdea de la 22-24 de grade Celsius la 15-17 grade Celsius în
toatã þara, va ploua slab ºi va bate vântul. Potrivit ANM, începând de azi
noapte, ora 2.00, ºi pânã mâine, ora 8.00, temperatura aerului va scãdea
accentuat în toate regiunile, vremea devenind rece pentru aceastã pe-
rioadã din an. Totodatã, vântul se va intensifica treptat, depãºind la rafalã
50 - 60 de kilometri pe orã, iar în zona montanã va ajunge la 80 de
kilometri pe orã. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor fi
precipitaþii mixte, aratã ANM în informarea transmisã ieri.

Vremea se rãceºte în toatã þara

în România”, a declarat Gheorghe
la emisiunea „Dupã 20 de ani”, di-
fuzatã duminica de Pro TV. Exxon
Mobil Exploration and Production
Romania Limited, filialã a compa-
niei americane Exxon Mobil, a în-
ceput, împreunã cu OMV Petrom
(SNP), în decembrie 2011, forajul
într-un perimetru petrolier din
Marea Neagrã aflat în concesiu-
nea companiei româneºti. La în-
ceputul anului, OMV Petrom ºi
Exxon Mobil au ºi anunþat cã au
fãcut o descoperire semnificativã
în perimetrul amintit, estimãrile pre-
liminare plasând zãcãmântul de
gaze naturale la 42-84 miliarde
metri cubi, ceea ce echivaleazã cu
de 3-6 ori consumul anual al Ro-
mâniei. Directorul general al gru-
pului austriac OMV, Gerhard
Roiss, a declarat recent pentru re-
vista „Manager” cã grupul a gãsit
în Marea Neagrã o rezervã „gigan-
ticã de petrol ºi gaz, o descoperire
de importanþã mondialã”.

zindenþialã sau prezidenþialã”, a de-
clarat liderul UDMR. Potrivit aces-
tuia, dupã alegeri trebuie luate de-
cizii ºi privind reforma adminis-
trativ-teritorialã, UDMR susþinând
cã regiunile care ar urma sã fie
înfiinþate nu trebuie sã afecteze
actualele judeþe: „Vom insista, în
momentul discuþiilor despre reor-
ganizarea administrativã, ca regiu-
nile istorice sã facã parte din ace-
eaºi regiune de dezvoltare”. El a
adãugat cã dupã transferul de
competenþe cãtre autoritãþile loca-
le, început anul trecut, trebuie sã
aibã loc ºi un transfer de resurse
financiare.

dezvoltãri legate de prezenþa
noastrã în Afganistan, de
evoluþiile legate de scutul
antirachetã. Suntem foarte
atenþi”, a spus Maior. ªeicul
Omar Bakri, cel care a revendi-
cat atentatul de la Burgas
(Bulgaria), a declarat, într-un
interviu publicat de ziarul bulgar
„24 Chasa”, cã România ºi
Bulgaria sunt þinte legitime ale
atacurilor, întrucât sunt tãrâmuri
islamice ºi luptã în Afganistan ºi
Irak. „Din cauza trupelor sale
din Afganistan ºi Irak ºi din
cauza colaborãrii sale militare cu
Israelul, Bulgaria devine ºi o
þintã legitimã. Noi credem cã
putem face atentate în inima
Bulgariei. Putem sã facem acest
lucru ºi în România ºi în alte
state”, a spus ºeicul Omar Bakri.
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Reacţie promptă
a conducerii IPJ Dolj

Activitatea paznicilor de vânătoare este
reglementată nu doar printr-o „fişă a
postului”, în care se prevede că „răs-
pund de paza vânatului şi a peştelui,
precum şi de buna gospodărire a fon-
dului de vânătoare şi pescuit încredin-
ţat”, dar şi de prevederile exprese ale
Legii 407/2006 a vânătorii şi protecţiei
fondului cinegetic. Legea menţionată mai
prevede că „gestionarii fondurilor de
vânătoare sunt obligaţi să asigure paza
faunei de interes cinegetic în condiţiile
legii, cu cel puţin un paznic de vână-
toare”. În cazul de faţă, gestionar con-
sacrat este AJVPS Dolj.

Gogoşu este o comună mică, deloc în-
tinsă, cu o populaţie redusă, în care oa-

Gogoşu: Nişte braconieri în cârdăşie
cu poliţişti au puncte de vedere

MIRCEA CANŢĂR

Nota jurnalistică
apărută sâmbătă, 22
septembrie, în cotidia-
nul nostru, avea puţine
rânduri. Era relatat
succint un fapt din
pădurea Badea, aparţi-
nând comunei Gogoşu,
din Dolj, unde aproape
de miezul nopţii (19
spre 20 septembrie

a.c.) o grupă de trei paznici de vânătoare, încadraţi la
AJVPS Dolj, într-un control de rutină, a surprins, într-un colţ
al pădurii menţionate, la circa un km de principalul drum de
acces, pe fostul paznic de vânătoare, Florin Nicolăescu,
însoţit de alţi doi membri ai familiei Dondoe (tată şi fiu), din
localitate, la „bănuit” braconaj. Veniseră cu un autoturism
Opel Astra înmatriculat în Bulgaria, dotaţi cu un proiector
manual şi un arsenal de bâte, la vedere, pentru orice even-
tualitate. Armele de vânătoare, în aprecierea paznicilor, erau
deja în portbagajul autoturismului.

menii se cunosc bine unii pe alţii. Pot exis-
ta, ca peste tot, rivalităţi nestinse, resenti-
mente ciudate şi tot ce mai vrei. Obligaţia
celor surprinşi de grupa de paznici con-
dusă de Dan Victor, care îi mai cuprindea
pe Udurugă George şi Ion Bălan, era să
se conformeze întocmai la solicitarea ve-
rificării portbagajului autoturismului men-
ţionat. Cei surprinşi în colţul pădurii Ba-
dea se aflau, deloc întâmplător, pe un fond
de vânătoare al AJVPS Dolj şi implicit
sub incidenţa prevederilor exprese ale unei
legi speciale. Ceea ce nu s-a întâmplat.
Surpriza cea mare, consemnată şi în nota
intitulată „Gogoşu: Când poliţiştii nu ză-
resc braconierii de lângă ei”, era chiar
prezenţa, în apropiere, a unei maşini a
Poliţiei, unul dintre poliţiştii postului Go-
goşu recunoscut de grupa de paznici fiind
agentul principal Baraliu Mihai Cosmin,
cu care s-a discutat telefonic ulterior, jus-

tificarea acestuia fiind deloc plauzibilă. O
autospecială a Poliţiei care are cotă raţi-
onalizată de carburant, aflată în pădure,
la circa un km de drumul de acces între
sate, în crucea nopţii, în compania unor
persoane suspectate, cel puţin, de prac-
ticarea braconajului, este o întâmplare
„deloc fericită”. Mai ales că poliţiştii au şi
propriul statut (Legea 360/2002), unde
între îndatoriri se menţionează că aceştia
trebuie să fie disciplinaţi, să dovedească
probitate profesională şi morală în întrea-
ga activitate, cu trimitere la Legea funcţi-
onarului public (188/1999), modificată,
completată şi republicată. După discuţia
telefonică purtată cu agentul principal
Baraliu Mihai Cosmin, acesta şi-a infor-
mat imediat superiorii ierarhici, din con-
ducerea Poliţiei Municipiului Craiova. În-
tre timp, în temeiul sesizării, chiar în noap-
tea de 19 spre 20
septembrie a.c., a
d ispece ra tului
Poliţiei judeţene,
o verificare a ce-
lor relatate de zia-
rul nostru fusese
declanşată. Bilă
albă pentru con-
ducerea IPJ Dolj.

Paznicii
revin
cu detalii

Paznicul de vâ-
nătoare Dan Vic-
tor ne-a furnizat
ulterior un supli-
ment de informa-
ţii despre cele pe-
trecute în noap-
tea de 19 spre 20
septembrie a.c.. A existat o altercaţie ver-
bală cu braconierii şi puţin a lipsit să nu
degenereze. Repetăm: paznicul de vână-

toare Dan Victor era însoţit de colegii
săi Udurugă George şi Ion Bălan. Ceea
ce ne-a surprins este faptul că poliţiştii
prezenţi n-au sprijinit în vreun fel sau
altul nici una din părţi. Prezenţa lor în
pădure în miezul nopţii, cu o autospe-
cială a Poliţiei, era greu de justificat.
Nici n-au crezut poate că şi-au com-
plicat singuri situaţia, indiferent de ali-
biul ulterior confecţionat. Deşi cine se
aseamănă se adună şi la Gogoşu, nu
numai la Craiova.

Drepturi la replică
cu pasaje identice

Şi Năstase Dondoe, surprins de gru-
pa de paznici a AJVPS la braconaj cu
fiul său, şi agentul de poliţie Baraliu Mi-
hai Cosmin ne-au trimis, la redacţie,
câte un drept la replică, pe care le ane-

xăm alăturat. Fiecare are propria justifi-
care „confecţionată”, mai interesantă fi-
ind cea a poliţistului Baraliu Mihai Cos-
min, care susţine că n-a fost „el” cel pre-
zent în pădurea Badea „la un grătar”, deşi
în textul nostru iniţial era menţionată ur-
mătoarea frază: „(...) Cosmin Mihai
Baraliu a negat orice legătură cu bra-
conierii, dar n-a putut nici confirma,
nici infirma, prezenţa la evenimentul
descris”. Cum însemnele unei autospe-
ciale a poliţiei sunt recunoscute şi de
preşcolari, nu credem că există autotu-
risme ale poliţiei care se deplasează... fără
conducători auto. Că uneori n-au „cap”,
asta e deja treaba celor îndrituiţi să verifi-
ce astfel de lucruri. La rândul său, nici
Dondoe Năstase, dincolo de bălmăjeala
de rigoare, tonul premeditat ironic şi „sti-
ma” de care ne asigură, nu spune ce cău-

ta într-o pădure
prinsă ca areal într-
un fond de vânătoa-
re, la miez de noap-
te, şi nici motivul
pentru care nu s-a
conformat cerinţei
de rutină a paznici-
lor de vânătoare jus-
tificat bănuitori.
Cum în cele două
drepturi la replică
există pasaje identi-
ce, dar şi idei comu-
ne, este evident pen-
tru oricine că între
Dondoe Năstase şi
Baraliu Mihai Cos-
min fiinţau legături
„periculoase”. Chiar
dacă una şi aceeaşi
persoană, deloc
străină de rigorile
jurnalisticii, a con-

fecţionat ambele texte „drept la replică”.
Preferabil era însă ca Năstase Dondoe,
fiul său şi Florin Nicolăescu să se fi su-
pus controlului paznicilor de vânătoare,
dacă nu aveau nimic de ascuns în port-
bagaj. Cum nu deţineau autorizaţie de
vânătoare pentru nici o specie de vânat,
în schimb aveau armele de vânătoare
asupra lor, după bănuielile paznicilor, au
preferat „gargara”, insolenţa, răstălmă-
cirea faptelor, costisitoare doar pentru
poliţist, din câte am aflat. Ştiindu-se pro-
tejaţi, deşi orice protecţie în astfel de si-
tuaţii are o limită, vor continua probabil
să facă ceea ce au mai făcut. Până într-o
zi. Am mai spus-o în repetate rânduri: se
practică un braconaj îndârjit, de-a drep-
tul dement, pe toate fondurile de vână-
toare din judeţul Dolj. În pofida unor mă-
suri cât de cât nelipsite de eficienţă, bra-
conajul proliferează. Jalea cea mare este
că efectivele optime de vânat s-au dimi-
nuat la toate speciile. Şi se face prea pu-
ţin pentru refacerea lor.
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Poliþiºtii doljeni au fost anun-
þaþi, sâmbãtã seara, prin 112, de
un localnic din comuna Giurgiþa
cã l-a vãzut pe Marian Gue, din
localitate, cunoscut pentru faptul
cã este o persoanã violentã, cum
a lovit o femeie ºi a târât-o la el în
locuinþã. În baza sesizãrii, un echi-
paj de poliþiºti de la Secþia de Po-
liþie Ruralã nr. 14 Bârca a ajuns în
comuna Giurgiþa, oamenii legii
încercând sã gãseascã locuinþa
celui reclamat, despre care ºtiau
doar cã stã pe strada „Libertãþii”
din comunã. La un moment dat, poliþiºtii au
auzit strigãte de ajutor ce se auzeau dintr-un
imobil, au intrat în locuinþa lui Marian Gue,
de 54 de ani, ºi l-au prins în flagrant, în timp
ce întreþinea raporturi sexuale cu Stana B.,
de 63 de ani, împotriva voinþei acesteia.

„Suspectul a fost imobilizat ºi condus la
sediul unitãþii de poliþie, iar în baza probato-
riului administrat împreunã cu poliþiºti din
cadrul Poliþiei Segarcea s-a dispus începe-
rea urmãririi penale faþã de autor pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de lipsire de libertate
în mod ilegal ºi viol, mãsurã confirmatã de
procurorul de caz din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Segarcea. Astfel, în
cauzã s-a luat mãsura reþinerii pe o perioadã
de 24 de ore a bãrbatului, care a fost intro-
dus în arestul IPJ Dolj”, a precizat agent

principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Victima, care fusese ºi lovitã, a primit
îngrijiri medicale ºi a fost îndrumatã cãtre
Institutul de Medicinã Legalã Craiova pen-
tru obþinerea unui certificat medico-legal, iar
Marian Gue a fost prezentat, ieri, Judecãto-
riei Segarcea, instanþa dispunând arestarea
preventivã a acestuia.

Culmea este cã nu a trecut nici o sãptãmâ-
nã de când un alt localnic, Ion Diaconu, a
fost arestat pentru viol ºi incest, dupã ce ºi-a
obligat sora sã întreþinã relaþii sexuale cu el.
Ca ºi în acel caz, bãrbatul arestat ieri, Marian
Gue, a trecut pe la puºcãrie, fiind eliberat anul
acesta. Acesta a fost dupã gratii în perioada
decembrie 2008 – martie 2012, fiind con-
damnat pentru lovire ºi alte violenþe.

Un bãrbat de 54 de ani, din comuna Giurgiþa, a ajuns dupã gratii, sâmbãtã
seara, fiind reþinut pentru lipsire de libertate ºi viol. Ieri, bãrbatul a fost pre-
zentat Judecãtoriei Segarcea, care i-a emis mandat de arestare preventivã.
Este al doilea localnic încãtuºat pentru viol, într-o sãptãmânã, ºi în acest caz
autorul având antecedente, întrucât a fost condamnat pentru lovire.

Localnic din Giurgiþa
încãtuºat pentru violPoliþiºtii ºi jandarmii doljeni au

executat o razie cu efective mãrite, în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, pentru
prevenirea ºi combaterea infracþiunilor
stradale, a faptelor comise cu violenþã
ºi a activitãþilor comerciale ilicite din
mediul rural. Aproximativ 190 de
poliþiºti de la formaþiunile de ordine
publicã, poliþie rutierã, luptãtori de la
Serviciul de Intervenþie Rapidã ºi
jandarmi au descins în barurile ºi
discotecile din mai multe comune
doljene, pe parcursul acestor activitãþi
fiind verificate 34 de unitãþi de alimen-
taþie publicã, iar la filtrele rutiere
constituite în trafic au fost oprite
pentru control 218 autovehicule.
Oamenii legii au legitimat aproximativ
350 de persoane, 251 dintre acestea
fiind ºi controlate sumar de arme albe.

„Ca urmare a abaterilor de naturã
penalã constatate în
cadrul raziei, au
fost întocmite 16
dosare penale, în
care poliþiºtii
continuã activitãþile
de cercetare în
conformitate cu
prevederile legale.
Totodatã, au fost
aplicate 140 de
sancþiuni contra-
venþionale, dintre
care 28 conform
Legii 61/1991 a
ordinii ºi liniºtii
publice, 108
amenzi conform
OUG 195/2002

Razie în barurile din judeþ
privind circulaþia pe drumurile publice
ºi alte 4 sancþiuni aplicate la Legea nr.
12/1990 vizând combaterea activitãþi-
lor comerciale ilicite, valoarea totalã a
amenzilor ridicându-se la suma de
32.400 de lei”, ne-a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Tot pe parcursul acestei razii,
oamenii legii l-au depistat pe Adrian
Giubelan, de 25 de ani, din comuna
Moþãþei, pe numele cãruia fusese emis
un mandat de executare a pedepsei cu
închisoarea, având de executat 1 an ºi
4 luni de detenþie pentru infracþiuni la
regimul circulaþiei. Bãrbatul a fost
ridicat ºi încarcerat în Centrul de
Reþinere ºi Arestare Preventivã din
cadrul IPJ Dolj, de unde urmeazã sã
fie transferat în penitenciar pentru
ispãºirea pedepsei.

Reamintim cã, la începutul lunii
martie a.c., procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj dispuneau
trimiterea în judecatã, în stare de li-
bertate, a Magdalenei Bîrlogeanu, an-
gajatã ca tehnician în cadrul Facultã-
þii de Mecanicã din Craiova ºi a com-
plicelui ei, Laurenþiu Pavel Dumitru,
pentru comiterea infracþiunilor de tra-

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronunþat, la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, sentinþa în dosarul ºpãgii
de la Facultatea de Mecanicã din Craiova. Magis-
traþii au gãsit-o vinovatã de trafic de influenþã ºi au
condamnat-o pe Magdalena Bîrlogeanu, angajatã
ca tehnician în cadrul facultãþii, la doi ani de închi-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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fic de influenþã, respectiv complici-
tate la trafic de influenþã. Potrivit re-
chizitoriului întocmit de procurori la
finalizarea cercetãrilor, cercetãrile în
acest caz au început în toamna anu-
lui 2011, când trei studenþi de la Fa-
cultatea de Mecanicã i-au sesizat pe
ofiþerii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj cã în vara ºi toamna anu-

lui 2011 i-au dat lui Laurenþiu Pavel
Dumitru, colegul lor de facultate, di-
verse sume de bani, lei ºi euro, pen-
tru ca acesta sã intervinã pe lângã
cadre didactice din cadrul Facultãþii
de Mecanicã a Universitãþii din Cra-
iova ºi sã le aranjeze promovarea exa-
menelor restante pe care le aveau. În
baza denunþurilor, s-a solicitat Tribu-
nalului Dolj autorizarea interceptãrii
ºi înregistrãrii convorbirilor telefoni-
ce ºi a celor purtate în mediul am-
biental de Laurenþiu Pavel Dumitru.
Pe 19 ianuarie 2012, unul dintre stu-
denþii denunþãtori s-a întâlnit cu Du-
mitru în zona cantinei studenþeºti
TCM ºi i-a cerut acestuia sã îl ajute
sã promoveze o parte din examenele
restante pe care le avea de susþinut
în sesiunea ianuarie-februarie 2012.
Dumitru i-a cerut denunþãtorului
1.300 lei, în aceeaºi dupã-amiazã cei
doi întâlnindu-se în incinta mall-ului
Electroputere, unde denunþãtorul i-a
dat lui Dumitru 350 de euro (din tota-
lul sumei de 500 euro ce-i fusese în-
mânatã denunþãtorului de echipa
operativã dupã tratarea criminalisti-
cã). Prins în flagrant ºi dus la audieri,
Dumitru a recunoscut cã primise ba-
nii marcaþi criminalistic, dar ºi alte
sume, pentru a-i aranja denunþãtoru-

lui promovarea examenelor, însã a
spus cã toþi banii primiþi anterior îi
dãduse Magdalenei Bîrlogeanu, teh-
nician în cadrul facultãþii, aceasta ur-
mând sã meargã la rândul sãu la ca-
drele didactice pentru „rezolvarea”
examenelor. Acesta a mai povestit cã
ºi pãrinþii sãi i-au dat aceleiaºi femei
aproximativ 7.000 de lei (în primãvara
ºi toamna anului 2011) pentru a-i re-
zolva promovarea unui numãr de 18
examene restante. În baza declaraþii-
lor denunþãtorilor ºi a audierii ºi altor
persoane, procurorii au constatat cã
femeia primea de la denunþãtori CNP-
ul ºi parola informaticã de acces în
situaþia ºcolarã pentru a putea afla
situaþia ºcolarã a fiecãruia ºi apoi pri-
mea banii la locuinþã, invocând in-
fluenþa sa pe lângã profesorii din fa-
cultate, astfel încât denunþãtorii sau,
în unele cazuri, rudele acestora, sã
promoveze examenele restante.

În urma percheziþiei fãcute la lo-
cuinþa Magdalenei Bîrlogeanu, pe 23
ianuarie a.c., au fost gãsite mai mul-
te înscrisuri, referitoare la situaþia
ºcolarã a inculpatului Dumitru, pre-
cum ºi o agendã în care erau înscri-
se numele mai multor persoane în-
soþite de CNP ºi o parolã de acces
în sistem informatic. În baza probe-

lor strânse, anchetatorii au stabilit
cã Magdalena Bîrlogeanu a primit,
în total, aproximativ 14.000 lei de la
mai mulþi studenþi.

Vineri, 5 octombrie a.c., judecã-
torii Tribunalului Dolj au pronun-
þat sentinþa în dosar. Astfel, Lau-
renþiu Pavel Dumitru a fost gãsit
vinovat de trafic de influenþã, fiind
condamnat la pedeapsa de 1 an ºi 6
luni închisoare. Instanþa a mai dis-
pus confiscarea de la inculpat a
sumei de 2.750 de euro ºi 800 de lei
ºi a menþinut faþã de el mãsura pre-
ventivã a obligãrii de a nu pãrãsi
localitatea Craiova pânã la rãmâne-
rea definitivã a hotãrârii. Magdale-
na Bîrlogeanu a fost condamnatã
la 2 ani închisoare, instanþa dispu-
nând în cazul ei ºi mãsura comple-
mentarã a decãderii din dreptul de
a exercita o funcþie în unitãþile de
învãþãmânt pe o perioadã de 2 ani.
În plus, aceasta este obligatã sã re-
stituie denunþãtorilor sumele înca-
sate, peste 12.000 de lei, ambii in-
culpaþi urmând sã achite ºi câte 275
de lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Sentinþa nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel atât de inculpaþi,
cât ºi de procurori, în termen de 10
zile de la pronunþare.

soare ºi decãderea din dreptul de a exercita o func-
þie în unitãþile de învãþãmânt pe o perioadã de 2 ani.
Complicele ei, Laurenþiu Pavel Dumitru, a primit
un an ºi ºase luni de închisoare. Hotãrârea instanþei
nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel atât de
inculpaþi, cât ºi de procurori.
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La mijlocul secolului al
XIX-lea, masiva Casã
Bengescu, situatã pe strada
Brestei, era una dintre cele
mai frumoase vile boiereºti
din Cetatea Banilor. Ea a
aparþinut dintotdeauna
influenþilor boieri Bengeºti,
care au ºi construit-o. În
puþinele lucrãri care refac
imaginea veche a Craiovei,
se spune cã, datoritã somp-
tuozitãþii sale, Casa Bengescu
rivaliza cu cele ale vestiþilor
boieri Oteteliºeanu ºi Glogo-
veanu, care aveau, de aseme-
nea, domenii impresionante,

care mai rezistã ºi astãzi.
Dupã ce ultimul boier,
Costicã Bengescu, un magis-
trat ºcolit la Paris ºi ajuns
preºedintele Curþii de Apel
din Craiova, se stinge din
viaþã, casa are un alt destin.
Camerele în care se consuma
viaþa privatã a boierilor devin
sãli de clasã pentru Liceul
Ortodox de Fete. Când ºi
acest liceu îºi închide porþile,
clãdirea, care între timp îºi
pierde puþin câte puþin din
frumuseþe, este folositã ca
sediu pentru diferite institu-
þii.
Clãdirea ajunsese într-o stare
avansatã de degradare

Ultima datã, interioarele
Casei Bengescu au adãpostit
Oficiul de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã Dolj.
Din cauza degradãrii în care
ajunsese – trebuie sã amintim
cã imobilul nu a mai suferit
nici o lucrare de consolidare

Dublu eveniment pentru Facultatea de Teologie din Craiova
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primul Centru de restaurare,
conservare patrimoniu ºi vizualiza-
re, patronat de Arhiepiscopia Cra-
iovei prin Facultatea de Teologie,
a fost inaugurat, sâmbãtã, cu pri-
lejul împlinirii a 20 de ani de la în-
fiinþarea facultãþii. La eveniment
au fost prezenþi ierarhi, membri ai
Sfântului Sinod, ÎPS Andrei, Mi-
tropolitul Clujului, ÎPS Laurenþiu,
Mitropolitul Ardealului, ÎPS Irineu,
Mitropolitul Olteniei, precum ºi

numeroºi invitaþi din partea  auto-
ritãþilor publice locale ºi centrale,
printre ei numãrându-se Valeriu
Zgonea, preºedintele Camerei De-
putaþilor, Ion Prioteasa, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Lia
Olguþa Vasilescu, primarul Craio-
vei, alãturi reprezentanþi ai mediu-
lui academic, Dan Claudiu Dãni-
ºor, rectorul Universitãþii din Cra-
iova, precum ºi teologi din þarã ºi
din strãinãtate.

–, funcþionarii au fost nevoiþi
sã-ºi restrângã activitatea în
numai câteva birouri. Se
ajunsese pânã acolo încât nu
se mai putea folosi decât
aripa stângã a casei, în timp
ce imobilul central, care este
cel mai mare ºi mai frumos,
a fost abandonat total.
Scãrile somptuoase care
îmbrãþiºeazã din douã pãrþi
clãdirea nu au mai putut fi
utilizate din cauza vechimii,
iar pereþii nu mai prezentau
siguranþã. Imobilul a fost
declarat inutilizabil pânã la o
eventualã consolidare. Timp

de mai mulþi ani, Casa
Bengescu ºi-a aºteptat
salvatorii. În 2008, printr-o
hotãrâre judecãtoreascã,
imobilul este obþinut de
Societatea Ortodoxã Naþiona-
lã a Femeilor Creºtine, care,
la rândul ei, o doneazã
Arhiepiscopiei Craiova.
Lucrãri migãloase la temelii
de secol al XVIII-lea

Fiind într-o stare de
degradare avansatã, s-a ajuns
la concluzia cã imobilul poate
fi refãcut, dar are nevoie de
investiþii serioase. Monumen-
tul istoric, clasat în grupa B,
fiind construit, la rândul lui,
pe un sistem de temelii ºi
pivniþe datând din secolul al
XVIII-lea, a fost prins într-
un proiect ambiþios de
consolidare ºi reabilitare cu
finanþare europeanã, cu o
valoare de 16 milioane de lei
(proiectul a fost finanþat în
cadrul Programului Operaþio-

nal Regional, Axa prioritarã
5). Lucrãrile au început sub
supravegherea Arhiepiscopiei
Craiova ºi au durat câþiva
ani, fiind vorba de o lucrare
extrem de migãloasã. Au fost
consolidate toate încãperile,
inclusiv subsolul, intervenin-
du-se ºi la acoperiºuri. La
final, Casa Bengescu ºi-a
recuperat strãlucirea de
altãdatã, devenind  primul ºi
cel mai modern Centru de
restaurare, conservare
patrimoniu ºi vizualizare.
Aici, în interioarele cu
finisaþii fine, urmeazã sã fie
aºezat ºi primul muzeu de
artã eclezialã din Craiova.
Laboratoare pentru viitorii
restauratori

Dupã cum au declarat
reprezentanþii Arhiepiscopiei
Craiova, Centrul de restaura-
re, conservare patrimoniu ºi
vizualizare va fi pus la
dispoziþia studenþilor de la
disciplina Artã Sacrã, din
cadrul Facultãþii de Teologie,
care vor învãþa chiar din
acest an sã restaureze
obiecte vechi de patrimoniu.
Imobilul adãposteºte, pe
lângã muzeu, douã laboratoa-
re dotate cu aparaturã
modernã care ajutã la recree-
rea liniilor ºi culorilor ºi,
amãnunt important în trata-
rea unui obiect vechi, la
datarea acestuia. Alãturi de
laboratoarele de restaurare a
icoanelor ºi a cãrþilor vechi
se gãsesc douã biblioteci de
specialitate, în care se aflã
cãrþi rare pentru documenta-
rea studenþilor, ºi trei sãli de
curs pentru pregãtirea
viitorilor restauratori. Imobi-
lul este prevãzut ºi cu douã
depozite de carte veche, o
salã de conferinþe, o salã
multimedia ºi trei sãli pentru
schimburi interculturale –
Sala Italianã, Sala Francezã
ºi Sala Greacã.
Invitaþi speciali pentru eveni-
ment

Inaugurarea primului
Centru de restaurare a
coincis cu împlinirea a 20
de ani de la înfiinþarea
Facultãþii de Teologie de la
Craiova, care ºi-a deschis

porþile pe 1 octombrie 1992.
Dublul eveniment a fost
marcat, sâmbãtã, printr-o
festivitate specialã, gãzduitã
chiar în fosta Casã Benges-
cu. Fiind un eveniment
special, mai mulþi ierarhi au
fost invitaþi la manifestare.
ÎPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, în calitate de gazdã,
i-a primit pe ÎPS Andrei,
Mitropolitul Clujului, ÎPS
Laurenþiu, Mitropolitul
Ardealului, PS Lucian,
Episcopul Caransebeºului,
PS Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei, PS
Emilian Loviºteanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului ºi PS Gurie,
Episcopul Devei ºi Hunedoa-
rei, alãturi de reprezentanþi
ai autoritãþilor publice locale
ºi ai mediului academic.
Dupã cuvântul de bun venit
ºi slujba de sfinþire, sãvârºi-
tã într-una dintre sãlile
centrului, oaspeþii au fost
îndrumaþi sã viziteze labora-
toarele, apoi sala de confe-
rinþe de la etaj a gãzduit
festivitatea omagialã.
40.000 de obiecte vechi
aºteaptã în depozite

ÎPS Irineu le-a spus
invitaþilor cã acest Centru
este binevenit, întrucât în

depozitele Arhiepiscopiei
Craiova aºteaptã sã fie
restaurate nu mai puþin de
40.000 de obiecte vechi, de
o frumuseþe deosebitã,
printre care multe icoane ºi
cãrþi. Un alt câºtig se va
obþine prin formarea primi-
lor restauratori din Oltenia,
o profesie rarã care îºi simte
lipsa. „Inaugurarea acestui
centru demonstreazã cã
sãmânþa cea bunã a fost
aruncatã pe un teren bun ºi,
iatã, avem astãzi bucuria sã
ne întrunim în aceastã casã,
sã serbãm 20 de ani de
învãþãmânt teologic ºi sã
adãugãm zestrei materiale a
facultãþii noastre un centru
modern pentru restaurarea ºi
conservarea obiectelor de
patrimoniu”, a spus ÎPS
Irineu.

Invitaþii au felicitat
Mitropolia Olteniei pentru
aceastã realizare, ÎPS
Laurenþiu, Mitropolitul
Ardealului accentuând faptul
cã, deºi are o vârstã oare-
cum fragedã, Facultatea de
Teologie din Craiova dispune
de mai multe discipline de
studiu ºi, acum, ºi de o bazã
didacticã mai bunã decât
Facultatea de Teologie din
Sibiu, consideratã „naºul de
botez” al facultãþii noastre.
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Dupã ce au vãzut cã Primãria
Craiova nu renunþã la intenþia de
a demola chioºcurile de pe dome-
niul public, peste 50 de protestari
au luat cu asalt, ieri, sediul Parti-
dului Democrat Liberal. Chioºca-
rii au cerut sã intre în audienþã la
deputatul PDL de Dolj Constantin
Dãscãlu, aceºtia spunând cã
„domnul Dascãlu este parlamen-

Deputatul PDL Constantin Dascãlu a pre-
cizat, ieri, în cadrul unei conferinþe de presã,
susþinutã la sediul Organizaþiei Judeþene, cã
Aliaþa pentru România ºi-a constituit, sâm-
bãtã, la Poiana Braºov, Liga Aleºilor Locali.
Acesta a fost un prilej pentru conducerea
partidului sã transmitã ºi un mesaj mobiliza-
tor primarilor democrat-liberali în vederea
viitoarelor alegeri parlamentare. La eveniment
au participat peste 500 de aleºi locali. Dascã-
lu a mai spus cã Alianþa România Dreaptã
intenþioneazã sã organizeze o manifestaþie, cu
care sã-i întâmpine pe liderii europeni, la Bu-
cureºti, la Congresul Popularilor Europeni,
din 17 octombrie. „Acþiunea nu va fi îndrep-
tatã împotriva guvernului, ci este gânditã ca
o miºcare de solidarizare cu politicile PPE.
Vor veni 8 comisari europeni ºi 17 prim-mi-
niºtri”, a subliniat deputatul PDL.

MARGA BULUGEAN

A leº i i  l oca l i  po r toca l i ,  î ncu ra ja þ i  de  s ta f f -u l  ARD

Amfiteatrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj va gãzdui
în data de 25 octombrie, între
orele 12.00 ºi 17.00, conferin-
þa regionalã “Dialog ºi iniþia-
tivã pentru cetãþenie activã ºi
bunã guvernare în ºcoalã”,
eveniment de încheiere a
proiectului Standarde de
participare pentru cetãþenie
activã, organizat de Asociaþia
Regionalã pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii Tineretului ºi
Sportului.

“În cadrul conferinþei va
avea loc Gala Competiþiei
“ªcoala de 7 stele – Buna

guvernare în ºcoalã cu concursul
standardelor de participare”, ca parte
integrantã a activitãþii de diseminare ºi
informare asupra conceptelor, meto-
dologiei dezvoltate ºi a rezultatelor
proiectului Standarde de participare
pentru cetãþenie activã. “Introducerea
unor abordãri inovative de asigurare a
sustenabilitãþii bunei guvernãri în 20
de ºcoli ºi licee din cele cinci judeþe
ale regiunii Oltenia anunþã pregãtirea
proiectului strategic de aplicare la
nivel naþional a metodologiei standar-
delor de participare pentru cetãþenie
activã”, precizeazã organizatorii
proiectului.

Unitãþile de învãþãmânt înscrise în
competiþie vor putea iniþia un proces
de autoevaluare în urma cãruia vor fi
recunoscute ºi promovate public

Înscrierea unitãþilor de învãþãmânt se
realizeazã, fãrã a se percepe taxe de par-
ticipare, pe site-ul www.dreptladialog-
.ro, adresa unde pot fi accesate ºi alte
detalii referitoare la Competiþie ºi Pro-
iect (conceptul ºi regulamentul compe-
tiþiei, obiective, activitãþi ºi campanii din
cadrul proiectului).

Proiectul „Standarde de participare
pentru cetãþenie activã” este co-finan-
þat din Fondul Social European prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane ºi este implemen-
tat de Asociaþia Regionalã pentru Dez-
voltare Ruralã (ARDR) în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tinere-
tului ºi Sportului (MECTS), Universita-
tea din Craiova, Agenþia Naþionalã pen-
tru Tineret (Marea Britanie) ºi Consiliul
Judeþean Norfolk (Marea Britanie).

Asociaþia Studenþilor Timoceni din Cra-
iova, în parteneriat cu Asociaþia pentru Cul-
turã a Românilor-Vlahilor din Serbia, coti-
dianul regional „Cuvântul Libertãþii” ºi Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” vor organiza, mâine ºi poimâine, res-
pectiv în 9 ºi 10 octombrie, la Craiova, ma-
nifestarea intitulatã „Românism: trecut, pre-
zent ºi viitor”.

Programul manifestãrii va fi urmãtorul:
mâine, 9 octombrie, ora 10.00 – inaugura-
rea sediului Asociaþiei Studenþilor Timoceni
din Craiova, (situat pe bulevardul „1 Mai”,
lângã Facultatea de Medicinã), ora
13.00 – masa rotundã „Viitorul
identitãþii ºi culturii româneºti
în Timoc” . Manifestarea se va
desfã’ura în Sala de ºedinþe a
Consiliului Judeþean Dolj, unde se
vor dezbate problemele comuni-
tãþii din Timoc, precum ºi pro-
bleme legate de viitorul organiza-
þiilor, asociaþiilor ºi ONG-urilor
din Serbia.

Tot mâine, la ora 18.00, va
avea loc vernisajul expoziþiei de
fotografie „Timocul din inima
mea”. Vor fi prezentate peste 50
de instantanee, surprinse de fo-

tarul nostru, ales pe Colegiul nos-
tru”. Protestarii au spus cã sunt
vreo trei-patru zile de când ei nu
ºi-au mai deschis chioºcurile, nu
ºi-au mai vândut marfa, iar acest
lucru înseamnã pierderi. „Ni se ia
pâinea de la gurã. Este vorba de
vreo 500 de job-uri puse în peri-
col, acum, în prag de iarnã când
facturile la întreþinere vor creºte,

când preþurile la alimente ºi ser-
vicii deja s-au majorat”, a decla-
rat, ieri, un protestatar, cu ochii
în lacrimi.

Protestul de ieri a fost doar o
continuare a celui de vineri sea-
ra, când peste 150 de oameni au
ieºit în stradã în cartierul Craio-
viþa manifestând faþã de decizia
primarului Lia Olguþa Vasilescu
de a le demola chioºcurile ridi-
cate pe domeniul public. Proprie-
tarii chioºcurilor au început sã se
adune dupã ce le-au fost comu-
nicate somaþiile, prin care li se
dã un termen de patru zile pen-
tru a-ºi ridica magazinele. În caz
contrar, acestea vor fi demolate
de primãrie. Atunci, aceºtia au
blocat bulevardul „Tineretului”
aproape o orã, pânã la sosirea
jandarmilor ºi a poliþiºtilor.

Întrebaþi fiind de ce nu au dis-
cutat cu  edilul Craiovei, un alt

protestatar a spus cã s-au dus
de mai multe ori, s-au încris ºi
în audienþe, dar nu au fost pri-
miþi, motiv pentru care astãzi vor
face un mare miting în faþa Pri-
mãriei municipiului Craiova.
“Acum nu ne mai bagã în sea-

mã, în campanie a venit sã cea-
rã votul, atunci ne cunoºtea.
Mâine (n.r. – astãzi) o sã vedeþi
spectacol. O sã aibã doamna pri-
mar o mare surprizã...”, au ame-
ninþat aceºtia.

MARGA BULUGEAN

tograful timocean Zaviºa Jurj, preºedintele
Asociaþiei pentru Culturã a Românilor-Vla-
hilor din Serbia. Expoziþia va fi gãzduitã în
Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei
(strada „Madona Dudu” nr. 14). A doua zi,
miercuri, 10 octombrie, ora 10.00, delega-
þia din Timoc va vizita Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, iar în jurul orei
12.00, la sediul Asociaþiei Studenþilor Timo-
ceni este aºteptatã la o discuþie secretarul de
stat al Departamentului Românilor de Pretu-
tindeni, Natalia Intotero.

MARGA BULUGEAN

bunele practici ce susþin participarea
în procesele de îmbunãtãþire a guver-
nãrii în ºcoalã.

Competiþia se desfãºoarã în perioa-
da 1-25 octombrie 2012, în urmãtoa-
rea ordine a etapelor: înscrierea
unitãþilor de învãþãmânt ºi desemnarea
echipelor care le reprezintã (1-12
octombrie); autoevaluarea bunei
guvernãri în ºcoalã ºi transmiterea
documentelor doveditoare în sprijinul
rezultatelor evaluãrii (12-19 octom-
brie); participarea la Gala de premiere
în cadrul Conferinþei Regionale (25
octombrie 2012).

ALINA DRÃGHICI
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- Domnule profesor
Alexandru Ciocâlteu,
pãstraþi legãturi foarte
strânse cu lumea medicalã
craioveanã. Astãzi (n.r. –
vineri), spre exemplu, v-am
întâlnit la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din
Craiova. Mai sunt ºi alte
motive decât cele profesio-
nale care vã fac sã vã
simþiþi ataºat de olteni?

- Oltenia mi-e foarte
dragã, doar sunt nãscut la
Craiova! Azi (n.r. – vineri)
am participat la susþinerea
unei lucrãri de doctorat
alãturi de profesorul Eugen
Moþa, cu care sunt în relaþii
foarte bune. Apoi voi merge
pânã la Filiaºi, unde am
terminat liceul. Colegul meu,
doctorul Irinel Popescu este
ºi el din Filiaºi, numai cã el
s-a nãscut acolo ºi a fãcut
ºcoala la Craiova, eu m-am
nãscut la Craiova, dar am
locuit la Filiaºi. Mã bucur
pentru profesorul Moþa,
care a fost astãzi conducã-
torul de doctorat. El a venit
întotdeauna la noi, la Uni-
versitatea din Bucureºti. E o
chestie de prietenie, deºi
Eugen Moþa nu este oltean.

- Revenind la ce se
întâmplã în sistemul de
Sãnãtate din România,
sunteþi poate printre cei
mai în mãsurã sã ne
spuneþi cum se poate face
performanþã într-un dome-
niu afectat de subfinanþare,
aºa cum este cel sanitar?

- Ce se întâmplã în
Sãnãtate este foarte compli-

Prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu:

În urmã cu doi ani, prof. univ. dr.
Alexandru Ciocâlteu împreunã cu alþi
doi medici români erau premiaþi la
Salonul de la Geneva cu medalia de
aur pentru o invenþie de top în medi-
cinã. Dializa fãrã aparat este meto-
da revoluþionarã româneascã ce ar
putea ajuta milioane de pacienþi dia-
lizaþi de pe întreg mapamondul sã
ducã o viaþã normalã, fãrã a mai fi
nevoiþi sã treacã pe la spital de câte-

Paginã realizatã de MARIN TURCITU ºi RADU ILICEANU

va ori pe sãptãmânã. Deocamdatã
însã inventatorii sunt în aºteptarea
brevetului internaþional. Despre in-
venþia care ar putea da peste cap o
afacere de sute de milioane de euro,
dar ºi despre problemele de ansam-
blu ale sistemului sanitar românesc,
prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu a
avut amabilitatea de a discuta în ca-
drul unui interviu acordat pentru co-
tidianul „Cuvântul Libertãþii”.

cat ºi trist. La ora actualã
avem foarte multe facultãþi
de medicinã, dar asta nu
înseamnã cã toate sunt de
calitate. Dimpotrivã. Cea de
la Craiova, în schimb, este
una formidabilã. Sunt destui
doctori în Oltenia care
meritau sã aibã aºa ceva.
Calitatea este schimbatã în
bine, în special în ceea ce
priveºte activitatea medicalã.
Craiova, acum, în domeniul
nefrologiei, este la nivel de
top. De fapt, Craiova exce-
leazã ºi în domeniul cardio-
logiei, din câte ºtiu eu, dar
ºi în domeniul diabetului.

„E greu
sã faci educaþie
când nu poþi
sã îi motivezi
pe oameni”

- Cu toate acestea,
imediat ce ies de pe bãncile

facultãþii, cei mai mulþi
absolvenþi preferã sã plece
în strãinãtate. Cum expli-
caþi exodul tinerilor me-
dici?

- E greu sã faci educaþie
când nu poþi sã îi motivezi
pe oameni. Nu poþi sã îi
chemi la facultatea de
medicinã ºi sã le dai 300 de
euro când terminã, dupã
ºase ani. Cã nu stau, pleacã!
Cei care sunt chiulangii...
asta e o altã poveste. Dar
sunt studenþi care învaþã ºi
care sunt foarte buni. Stau
în Craiova sã înveþe, dar cu
ce sã trãiascã? Cine poate sã
le asigure un minimum de
1.500 de lei ca sã  poatã
supravieþui onorabil ca
studenþi. Este imposibil! ªi
dupã aceea cum sã îþi
recuperezi banii aceºtia? De
la Craiova, de la Nefrologie
au plecat doi medici în
Suedia, iar de la mine au
plecat doi în Franþa. Unul

are un salariu de ºase mii de
euro, iar celãlalt opt mii. ªi
lucreazã în centrele de
dializã. Cei care lucreazã la
mine în centrul de dializã au
undeva la patru sute de
euro. E o diferenþã. Eu nu îi
sfãtuiesc sã plece afarã, dar
hai sã ne gândim cã aici nu
prea au soluþii. Ei vor sã
facã medicinã de vârf ºi sã

nu le fie ruºine cã sunt
doctori.

- Totuºi se pare cã ºi în
România se poate face
medicinã de vârf, aºa cum
spuneaþi. Chiar dumnea-
voastrã, împreunã cu alþi
doi colegi medici aþi fost
premiat cu medalia de aur
la Salonul de la Geneva
pentru o invenþie în dome-
niul dializei. În ce stadiu
vã aflaþi cu ea?

- A trebuit sã mediatizez
aceastã invenþie dintr-un
motiv foarte banal, pentru
cã poate, altfel, nici nu aº fi
anunþat-o. Un inginer de la
fostul IMGB a donat 20 de
mii de euro, ºi trebuia sã îi
spun cã banii sunt în cont,
cã nu i-am folosit, dar existã
invenþia asta. Am primit
brevetul naþional, ne batem
pentru brevetul internaþional.
Am avut întâlniri cu toþi
decidenþii din România ºi cu
investitorii puternici din
punct de vedere financiar.
Nu a fãcut nimeni nimic. M-
am gândit sã facem o echipã
de zece profesori care sã
ducã problema la bun
sfârºit, pentru cã îmi este
greu sã fac asta de unul
singur. Pe mine mã intere-
seazã sã se facã pentru
pacienþi. Ultima datã m-am
întâlnit cu chirurgul german
Jauch, care a vorbit cu cei
de la firma Braun ºi a mai
vorbit ºi cu firma Fresenius.
Suntem în aºteptarea breve-
tului internaþional. Dupã

aceea lucrurile se vor
discuta altfel.

„Invenþia
pentru bolnavi
ar fi un lucru
formidabil”

- Cu cât ar creºte
calitatea vieþii pentru
pacienþii dializaþi dacã
invenþia dumneavoastrã ar
fi implementatã ºi cu cât s-
ar reduce cheltuielile
statului?

- Aici intervine interesul
financiar al unor firme care
sunt deja pe piaþã, pentru cã
altfel eu sunt convins cã
pacienþii ar fi beneficiat deja
de aceastã invenþie. Reduce-
rea cheltuielilor cu 90% ºi
atunci despre ce vorbim...
Dializa e o afacere care
înseamnã sute de milioane
de euro în lumea asta.
Invenþia pentru bolnavi ar fi
un lucru formidabil. Sigur,
asta depinde de la caz la
caz. Teoretic ar trebui sã
funcþioneze cel puþin 10 ani,
timp în care pacientul ar
duce o viaþã cvasinormalã.

- Din câte se pare, aveþi
multe obstacole de depãºit.
În cele din urmã credeþi cã
veþi reuºi sã introduceþi
aceastã invenþie în sistemul
medical?

- Nu îmi pun problema
sã reuºesc eu. Important
este sã se facã, pentru
pacienþii dializaþi.

Invenþia de aur a medicilor nefrologi români, dializa fãrã aparat, re-
prezintã o metodã revoluþionarã care utilizeazã peritoneul ca membranã
de dializã. Practic, dializa este fãcutã chiar de organism. La pacienþii cu
insuficienþã renalã, medicii implanteazã douã dispozitive, unul pe vena
portã ºi unul, ca o valvã, pe vezica urinarã. Odatã vena portã strangulatã
se formeazã o hipertensiune în vasele capilare ale intestinului, forþându-
le sã elimine toxinele din organism, care sunt filtrate mai apoi prin peri-
toneu ºi eliminate prin vezica urinarã. Astfel, bolnavul nu mai e conectat
la aparatul de dializã, adicã la rinichiul artificial care asigurã eliminarea
toxinelor din sânge.

Alexandru Ciocâlteu s-a nãscut în anul 1949, la Craiova. Este
absolvent al Liceului Filiaºi, în 1967, cu Diplomã de Merit, ’i al Facul-
tãii de Medicinã Generalã Bucureºti, în 1973. În 1995 devine ºeful
Clinicii de Nefrologie ºi Hemodializã a Spitalului Clinic de Urgenþã
„Sfântul Ioan”, iar din 2000 este ºeful Catedrei de Nefrologie la Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farmacie „Carol Davila” Bucureºti. Din 2000
este reprezentantul României în Comitetul European pentru Insufi-
cienþã Renalã. În perioada 1998-1999 a fost secretar de stat la Minis-
terul Sãnãtãþii, iar în perioada 1999-2000, preºedinte al Casei Naþiona-
le de Asigurãri de Sãnãtate.

prof. univ. dr. Eugen Moþa ºi prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu
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Farsa ale gerilor, moravuri s ocia-
le, caractere minimale, compromisuri
morale... O lume de  impostori, de  es-
croci, de de pravaţi ş i de naivi… Nu,
nu es te cazul s ă vă înfuriaţi, măcar
de  data aceasta! Ci s ă vă de stinde ţi
şi să vă amuzaţi, căci – deşi se trans-
pune incredibil în contextul actualei
pe rioade – vorbim de lume a lui Ca-
ragiale, adusă în s cenă, cu umor şi
măie strie , pe ntru o săptămână, de
Te atrul Naţional „Marin Sore scu”
din Craiova. Programul de  spe ctaco-
le  organizat de  ins tituţie –  integrat
Anului Caragiale  2012, în care mar-
căm împlinirea a 160 de ani de  la
naştere şi centenarul morţii celui mai
important dramaturg din lite ratura
română – este unul ofe rtant.

 „O scrisoare pierdută” ,  „D-ale
carnavalului”, „Năpasta”, „O noap-
te furtunoasă” şi „Conu Leonida faţă
cu reacţiunea” –  toate aflate în re-
pe rtoriul permanent al Naţionalului
craiovean, apoi spectacolul de sta-
tui vivante  al Teatrului „Mas ca” şi
ce l de teatru core grafic „D’ale noas-
tre”  adus de  Teatrul „I.L. Caragia-
le ” din Bucureş ti,  plus repre ze nta-
ţia lui Tudor Gheorghe  „Nu se poa-
te cu de toate”, conferinţa criticului
lite rar Dan C. Mihăiles cu „I.L. Ca-
ragiale: aliatul perfid sau duşmanul
complice?”  ş i expoziţia „Caragiale
văzut de caricaturiştii lumii”  sunt
câte va dintre  e ve nime nte le  pe care
le  puteţi ale ge  înce pând de  mâine
şi până duminică.

Teatrul Naţional din
Craiova i-a pus în scenă
de zeci de ori piesele lui
I.L. Caragiale,
începând cu anul
1886. Cele 21 de ediţii
ale Zilelor Caragiale,
iniţiate în 1976, au
constituit un omagiu
artistic adus unui
creator unic în
literatura română.

Spectaco lu l de
comedie după textul
lui I. L. Caragiale a
fost prezentat în pre-
mieră pe 16 aprilie
2011, fiind rezultat al
unui proiect destinat
tinerilor regizori. Ies
la rampă actorii Mi-
rela Cioabă (Efimiţa),
Dan Cornescu (Leo-
nida) şi Monica Ar-
deleanu (Safta), că-
rora li se alătură Anca
Ţecu, Dragoş Teodorescu, Andreea Gheorghe, Ruxandra Radu, Cosmin Do-
lea, Mihaela Nicolae şi Emy Guran. Regia este realizată de Diana Dragoş,
scenografia de Adriana Dinulescu, iar coregrafia – de Laurenţiu Nicu.

Spectacolul lui Tudor Gheorghe cu poezia lui Caragiale „Pe un franc
poet” se încheia cu un catren: „Pe adresa dumitale nu prea vin din Iaşi parale,
Caragiale”. Răspunsul: „Am destule festivale”. Morala: nu se poate cu de
toate! „Spectacolul meu este un gest de cultură. (...) Este continuarea unei
reprezentaţii care mi-a fost interzisă în anii ’70”, spune Tudor Gheorghe.

Artistul mărturiseşte că tocmai lumea înconjurătoare şi actualitatea
vieţii l-au îndreptat spre poezia şi textele lui Caragiale, care, prin geni-
alitatea sa, a rămas valabil în timp. „Am luat texte periodice din Moftul
Român, din publicistica lui Caragiale, din proza pe care a scris-o... Nu
lipsesc nici poemele în proză”, a dezvăluit acesta. Artistul promite un
spectacol bazat doar pe textul suficient de sugestiv: „Fără trucuri
exterioare, fără invenţii, fără farafastâcuri... Textul domnului Caragiale
trebuie doar să fie spus. Nu se interpretează! De aceea va fi un şoc,
pentru că eu voi spune textele lui Caragiale aşa cum le spun pe cele ale
lui Sorescu. Nu trebuie să faci absolut nimic. De ce trebuie să joci
teatru? Să te strâmbi?”, declară Tudor Gheorghe.

Maestrul va fi acompaniat de Orchestra „Iunion”, iar orchestraţia
va fi asigurată, ca de obicei, de Marius Hristescu. Recitalul „Nu se
poate cu de toate” va fi susţinut şi pe scena Sălii Palatului din Bucu-
reşti, pe data de 21 octombrie a.c.

Un spectacol bazat pe scrieri ale lui Caragiale, altele decât cele dramaturgi-
ce, în regia lui Bogdan Cristian Drăgan, cu Nelu Serghei şi Anca Dinu în
distribuţie.

Vor purta pub licul prin lumea plină de
farmec a personajelor lui Caragiale George
Pupăză, Sebast ian Ghiţă, Iulia Dumitru, A le-
xandru Floroiu, Mădălin Mladinovici, Geor-
ge Ivu , Bogdan  Angelescu, Mihai Hurduc,
Eugen  Fetescu, Antonio  Mincă, Andrei

Miercuri, 10 octombrie, ora 19.00, Sala „Amza Pellea”:
NU SE POATE CU DE TOATE – recital susţinut de Tudor
Gheorghe. Biletele s-au epuizat.

Vineri,
12 octombr ie,
ora 20.00,
foai er:
SPECTACOL DE
STATUI VIVANTE
după „O
scrisoare
pier dută”,  de
I.L.  Caragiale –
Teatrul
„Masca”
din Bucureşti.
Preţuri bil ete:
30 de lei;
pentru elevi,
studenţi şi
pensionari –
15 l ei.

Un s pectacol excepţional des pre lumea personaje-
lor lui Caragiale, în regia şi coregrafia lui Gigi Căciu lea-

Montat la Craiova, în urmă cu zece ani, de regizorul Kincses
Elemer, în scenografia Liei Dogaru, spectacolul – a cărui premieră a avut loc
pe 22 noiembrie 2002 – îi are în distribuţie pe Constantin Cicort (Dragomir),
Nataşa Raab (Anca), Tudorel Petrescu (Gheorghe) şi Valentin Mihali (Ion).
«E cel mai vechi spectacol din Integrala Caragiale prezentată acum de Naţi-
onalul craiovean. Un spectacol care rezistă, se află de ani buni în repertoriul
nostru permanent. Pentru că, pe lângă faptul că e bun, este şi solicitat, în
special de şcoli, care îi aduc pe elevi să-l vadă. Măcar să-l vadă, pentru că
evident că mulţi nu citesc piesa, aşa cum nu citesc nici „O scrisoare pierdu-
tă”», spune directorul TNC, Mircea Cornişteanu.

Mâine, 9 octombrie, ora 18.00, Sala „Ion D. Sîrbu”:
NĂPASTA, de I.L. Caragiale (durata: 80 de minute) –
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”. Preţuri bilete: 20, 25
şi 30 de lei.

Miercuri, 10 octombrie, ora 18.00, Sala „Ion D. Sîrbu”: CONU
LEONIDA FAŢĂ CU REACŢIUNEA, de I.L. Caragiale (durata: 70
de minute) – Teatrul Naţional „Marin Sorescu”. Preţuri bilete:
20, 25 şi 30 de lei.

Joi, 11 octombrie, ora 18.00, Sala „Ion D. Sîrbu”: CARAGIALE
XXI-22 –  Teatrul „Jean Bart” din Tulcea. Preţuri bilete: 20, 25 şi
30 de lei

«Spectaco lu l
de la Craiova este
un gest neces ar,
cu atât mai mult în
cadrul Anului Ca-
ragiale, în p rimul
rând pentru că, pe
de o parte, dezvă-
luie modul în care
Caragiale reflectă
lumea actuală şi, pe
de altă parte, de-
spre felul în care
lumea actuală îl
„citeşte” pe Caragiale», scria Monica Andronescu în „Adevărul literar şi artistic”
după premiera care a avut loc la jumătatea lunii noiembrie a anului trecut.

Dau viaţă pers onajelor din  piesa caragialiană actorii Ion  Colan  (Jupân
Dumitrache), Valentin  Mihali (Nae Ipingescu), Cerasela Iosifescu (Veta),
Cătălin  Băicuş (Chiriac), George Albert Cos tea (Rică Venturiano), Ralu-
ca Păun  (Zi ţa ), Dragoş  Măceşanu (Spiridon). Regia es te semnată de
Mircea Cornişteanu  (căruia îi aparţine ş i ilustraţia  muzicală), iar scenogra-
fia, de Lia Dogaru.

Spectacolu l „O noapte furtunoasă” este invitat la ediţia a XXII-a a Fes-
tivalului Naţional de Teatru de la Bucureşt i, urmând a fi prezentat, în cadrul
secţ iunii „Al matale, Caragiale...”, pe data de 3 noiembrie a.c., o ra 18.00, în
sala mare a TNB.

Joi, 11 octombrie, ora 19.30, Sala „Amza Pellea”: O NOAPTE
FURTUNOASĂ, de I.L. Caragiale (durata: 90 de minute) – Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”. Preţuri bilete: 20, 25 şi 30 de lei.

 Mâine, 9 octombrie, or a 18.00, Sala
„Amza Pellea”: D’ALE NOASTRE (durata: o oră
şi  20 de mi nute,  făr ă pauză)  –  Teatr ul
Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti . Pr eţuri
bi lete: 40 şi 50 de lei.
nu ş i scenografia Corinei Grămoşteanu, dansat de ti-
neri actori, membri ai trupei „Gigi Căciuleanu Romania
Dance Company”: Ramona Bărbulescu, Rasmina Căl-
băjos, Alexandru Călin, Lari Giorgescu, Ştefan Lupu,
Ioana Macarie, Ioana Marchidan, Crist ian Nancules-
cu, Adrian Nour, Vanda Ştefănescu  şi Istvan Ţeg laş.
Un s pectacol ce întrupează un vis mai vechi al maes-
trului, rescriind în insolitul limbaj al „teatru lui coregra-
fic”, pe care el îl practică, tipologii şi relaţii definitorii
pent ru opera lui Caragiale. „D’ale noastre” – a cărui
premieră a avut loc la Naţ ionalul bucureştean pe 15
iunie a.c. –  va deschide cea de-a XXII-a ediţie a Festi-
valu lui Naţional de Teatru de la Bucureşti, care s e va
desfăşura în  perioada 26 octombrie – 4 no iembrie a.c.

Drăgulescu , Răzvan  Teodores-
cu şi Aurel Sorin Sandu . Sce-
nariul şi regia sun t realizate de
Mihai Mălaimare, to todată d i-
recto ru l Teat ru lui „Masca”,
scenografia îi aparţine lu i Ser-
g iu  Chihaia, iar muzica este
compus ă de Răzvan  Diaconu.
O lume magică, personaje ce vor
impres iona publicul prin  spec-
taculozitatea lor, de care bucu-
reşten ii s -au bucurat la început
de iun ie, cu p rilejul celei de-a
II-a ediţ ii a Fest ivalulu i Inter-
naţ ional de Statui Vivante, or-

ganizat de Teatrul „Masca”, împreună cu ar-
tişt i din Italia, Olanda, Germania, Marea Bri-
tanie, în Parcul Herăstrău. Evenimentul a stat
sub semnul Anului Caragiale, având ca mot-
to fraza „Simţ enorm şi văz monstruos”.

C     M     Y       K
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După două avanpremiere, prezentate pe 2 şi 3
octombrie a.c., Teatrul Naţional din Craiova vă
invită la premiera oficială a spectacolului „O scri-
soare pierdută”, în regia lui Mircea Cornişteanu
şi scenografia Klarei Labancz, prima din stagiu-
nea 2012-2013. Totodată, al 20-lea spectacol după
scrierile dramaturgului pe care Mircea Corniştea-
nu îl realizează în cariera sa regizorală şi cea de-a
cincea montare la Craiova a acestei piese, cea
dintâi având loc în stagiunea ’73-’74.

Ce aduce ea nou? «Este un spectacol al anu-
lui în care se petrece vizionarea lui. Acţiunea din
„O scrisoare pierdută” se desfăşura în
anul în care avea loc premiera. Cred că

dacă s-ar fi scris astăzi piesa, s-ar fi făcut un spec-
tacol aşa cum l-am făcut, permiţându-mi câteva ex-
trem de mici modificări în text: în loc să spun „tele-
graf” am spus „fax”, în loc să spun „familia mea de
la ’48” am spus „familia mea de la ’89”. „Familia mea
de la ’48” avea exact distanţa istorică între anul
petrecerii acţiunii „Scrisorii pierdute” de pe vremea
lui Caragiale ca şi distanţa pe care o avem noi în
2012 faţă de evenimentele din ’89. În plus, şi noi
avem în discuţie Europa, dar avem şi ambele tipuri
de reacţie faţă de Europa care existau şi în vremea
lui Caragiale: unii privesc către ea cu speranţă, alţii
spun: să ne mai lase în pace! Noi de ce să nu avem
faliţii noştri? Anglia îşi are faliţii săi, Franţa la fel,
până şi Austria îi are! Numai noi, nu? Însă România chiar
era atunci în Europa, fără să fie cuprinsă în vreo organiza-
ţie suprastatală, fără să fie nevoită să asculte de directive
pornite de la guvernul european, iar leul românesc era la fel
de tare ca orice altă valută europeană», explică Mircea
Cornişteanu.

Dacă în prima variantă a spectacolului, prezentată la
Naţionalul craiovean în stagiunea ’73-’74, rolul lui Tipătes-
cu îi revenea lui Ilie Gheorghe, de această dată regizorul i l-
a oferit actorului Claudiu Bleonţ, de la Teatrul Naţional din
Bucureşti, care îl „împarte” cu mai tânărul Marian Politic,
de la TNC. Desigur, nu întâmplător l-a ales: «Tipătescu
este rolul cel mai ingrat al acestui spectacol. Cu toate că
prezenţa lui pe scenă este cea mai amplă, în toate montările
a fost condamnat să aibă cel mai puţin succes. E mult mai
uşor să faci din Cetăţeanul turmentat un personaj atractiv
pentru public, la fel din Dandanache … Dar pentru Tipă-
tescu e nevoie de un actor care, după părerea mea, să aibă
şi o dimensiune ludică specială, aşa cum o are, cred, Clau-
diu Bleonţ. În plus, este şi o garanţie de succes de public,

„Eu îl bănuiesc pe Caragiale de ge-
nialitate, pentru că numai scriitorii ge-
niali pot să intuiască evoluţia locului şi
a neamului lor cu multă vreme înainte!
(...) Nu pot să mă plictisesc de Caragia-
le, ştiu mare parte din piesele lui pe
dinafară!”, afirmă Mircea Cornişteanu,
directorul Teatrului Naţional din Cra-
iova, aflat la al 20-lea spectacol după
scrierile dramaturgului pe care îl reali-
zează în cariera sa regizorală. Este vor-
ba despre „O scrisoare pierdută”, care
va avea premiera sâmbătă, 13 octom-
brie, şi care reprezintă cea de-a cincea
variantă a piesei, pusă în scenă de aces-
ta la Craiova. Dacă în prima, din stagiu-
nea ’73-’74, rolul lui Tipătescu îi reve-
nea lui Ilie Gheorghe, de această dată
regizorul Mircea Cornişteanu i l-a ofe-

rit actorului Claudiu Bleonţ. Ca un alt
detaliu – deloc lipsit de importanţă –
privind „O scrisoare pierdută”, însuşi
I.L. Caragiale a condus repetiţiile la
prima montare de la Craiova, oraş pe
care l-a îndrăgit şi în care marele dra-
maturg a venit de patru ori.

Poftiţi, aşadar, la teatru în această
săptămână şi profitaţi de integrala pie-
selor caragialiene oferită de Naţiona-
lul craiovean (în istoria instituţiei, doar
una a mai avut loc, în anii ’80), de re-
prezentaţiile actorilor invitaţi, de în-
tâlnirea cu personalităţi din lumea te-
atrală şi literară românească. Specta-
colele se vor juca în ambele săli ale
TNC, iar biletele se găsesc la agenţia
instituţiei (tel. 0251.413.677), la pre-
ţuri cuprinse între 20 şi 50 de lei.

Integrala
Caragiale a mai

fost realizată în anii
’80 de TNC: cele
patru comedii au

fost regizate de
Mircea Corniştea-

nu în perioada
1974-1984, la care

s-a adăugat
„Năpasta”,

spectacol montat
de regizorul Mihai

Manolescu.

Pe parcursul Săptămânii Caragiale, în foaierul Naţionalului craiovean va fi deschisă
expoziţia „Caragiale văzut de caricaturiştii lumii”. Organizată de Muzeul de Artă din
Craiova şi Asociaţia Caricaturiştilor Profesionişti din România, în colaborare cu Muzeul
Olteniei şi TNC, aceasta cuprinde 80 de lucrări – caricaturi realizate de 46 de caricaturişti, din
tot atâtea ţări. Aşa sunt Brazilia, Elveţia, Slovacia, Marea Britanie, Islanda, Chile, Argentina,
Indonezia, Iran, Japonia, Canada, SUA ş.a.

 Duminică, ora 19.00, Sala „Amza
Pel lea”: D-ALE CARNAVALULUI, de I.L.
Car agiale –  Teatr ul Naţi onal  „Mari n
Sorescu”. Preţuri bilete: 20, 25 şi 30 de lei.

Duminică, 14 octombrie, ora 11.00, Sala „Ion D. Sîrbu”: ÎNTÂLNIRILE SPECTACTOR
– „I.L. Caragiale: aliatul perfid sau duşmanul complice?” – invitat Dan C. Mihăilescu.
Preţuri bilete: 15 lei; pentru elevi, studenţi, pensionari – 10 lei.

„O scrisoare pierdută”
în România anului 2012

 Sâmbătă, 13 octombrie, or a 19.00, Sal a „Amza Pell ea”:
O SCRISOARE PIERDUTĂ, de I.L. Caragiale – Teatrul Naţional „Marin
Sorescu”. Preţuri bilete: 30 şi 40 de lei.

«Spectacolu l are atât de multe
echivalenţe cu lumea noastră de
astăzi încât este absolut uluitor! Eu
îl bănuiesc pe Caragiale de geniali-
tate, pentru  că numai scriitorii
geniali pot s ă intuiască evoluţia
locu lui şi neamului lor cu multă
vreme înain te. Cred  că I.L. Carag iale
este mai important, nu  numai pentru
literatura
română, ci şi
pentru  naţia
română decât
Emines cu. E
părerea mea…
Nu pentru că e
faimos, ci
pentru  că a
avut  intuiţia să
descopere mai
multe dimensi-
uni ale sufletu-
lui românesc
decât Emines-
cu. A coborât,
cred , profund
în esenţa omului care vieţuieşte
prin  locurile astea. După gustul
meu, Caragiale este omul nepereche
al literatu rii române. Foarte aproa-
pe, fără îndoială, de Emines cu».

«În această a cincea variantă a
„Scrisorii pierdute” am descoperit

lucruri la care nici nu mă gândisem
mai-nainte, tocmai pentru că există

o bogăţie de nuanţe şi de intenţii
pe care numai marile opere le au.
Din cauza asta ele pot fi puse în

scenă în mii de variante, pentru că
descoperă fiecare în ele o lume,

pentru că ele
se adresează

omului în
mod diferit,

în funcţie de
epocile

istorice,
pentru că
trăsăturile

general-
umane rămân
neschimbate,

numai că se
schimbă

conjuncturi-
le. Când ai la

dispoziţie
tehnologia anului 2012 te manifeşti

altfel ca ticălos, hoţ, curvă, ca
politician… Evident, trebuie ţinut

cont de evoluţia gustului public, de
gradul de percepţie a teatrului».

pentru că este vedetă, îl ştie lumea şi din marile filme în care
a jucat, unde a fost un actor de prima mână, ca şi din toate
măscările pe care le face pe la televiziuni», a declarat
Cornişteanu.

Singurul însă – în cele câteva zeci de variante ale „Scri-
sorii” pe care le-a putut vedea de-a lungul timpului – care
a reuşit să facă din Tipătescu un personaj de neuitat a fost
Toma Caragiu, mărturiseşte regizorul. «Dar el avea geniali-
tate rostirii, avea o intuiţie fabuloasă în a spune replici
anoste, la prima vedere, într-un fel pe care nimeni nu-l poa-
te nici egala, nici defini, avea talent, har de la Dumnezeu…
A făcut din Tipătescu, într-adevăr, unul dintre personajele

principale şi de neuitat ale piesei», consideră acesta.
Mircea Cornişteanu s-a declarat încântat nu numai de

calităţile actoriceşti ale lui Claudiu Bleonţ, ci şi de cele
umane: «E un exemplu de generozitate. Să-l vedeţi cum
repetă alături de Marian Politic şi cum îl ajută, fără nici o
urmă de invidie sau de reticenţă. E un om generos, un om
modest, în ciuda faptului că e vedetă şi că îl opreşte lumea
pe stradă», a mărturisit regizorul. Acesta a dezvăluit şi fap-
tul că Bleonţ „s-a îndrăgostit de Craiova”, „pentru că, tea-
tral vorbind, e un loc binecuvântat, cum n-a mai întâlnit de
foarte multă vreme”, şi că ar dori să fie distribuit şi în alte
spectacole ale Teatrului Naţional „Marin Sorescu”.

Alături de Claudiu Bleonţ, premiera de sâmbătă îi va
scoate la rampă pe Ilie Gheorghe (Trahanache), Cerasela
Iosifescu (Zoe), Valer Dellakeza (Dandanache), Valentin
Mihali (Farfuridi), Constantin Cicort (Pristanda), Nicolae
Poghirc (Cetăţeanul), Adrian Andone (Brânzovenescu),
George Albert Costea (Caţavencu), Ştefan Cepoi (Iones-
cu), Ştefan Mirea (Popescu), Tudorel Petrescu (Un fecior),
Raluca Păun (Un bodyguard).

Critic şi istoric literar, Dan C. Mihăilescu este
cunoscut publicului larg în special prin emisiu-
nea „Omul care aduce cartea”, pe care o reali-
zează la ProTV din anul 2000. A absolvit Facul-
tatea de Limba şi Literatura Română (secţia ro-
mână-franceză) a  Universităţii Bucureşti (1972-
1976) şi a fost cercetător ştiinţific la Institutul de
Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” (1980-
2003), secretar de redacţie la Revista de istorie
şi teorie literară (1983-1986), editorul suplimen-
tului Litere, arte, idei (LAI) al ziarului Cotidia-

nul (1991-1996 şi 2001-2004). Este autor a nume-
roase cronici literare, în revistele Transilvania
(1984-1989), 22 (1994-2000), Ziarul de dumini-
că, supliment al Ziarului financiar (2000-2006),
Idei în dialog. A primit Premiul Uniunii Scriitori-
lor în 1982 pentru debut şi 1999 pentru traduce-
rea integrală a dramaturgiei lui Eugene Ionesco.
Dan C. Mihăilescu se va afla la Craiova, pe par-
cursul Săptămânii Caragiale, împreună cu so-
ţia sa, Tania Radu, până nu demult vicepreşe-
dinte al Institutului Cultural Român (ICR).

Una dintre cele mai recente premiere ale Naţio-
nalului craiovean, prezentată pe 10 mai a.c., spec-
tacolul regizat de Alexandru Berceanu îi are în dis-
tribuţie pe George Albert Costea, Constantin Ci-
cort, Adrian Andone, Nicolae Poghirc, Cătălin Băi-
cuş, Dan Cornescu, Ştefan Mirea, Iulia Colan, Ro-
maniţa Ionescu, Corina Druc, Geni Macsim, Ana
Rusu, Simona Călin, Tudorel Petrescu, Sara Ciu-
ciulete, Alin Călinescu, Mircea Tudosă, Bruno No-

feri, Mihaela Nicolae, Carmen Ciocionică şi Andrei Dunaev. Decorurile sunt realizate de Viorel
Penişoară-Stegaru, costumele – de Adriana Dinulescu, iar muzica îi aparţine Adei Milea.
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COMENTAR IU

Ministrul iranian al Afaceri-
lor Externe, Ali Akbar Salehi
(foto), a cerut eliberarea ime-
diatã a resortisanþilor iranieni
arestaþi în Siria, la începutul lu-
nii august, de grupuri înarmate,
avertizând cã acestea sunt res-
ponsabile de viaþa celor reþinuþi,
a declarat sâmbãtã, 6 octom-
brie, agenþia oficialã Irna. „Rã-
pitorii pelerinilor iranieni în Si-
ria ºi cei care îi sprijinã sunt res-
ponsabili de vieþile lor. Repu-

blica islamicã Iran invitã orga-
nizaþiile internaþionale sã pre-
vinã astfel de acte ºi sã depu-
nã toate eforturile pentru a asi-
gura eliberarea imediatã a re-
sortisanþilor iranieni”. Totoda-
tã, ministrul iranian de Externe
a cerut omologului sãu turc,
Ahmet Davutoglu, ajutorul Tur-
ciei pentru eliberarea pelerini-
lor iranieni, potrivit agenþiei de
ºtiri Fars. Imediat, ministrul
turc de Externe a promis aju-

torul þãrii sale. De altfel, mai
mulþi iranieni rãpiþi de rebeli în
Siria au fost eliberaþi cu ajuto-
rul Ankarei în ultimele luni.
Sâmbãtã, rebelii sirieni au
anunþat cã vor ucide ostaticii
iranieni dacvã armata sirianã nu
se retrage din zona Ghuta, la
est de Damasc. Este pentru a
doua oarã când ameninþarea
rebelilor este reiteratã. „Am dat
un ultimatum de 48 de ore (joi)
pentru retragerea completã din

regiunea Ghuta Orientalã,
a declarat vineri, prin In-
ternet, un comandant al
Consiliului militar revolu-
þionar cu numele Aboul
Wafa. Avem ºi alte exi-
genþe militare secrete.
Dacã regimul nu rãspun-
de, vom începe atunci uci-
derea ostaticilor”, a subli-
niat acesta. La 5 august,
rebelii au difuzat pe Inter-
net imagini cu resortisan-
þii iranieni rãpiþi la Da-
masc, acuzaþi a fi membri
ai Gardienilor Revoluþiei,
armata de elitã a regimu-
lui iranian. Iranul a afir-
mat cã este vorba de
simpli pelerini, înainte de
a menþiona cã au existat

printre aceºtia militari „în re-
tragere” ai Gardienilor Revo-
luþiei. La mijlocul lunii septem-
brie, ºeful Gardienilor Revolu-
þiei, generalul Mohammad Ali
Jafari, a declarat cã „consilieri
militari” ai forþelor Qods, uni-
tate de elitã responsabilã pen-
tru operaþiunile externe, se aflã
în Siria, pentru a oferi sprijinul
sãu, fãrã ca asta sã însemne „o
prezenþã militarã a Iranului în
Siria”. Luptele grele care se
poartã de luni de zile între re-
beli ºi armata sirianã în zona
Ghuta Orientalã a impus depla-
sarea mai multor unitãþi orga-
nizate ale Armatei siriene libe-
re (ASL), vineri insurgenþii do-
borând un elicopter al armatei,
potrivit Observatorului sirial al
drepturilor omului (OSDO).
ªapte membri ai Crucii Roºii ira-
niene au fost eliberaþi în Libia,
dupã ce fuseserã arestaþi, la
sfârºitul lunii iulie, la Benghazi.
Un oficial al Crucii Roºii libiene,
Qais al-Fahry, a confirmat cã
echipa iranianã „a fost eliberatã
ºi a pãrãsit Benghazi, pentru a
se deplasa în Turcia, de unde se
vor reîntoarce în Iran. Ei erau în
bunã stare de sãnãtate ºi bucu-
roºi de reîntoarcerea acasã”.

Iranul cere eliberarea imediatãIranul cere eliberarea imediatãIranul cere eliberarea imediatãIranul cere eliberarea imediatãIranul cere eliberarea imediatã
a pelerinilor sãi arestaþi în Siriaa pelerinilor sãi arestaþi în Siriaa pelerinilor sãi arestaþi în Siriaa pelerinilor sãi arestaþi în Siriaa pelerinilor sãi arestaþi în Siria

Un soldat nord-coreean a dezer-
tat ºi a trecut frontiera cu Coreea
de Sud, sâmbãtã, afirmând cã a
împuºcat mortal doi ofiþeri, a anun-
þat armata sud-coreeanã. Trecerea
frontierei celor douã Corei de cã-
tre militari dezertori din Nord este
un eveniment rar, ultimul datând
din 2010, iar cel de sâmbãtã a Fost
doar al patrulea cunoscut în ulti-
mii zece ani, dupã cele din 2002,
2008 ºi 2010. Nici unul dintre ele
nu s-a soldat pânã în prezent cu
victime. Aceastã dezertare are loc
într-un moment sensibil, în timp
ce cele douã Corei se acuzã reci-
proc de provocãri, cu aproape
douã luni înaintea alegerilor prezi-

Un soldat nord-coreean
a dezertat în Coreea de Sud

Armata turcã a ripostat din
nou, sâmbãtã dimineaþa, unui
nou tir de artilerie provenit
dinspre Siria ºi care a lovit
teritoriul sãu în provincia
Hatay (sud-est), fãrã sã se
înregistreze victime, potrivit
agenþiei oficiale de presã
Anadolu, citatã de AFP, AP ºi
Reuters. Dupã un grav incident
survenit miercuri ºi care a
costat viaþa a cinci civili turci,
într-o localitate de frontierã,
Akçakale, Turcia a ripostat
sistematic cu tiruri de artilerie
la tirurile siriene. Anadolu a
anunþat cã explozia unui obuz a
lovit satul Guvecci, aflat la

Turcia ºi Siria au continuat
tirurile de artilerie peste graniþã

denþiale din Coreea de Sud, prevã-
zute pentru 19 decembrie. „S-au
auzit ºase focuri de armã ºi gãrzile
noastre au reperat un soldat nord-
coreean care traversa linia de de-
marcaþie militarã”, a explicat pre-
sei un purtãtor de cuvânt al Statu-
lui Major interarme sud-coreean-
. „Cu ajutorul portavocelor, am
obþinut confirmarea cã acesta vro-
ia sã vinã în sud ºi l-am condus
spre un loc sigur”, unde se aflã în
continuare sub protecþie, a adãu-
gat el. Soldatul transfug a explicat
cã a ucis doi ofiþeri ce comandau
secþia ºi plutonul lui înainte de a
fugi. Phenianul nu a fãcut nici un
comentariu.

graniþa cu Siria. „Forþele
militare de la frontiera Turciei
au ripostat imediat”, a afirmat
Anadolu, fãrã a da detalii
despre sursa informaþiei sau
eventuale pagube. În acelaºi
timp, armata turcã a continuat,
sâmbãtã, desfãºurarea de
vehicule ºi personal militar la
graniþa sa de sud-est cu Siria,
a relatat agenþia turcã de presã
Anadolu. Vehicule militare de la
Centrul de Comandã al Brigãzii
a 5-a blindate din provincia
Gaziantep au fost dislocate în
regiunea Oncupinar, de la
frontiera turco-sirianã, alãturi
de un numãr mare de militari.

Premierul britanic, David Cameron (foto),
a ameninþat cã îºi va exercita dreptul de veto
în cazul bugetului Uniunii Europene, declarând
pentru „Sunday Telegraph” cã nu va tolera ten-
tativele „scandaloase” de mãrire a acestuia.
Într-un interviu apãrut cu câteva ore înainte
de deschiderea, ieri, a conferinþei anuale a par-
tidului sãu, conservator, la Birmingham (cen-
trul Angliei), Cameron a declarat cã va bloca
bugetul dacã acesta nu va corespunde intere-
sului britanicilor. El a calificat drept „scanda-
loase” tentativele de creºtere a bugetului total
al UE la viitoarele negocieri pentru perioada
2014-2020. „În ceea ce priveºte acordul-ca-
dru financiar multianual, nu este acceptabil sã
se preleveze cantitãþi mari de bani de la con-
tribuabilii þãrilor europene pentru a se alimen-
ta un buget central în creºtere”, a declarat pre-
mierul britanic, care se confruntã cu sondaje
nefavorabile, care pun în avantaj opoziþia la-

Premierul britanic ameninþã cu blocarea bugetului UE
buristã. „De aceea, vom lupta foarte dur îm-
potriva acestei (mãsuri), la fel cum ne vom
lupta foarte dur ºi nu vom încruciºa braþele,
deloc, în privinþa rabatu-
lui britanic”, a adãugat el.
„Ar fi scandalos sã ve-
dem creºteri importante
ale bugetului european, în
timp ce noi ne confrun-
tãm cu tãieri în bugetul
naþional”, a insistat el.
Potrivit lui, Partidul Li-
beral-Democrat, parte-
ner minoritar al coaliþiei
de guvernãmânt, este
de acord cu aceastã linie
politicã.

David Cameron suge-
reazã, de asemenea, sta-
bilirea a douã bugete se-

parate, unul pentru cele 17 state membre ale
zonei euro ºi unul pentru celelalte zece þãri,
printre care se numãrã ºi Marea Britanie.

Majordomul Papei,
condamnat la un an
ºi jumãtate de închisoare

Majordomul Papei, Paolo
Gabriele, urmãrit pentru „furtul
în formã agravatã” a sute de
documente confidenþiale, a fost
condamnat, sâmbãtã, la un an ºi
jumãtate de închisoare de
Tribunalul Vaticanului. Instanþa
a pronunþat iniþial o condamnare
de trei ani de închisoare, dar a
redus imediat pedeapsa la
jumãtate, preºedintele Giuseppe
Dalla Tore explicând cã gestul a
fost fãcut „din cauza profesiei
sale în serviciul” Papei, a
„convingerii - pe care judecãto-
rul a considerat-o eronatã - cã a
servit Biserica”, „a comporta-
mentului sãu în timpul procesu-
lui” ºi „a conºtientizãrii faptului
cã l-a trãdat pe Papã”. Avocata
Cristina Arru a cerut, la rândul
sãu, sã se schimbe încadrarea
faptei din „furt” în „însuºire în
mod ilicit” sau, dacã va fi
reþinutã infracþiunea de „furt”,
Gabriele sã fie condamnat la
pedeapsa minimã prevãzutã
pentru furtul simplu, respectiv
trei zile de închisoare. O graþiere
din partea Papei Benedict al
XVI-lea a majordomului sãu este
„foarte probabilã”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Vaticanu-
lui, pãrintele Federico Lombardi.
Obama a strâns în septembrie,
pentru campanie,
181 milioane dolari

Barack Obama a strâns, în
septembrie, 181 de milioane de
dolari pentru a-ºi finanþa
campania electoralã pentru Casa
Albã, o sumã record pentru
campania prezidenþialã america-
nã în 2012, a anunþat, sâmbãtã,
echipa sa de campanie. Aceastã
informaþie intervine dupã ce,
timp de mai multe luni, cu
excepþia lunii august, tabãra
republicanã a strâns sume de
bani care le-au depãºit cu mult
pe cele strânse de echipa lui
Obama. Cu o lunã înaintea
scrutinului din 6 noiembrie,
aceastã sumã îi va permite
taberei lui Obama sã îºi mãreas-
cã numãrul de clipuri electorale
difuzate la televizor.
Putin a împlinit, ieri,
60 de ani

Preºedintele rus, Vladimir
Putin, aflat la putere de peste 12
ani ºi care ar putea conduce þara
pânã în 2024, a sãrbãtorit ieri
împlinirea a 60 de ani, în timp ce
susþinãtorii sãi ºi presa oficialã îi
laudã meritele ºi forma fizicã.
Putin „îºi va sãrbãtori aniversa-
rea împreunã cu prietenii ºi
familia”, a declarat pentru AFP
purtãtorul de cuvânt al Kremli-
nului, Dmitri Peskov. Dar
susþinãtorii preºedintelui ºi presa
oficialã au anunþat numeroase
evenimente organizate cu aceastã
ocazie. Astfel, la Sankt-Peters-
burg, oraºul sãu natal, va avea
loc un concert în onoarea sa. În
centrul Moscovei, susþinãtorii lui
Putin au organizat un eveniment
în cadrul cãruia au fost recitate
poezii. Mai multe posturi
naþionale de televiziune au
prevãzut emisiuni speciale.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul me-
najerã, femeie de serviciu
sau bonã. Telefon: 0720/
008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

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 + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
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
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã 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.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, par-
ter, îmbunãtãþitã, Bucureºti,
sector 6. Telefon: 0752/
641.487.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) aparta-
ment 2 camere mobilat, lân-
gã hotel Jiul, preþ negocia-
bil. Telefon: 0741/784.417.
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 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.

Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 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, încãl-
zire centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. 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”.
Telefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
Vând 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 Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
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.

CONSILIUL LOCAL CETATE, CIF 4553470, sediul comu-
na Cetate, Calea Severinului Nr. 83, telefon/fax:  0251/364.022,
judeþul Dolj, e-mail: cetate@cjdolj.ro.

CONCESIONARE – OBIECTUL: Luciu de apã în suprafaþã
de 2,94 ha ºi teren aferent, situat in T 87, P 216, aparþinând
domeniului public al Comunei Cetate, judeþul Dolj.

Documentaþia de atribuire se poate procura de la sediul Consi-
liului Local Cetate, compartimentul achiziþii publice, persoanã
de contact D-na ARNÃUTU GHILÃ GABRIELA. Documentaþia
se pune gratuit la dispoziþia celor interesaþi. Clarificãri privind
documentaþia se pot obþine cu cel mult 3 zile înainte de data limi-
tã de depunere a ofertelor din cadrul aceluiaºi compartiment.

Ofertele se vor depune în douã exemplare la sediul Consiliu-
lui Local Cetate, Calea Severinului Nr. 83, comuna Cetate, ju-
deþul Dolj – compartimentul achiziþii publice pânã pe data de
29.10.2012, orele 12.00. ªedinþa publicã de deschidere a ofer-
telor va avea loc la sediul Consiliului Local Cetate pe data de
30.10.2012, orele 10.00.

Litigiile apãrute se vor soluþiona de cãtre instanþele competente.
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Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, 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 Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. 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 toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. 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 pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.

Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªimni-
cu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. Telefon: 0721/
159.868.
Vând teren intravilan,
zona ANL- Veterani – 410
mp. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari.
Telefon: 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 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) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier 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.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Telefon:
0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4,
numeroase facilitãþi. Tele-
fon: 0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia.
Telefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km
7000, AC. Telefon: 0721/
483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
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 mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.

Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
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
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni,
stare bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã 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, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând 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 plutitor 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 – cimitirul
Ungureni aproape de ad-
ministraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.

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 centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând albine, familii puter-
nice, 5-6 rame cu puiet în
Podari – Dolj. Telefon:
0720/115.936.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimi-
tirul Nisipului, preþ nego-
ciabil. Adresaþi-vã la
adresa: str. „Bucovãþu-
lui” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for 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 Rosek-
ranz Dresden. Telefon:
0251/419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj
mare.  Telefon: 0351/
459.222; 0770/299.997.

Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca,
zona 0. Telefon: 0251/
426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Po-
dari. Vad comercial ex-
celent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobi-
lã bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. 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 gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 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
termen lung aparta-
ment ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot
confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Te-
lefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bu-
levardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Te-
lefon: 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 stu-
denþi. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Închiriez apartament 2
camere complet mobilat
(utilat) în Brazda lui No-
vac, zona Simplon, pen-
tru 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.
Relaþii 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
Bucureºti – zona Dristor.
Telefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2
camere decomandat,
mobilat, etaj 2, cartier Braz-
da lui Novac. Telefon:
0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil 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 obliga-
þii, doresc cunoaºtere
doamnã similarã social,
pentru convieþuire, vâr-
stã aproximativ 70 ani.
Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Domn 49 ani, cu servi-
ciu în Craiova, caut
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, chiar
ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 0749/754.379.

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 Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în
gospodãrie. Telefon:
0729/805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, su-
naþi la telefon: 0724/
512.304.

DECESE
Dr. Irina Stoicescu
ºi copiii Bogdan

ºi Irina anunþã cu du-
rere trecerea în nefiin-
þã a iubitei mame ºi
bunici dr. VALENTINA
KURSKY, pe data de 6
octombrie 2012. Corpul
neînsufleþit este depus
la capela Bisericii
„Postelnicu Fir”, din
strada „Nanterre”. În-
mormântarea va avea
loc mâine, 9 octombrie
2012, ora 11.00, la
cimitirul Ungureni.
CONDOLEANE

Marcela, Bianca ºi ju-
decãtor Ion Predescu
iau parte la durerea
trecerii în nefiinþã a
nepreþuitei lor naºe,
doctor dermatolog
VALENTINA KURSKY.
Dumnezeu sã o odih-
neascã 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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PREMIER LEAGUE – ETAPA A VII-A
Man. City – Sunderland 3-0
Chelsea – Norwich 4-1
(Costel Pantilimon a fost rezervã la gazde)
Swansea – Reading 2-2
West Brom – Queens PR 3-2
(Titular, Gabriel Tamaº a evoluat la în-

vingãtori pânã la pauzã)
Wigan – Everton 2-2
West Ham – Arsenal 1-3
Ieri dupã închiderea ediþiei: Southampton

– Fulham, Liverpool – Stoke City, Tottenham
– Aston Villa, Newcastle – Man. United.

Clasament: 1. Chelsea 19p, 2. Man. City
15p, 3. Everton 14p, 4. West Brom 14p, 5.
Arsenal 12p...16. Wigan 5p, 17. Reading 3p
(6j), 18. Southampton 3p (6j), 19. Norwich
3p, 20. Queens PR 2p.

BUNDESLIGA – ETAPA A VII-A
Augsburg – Werder 3-1
Bayern – Hoffenheim 2-0
Schalke – Wolfsburg 3-0
(La gazde, Ciprian Marica nu a fost con-

vocat pentru aceastã partidã)
Freiburg – Nurnberg 3-0
Mainz – Dusseldorf 1-0
Furth – Hamburg 0-1
Ieri dupã închiderea ediþiei: M’gladbach –

Frankfurt, Stuttgart – Leverkusen, Hannover
– Dortmund.

Clasament: 1. Bayern 21p, 2. Frankfurt 16p
(6j), 3. Schalke 14p, 4. Dortmund 11p (6j), 5.
Hannover 10p (6j)...14. M’gladbach 6p (6j),
15. Augsburg 5p, 16.  Stuttgart 5p (6j), 17.
Wolfsburg 5p, 18. Furth 4p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VII-A
Celta Vigo – Sevilla 2-0
Rayo V. – La Coruna 2-1
Zaragoza – Getafe 0-1
(Cristian Sãpunaru a fost integralist la

învinºi)
Valladolid – Espanyol 1-1
Betis – Sociedad 2-0
Ieri dupã închiderea ediþiei: Levante – Va-

lencia, Mallorca – Granada, Bilbao – Osasu-
na, Barcelona – Real Madrid , Atletico –
Malaga.

Clasament: 1. Barcelona 18p (6j), 2. Atleti-
co 16p (6j), 3. Malaga 14p (6j), 4. Betis 12p,
5. Mallorca 11p (6j)...16. La Coruna 6p, 17.
Granada 5p (6j), 18. Bilbao 5p (6j), 19. Osa-
suna 4p (6j), 20. Espanyol 2p.

LIGUE 1 – ETAPA A VIII-A
St’Etienne – Nancy 4-0
(Bãnel Nicoliþã nu a fãcut parte din lotul

formaþiei gazdã)
Montpellier – Evian TG 2-3
Sochaux – Rennes 0-1
Lille – Ajaccio 2-0
(La vizitatori, Adrian Mutu a evoluat toa-

te minutele)
Bastia – Troyes 3-2
Reims – Nice 3-1
Toulouse – Valenciennes 2-2
Ieri dupã închiderea ediþiei: Brest – Bor-

deaux, Lorient – Lyon, Marseille – Paris SG.
Clasament: 1. Marseille 18p (7j), 2. Paris

SG 15p (7j), 3. Lyon 14p (7j), 4. Reims 14p,
5. Lorient 13p (7j)...16. Nice 8p, 17. Evian
TG 8p, 18. Sochaux 6p, 19. Nancy 4p, 20.
Troyes 2p.

SERIE A – ETAPA A VII-A
Chievo – Sampdoria 2-1
(La gazde, Adrian Stoian a foat titular,

evoluând pânã în minutul 62, în timp ce
Paul Papp a rãmas pe banca de rezerve)

Genoa – Palermo 1-1
Ieri dupã închiderea ediþiei: Roma – Ata-

lanta, Catania – Parma, Fiorentina – Bologna,
Pescara – Lazio, Siena – Juventus, Torino –
Cagliari, Milan – Inter, Napoli – Udinese.

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

Bogdan Stancu a sãrbãtorit cum
se cuvine convocarea pentru pen-
tru „dubla” din preliminariile CM
cu Turcia ºi Olanda (12 / 16 oc-
tombrie), izbutind sã aducã un
punct lui Orduspor, scor 1-1, vi-
neri searã, în deplasarea de la Ka-
rabukspor, într-un meci contând
pentru etapa a 7-a a Superligii tur-
ce. Golul „tricolorului”, cel cu
numãrul patru în actuala ediþie de
campionat, toate izbutite consecu-
tiv, a venit în minutul 67, anulând
avantajul conferit oponenþilor de
punctul jamaicanului Luton Shel-
ton (5). În aceastã partidã a evo-
luat ºi un alt jucãtor român, Florin
Cernat fiind integralist la gazde.

Formã excelentã înaintea partidelor cu Turcia ºi Olanda
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Graþie remizei, mãcar pânã

asearã când Sivasspor (11p) a în-
tâlnit-o acasã pe Bursaspor, Or-
duspor urcase pe treapta secundã
a ierarhiei, cu 13 puncte. La unul
distanþã de liderul Galatasaray, vii-
toarea adversarã a CFR-ului în
grupa H a Ligii Campionilor, care
nu a trecut peste eºecul cu Bra-
ga, 0-2 la mijlocul sãptãmânii tre-
cute, obþinând de asemenea un 1-
1, dar pe teren propriu, contra
modestei Eskisehirspor. „Galata”
a deschis scorul prin Burak Yil-
maz, la finele unei ore de joc, în
timp ce pentru vizitatorii arenei
„Turk Telekom” a marcat Erkan
Zengin, în minutul 89.

Tehnicianul lui Inter Milano, Andrea
Stramaccioni, a declarat, sâmbãtã, cã
fundaºul Cristian Chivu a fost operat
ºi nu va reveni pe teren mai devreme
de o lunã, el dorind ca românul sã fie
la capacitate maximã, a notat agenþia
ANSA.

„A existat o micã intervenþie chirur-
gicalã. Chivu a completat reabilitarea,
dar nu cred cã va putea reveni mai de-

Chivu stã încã o lunã
în afara gazonului

vreme de o lunã. Vreau ca jucãtorii sã
revinã pe teren la 101 la sutã capacita-
te, pentru cã trebuie sã se simtã în si-
guranþã”, a spus Stramaccioni.

Potrivit site-ului oficial al clubului
milanez, Chivu a fost operat, miercuri,
la un deget de la piciorul drept, dupã
ce suferise o luxaþie la începutul lunii
august, la partida cu Hajduk Split, din
play-off-ul Ligii Europa.

Învinsã marþea trecutã,
într-una din marile surprize
din istoria recentã a Ligii
Campionilor, de bieloruºii de
la BATE Borisov, scor 1-3,
Bayern Munchen a trecut cu
bine peste „ºocul” de la
Minsk, bifind, sâmbãtã, a
ºaptea victorie în tot atâtea
etape scurse din Bundesliga,
2-0 pe „Allianz Arena” cu
Hoffenheim. Fãrã olandezul
Arjen Robben, în continuare
accidentat, mijlocaºul
urmând sã lipseascã ºi în
meciul din preliminariile CM

Bayern îºi continuã seria formidabilã în Bundesliga

Antrenorul corsicanilor de la Ajaccio, Alex Dupont,
a declarat cã atacantul Adrian Mutu, care a suferit în
septembrie o entorsã ºi din aceastã cauzã a ratat douã
meciuri, nu este încã în cea mai bunã formã, dar se
simte din ce în ce mai bine, a informat, sâmbãtã, La
Voix du Nord.

„Pentru Mutu este începutul încheierii carierei, dar
încã nu s-a sfârºit. El încã nu este în cea mai bunã for-
mã, dar se simte din ce în ce mai bine. Este un bãiat
talentat, cu mult caracter. Dacã este o persoanã dificilã?
Nu, nu. Însã oricum eu prefer sã am mai degrabã lei
decât mieluºei. Sunt mai greu de îmblânzit, dar cu leii
câºtigi meciurile mai uºor”, a spus Dupont.

N-a fost cazul însã în partida cu Lille, de sâmbãtã searã,
când Ajaccio, cu Adrian Mutu integralist ºi avertizat în
minutul 3 cu un cartonaº galben, a fost învinsã cu 2-0.

Adrian Mutu se regãseºte printre cei 11 stranieri asu-
pra cãrora s-a oprit Victor Piþurcã pentru meciurile cu
Turcia ºi Olanda.

cu România, Frank Ribery
(foto centru) a fost omul
decisiv al trupei pregãtite de
Jupp Heynckes, francezul
izbutind o „dublã” în
minutele 19 ºi 47, în urma
unor „assist-uri”
semnate de Thomas Muller
ºi Toni Kroos.

Runda viitoare, în 20
octombrie, bavarezii au
toate ºansele chiar sã-ºi
îmbunãtãþeascã aceastã
super-serie,  ei deplasându-
se pe terenul nou promova-
tei Fortuna Dusseldorf.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U”
Craiova  organizează zilnic înscrieri
la fotbal, pentru grupele de copii năs-
cuţi în anii 2002 ,2003, 2004, 2005 la
baza sportivă de la Cantonament Uni-
versitatea Craiova - Luncă.

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

2005

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

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

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

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XI- A

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

LIGA I – ETAPA A XI-A

„U” Cluj – Ceahlăul 1-0
A marcat: Dos Santos 24.
Astra Giurgiu – FC Vaslui 1-1
Au marcat: Tembo 31 / Varga 95 - pen.
Viitorul – Petrolul 1-2
Au marcat: Galamaz 12 – aut. / Hamza 74, Morar 87.
CS Turnu Severin – Rapid 0-1
A marcat: Teixeira 23.
Gaz Metan Mediaş – Dinamo 2-2
Au marcat: Astafei 25, Bawab 40 / Alexe 17, Trtovac 48 – aut.
Meciurile Gloria Bistriţa – Pandurii şi Steaua – CFR Cluj s-au

jucat aseară.
Astăzi

FC Braşov – CSMS Iaşi – ora 19.00 (Digisport 1)
Concordia – Oţelul  – ora 21.30 (Digisport 1)

Startul competiţional a fost unul
reuşit pentru majoritatea echipelor
SCM Craiova, care s-au impus în
meciurile disputate în week-end-ul
inaugural, cea mai mare surpriză fi-
ind reuşită în Sala Sporturilor „Ion
Constantinescu” de echipa mascu-
lină de volei, care a învins în prima
etapă a Diviziei A 1 campioana Re-
mat Zalău, scor 3-1 (25-21; 25-23;
22-25; 25-20). „Am făcut un meci
extraordinar, jucat foarte bine din
punct de vedere tactic, al echilibru-
lui, al angajamentului. Noi chiar am
crezut că putem câştiga şi ne-am
pregătit în spiritul acesta. Trebuie
sa rămânem  cu picioarele pe pă-
mânt, pentru că ne aşteaptă un cam-
pionat foarte greu şi această victo-
rie ne obligă mai mult”, a declarat
antrenorul Craiovei, Dănuţ Pascu.
De partea cealaltă, antrenorul Zală-
ului, Mariusz Sordyl, a recunoscut
superioritatea oltenilor: „Nu am avut
un meci uşor, dar nici nu am fost
într-o zi bună. Craiova a jucat bine
pe toate planurile iar noi am avut
diferite probleme, deşi preluarea a
mers foarte bine. Toata lumea va
încerca să bată campioana şi Cra-
iova a arătat că se poate dacă lupţi
foarte mult”. Pentru SCM Craiova
au jucat: Bratusin, Dumitrache, Ro-
manescu, Vânătoru, Todor, Milotin
şi ca libero Jovic, pe parcurs in-
trând Ion Teleleu şi Ghinea. Cam-

Liga a III-a, seria a IV-a

Echipa Craiovei plasată cel mai
bine în ierarhia fotbalului românesc,
CS Apă, nu se dezminte şi acumu-
lează înfrângeri pe bandă rulantă în
acest sezon. Daţi pe mâna unui nou
antrenor de săptămâna trecută, Io-
nel Luţă fiind cel care îi „cravaşea-
ză” în Parcul Romanescu, „hidrolo-
gii” nu şi-au schimbat obiceiul, pier-
zând şi în etapa a 6-a. Cea care le-au
administrat eşecul al cincelea a fost
echipa-satelit de la Pandurii Târgu
Jiu, care a marcat prin Vlăduţi în
minutul 33 pentru a-şi asigura cele 3

Liga a II-a
etapa a 6-a

Seria I: Sportul Studenţesc – CF
Brăila 4-0, FC Botoşani – ACS
Buftea 3-1, Rapid CFR Suceava –
Farul Constanţa 2-1, CS Otopeni
– Unirea Slobozia 1-1, Delta Tul-
cea – Chindia Târgovişte 2-1. Li-
der este Sportul cu 18 puncte, ur-
mat de CS Otopeni cu 14 puncte.

Seria a II-a: Voinţa Sibiu – FC
Argeş 1-0, FC Maramureş – CSM
Rm. Vâlcea 1-0, CS Mioveni –
Corona Braşov 1-2, FC Bihor Ora-
dea – Luceafărul Oradea 2-1, ACS
Poli Timişoara – FC Olt 3-1, UTA
Arad – Damila Măciuca 2-2. Lider
este Corona Braşov cu 14 puncte,
urmat la un punct distanţă de Da-
mila Măciuca.

puncte şi desprinderea de ultima cla-
sată. Aceasta a folosit o garnitură
inedită, cu multe implanturi efectua-
te din scurt de Ionel Luţă, team-ul
utilizat pe terenul sintetic din com-
plexul „Tudor Vladimirescu” fiind:
Grecu – Orban, Gheorghiţă, Al.
Duca, Lupu (’75, Căle) – Chiriţă,
Flori (’55, Dreşcă), Cojocaru, Niţă
(’85, D. Stancu) – Băia, Răduţ. Pen-
tru gazdele antrenate de Claudiu
Mocioi au evoluat: Bănică – Dobro-
iu (31 Oiţă), Băiţă, Chibulcutean,
Constantin (64 Ecobici) – Bertea,
Avramescu, Unguru – Popete (64
Gavrilescu), Vlăduţi (80 Golea), Făr-
căşanu. În celelalte jocuri din seria
Banat-Oltenia disputate vineri s-au
consemnat scorurile: Millenium Giar-
mata – FCM Reşiţa 3-2 (Moro-

şan 23, 66, Hecsko 25 / Kovacs 7,
F. Costescu 38), Muncitorul Reşiţa
– Flacăra Făget 1-1 (L. Dobre 10 /
Veron 74, fratele celebrului jucător
argentinian), Minerul Motru – CSM
Lugoj 4-1 (Boroiban 44, 52, L. Ma-
rius 63, Stoenac 70 / Crişan 88), Au-
tocatania Caransebeş - Jiul Rovinari
4-1 (Dubei 7, M. Stancu 15, Scărlă-
tescu 39, Staicu 80 / Fotescu 41).
Lider a redevenit Minerul Motru, cu
12 puncte, urmat de Giarmata şi
Făget, ambele cu un punct mai pu-
ţin. CS Apă ţine cu dinţii de lanterna
roşie, nemodificând clasamentul în
dreptul punctelor de la startul sezo-
nului, golaverajul fiind şi el elocvent,
1-10. Etapa viitoare, CS Apă joacă
pe „Extensiv” cu Autocatania Caran-
sebeş.

CS Apă, şuvoi de eşecuri
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Voleibaliştii craioveni
au „executat” campioana
Week-end reuşit pentru SCM
Craiova, care a mai înregistrat
două succese la baschet

pionii au evoluat în formula: Robin-
son, Mihalcea, Pascan, Birău, Sto-
ian, Silmar ş i Feher – libero. În
schimb, echipa feminină SCM Cra-
iova a pierdut în runda de start, scor
1-3 (13-25, 21-25, 25-21, 15-25),
în deplasare contra nou-promova-
tei CS Volei Blaj. Antreorul Craio-
vei, Mircea Dudaş a explicat astfel
eşecul: „Meciul a avut un moment
cheie în setul 2, la 16-10 pentru noi,
când nu am reuş it să menţinem
avantajul şi am pierdut setul, fiind-
că am făcut prea multe greşeli. Pu-
blicul a jucat un rol important în
revenirea gazdelor”. Au evoluat la
SCM: Galan - Vâlcu, Badea, Bobi,
Pereyra, Buz şi Pristavu ca libero,
intrând pe parcurs: Postea, Ilina şi
Smultea. Totuşi, Craiova a mai ob-
ţinut două succese, ambele la bas-

chet. În sala „Constantin Jude” din
Timişoara, echipa masculină antre-
nată de Andelko Mandic a reeditat
succesul din Cupa României con-
tra celor de la Timba Timişoara,
câştigând, de această dată în prima
etapă a Diviziei A, cu 72-67 (12-28,
20-18, 24-11, 16-10). La SCM au
evoluat:  Habus – 10 p, Seals –
19 p, Orbeanu, Dzambic – 13 p,
Miskovic – 14 p, dar şi Petrişor, Dră-
guşin – 12 p, Bureau – 4 p şi Gavri-
lă. La feminin, SCM a câştigat tot
în deplasare, cu echipa CSM Bucu-
reşti, scor 78-70 (16-19, 20-20, 22-
16, 20-15). Pentru echipa antrena-
tă de Milan Nisic au evoluat: Toma
– 8 p, Prlja – 24 p, Mitov – 16 p,
Ninu – 2 p, Cutaş – 2 p, iar pe par-
curs: Barbu – 2 p, Ionescu – 5 p,
Borş – 17 p, Guidry – 2 p.


