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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

- La politicienii noştri
“1 Aprilie” este în fiecare zi.

Teatrul Liric
deschide stagiunea
cu premiera operei
comice „Bărbierul
din Sevilla”

actualitate / 7

actualitate / 5

Ieri, la primele ore ale dimineţii, mai multe familii de romi au fost
evacuate din două zone lăturalnice ale cartierului Craioviţa Nouă. Au-
torităţile au venit însoţite de forţe de ordine şi au pus la pământ cortu-
rile improvizate, confiscând câteva tone de PET-uri. Pe lângă faptul că
deranjau locatarii din zona Depoul de tramvai, romii erau vizaţi şi pen-
tru sustragerea capacelor de canal.
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Pe Drumul Judeţean Amărăştii
de Jos – Dăbuleni se taie plopii.

De ce?
Chioşcarii au
mutat protestele
la Prefectură

Văzând că nu găsesc
înţelegere la primarul Craio-
vei, câteva zeci de persoane s-
au adunat, ieri-dimineaţă, în
faţa Prefecturii Dolj cu
intenţia de a continua protes-
tele faţă de decizia municipa-
lităţii de a demola chioşcurile
din oraş. Oamenii au solicitat
audienţă la reprezentantul
Guvernului în teritoriu, care
i-a primit la discuţii pe
reprezentanţii acestora, dar i-
a rugat ca ceilalţi să meargă
spre casele lor pentru înceta-
rea, cel puţin temporară a
tensiunilor din stradă.

Controale
efectuate
de CAS Dolj
la cabinetele
medicale

A încercat
să-şi
omoare
soţia şi fiica
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$1 EURO ...........................4,5646 ............. 45646
1 lirã sterlinã..........................5,6538.......................56538

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 9 octombrie - max: 18°C - min: 8°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5203........35203
1 g AUR (preþ în lei).......200,2082......2002082
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Directorul Serviciului Român de Informaþii
(SRI), George Maior (foto), a declarat, dumini-
cã searã, la Realitatea TV, cã modelul SRI este
unul de succes ºi cã nu vede de ce ar trebui

schimbat ceva ce merge bine, referindu-se la
controlul parlamentar asupra serviciilor de in-
formaþii. „Orice dezbatere este beneficã. Dacã
lucrurile au mers bine ºi modelul SRI, ºi din

punct de vedere al trasnformãrii, al
capacitãþii de informare, de a înþele-
ge realitãþile, este unul de succes,
nu vãd de ce ar trebui sã schimbãm
ceva ce ar merge bine”, a apreciat
Maior, întrebat în legãturã cu afir-
maþiile premierului Victor Ponta în
acest sens. Directorul SRI recu-
noaºte cã este dreptul politicienilor
de a iniþia astfel de dezbateri, dar cã
îi „pare rãu” cã aceºtia sunt încã
marcaþi de tarele trectului. „Îmi pare
rãu cã la noi încã suntem marcaþi de
tarele trecutului când abordãm ase-
menea dezbateri în spaþiul parlamen-
tar ºi în spaþiul opiniei publice, ast-
fel încât rãmânem blocaþi cu acele
legi din anii ’91 referitoare la servi-

cii ºi nu înþelegem cã societatea a evoluat, lu-
mea a evoluat, provocãrile la adresa societãþii
sunt mult mai complexe ºi uneori suntem lipsiþi
de instrumentele necesare pentru a ne realiza
misiunea de apãrare a securitãþii naþionale”, a
declarat Maior. Întrebat dacã este mulþumit de
„vara referendumului”, acesta a spus cã a coo-
perat foarte bine cu preºedintele României în
decursul timpului, la fel ºi cu prim- miniºtrii care
s-au succedat - Cãlin Popescu Tãriceanu, Emil
Boc, Victor Ponta, confirmând cã SRI a fost „im-
parþial”. Maior a mai spus cã nu au fost presi-
uni la adresa SRI ºi cã a avut multã indepen-
denþã în relaþiile cu preºedintele ºi cu ºefii de
guvern în gestionarea treburilor interne. Între-
bat de ascultarea telefoanelor, directorul SRI a
spus cã instituþia pe care o conduce realizeazã
aceste operaþiuni în cadrul structurilor legale,
cu un control judecãtoresc, al comisiei parla-
mentare de specialitate ºi cã nu este interesat
de viaþa privatã a persoanelor, acest tip de in-
formaþie nefiind transmise beneficiarilor.
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Guvernul Ponta

este responsabil de trimiterea

lui Kovesi la Bruxelles
Preºedintele PNL, Crin Antones-

cu, a declarat, ieri, cã cel responsa-
bil de trimiterea fostului procuror
general, Laura Codruþa Kovesi, la
Bruxelles, pentru a se ocupa de
Mecanismul de Cooperare ºi
Verificare (MCV), este Guvernul
condus de Victor Ponta. „Jurisdicþia,
responsabilitatea ºi autoritatea
aparþine celor în drept ºi nu aº mai
comenta în plus. (...) Guvernul
României, condus de domnul Ponta,
ce e neclar?”, a rãspuns preºedintele
PNL la o întrebare pe acest subiect.
Fostul procuror general al Româ-
niei, Codruþa Kovesi, a fost detaºatã
la Ministerul Afacerilor de Externe,
pentru o perioadã de trei ani, la
propunerea Ministerului Justiþiei,
urmând a ocupa o funcþie de Înalt
reprezentant la Misiunea României
la Bruxelles pe probleme privind
reforma justiþiei ºi lupta anticorupþie.
PDL a dat mii de certificate

de revoluþionar false
Premierul Victor Ponta a

declarat, ieri, în debutul ºedinþei
BPN al PSD, la care presa a avut
acces, cã PDL a dat mii de certificate
de revoluþionar false ºi cã a cerut
Secretariatului de stat care se ocupã
de revoluþionari sã le anuleze. „Au
fãcut mii de aºa-ziºi revoluþionari cei
de la PDL. Au dat mii de certificate
false - pedelistul lor e în închisoare
acuma, cred - însã cei care au rãmas
pe afarã din cei care ºi-au primit
certificate false vor bani ºi ei. Cred
cã nu o sã le dãm bani celor care nu
meritã în mod legal ºi evident cã am
cerut ºi voi insista - Secretariatul de
stat pentru revuluþionari sã facã
ordine ºi sã anuleze miile de
certificate false pe care PDL le-a
eliberat, în speranþa cã vor avea
sprijin de stradã ºi cã vor folosi
aceºti oameni în bãtãlia politicã”, a
spus Ponta. El a arãtat cã situaþia
actualã a revoluþionarilor reprezintã
o altã bombã cu ceas lãsatã de
guvernarea PDL.

Ministrul Economiei, Daniel
Chiþoiu, a declarat, ieri, cã sperã
ca la combinatul chimic Oltchim
Râmnicu Vâlcea sã se reia activi-
tatea în cel mult 30 de zile ºi cã
salariile restante ale angajaþilor
combinatului vor fi plãtite parþial
pe mãsurã ce compania va recu-
pera sume de la debitori. „Vineri
am semnat o scrisoare cãtre Co-
misia Europeanã, în care am în-
ºtiinþat cã dorim sã acordãm un
ajutor de salvare pentru reluarea
activitãþii la Oltchim. Noi putem sã
acordãm un ajutor de salvare sub
formã de împrumut pe termen de
ºase luni, la dobânda pieþei, pentru
repornirea activitãþii combinatului.
Suma pe care statul o poate avan-
sa va rezulta ºi din negocierea cu
bãncile creditoare, astfel încât sã
ºtim ºi ele cu ce sume vor veni la
finanþare. (...) Noi sperãm ca în
maxim o lunã de zile sã repornim
combinatul”, a afirmat Chiþoiu. Ac-
tivitatea Oltchim este opritã de la
sfârºitul lunii august, iar salariile an-
gajaþilor nu au fost achitate integral.

Oltchim ºi-ar putea relua
activitatea în 30 de zile

Omar Hayssam a fost condam-
nat, ieri, de Curtea de Apel Ora-
dea, la doi ani de închisoare cu
executare pentru trecerea fraudu-
loasã a frontierei, în timp ce fraþii
acestuia - Mukhles ºi Mahmoud -
ºi omul de afaceri Mustafa Tar-
toussi, acuzaþi cã i-ar fi înlesnit
fuga din þarã, au fost achitaþi, pe
motiv cã fapta lor nu existã. Ast-
fel, Omar Hayssam a fost condam-
nat la doi ani de închisoare cu exe-
cutare pentru trecere frauduloasã
a frontierei de stat, pedeapsã care
a fost contopitã cu cea de 20 de
ani, primitã anterior pentru tero-

Hayssam, condamnat
la 2 ani de închisoare

în cazul fugii sale din þarã

Fostul deputat Mihail Boldea
a transmis conducerii Camerei
Deputaþilor o solicitare prin care
cere acordarea indemnizaþiei
parlamentare pentru perioada
martie-septembrie 2012, perioa-
dã în care s-a aflat în arest ºi a
deþinut încã funcþia de deputat.
Surse parlamentare au precizat
pentru Mediafax cã solicitarea
a fost înaintatã Biroul Perma-
nent al Camerei. „Subsemnatul
Boldea Mihail, fost deputat în
legislatura 2008-2012, în cole-
giul nr.9 Galaþi, respectuos vã
solicit sã îmi comunicaþi modul
în care pot intra în posesia in-
demnizaþiei aferente lunilor mar-

Boldea solicitã Camerei
Deputaþilor indemnizaþia pentru

perioada martie-septembrie

Vicepreºedintele Senatului, Petru Filip (foto), a anunþat, ieri, cã Biroul
Permanent al acestei Camere a decis introducerea pe ordinea de zi a
plenului a constituirii unei comisii de anchetã privind referendumul de
demitere a preºedintelui Traian Bãsescu, din 29 iulie, comisie în care
USL ar deþine majoritatea. „Toate grupurile au convenit ca, în cel mai
scurt timp, probabil cã pânã la plenul de astãzi (n.r. - ieri), sã facã nomi-
nalizãrile. Astãzi, în cadrul Biroului Permanent, s-a stabilit numai ponde-
rea ca membri în comisia formatã din cei 11 senatori, respectiv dupã
algoritmul: 4 din partea PSD, 3 din partea PDL, 2 din partea PNL, unul
din partea UNPR ºi unul din partea UDMR”, a declarat Filip. El a precizat
cã obiectul comsiei de anchetã priveºte modul în care s-au desfãºurat
cercetãrile procurorilor în dosarul referendumului. Un numãr de 34 de
senatori PSD ºi 12 senatori PNL au solicitat înfiinþarea comisiei parla-
mentare de anchetã.
Potrivit semnatarilor
documentului, într-o
serie de localitãþi  cetã-
þenii susþin cã au fost
agresaþi de cãtre procu-
rori, scoºi din bisericã,
puºi sã jure cu mâna pe
Biblie. Liderul senatori-
lor PDL, Cristian Rãdu-
lescu, a declarat ieri, în
plen, cã formaþiunea sa
nu va face nominalizãri
în comisia de anchetã ºi
va contesta la CCR pro-
punerea USL.

Comis ie  par lamentarã  de  anchetã
pen t ru  r e fe rendum

rism, urmând sã execute pedeap-
sa cea mai grea, de 20 de ani de
închisoare. Sentinþa nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu recurs
la ÎCCJ. Procurorii DIICOT au
stabilit cã, în perioada 23 - 30 iu-
nie 2006, Mustafa Tartoussi ar fi
planificat ºi înlesnit, împreunã cu
Omar Mahmoud ºi Omar Mukhles,
ieºirea frauduloasã din România a
lui Omar Hayssam, deºi cunoºtea
faptul cã acesta a fost trimis în ju-
decatã pentru acte de terorism,
respectiv organizarea ºi finanþarea
operaþiunii de rãpire a trei jurnaliºti
români în Irak.

Prezent ieri la Arad, ministrul
pentru Dialog Social, Liviu Pop, a
afirmat cã, pe parcursul zilei de ieri,
aveau loc discuþii între Ministerul
Economiei ºi Bancpost, pentru de-
blocarea contului în care se aflã o
parte din banii de avans pentru luna
august, existând posibilitatea ca oa-
menii sã îºi încaseze banii în cursul
zilei. „Vineri aveau în cont 24 de
miliarde de lei bani vechi, bani care
erau în contul Bancpost. Din pãca-
te pentru angajaþii de la Oltchim,
aceastã sumã nu a putut fi viratã ca
avans la salariile pe luna august, 40
la sutã din avans, deoarece banca a
blocat contul combinatului. Astãzi
(n.r. - ieri) au loc discuþii între re-
prezentanþii bãncii ºi ai Ministerului
Economiei pentru a debloca situa-
þia”, a spus Liviu Pop.

Tot ieri, premierul Victor Ponta
s-a întâlnit, la sediul Guvernului, cu
ambasadorul Rusiei la Bucureºti,
pentru discuþii legate de viitoarea
privatizare a combinatului Oltchim,
la întrevedere participând ºi miniº-
trii Economiei ºi Finanþelor.

tie-septembrie 2012. Precizez
cã mandatul subsemnatului a
încetat la data de 25.09.2012,
când demisia a fost cititã în ple-
nul Camerei Deputaþilor”, se
aratã în solicitarea lui Boldea
obþinutã de agenþia Mediafax.
Acesta a fost trimis în judecatã
la sfârºitul lunii iunie, de cãtre
procurorii DIICOT - Serviciu
Teritorial Galaþi, pentru fraude
imobiliare în valoare de aproxi-
mativ un milion de euro. Alãturi
de Boldea, în dosar sunt jude-
cate 18 persoane, acuzate de
înºelãciune cu consecinþe deo-
sebit de grave, fals în înscrisuri
oficiale ºi uz de fals.
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În jurul orei 7.00, echipajele
ale Poliþiei Locale au intrat în
forþã pe aleea de lângã Depoul
de tramvaie, din Craioviþa
Nouã. Într-un loc plin de gu-
noaie, îngrãmãdite unele în al-
tele, se gãseau mai multe cor-
turi cu acoperiºurile improviza-
te din cârpe. Deºi bãteau un
vânt destul de rece, aici dor-
meau, învelite în pãturi, mai
multe familii de romi. Cum au
auzit gãlãgie în preajma tabe-
rei, locatarii au ieºit buimaci în
uºa bordeielor: „Ce aveþi cu noi,
de ce nu ne lãsaþi sã trãim?  Ve-
nirãþi sã ne aruncaþi în stradã
ca pe câini!”, s-au repezit la
poliþiºti. Cu copiii în braþe, fe-
meile le-au spus verde în faþã
autoritãþilor cã nu vor pleca din
acel loc, pentru cã acolo au tot
ce au agonisit în ultimele luni.
„Suntem din Breasta ºi strân-
gem ºi noi sticle ca sã ne luãm

mâncare. Avem copii mici aca-
sã, cu ce-i þinem? Eu am o fe-
tiþã de un an ºi ºase luni, ce-i
dau eu sã mãnânce? Am lãsat-
o cu soacrã-mea, cu socru-meu
acasã, unde sã mã duc cu ea?
Sã o iau în braþe ºi sã mã duc
cu ea la furat sau sã o aduc aici
ºi sã o îmbolnãvesc mai rãu?”,
spunea o tânãrã de
etnie romã, care, pe
lângã copilul de aca-
sã, mai aºtepta încã
unul.

PET-urile
erau
vândute
cu 0,8 lei
pe kilogram

Într-adevãr, cortu-
rile erau baricadate
din toate pãrþ i  de
mormane de PET-uri
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Ieri, la primele ore ale dimineþii,

mai multe familii de romi au fost
evacuate din douã zone lãturalni-
ce ale cartierului Craioviþa Nouã.
Autoritãþile au venit însoþite de for-
þe de ordine ºi au pus la pãmânt

corturile improvizate, confiscând
câteva tone de PET-uri. Pe lângã
faptul cã deranjau locatarii din
zona Depoul de tramvai, romii erau
vizaþi ºi pentru sustragerea capa-
celor de canal.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

pe care cetãþenii romi le strân-
seserã din oraº. Pãrþi din ce
colectaserã erau legate în grã-
mezi uriaºe ºi pesemne îºi aº-
teptau rândul ca sã fie duse la
vânzare. Interogaþi de poliþiº-
tii, aceºtia au spus cã „bidoa-
nele” le adunau de la ghenele
din incinta blocurilor. Dupã ce
strângeau o cantitate destul de
mare, o luau iar în spate ºi mer-
geau sã le comercializeze. Ro-
mii avansaserã ºi un preþ, spu-
nând într-un glas cã, oricât de
mult s-ar strãdui, nu pot sã ob-
þinã  mai mult de 0,8 lei pe ki-
logram. „Le legãm în saci ºi le
cãrãm cu spinarea pânã aici.
Le vindem ºi noi ca sã luãm un
ban. Nici asta nu ne lãsaþi? Ce
vreþi, sã ieºim la furat?”, se
agitau romii pe mãsurã ce for-
þele de ordine dãdeau la o par-
te perdelele de la intrarea în
adãposturi. Cu feþele tuciurii ºi

murdare, copiii se þineau de
fusta mamelor ºi priveau spe-
riaþi cum, de dincolo de drum,
de pe un deal, oameni în salo-
pete fosforescente se pregãteau
sã intervinã. „Pe noi nu ne-aþi
angajat la Salubritate. De ce nu
ne daþi ºi nouã un loc de mun-
cã?”, se revoltau pãrinþii.

Lamele au ras
adãposturile

Dupã câteva minute de par-
lamentãri, buldozerele ºi-au fã-
cut apariþia. La vederea lor, ro-
mii au început sã þipe, încer-
când sã-ºi salveze marfa. Unii
s-au repezit la sacii gata încãr-
caþi ºi au vrut sã o taie cu ei
prin spatele taberei, dar au fost
opriþi la timp de forþele de or-
dine. Vãzând însã cã nu pot sã
mai facã nimic, au început sã
vocifereze ºi mai tare. În timp
ce persoanele adulte ºi copiii au
fost conduºi la maºinile de Po-
liþie, pentru a li se face identi-
ficarea, lamele utilajelor au in-
trat direct în adãposturi, demo-
lându-le. „Grãmezile de PET-
uri vor fi luate de angajaþii de
la Salubritate ºi duse la groapa
de gunoi. Dupã ce vom aduna
toate mizeriile, inclusiv aceste
rãmãºiþe de cârpe, vom intra cu
lamele ºi vom nivela terenul. În
urma noastrã, trebuie sã rãmâ-
nã locul liber ºi curat. Le fa-
cem un bine ºi craiovenilor din
zonã, pentru cã începuserã sã

se plângã de com-
portamentul lor”, a
declarat Gheorghe
Nedelescu, city-ma-
nagerul  Craiovei ,
care a precizat cã nu-
mai în aceste adãpos-
turi se aciuiserã pes-
te 100 de persoane.

Cu calul
în mijlocul
oraºului

La nici o sutã de
metri, dupã ce tre-
ceai printr-o arcadã

de vegetaþie, un miros pãtrun-
zãtor de grajd te lua de nas.
Într-o încãpere scundã, fãrã
ferestre ºi uºã, un cal îºi lua
micul dejun. Alãturi, într-o
casã din beton, cu ferestrele
înnegrite de fum, alte persoa-
ne se adãpostiserã ºi trãiau din
colectarea sticlelor de plastic.
La vederea poliþiºtilor, un bãr-
bat cu un picior prins într-un
bandaj ºi o cârjã înfiptã la sub-
suoarã a ieºit în întâmpinare.
„Am ºase copii ºi nu am unde
sã mã duc cu ei. Spuneþi-ne,
unde sã ne ducem cu ei?”. În-
conjuratã de douã fete, între
care una avea un copilaº în
braþe, stãpâna casei a început
ºi ea sã se vaite, spunându-le
autoritãþilor cã au avut casã,
dar au pierdut-o: „Ne-au eva-
cuat din casã, proprietate per-
sonalã. Am vândut blocul ca
sã luãm ºi noi o casã, cã eram
mulþi ºi nu puteam plãti, stã-
team decât pe ajutorul social.
ªi pânã la urmã am cumpãrat
de la o persoanã, prin certifi-
cat de moºtenitor. ªi la un an
de zile ne-am trezit cu un alt

certificat de moºtenitor. Cel
care ne-a vândut nouã a de-
cedat ºi a rãmas sã ne ajutãm
cu celãlalt. Avem vreo patru
sau chiar cinci ani de când
suntem aici”.

Suspectaþi
pentru
sustragerea
capacelor
de canal

În curtea plinã cu tot felul de
acareturi, toate aflate într-o sta-
re proastã, se afla ºi o cãruþã.
Autoritãþile îi suspectau pe
aceºtia cã ar fi putut, la fel de
bine, sã-ºi foloseascã atelajul
pentru sustragerea capacelor
de canal. Însã nu s-au gãsit
astfel de obiecte la ei. „Din dis-
poziþia primarului, de mai mult
timp inventariem aceste zone
care nu sunt decât adevãrate
focare de infecþie. Pe lângã
faptul cã deranjeazã toþi oame-
nii unde sunt amplasate astfel
de locaþii, se întâmplã ºi diver-
se lucruri, cum ar fi colectarea
de PET-uri ºi sustragerea de
capace. ªtiþi foarte bine ce pro-
bleme avem cu capacele din
municipiul Craiova, ºi anume
cã sunt sustrase de pe dome-
niul public. Ei au înþeles sã-ºi
facã adevãrate tabere, noi le-
am inventariat de mai mult
timp ºi astãzi am decis sã in-
tervenim”, a spus Gheorghe
Nedelescu, precizând cã per-
soanele vor fi îndrumate cãtre
localitãþile de domiciliu, iar co-
piii daþi în grija Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj.
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Adrian Eugeniu Buzdugan, în
vârstã de 36 de ani, din Craio-
va, a fost arestat preventiv, în
cursul zilei de duminicã, sub
acuzaþia de tentativã la omor
deosebit de grav, dupã ce a în-
cercat sã-ºi ucidã soþia ºi fiica
în vârstã de numai 3 ani. Fapta
s-a petrecut în cursul zilei de
sâmbãtã, la locuinþa pãrinþilor
bãrbatului, în cartierul Craiovi-
þa Nouã, unde acesta se mutase
de ceva vreme.

Din cercetãrile poliþiºtilor ºi
procurorilor de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj s-a sta-
bilit cã Adrian Eugeniu Buzdu-
gan ºi soþia sa, Elena Ionica, de
30 de ani, au fost plecaþi, o pe-
rioadã, la muncã în Germania,
unde era stabilit un vãr de-al Ele-
nei. Acesta le-a gãsit de lucru
atât cât a putut, însã, la un mo-
ment dat, pentru Eugen n-a mai
gãsit nimic, aºa cã acesta, nea-
vând permis de muncã, a fost

Un craiovean de 36 de ani a în-
cercat sã-ºi omoare soþia ºi fiica,
în vârstã de numai 3 aniºori, în
cursul zilei de sâmbãtã. Acesta îi
spusese soþiei cã o sã divorþeze de
ea ºi cã, decât sã-i dea copilul, mai

bine îl omoarã. Victimele au scã-
pat cu viaþã, iar bãrbatul a fost
arestat preventiv, în baza manda-
tului emis duminicã de Tribuna-
lul Dolj, fiind acuzat de tentativã
la omor deosebit de grav.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

nevoit sã revinã în þarã, la Cra-
iova, în locuinþa pe care o îm-
pãrþeau cu pãrinþii Elenei, care
avuseserã grijã de fetiþa lor, Ana
Maria, cât fuseserã plecaþi. Asta
se întâmpla în urmã cu câteva
luni, iar din acel moment, între
cei doi soþi au început sã aparã
discuþii ºi certuri ori de câte ori
vorbeau la telefon. Ba, mai
mult, susþinând cã ar fi auzit-o
pe soacra sa vorbind la telefon
cu Elena despre faptul cã lui nu-
i mai cautã de lucru în Germa-
nia, Adrian s-a supãrat rãu de
tot, ºi-a luat fetiþa ºi s-a mutat
în Craioviþa Nouã, la pãrinþii lui,
apoi ºi-a sunat soþia ºi i-a spus
cã divorþeazã ºi o sã opreascã el
copilul.

De fricã sã nu rãmânã fãrã co-
pil, femeia a revenit recent în þarã,
dispusã sã divorþeze. Numai cã
nici asta nu l-a calmat pe bãrbat.
Sâmbãtã, Elena s-a dus din nou
la Adrian, sã încerce sã-l con-

vingã sã-i dea fetiþa. Numai cã
s-au certat ºi, furios, bãrbatul a
pus mâna pe un cuþit din bucã-
tãrie ºi i-a aplicat soþiei douã lo-
vituri. Mama lui a sãrit ºi i-a luat
cuþitul, le-a ascuns ºi pe celelal-
te din bucãtãrie, însã bãrbatul
tot a mai dat peste un cuþit mai
mic, pentru desfãcut conserve,
ºi i-a strigat soþiei cã mai bine
omoarã fata decât sã i-o dea ei.
Astfel cã a prins ºi copila ºi a
încercat sã-i suprime viaþa, dupã
cum au precizat oamenii legii,
provocându-i leziuni în zona
gâtului.

Din fericire, cuþitul respectiv
era nefolosit ºi nu era nici ascu-
þit, altfel fetiþa n-ar mai fi trãit.
Mama lui Adrian a reuºit sã
smulgã fetiþa din mâinile lui, a
dus-o la vecini, de acolo che-
mând ºi Poliþia, prin 112. Oame-
nii legii au ajuns la faþa locului,
l-au reþinut pe agresor, iar cele
douã victime, mama ºi fiica, au

fost transportate la spital pen-
tru a primi îngrijiri medicale.
Leziunile suferite de Elena Ioni-
ca Buzdugan au fost de naturã
sã-i punã viaþa în primejdie, dupã
cum au stabilit medicii legiºti,
femeia având nevoie de 25-30 de
zile de îngrijiri medicale pentru
vindecare, dupã cum s-a con-
semnat în raportul medico-legal
ajuns la dosarul cauzei.

„Craioveanul în vârstã de 36
de ani a fost reþinut pe bazã de

ordonanþã emisã de procuror, iar
ieri (n.r. – duminicã) a fost pre-
zentat instanþei de judecatã cu
propunere de arestare preventi-
vã pentru comiterea infracþiunii
de tentativã la omor deosebit de
grav. Tribunalul Dolj a admis pro-
punerea Parchetului ºi i-a emis
mandat pentru o perioadã de 29
de zile”, ne-a declarat procuror
Magda Bãdescu, purtãtorul de
cuvânt al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj.

Captura a fost fãcutã dumini-
cã, la prânz, în urma unui control
de rutinã efectuat de oamenii legii.
Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Dolj, duminicã, în jurul orei 12.00,
la Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat s-a prezentat pen-
tru a intra în þarã, la volanul unui
autoturism marca Peugeot, cetã-
þeanul polonez Edward Jankowiak,
în vârsta de 33 ani. Bãrbatul era
însoþit de o prietenã, Natalia Wo-
sinek, de 22 ani, ambii
având domiciliul în loca-
litatea Wroclaw. Cei doi
veneau din Grecia ºi se
îndreptau cãtre Polonia.

Odatã verificate docu-
mentele celor doi, poliþiº-
tii de frontierã au fãcut
un control amãnunþit
asupra autoturismului,
folosind câinele de servi-

Polonez prins la PTF Calafat
cu maºina burduºitã de canabis

Un cetãþean polonez în vârstã de 33 de ani a
fost reþinut, duminicã dupã-amiazã, dupã ce, în
maºina cu care a intrat în România, pe la vama
Calafat, poliþiºtii de frontierã au  descoperit pes-
te 7 kilograme de canabis. Bãrbatul a fost pre-
zentat, ieri dupã-amiazã, Tribunalului Dolj, cu
propunere de arestare preventivã pentru comi-
terea infracþiunilor de introducere în þarã ºi tra-
fic de droguri de risc, instanþa dispunând ares-
tarea acestuia pentru o perioadã de 29 de zile.

ciu. În momentul
în care acesta a
semnalat existenþa
unor substanþe
stupefiante în ma-

ºinã, poliþiºtii ºi lucrãtorii vamali au
luat „la puricat” toatã maºina, la
finalul operaþiunii, din roata de re-
zervã, dar ºi de sub scaunele din
faþã fiind scoase, în total, 20 de
colete învelite în folie de plastic,
care conþineau o substanþã vege-
talã de culoare maronie. S-a stabi-
lit cã este vorba despre 7,72 kilo-
grame de substanþã care, în urma
testelor preliminare, s-a dovedit a
fi canabis.

„Autoturismul a fost indisponi-
bilizat la sediul Serviciului Terito-
rial al Poliþiei de Frontierã Dolj, pe
numele celor doi cetãþeni polonezi
s-au întocmit acte premergãtoare
de cercetare penalã ºi au fost
anunþaþi poliþiºtii Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
Craiova ºi procurorii DIICOT Cra-
iova, în vederea dispunerii mãsu-
rilor legale ce se impun”, a decla-
rat subinspector Ionuþ Gheonea,
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

Ofiþerii BCCO Craiova ºi pro-
curorul de caz au ajuns la Calafat,
în urma audierii, faþã de cetãþeanul
polonez fiind dispusã reþinerea pen-

tru 24 de ore. Ieri dupã-
amiazã, Jankowiak a
fost prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere
de arestare preventivã
pentru introducere în
þarã de droguri de risc
ºi trafic de droguri de
risc, instanþa emiþân-
du-i mandat pentru o
perioadã de 29 de zile.

A ieºit „tulburelul”
pe la þarã, aºa cã sunt
destui care beau pânã
nu mai ºtiu ce fac.
Tocmai din cauza
consumului exagerat
de alcool s-a petrecut
o crimã ºi în comu-
na Goieºti, sâmbãtã
dupã-amiazã. Potrivit
procurorilor Parche-
tului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, care au
coordonat cercetãri-
le în cauzã, Titu
Scarlat, de 57 de ani,
din localitate, pe fondul consumu-
lui de alcool, s-a luat la ceartã din
senin cu fiul sãu, Tiberiu Scarlat,
de 37 de ani, la locuinþa comunã,
la un moment dat cel dintâi pu-
nând mâna pe un cuþit cu care ºi-
a înjunghiat fãrã milã, de mai mul-
te ori, fiul. Cele mai multe dintre
lovituri i le-a dat victimei în par-
tea stângã, una dintre ele nime-
rind inima, astfel cã Tiberiu Scar-
lat a murit în urma leziunilor su-
ferite. Vãzându-l într-o baltã de
sânge, fãrã suflare, pe fiul sãu, Titu
Scarlat a realizat ce a fãcut, astfel
cã a pus mâna pe o frânghie din
magazie ºi a plecat cãtre pãdure,

Arestat dupã ce ºi-a omorât
fiul ºi a vrut sã se spânzure
Din pricina bãuturii, un bãrbat în vârstã de 57 de

ani, din comuna doljeanã Goieºti, s-a nenorocit ºi el,
dar ºi-a bãgat în pãmânt ºi fiul. Doljeanul ºi-a ucis
bãiatul cu mai multe lovituri de cuþit, iar duminicã

a fost arestat preventiv pentru omor calificat.

hotãrât sã încheie ºi el socotelile
cu viaþa. N-a apucat, însã, pentru
cã vecinii, care auziserã scanda-
lul, sunaserã pe 112, astfel cã po-
liþiºtii au ajuns la timp pentru a-l
împiedica pe Titu Scarlat sã se
spânzure. Bãrbatul a fost dus la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost audiat ºi apoi reþinut,
iar duminicã a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa a
admis propunerea Parchetului ºi
i-a emis bãrbatului mandat de ares-
tare preventivã pe 29 de zile pen-
tru comiterea infracþiunii de omor
calificat.
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O pledoarie inutilă
În zona de referinţă, seceta prelungită

şi sistematică este, de când ne ştim, mare
adversar al oamenilor. Fixarea nisipuri-
lor zburătoare, făcută de „alţii”, nu de
cei care au urmat în plan administrativ şi
politic, după 1990, a fost o adevărată
operă de pionierat a unor oameni des-
toinici care aveau ştiinţă de carte. Nu mai
vorbim de faptul că viscolele din timpul
iernii, care troienesc zăpada, nu prea
reuşeau să înfrângă perdelele de protec-
ţie de-a lungul drumurilor şi nici parază-
pezile. Cum după restituirea în mare par-
te a pădurilor din zonă, revendicate de
cei îndreptăţiţi, şi ciopârţirea lor, ca de
altfel şi a perdelelor de protecţie, fără
nici un discernământ, dezechilibrele ter-
mice au devenit mai resimţite. Fireşte, nu
în aportul plopilor semeţi de pe margi-
nea unui drum judeţean stăteau acestea.
Dar şi respectivii plopi, plantaţi în urmă
cu peste 30 de ani, aveau rostul lor, poa-
te minor, chiar în atragerea norilor. Ple-
doaria „pro domo” pare inutilă. Dar în
Portugalia, ca să oferim un exemplu
dintr-o ţară a UE, de-a lungul unei im-
portante artere de circulaţie (Guimaraes
– Chaves) am văzut plantată tot o spe-
cie repede crescătoare, încărcată de viţă-
de-vie, care se exploatează intensiv şi,
la un număr de ani, masa lemnoasă fiind
utilizată pentru obţinerea vestitului dop
de calitate, folosit la îmbutelierea vinuri-
lor. Să-i lăsăm pe alţii. Tot în Dolj, între
Bratovoieşti şi Bechet, cu mulţi ani în
urmă, „un om”, de-a dreptul uitat, care
se numea Gheorghe Dindere, cu merite-
le şi păcatele lui, ca fiecare dintre noi, a
dispus plantarea de pruni, din care unii
încă se mai leagănă în viaţă. Probabil
animat de versurile, nu mai spunem po-
etul, „Drumeţule, să iei fără sfială / Că
n-ai să dai la nimeni socoteală”. Dar gata
cu vorba goală.

Prima explicaţie,
prima bazaconie

Interesându-ne de raţiunea tăierii ce-
lor aproape 900 de plopi semeţi, am
primit tot felul de explicaţii. Conform

Pe Drumul Judeţean Amărăştii de
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uneia dintre ele, aceştia ar constitui un
pericol pentru circulaţia rutieră. Afirma-
ţie parţial corectă. Fiindcă, de pildă, şi
stâlpii de susţinere a cablurilor de cu-
rent electric şi tot ce mai vrei, de pe
marginea străzilor, sunt realmente un pe-
ricol, nu puţini fiind cei angajaţi negli-
jent în traficul rutier care, din imprudenţe
de tot felul, se văd „îmbrăţişaţi”. A
doua explicaţie: din cauza vârstei îna-
intate exista riscul iminent ca anumiţi
arbori să se prăbuşească, în caz de fur-
tună, peste panglica de asfalt. Şi aceas-
tă motivare are limitele ei, fiindcă, într-
o astfel de situaţie, numai o parte din
plopii culcaţi la pământ, marcaţi în
prealabil de personalul silvic, trebuiau
sacrificaţi. Potrivit codului silvic (Le-
gea nr. 46/2008), şi vegetaţia fores-
tieră de pe terenurile din afara fondu-
lui forestier naţional este supusă nor-
melor tehnice silvice.

Ocolul Silvic Dăbuleni:
„Plopii aveau vârsta
de exploatare”

Tehnicianul silvic Sorin Preduş este
noul şef al Ocolului Silvic Dăbuleni. Într-
o discuţie purtată, acesta ne-a menţio-
nat că „plopii în cauză aveau vârsta de
exploatare”. Dar poate o aveau de
acum un an sau doi sau trei. Acest de-
taliu nu are relevanţă în planul impor-
tanţei lor în cadrul ecosistemului zonei
respective, la care ne-am referit. Mai
ales că nimeni nu vorbeşte de noi plan-
tări, pe aliniamentele defrişate, cu cos-
turile de rigoare. În toată documenta-
rea noastră, în care am obţinut şi punc-
tul de vedere al directorului Direcţiei
Silvice Dolj, Eugen Gioancă, am căutat
şi o explicaţie plauzibilă la acest carna-
giu vegetal. Toţi cei cu care am discutat
au avut puncte de vedere, ca şi noi, de
altfel. Dar nici unul nu stă falnic în pi-
cioare până la capăt. Fiindcă „pusul jos”
al unui plop e mult mai uşor decât plan-
tarea lui. Pot să existe, fireşte, şi alte
puncte de vedere, dar noi opinăm că
tăierea plopilor de pe aliniamentul men-
ţionat este nejustificată.

Circa 900 de plopi semeţi, cu rostul lor în ecosistemul zonei,
s-au tăiat şi se vor mai tăia pe tronsoanele Ocolna – Dăbu-

leni şi Ocolna – Amărăştii de Jos. Potrivit unui referat al Direc-
ţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Dolj (nr. 12587/2 no-
iembrie 2007), valorificarea masei lemnoase se face de către So-
cietatea Comercială pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri (SC
LDP) Dolj SA, în calitatea sa de administrator al acestor drumuri.
În acest sens, SC LDP Dolj a încheiat contractul de vânzare-cumpă-
rare nr. 691/2011 cu SC Rom Hung Invest Co SRL Satu Mare, con-
form procesului-verbal al şedinţei de negociere directă nr. 574/
22.03.2011. Până aici lucrurile sunt clare. Dacă ne nedumereşte ceva
e raţiunea acţiunii de defrişare în sistemul „ras” a plopilor. Şi ex-
plicaţiile primite s-au dovedit, mai degrabă, lipsite de consistenţă.
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Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj
va organiza miercuri, 28 noiembrie 2012,
Gala Topul Firmelor, eveniment dedi-
cat celor 740 de companii din Dolj care
au reuºit sã sfideze recesiunea ºi au ob-
þinut rezultate financiare notabile în 2011.
Clasamentul este realizat pe baza unei
metodologii unice la nivel naþional, luând
în considerare indicatorii financiari de
anul trecut.

„A XIX-a ediþie a Topului Firmelor din

Dolj este o recunoaºtere a companiilor
care se evidenþiazã prin muncã, pasiune
ºi perseverenþã. Suntem mândri de aces-
te companii, care sprijinã atât bugetul lo-
cal, cât ºi familiile a zeci de mii de anga-
jaþi”, a declarat Cristian Dobre, preºe-
dintele CCI Dolj.

În acest an, din aproximativ 18.000 de
bilanþuri depuse la Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice Dolj pentru anul 2011,
numai 1.400 societãþi s-au calificat pe

unul din cele zece locuri ale clasa-
mentului. Repartizate pe ºase dome-
nii de activitate distincte, pe primul
loc al clasamentului se aflã 336 de
firme care au realizat o cifrã de afa-
ceri de 4.638.533.092 de lei ºi un
profit de 466.598.074 de lei, având
peste 20.000 de angajaþi.

Peste 400 de invitaþi
Într-o perioada dificilã economic,

cele 96 societãþi din domeniul in-
dustriei, aflate pe locul I al clasa-
mentului, au reuºit sã obþinã profi-
turi de 237.148.038 de lei ºi o cifrã

de afaceri de 1.621.482.775 de lei. Ac-
tivitãþile comerciale ºi turistice întreprin-
se de cele 66 de firme aflate pe primul
loc au generat profituri de  90.863.573
de lei, iar domeniul serviciilor a adus un
profit de 68.694.599 de lei obþinut de
cele 106 societãþi fruntaþe.

Companiile de top vor fi premiate în

cadrul Galei Topul Firmelor, eveniment
care se va desfãºura la Hanul Andriþei
din Craiova ºi se va bucura de participa-
rea a peste 400 de invitaþi: premianþii to-
pului din acest an, oficialitãþi locale de
rang înalt, mass-media. Conform Legii
335/2007, CCI Dolj este unicul organi-
zator al acestui eveniment tradiþional.

Gala TGala TGala TGala TGala Topul Firmeloropul Firmeloropul Firmeloropul Firmeloropul Firmelor

Banca Comercialã Romanã a
intermediat tranzacþii cu aur fizic
de peste 500 kg, de la începutul
anului 2012. Media celor mai im-
portante tranzacþii (ca volum) re-
alizate în primele nouã luni ale anu-
lui 2012, a fost de peste 40 kg de
aur / tranzacþie. BCR oferã din
anul 2009 clienþilor serviciului de
private banking – BCR Erste Pri-
vate Banking – posibilitatea de a
trazacþiona (vânzare/cumpãrare)
aur financiar (99,99% puritate)
sub forma de lingouri. Cantitatea
de aur vândutã pe parcursul anu-
lui 2011 a fost de 1.277 kg.

“Naþiunile ºi bãncile centrale
au încredere în aur ca activ de
rezervã. Interesul crescut pen-
tru ceea ce pare a se transfor-
ma dintr-un metal preþios într-o

„valutã de rezervã” se manifes-
tã ºi în România, rata de creºte-
re a tranzacþiilor cu aur financiar
fiind exponenþialã”, a declarat
Rãzvan Furtunã, ºeful serviciu-
lui de Private Banking al BCR.

Best Private Banking
Services Overall

De la începutul anului, tranzac-
þiile cu aur fizic au însumat apro-
ximativ 100 de milioane de lei. În

aceeaºi perioadã, clienþii BCR au
tranzacþionat produse derivate pe
bursã, având ca bazã activul aur,
ce au însumat echivalentul a 2,5
tone aur. “Este binecunoscut sta-
tutul aurului de activ de refugiu cu
rol de protecþie împotriva inflaþiei.
Istoric, achiziþionarea regulatã de
aur financiar pe termen mediu ºi

BCR a intermediat tranzacþii
cu aur de peste 500 kg

De la începutul anului 2012,

lung a ajutat la conservarea averii
investitorilor. Þinând cont de con-
diþiile actuale, de acutizarea pro-
blemelor de pe pieþele financiare
globale, tot mai mulþi investitori se
îndreaptã cãtre aur”, a adaugat
Laura Hexan, ºefa Departamen-
tului de Produse de Trezorerie Re-
tail din cadrul BCR.

BCR a ocupat locul I în cadrul topului Euromoney la 15 categorii de
servicii, dintre care: Best Private Banking Services Overall (Cele mai
bune servicii de Private Banking în ansamblu), Range of Investment
Products (Plaja produselor de investiþii), Bespoke Wealth Planning (Ad-
ministrare personalizatã a averii), Fixed Income Portfolio Manage-
ment (Management al portofoliului de produse cu venit fix), Lending/
Financing Solutions (Soluþii de creditare ºi finanþare), Commodities
Investment (Investiþii în mãrfuri), Precious Metals Investment (Inves-
tiþii în metale preþioase) ºi Structured Products (Produse structurate).

Pentru a sãrbãtori împlinirea a cinci ani, Millen-
nium Bank a lansat, ieri, o gamã de oferte centrate
pe achiziþia de noi clienþi. Campania are în centru
pachetul Cont de salariu, care oferã, printre altele,
zero comision de administrare, zero comision pentru
retragerile de la ATM-urile Millennium Bank, precum
ºi pentru douã retrageri pe lunã de la ATM-urile altor
bãnci, zero comision de administrare pentru serviciile
Internet Banking ºi Call Center ºi zero comision de
administrare, în primul an, pentru cardul de debit. În
plus, prin facilitatea Card cu Bani Înapoi, cardul de
debit ataºat contului de salariu returneazã clienþilor
pânã la 100 de lei lunar din valoarea cumpãrãturilor
efectuate în supermarketuri ºi benzinãrii. „Oferta
aniversarã va fi disponibilã în sucursalele Millennium
Bank în ultimul trimestru al anului. Clienþii noi vor

Campanie de promovare pentru ofertele aniversare
putea opta pentru unul dintre cele trei cadouri,
ofertele nefiind cumulative”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al bãncii.

Campania de promovare pentru ofertele aniversare cu
ocazia împlinirii a cinci ani, denumitã „La aniversarea
noastrã, tu primeºti cadouri pentru economiile tale”,
foloseºte radio, print, outdoor ºi reþeaua de sucursale a
bãncii. Muzica din spotul radio este piesa „Împreunã”,
scrisã de trupa Holograf special pentru aceastã ocazie.
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Prefectul de Dolj, Elena Costea, a
spus cã a stat de vorbã cu primarul Cra-
iovei, Lia Olguþa Vasilescu, dar nu s-a
lãmurit dacã existã vreun proiect care
sã prevadã construirea de chioºcuri noi.
“Este o problemã socialã, oamenii au
nevoie de aceastã slujbã amãrâtã, mai
ales cã vine iarna. Unii dintre ei mi-au
spus cã au autorizaþie de construcþie ºi
contract încheiat pânã în 2013, 2014 ºi
chiar 2015, dar cã au primit ºi ei soma-
þie de demolare. Pe de altã parte, unii

aºteaptã ca miercuri sã fie demolaþi. Eu
vreau sã discut ºi cu doamna primar, sã
verific cele spuse de ei. În acest mo-
ment avem 98 de firme care au con-
tractul prelungit pânã în luna decembrie
ºi 14 care nu au mai prelungit contracte-
le ºi urmeazã sã fie demolaþi, dar ei spun
cã sunt mai mulþi. Am discutat puþin cu
doamna primar, dar nu m-am lãmurit
dacã existã un alt proiect de construire
sau dacã vor fi desfiinþate complet. Am
discutat ieri (n.r. – duminicã) cu câþiva reprezentanþi ai lor, care mi-au spus cã

pânã astãzi, la ora 16.00 (n.r. – ieri), o
sã pregãteascã un material cu toate do-
cumentele necesare. E timpul foarte
scurt ºi va fi neplãcut daca miercuri vom
asista la demolãri”, a declarat prefectul
de Dolj, Elena Costea.

Aºteptãrile de la prefectul de Dolj
sunt însã ºi de altã naturã. Dispoziþiile
primarului, deja comunicate persoane-
lor în discuþie, sunt executorii. Dar ºi
cenzurabile, adicã supuse controlului de
legalitate. Cu alte cuvinte, dacã în te-
meiul probelor adunate ºi pentru depã-
ºirea conflictului social care mocneºte,
Elena Costea considerã “nelegale” dis-
poziþiile primarului, atunci, pentru o vre-
me, se reaºeazã liniºtea. Dacã însã ter-
giverseazã cu avizul de legalitate sau ne-
legatitate, dupã “demolare”, acesta de-

vine util doar în instanþa de judecatã.

Se strâng semnãturi
pentru demiterea primarului

Printre nemulþumiþi au început sã cir-
cule liste cu semnãturi pentru referen-
dum de demitere a primarului Lia Ol-
guþa Vasilescu. Potrivit acestora, au în-
ceput sã semneze persoane care nu au
nici o treabã cu chioºcurile propuse
pentru demolare. “Sunt deja persoane
care au semnat aceste liste ºi sunt per-
soane care nu au nicio treabã cu chioº-
curile. Noi cerem o rezolvare amiabi-
lã, suntem de acord cu intrarea în le-
galitate, dar vrem ca licitaþia sã se facã
cu chioºcurile în picioare”, a afirmat
unul dintre nemulþumiþi.

ALINA DRÃGHICI

Vãzând cã nu gãsesc înþelegere la primarul Craiovei, câteva zeci de
persoane s-au adunat, ieri-dimineaþã, în faþa Prefecturii Dolj cu inten-
þia de a continua protestele faþã de decizia municipalitãþii de a demola
chioºcurile din oraº. Oamenii au solicitat audienþã la reprezentantul
Guvernului în teritoriu, care i-a primit la discuþii pe reprezentanþii
acestora, dar i-a rugat ca ceilalþi sã meargã spre casele lor pentru în-
cetarea, cel puþin temporarã a tensiunilor din stradã.

Chioºcarii au mutat protestele la PrefecturãChioºcarii au mutat protestele la PrefecturãChioºcarii au mutat protestele la PrefecturãChioºcarii au mutat protestele la PrefecturãChioºcarii au mutat protestele la Prefecturã

Victor Ponta ºi-a început
enumerarea cu ANAF-ul, a
continuat cu Poºta Românã ºi
cu pierderile ºi datoriile de la
Hidrolelectrica: «ANAF (Blej-
nar, corupþie, evaziune) – Le-
gea 571/2003 art. 292 prevede
cã din martie 2012 trebuiau
aprobate noile niveluri pentru
impozite ºi taxe locale, iar pro-
iectul în acest sens a fost adop-
tat de Guvernul PDL. Am luat
aceastã reþea, am schimbat
ºefii, iar efectul a fost creºte-
rea încasãrilor la buget în pri-
mul trimestru cu peste 1 mili-
ard de lei; Poºta Românã –
pierderi de peste 100 de milioa-
ne ºi perspectiva falimentului.-
 Încrengãturile clientelare duc
pânã la importanþi lideri PDL ºi
sperãm cã procurorii vor ajun-
ge sã instrumenteze toate frau-
dele de acolo; pierderi ºi da-
torii la Hidroelectrica (1,2
miliarde euro) ºi Oltchim (700
mil euro). Muºuroiul cu intere-
se periculoase pentru stat a fost
distrus, dar acum “bãieþii” încu-

rajaþi de miniºtrii PDL încearcã
sã revinã, sã îºi cumpere ver-
dicte favorabile ºi sã cãpuºeze
din nou economia».

„Guvernul USL a absorbit fonduri
europene cât PDL într-un an”
Victor Ponta nu a uitat nici

de blocarea fondurilor europe-
ne, afirmând cã USL a crescut
absorbþia în trei luni cât într-un
an de guvernare PDL. Premie-
rul aminteºte, de asemenea, cã
Guvernul pe care îl conduce a
început sã redeschidã spitalele
închise de Emil Boc ºi a rezol-
vat ºi problema subvenþiei pe
agriculturã: „POSDRU ºi alte
POR ºi POS sunt blocate pen-
tru grave deficienþe în 2010-
2011. USL a întãrit dialogul cu
Comisia Europeanã ºi va reuºi sã
deblocheze fondurile ºi sã creas-
cã absorbþia; doar în trei luni, Gu-
vernul USL a absorbit fonduri
europene cât PDL într-un an, iar
ritmul continuã sã creascã; pro-
blema taxei de claw-back, pe
care încercãm sã o rezolvãm

acum, ºi deficit de 700 milioane
lei pentru funcþionarea spitalelor
în 2012. Începem sã redeschi-
dem spitale. Îl avem de partea
noastrã pe Raed Arafat ºi încer-
cãm sã reparãm marile nereguli
din sistem; subvenþii pentru
agriculturã prevãzute a fi

scãzute de la 32 la 12 euro pe
hectar. USL a reparat aceastã
nedreptate ºi i-a ajutat pe pro-
ducãtori, în cel mai greu an agri-
col din ultima vreme, din cauza
secetei”.

Urmeazã plata datoriei externe
Copreºedintele USL nu a uitat

sã spunã cã armata a fost nefi-
nanþatã,  alocându-i-se doar 1,2
din PIB  în loc de 2,36: „Noi vom
aloca în 2013 fonduri pentru avioa-
nele multirol. USL a rezolvat pro-
blema prin decizia achiziþiei luatã
în aceste luni”. Lipsa de personal
în Poliþie, CNAS-ul ºi licitaþii du-
bioase de aproape 100 milioane
RON pentru diverse achiziþii in-
formatice, lipsa bugetului pentru
medicamente ºi creºterea preþu-
lui la gaze cu 15% negociatã cu
FMI ºi neaplicatã, precum ºi eli-

minarea totalã a subvenþiei la în-
cãlzire au fost trecute tot la cate-
goria „bombe cu ceas”, amânate
de PDL, dar care se vor întoarce
tot împotriva populaþiei. „Dezas-
trul de la TVR – datorii de 140
de milioane de euro ºi o compa-
nie aproape de faliment; indem-
nizaþia pentru mame a fost tã-
iatã (mãsurã îndreptatã de USL);
indemnizaþia pentru însoþito-
rii persoanelor cu handicap ne-
prevazutã în buget (greºealã ma-
jorã a PDL îndreptatã de USL);
taxa auto – 400 mil încasate ile-
gal de la ºoferi vor trebui retur-
nate. România riscã procedura de
infringement din partea CE. 
Existã fonduri blocate la POS
Mediu pentru fraude la Consiliul
Judeþean Bistriþa Nãsãud ºi Alba,
în perioada în care aceste institu-
þii erau conduse de PDL. S-a pre-
vãzut aplicarea de coduri juri-
dice fãrã buget pentru asta, în
timp ce conturile Ministerului de
Justiþie sunt blocate de procese
ºi se încearcã blocarea numirii
noilor procurori-ºefi, deºi proce-
dura este aceeaºi din perioada
2005-2008, pentru cã unora nu le
convine lipsa de control pe minis-
trul Justiþiei. Educaþie fãrã bu-
get – clasa pregãtitoare introdu-
sã din acest an, fãrã a fi alocate
fonduri suficiente”, sunt alte
puncte puse pe listã de Victor
Ponta, care spune cã poate con-
tinua cu cea mai mare „bombã cu
ceas” ºi anume plata datoriei ex-
terne, povara cea mai mare lãsa-
tã de PDL când a împrumutat
zeci de miliarde de euro.

MARIN TURCITU

Premierul Victor Ponta a postat pe blogul per-
sonal 15 probleme majore moºtenite de la PDL.
Victor Ponta spune în aceea`i post cã adevãratul
raport al guvernãrii îl va face în campania electo-
ralã pentru alegerile parlamentare din 9 decem-
brie a.c., în faþa oamenilor, când USL le va cere ºi
votul pentru a continua, dar ºi acesta este consi-

derat un bun prilej pentru a face „o enumerare a
bombelor cu ceas pe care le-am moºtenit de la
PDL în acest an. Sunt mai degrabã mine anti-per-
sonal decât bombe, pentru cã ele sunt riscante
nu doar pentru combatanþii politici, ci ºi pentru
cetãþeni, care devin victime colaterale ale unor
incredibile mizerii planificate de PDL”.

„Bombele cu ceas” moºtenite
de la Guvernul PDL
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Ca în fiecare lunã, inspectorii
Casei de Asiguri de Sãnãtate au
trecut pragul mai multor unitãþi
care oferã servicii medicale, prin-
tre care ºi Spitalul Municipal din
Bãileºti. Printre altele, inspecto-
rii CAS Dolj au verificat pe par-
cursul acestor acþiuni de control
modul în care se acordã servi-
ciile medicale, corespondenþa
între serviciile solicitate pentru
decontare de furnizori ºi cele
efectuate în mod real, precum ºi
modul în care au fost respectate
de furnizor condiþiile existente la
momentul evaluãrii.

Cele mai multe verificãri
au vizat medicii de familie
În total, au fost efectuate 23

de acþiuni de control la furnizorii
de servicii medicale. Numai pe
parcursul lunii septembrie a.c.,
spre exemplu, au fost verificate
10 cabinete de medicina familiei,
o parte din doctori fiind sancþio-
naþi, dupã ce au fost descoperite
o serie de nereguli. Spre exem-
plu, nerespectarea programului
de activitate a cabinetului sau ra-
portarea unor servicii medicale
care nu s-au regãsit în evidenþe-
le cabinetelor medicale. De ase-
menea, unii dintre medici au eli-

Reprezentanþii Casei de Asigurãri
de Sãnãtate (CAS) Dolj au derulat în
ultima lunã o serie de controale în
rândul furnizorilor de servicii medi-
cale din judeþ, scopul fiind acela de a
verifica dacã sunt sau nu respectate

o serie de clauze contractuale. Cu
aceastã ocazie, deficienþe au fost des-
coperite în cazul mai multor cabine-
te de medicina familiei, dar ºi la un
spital din judeþ. Pentru neregulile con-
statate au fost aplicate ºi sancþiuni.

berat prescripþii medicale în ca-
drul programului de compensare
90% unor pensionari cu neres-
pectarea prevederilor legale, în
sensul cã aceºtia realizeazã ºi alte
venituri în afara celor din pensii
pânã la 700 lei. Pentru serviciile
medicale raportate ºi neefectua-
te, furnizorii au fost sancþionaþi
cu avertisment scris, diminuarea
cu 10% a sumei alocate pentru
plata per capita din luna în care
au fost identificate serviciile res-
pective ºi cu recuperarea contra-
valorii acestora. Totodatã, con-
travaloarea medicamentelor pre-

scrise eronat de medicii de fami-
lie ar urma sã fie recuperatã de
la doctorii la care s-a constatat
aceasta deficienþã.
Verificãri ºi la Spitalul Municipal

Bãileºti
Tot luna trecutã, au fost veri-

ficaþi ºi trei furnizori de servicii
medicale în ambulatoriul de spe-
cialitate. ªi în acest caz au fost
sesizate nereguli. Spre exemplu,
din registrul de consultaþii lipsea
semnãtura pacienþilor. Nu a fost
însã singura inadvertenþã desco-
peritã de inspectorii Casei de Asi-

gurãri de Sãnãtate Dolj în cazul
acestei categorii de furnizori. O
altã deficienþã constatatã cu
aceastã ocazie a fost raportarea
de servicii medicale pentru care
nu erau completate corect ºi
complet documentele justificati-
ve la nivelul cabinetului. În aceas-
tã situaþie, pentru deficienþele
gãsite de inspectori, s-a dispus
mãsura diminuãrii cu 10% a su-
mei alocate pentru plata servicii-
lor medicale din luna septembrie.

Tot cu ocazia acþiunilor de
control efectuate în luna septem-
brie, au fost verificaþi doi furni-
zori de servicii medicale în am-
bulatoriul de specialitate – medi-
cinã dentarã. În cazul lor însã
concluzia a fost cã sunt respec-
tate clauzele contractului de fur-
nizare a serviciilor medicale în-
cheiat cu Casa de Asigurãri de

Sãnãtate Dolj.
De vizita echipelor de control

nu au scãpat nici unitãþile sanita-
re cu paturi. Astfel, în urma ve-
rificãrilor efectuate la Spitalul
Municipal Bãileºti s-a constatat
ca principalã deficienþã raporta-
rea unor servicii medicale ambu-
latorii prestate unor pacienþi în
perioada internãrii, luându-se
mãsura imputãrii acestora.

Nu în ultimul rând, au fost
efectuate ºapte controale tema-
tice la furnizorii de medicamente
compensate ºi gratuite în trata-
mentul ambulatoriu, constatân-
du-se cã sunt respectate clauze-
le contractului de furnizare de
medicamente compensate ºi gra-
tuite în tratamentul ambulatoriu
încheiat cu Casa de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj.

RADU ILICEANU

Simultan cu celelalte studiouri
regionale ale TVR din þarã, ºi an-
gajaþii Studioului TVR Craiova au
protestat, ieri-dimineaþã, în faþa
redacþiei. Reporterii, redactorii,
producãtorii ºi tot personalul de
la departamentele de emisie ºi
tehnic au petrecut câteva zeci de
minute în curtea instituþiei de pe
strada „Unirii”, fãrã însã a per-
turba programul. Liderul de sin-
dicat al acestora, Alina ªerban, a
precizat cã protestul angajaþilor
este îndreptat împotriva anunþu-
lui de restructurare a personalu-
lui. „Suntem solidari cu toþi cei-
lalþi colegi ai noºtri din þarã ºi
considerãm cã este o mãsurã ile-

Angajaþii TVR Craiova,
în grevã spontanã

galã, întrucât, în acest moment,
nu avem un Consiliu de Adminis-
traþie, acesta fiind dizolvat, care
ar trebui sã decidã cum se fac
restructurãrile. În altã ordine de
idei, nu suntem de acord cu
aceastã mãsurã, întrucât sunt
foarte mulþi redactori ºi produ-
cãtori, precum ºi din personalul
de emisie, care au experienþã în-
delungatã ºi rezultate apreciate”,
a spus Alina ªerban. Cel mai mare
protest a avut loc la Bucureºti, în
curtea instituþiei strângându-se ieri
aproximativ 200 de angajaþi, care
au mai invocat, pe lângã restruc-
turãri, ºi tãierile de salarii.

LAURA MOÎRLICHE

Prefectura judeþului Dolj a scos la li-
citaþie contractul pentru tipãrirea bule-
tinelor de vot pentru alegerile parlamen-
tare. Anunþul a fost publicat pe SEAP ºi
se specificã faptul cã firmele interesate
de acest contract trebuie sã ofere ser-
vicii de tipãrire a douã modele de bule-
tine de vot (pentru alegerea Camerei De-
putaþilor ºi Senatului din anul 2012) în
numãr aproximativ de 655.600 bucãþi A4
pentru fiecare model, necesare pentru
alegerile pentru Camera Deputaþilor ºi Senat din 9
decembrie 2012. Valoarea estimatã a contractului
este de 220,281.6 RON. Firmele care doresc sã

participe la aceastã licitaþie pot depune documen-
taþia pânã pe 17 octombrie.

ALINA DRÃGHICI

Asociaþia Alianþa Internaþio-
nalã Antidrog, Sucursala Re-
gionalã Sud-Vest Oltenia, orga-
nizeazã astãzi, între orele
13.30.-14.30, în amfiteatrul
Colegiului Naþional ,,ªtefan
Odobleja” din Craiova, o lec-
þie deschisã de informare ºi
prevenire în scopul reducerii
cererii de droguri ºi de preve-
nire a infracþiunilor, la care
participã elevii ºi cadrele didac-
tice ale ’colii. La eveniment
sunt invitaþi ofiþeri cu activita-

tea de prevenire de la Agenþia
Naþionalã Antidrog – Centrul de
Prevenire Evaluare ºi Consilie-
re Antidrog din judeþul Dolj, In-
spectoratul de Poliþie al judeþu-
lui Dolj, Poliþia localã Craiova,
Serviciul Regional de Poliþie
Transporturi Craiova, Inspec-
toratul de Jandarmi al Judeþu-
lui Dolj, Direcþia de Sãnãtate
Publicã a judeþului Dolj, Aso-
ciaþia Tinerii Luptã Împotriva
Viciilor Mileniului III.

ALINA DRÃGHICI
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Simbol al succesului
şi al repertoriului operei comice

Compusă în anul 1816 pe un
libret de Cesare Sterbini, având la
bază o nuvelă omonimă a lui Pierre
Beaumarchais, opera în trei acte „Bărbierul din
Sevilla” – cunoscută şi sub denumirea de „Almavi-
va” sau „Precauţiuni inutile” – preia subiectul unei
farse populare („Finta Pazza”), pe care îl transfor-
mă într-o capodoperă a comediei franceze, ce a
suscitat interesul a nu mai puţin de 11 compozitori.
Varianta cea mai reuşită a fost a lui Gioachino
Rossini, graţie potenţării tuturor trăsăturilor psihice
şi sociale cu care Beaumarchais îşi învestise
personajul titular, Figaro. Construind totul prin
muzică, Rossini dă viaţă personajelor şi creează
acţiunea şi ambianţa folosindu-se de limbajul
diversificat şi pitoresc al combinaţiilor sonore.

Premiera absolută a avut loc
în ziua de 20 februarie 1816, la
Teatro Argentina din Roma, şi,
chiar dacă a fost un fiasco,
opera a rezistat trecerii timpului
şi a devenit un simbol al succe-
sului şi al repertoriului operei
comice. Pe scurt, neastâmpăratul
Figaro, bărbierul oraşului,
priceput la toate, află că îndrăz-
neţul Conte Almaviva s-a
îndrăgostit de tânăra, bogata şi
frumoasa Rosina, viitoarea soţie
a strictului Doctor Bartolo.
Rosina îl iubeşte la rândul ei pe
conte, chiar dacă nu îl întâlnise
niciodată, şi îi aruncă o scrisoare
de dragoste de la balconul ei.
Figaro reuşeşte să ţeasă o
adevărată pânză de păianjen în
timpul operei, folosind nenumă-
rate trucuri şi măşti, reuşind în
final să îi unească pe cei doi
îndrăgostiţi fără speranţă, chiar
înainte ca Rosina să devină soţia
doctorului.

Trei puneri în scenă la Craiova,
în decurs de 30 de ani

La Teatrul Liric „Elena
Teodorini” din Craiova, specta-
colul cu opera „Bărbierul din
Sevilla” a mai fost pus în scenă
de două ori până acum: în 1983,
de Marius Chioreanu, sub
conducerea muzicală a aceluiaşi
dirijor Alexandru Iosub, şi în 1992, de regretatul
maestru clujean Viorel Gomboşiu. De această dată,
poartă semnătura regizorală a Arabelei Tănase, „un
artist care, deşi tânăr, a probat în dese rânduri
profesionalismul la un nivel ridicat”, spune manage-
rul instituţiei, Antoniu Zamfir.

Din distribuţie fac  parte solişti atât ai instituţiei
craiovene – Diana Ţugui (interpreta rolului
principal feminin, Rosina), Sorin Drăniceanu
(Don Basilo), Mihaela Popa (Marcellina / Berta),
Ioan Cherata (Fiorello), Gabriel Marciu (Ofiţe-
rul), Daniel Corne scu (Servitorul), Gabriel
Dima (Notarul) –,  cât ş i colaboratori: Darius
Marian Coltan, de la Cluj-Napoc a (Contele
Almav iva), Ştefan Schuller (Bartolo) ş i Şte fan
Ignat (Figaro), ambii solişti ai Operei Naţionale
Române din Bucureşti. Arii celebre vor putea fi
ascultate de spectatori în interpretarea aces tora
(„Largo al factotum” – Figaro, „Una voce poco
fa” – Rosina, „Ecco ridente in ciello” – Contele

Una dintre cele mai populare opere din toate
timpurile, având o muzică foarte accesibilă,
compusă de Gioachino Rossini în doar trei
săptămâni, şi o poveste  comică la bază, plasa-
tă în Spania, la jumătatea se colului al XVIII-
lea, „Bărbierul din Sevilla” va des chide noua
stagiune artistică, 2012-2013, la Teatrului Liric
„Ele na Teodorini”. Prezentat în premieră, în
regia Arabelei Tănase ş i scenografia lui Răs-
van Drăgăne scu, spectacolul va avea loc joi,
11 octombrie, ora 19.00, şi va aduce în s cenă

solişti de  prima mână din Craiova, dar şi de la
Cluj-Napoca şi Opera Naţională din Bucureşti,
alături de orches tra şi corul de bărbaţi ale  in-
stituţiei,  sub conducerea muzicală a maes tru-
lui Alexandru Ios ub. Până la sfârşitul anului,
Liricul craiovean mai pre găteşte  alte două
premiere: pe 29 octombrie – mus icalul pen-
tru copii „Cenuşăreasa”, în regia aceleiaşi Ara-
bela Tănase , iar pe 13 de cembrie  – „Bună
seara, domnule Wilde”, de  Oscar Wilde, pusă
în s cenă de Alina Rece.

Soprana Diana Ţugui (Rosina) – Teatrul Liric „Elena Teodorini”:
«Orice început de stagiune presupune o emoţie a reîntâlnirii cu publicul.
Iată-ne că revenim în faţa lui cu o premieră – un spectacol al cărui titlu e
foarte cunoscut şi în care îmi face o deosebită plăcere să debutez, într-o
distribuţie de renume. Tot ceea ce veţi vedea pe scenă în seara de joi este
rezultatul unei munci de echipă. Sunt convinsă că publicul se va bucura,
pentru că e un spectacol plin de vervă, fermecător. Va fi cu adevărat o
deschidere festivă de stagiune!».

Baritonul Ştefan Ignat (Figaro) – Opera
Naţională din Bucureşti: «Este un moment
aparte pentru mine, pentru că în decurs de două
luni particip la două premiere ale spectacolului
cu opera „Bărbierul din Sevilla” – unul la Con-
stanţa, altul aici. Avem o distribuţie excelentă,
suntem o echipă, suntem apropiaţi unii de alţii,
mai ales că ne cunoaştem de foarte multă vre-
me. Decorurile sunt foarte frumoase, iar eu mă
simt mândru că voi purta un costum absolut
deosebit şi nou-nouţ. Sperăm să facem un spec-
tacol foarte bun, atât regizoral, cât şi muzical».

Bas-baritonul  Ş tefan
Schuller (Bartolo) – Opera
Naţională Bucureşti: «Mă
bucur să pot participa la
„naşterea” acestei premie-
re, un spectacol care am în-
ţeles că se pune în scenă
după 20 de ani. Sperăm să
avem un public numeros,
craiovenii să se bucure de
muzică, de interpretarea
noastră».

Basul Sorin Drăniceanu (Don Basilo) – Teatrul Liric „Elena Teodorini”:
«Sunt la a treia montare a „Bărbierului din Sevilla” pe scena craioveană.
Prima a avut loc în 1983, dacă nu mă înşel, şi i-a  aparţinut lui Marius
Chioreanu, iar a doua a fost cea a regretatului maestru Viorel Gomboşiu, de
la Cluj, în 1992. Bineînţeles că au mai existat şi în ţară, ca şi în străinătate
mai multe montări în care am jucat. În ceea ce priveşte echipa aceasta, de
la Craiova, am fost pe scenă cu fiecare în parte şi ne cunoaştem destul de
bine, este o echipă omogenă, cu vârfuri, la ora actuală, ale operei. E o
bucurie pentru mine să fiu alături de dumnealor».

Tenorul Darius Marian Coltan (Contele Almaviva) – Cluj-Napoca:
«„Bărbierul din Sevilla” reprezintă pentru mine debutul pe scenele opere-
lor naţionale din România. Contele Almaviva este rolul cu care mi-am
susţinut licenţa ca artist liric, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca. Am interpretat de multe ori acest rol, de fiecare dată cu
o plăcere deosebită, încercând să satisfac aşteptările şi dorinţele publicu-
lui de gen. În „Bărbierul din Sevilla” mă aflu pentru prima dată la Craiova.
Spectacolul pe care îl vom juca zic eu că este unul care atrage publicul, un
spectacol deosebit de frumos, în care ne vom strădui să fim cât se poate
de profesionişti».

Dirijorul Alexandru Iosub:
 «Pentru  mine, personal, este o

mare bucurie şi o întoarcere în timp,
întrucât cu aproape 30 de ani în urmă,
mai precis în 1983, am realizat această
premieră la Teatrul Liric din Craiova.
Altă echipă, altă orchestră, majorita-
tea corişt ilor schimbaţi… A trecut
foarte mult timp de-atunci. Aşadar,
este o chestiune de suflet reluarea
acestei lucrări. În plus, mă bucur de
colaborarea unor foarte buni colegi,
pentru că toată munca la această lu-
crare s-a desfăşurat într-un cadru foar-
te plăcut, amical, dar şi profesional.
Îndemn publicul din tot sufletul să
vină să vadă acest „Bărbier” din Cra-
iova, care va fi un spectacol de refe-
rinţă. Există toate premisele pentru a
se adeveri spusele mele».

Almav iva, „La calunnia” – Don Basilio, „A un
dottor de la mia sorte” – Doctor Bartolo), precum
şi duete („Dunque io son, tu non m’inganni” –
Rosina / Figaro şi „All’idea di quel metallo” –
Almav iva / Figaro).

Un spectacol de peste 40.000 de lei
«În acest moment ne aflăm pe ultima sută de

metri cu pregătirile, avem repetiţii generale şi
dimineaţa, şi seara. Sperăm să oferim craiovenilor
un spectacol de înaltă ţinută artistică, care să-i
determine ca pe parcursul acestei stagiuni să vină
cât mai des în sala noastră, să descopere spectacole

de factură bună, din toate
genurile. Sperăm să vină în
număr cât mai mare, să ne
susţină, pentru că actul artistic
aşa îşi poate îndeplini ţelul
suprem, dacă are cui să se
adreseze», a declarat Antoniu
Zamfir, managerul Teatrului Liric
„Elena Teodorini”.

Referitor la c osturile implic a-
te de noua punere în scenă,
ac esta a afirmat că ele se ridică
la pes te 40.000 de lei. „O sumă
rezonabilă, zic eu,  raportată la
timpurile noastre, la situaţia
financ iară ac tuală, întrucât ştim
foarte bine c ă montările mari de
spectacole de operă se ridică la
peste un miliard de lei vechi.
Noi, c u bani puţini,  am reuşit să
punem pe picioare un spectac ol
care dorim să reziste c ât mai
mult ş i pe care să-l oferim
public ului cât mai des»,  a mai
spus Zamfir.

Directorul administrativ, Ion
Dinulescu, consideră că „Băr-
bierul din Sevilla” „este o piatră
de încercare pentru colectivul
nostru, este o operă comică
foarte dificilă din punct de vedere
muzical, dar şi tehnic” şi speră ca
publicul să aprecieze frumuseţea
decorurilor, ca şi a costumelor.

Se reia tradiţia spectacolelor
de comedii muzicale

Multe sunt surprizele pe care Liricul craiovean le-
a pregătit pentru public până la închiderea stagiunii,
pe data de 27 iunie 2013. Dezvăluite au fost însă
numai cele mai importante din acest an. «Pe 29
octombrie vom readuce pe scenă „Cenuşăreasa”,
un musical pentru copii, a cărui premieră a avut loc
în ‘98-’99, realizată fiind de doamna Migry Avram
Nicolau, de la Bucureşti. Regizoarea noastră Arabela
Tănase o reia acum în calitate de asistent de regie»,
a precizat managerul Antoniu Zamfir.

Reluând tradiţia spectacolelor de comedii muzica-
le ce au făcut „carieră” pe scena Teatrului Liric din
Craiova în anii ’80, instituţia îi va invita pe craio-
veni, pe 13 decembrie, la premiera spectacolului
„Bună seara, domnule Wilde”, de Oscar Wilde. În
montarea regizoarei Alina Rece, profesor la Depar-
tamentul de Arte, Secţia Teatru, din cadrul Universi-
tăţii din Craiova, se vor regăsi, în majoritate, tineri
actori şi solişti ai teatrului.

Antoniu
Zamfir

Teatrul Liric deschide stagiunea cu premiera
operei comice „Bărbierul din Sevilla”
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Preºedintele în exerciþiu,
Hugo Chavez (foto), a fost re-
ales, duminicã, la preºedinþia

Hugo Chavez, reales preºedinteHugo Chavez, reales preºedinteHugo Chavez, reales preºedinteHugo Chavez, reales preºedinteHugo Chavez, reales preºedinte
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Venezuelei, câºtigând 54,42%
din voturi, faþã de 44,97% obþi-
nute de candidatul opoziþiei,

Henrique Capriles Radonski,
dupã numãrarea a 90% din bu-
letinele de vot, au anunþat auto-
ritãþile. „Candidatul Hugo Cha-
vez Frias (a obþinut) 54,42% din
sufragii”, adicã 7.444.082 mili-
oane de voturi, în timp ce prin-
cipalul candidat al opoziþiei,
Henrique Capriles Radonski, a
întrunit 44,97% din voturi, res-
pectiv 6.151.544 buletine de vot,
a declarat preºedintele Consi-
liului electoral naþional (CNE),
Tibisay Lucena. „Am atins una
dintre cele mai ridicate rate de
participare din ultimele decenii”,
de 80,94%, a adãugat ea. Anun-
þul privind victoria preºedintelui
în exerciþiu a fost salutat cu fo-
curi de artificii în capitala Ca-
racas. „Îi mulþumesc poporului
meu iubit!!! Trãiascã Venezue-
la!!! Trãiascã Bolivar!!!” ºi „Îi
mulþumesc lui Dumnezeu! Vã

mulþumesc tuturor!”, a scris
Chavez imediat, pe contul sãu
de Twitter. În vârstã de 58 de
ani ºi aflat la putere din 1998,
preºedintele Chavez a fost rea-
les duminicã pentru un al trei-
lea mandat de ºase ani la con-
ducerea acestei þãri, care dis-
pune de importante rezerve de
petrol ºi în care a iniþiat o „re-
voluþie socialistã”. Candidatul
învins, Henrique Capriles Ra-
donski, l-a „felicitat” duminicã
seara pe preºedintele Hugo
Chavez. „Vreau sã îl felicit pe
candidat, preºedintele Republi-
cii” Hugo Chavez, a declarat
Capriles, îmbrãcat într-o vestã
în culorile drapelului venezue-
lean, în cadrul unei alocuþiuni
rostite la sediul de campanie, în
cursul cãreia le-a „mulþumit” ce-
lor peste ºase milioane de per-
soane care au votat pentru el.

Noul fond permanent de
salvare a zonei euro, Mecanis-
mul European de Stabilitate
(MES), destinat ajutorãrii
þãrilor ºi bãncilor aflate în
dificultate, a fost lansat ieri, la
o întrunire a miniºtrilor de
Finanþe din uniunea economicã
ºi monetarã europeanã, relatea-
zã BBC. MES va avea o
capacitate totalã de 500 de
miliarde de euro pânã în 2014.
Acesta va funcþiona iniþial în
paralel cu celãlalt fond de
salvare, Facilitatea Europeanã
de Stabilitate Financiarã
(FESF), pe care apoi îl va
înlocui. Germania, cea mai
mare economie a Europei, va
avea ºi cea mai mare contribu-
þie la MES, în jur de 27% din
total. Oficiali din zona euro s-

MES a fost lansat oficial ieri

Justiþia britanicã a ordonat, ieri, ca
persoanele care au garantat pentru
eliberarea condiþionatã a lui Julian
Assange sã plãteascã 93.500 de lire
sterline (116.000 de euro), dupã ce
fondatorul WikiLeaks a încãlcat ter-
menii acesteia, refugiindu-se la am-
basada Ecuadorului la Londra tocmai
când era pe punctul de a fi extrãdat
cãtre Suedia, transmite AFP. Aceste
persoane „nu au reuºit sã-ºi îndepli-
neascã datoria, aceea de a se asigura
cã (Julian Assange) se predã”, a ex-
plicat judecãtorul Howard Riddle. În
momentul stabilirii termenilor, justiþia
„a considerat cã existau motive sub-

Justiþia britanicã îi obligã
pe garanþii lui Assange sã
plãteascã 93.500 de lire

au întâlnit în cursul zilei de
ieri, în Luxemburg, pentru a
lansa fondul, þãrile membre
urmând sã facã primele plãþi în
aceastã sãptãmânã. Lansarea sa
vine pe fondul incertitudinii
crescânde cu privire la ajutorul
extern acordat Greciei ºi
asteptãrilor cã Spania ar putea fi
nevoitã sã apeleze la un sprijin
financiar, chiar dacã Madridul a
dezminþit pânã în prezent acest
lucru. În acelaºi timp, FESF a
împrumutat deja Grecia, Irlanda
ºi Portugalia cu un total de 190
de miliarde de euro. Pe de altã
parte, unii critici considerã cã
suma de 500 miliarde de euro a
MES nu este suficient de mare
pentru a salva zona euro, mai
ales dacã Spania sau Italia vor
solicita un ajutor extern.

stanþiale de a crede cã acuzatul va
fugi ºi cã riscul nu putea fi asumat
decât în schimbul unor condiþii stric-
te, printre care depunerea unei ga-
ranþii” ºi a unei cauþiuni, a adãugat
magistratul. În total, nouã persoane,
printre care laureaþii Premiului Nobel
pentru medicinã John Sulston ºi Vau-
ghan Smith, trebuie sã plãteascã
93.500 de lire justiþiei. Garanþia fuse-
se fixatã iniþial la 140.000 de lire
(173.000 de euro). ªi alte personali-
tãþi, printre care cineastul Ken Loach,
au pierdut cauþiunea de 200.000 de
lire (248.000 de euro) depusã pentru
eliberarea condiþionatã a lui Assange.

Eurodeputatul PSD Corina Creþu (foto) afir-
mã cã declaraþiile oficialilor britanici privind
blocarea imigranþilor din state membre UE con-
firmã temerile privind menþinerea restricþiilor
pentru cetãþenii români ºi dupã decembrie
2013, când este termenul limitã pentru aces-
tea. Creþu a transmis ºi o sesizare Comisiei
Europene cu privire la declaraþiile premierului
David Cameron ºi ale ministrului britanic de
Interne, referitoare la posibilitatea introducerii
controlului la graniþe pentru a bloca afluxul de
imigranþi din unele state membre UE, potrivit
unui comunicat remis Mediafax. „Sunt o con-
firmare a temerilor noastre în legãturã cu men-
þinerea restricþiilor pentru cetãþenii români ºi
dupã expirarea termenului-limitã, pentru blo-
carea accesului liber pe piaþa muncii”, a de-
clarat Corina Creþu. Ea a amintit cã de la sfâr-
ºitul anului viitor românii ºi bulgarii ar trebui
sã beneficieze, conform tratatelor de aderare
la UE, de libera circulaþie pe piaþa muncii în
toate statele membre. „E un atac direct împo-
triva uneia din libertãþile fundamentale pe care
se întemeiazã edificiul comunitar, încã de la
Tratatul fondator, din 1957. Libertatea de miº-
care pentru cetãþenii români în cadrul Uniunii
a fost îngrãditã, din 2007 încoace, în majori-

tatea statelor vestice, prin intermediul bariere-
lor impuse accesului pe piaþa muncii. Amânã-
rile repetate tind acum sã se permanentizeze,
prin excluderea posibilitãþii ca românii ºi bul-
garii sã acceadã în rândul europenilor cu drep-
turi depline”, a atras atenþia Creþu, în interpe-
larea adresatã Comisiei Europene.

Eurodeputatul PSD a subliniat cã este inco-
rectã ºi lipsitã de orice argu-
mente invocarea riscului am-
plificãrii imigraþiei economice:
„Periodic, Marea Britanie se
confruntã cu un val de alar-
mism privind aºa-zisul pericol
est-european. Experienþa post-
aderare în cazul României ºi
Bulgariei ºi concluziile Comi-
siei Europene în acest sens
contrazic asemenea false te-
meri”. Potrivit lui Creþu, orice
discuþie despre reintroducerea
vizelor pentru cetãþenii unor
state membre înseamnã în-
toarcerea spatelui nu doar prin-
cipiilor fundamentale ale UE,
ci ºi realitãþii din Marea Brita-
nie ºi alte state occidentale, în

care exponenþii curentului eurosceptic acuzã pe
nedrept cele mai noi membre ale Uniunii, pen-
tru a ascunde eºecul evident al integrãrii imi-
granþilor din afara UE. Corina Creþu a precizat
cã va solicita Grupului Socialist sã adopte o
poziþie oficialã faþã de intenþia perpetuãrii unor
mãsuri abuzive ºi discriminatorii împotriva ce-
tãþenilor români ºi bulgari.

Oficialii britanici confirmã teama de menþinere a restricþiilor pentru români ºi dupã 2013

Obama îºi pãstreazã
avansul faþã de Mitt Romney

Chiar dacã, în cursul
sãptãmânii trecute, Barack
Obama a pierdut o parte din
avansul ce-l deþinea în faþa
republicanului Mitt Romney,
care a dominat prima confrun-
tare televizatã, un studiu
Reuters/Ipsos, publicat dumini-
cã, 7 octombrie, aratã cã 47%
dintre electorii potenþiali l-ar
vota pe Obama dacã alegerile
ar avea loc astãzi ºi doar 45%
s-ar pronunþa pentru Romney.
Practic, sondajul aratã cã
ecartul este aproape acelaºi,
semn cã Obama a beneficiat de
pe urma anunþului de vineri,
privind scãderea ratei ºomaju-
lui. Un alt studiu aratã cã
diferenþa de trei puncte între
Barack Obama (49%) ºi Mitt
Romney (46%) se menþine, dar
acelaºi studiu mai indicã
reducerea ratei de aprobare a
preºedintelui în exerciþiu la
48%. Conform site-ului real-
clearpolitics, care face o medie
a sondajelor naþionale, Obama
pãstreazã în continuare 1,4
puncte procentuale avans
asupra lui Romney.
Adunarea naþionalã libianã
a respins noul guvern,
premierul a fost demis

Adunarea Naþionalã libianã
a respins, duminicã, formula
unui nou guvern propus de
premierul ales, Mustafa Abu
Chagur, care a fost demis din
funcþie, conform preºedinþiei
Adunãrii. 125 de membri ai
Adunãrii au refuzat sã acorde
votul de încredere „guvernului
de crizã” propus, faþã de 44 de
voturi pentru ºi 17 abþineri,
conform imaginilor transmise
în direct de televiziunea libia-
nã. Conform reglementãrilor
interne ale Adunãrii, aceasta
trebuie sã aleagã un nou ºef al
guvernului. Duminicã searã,
membrii Congresului General
Naþional (CGN) discutau
procedurile pentru a numi sau
alege un nou ºef al guvernului.
În aºteptare, aceºtia ºi-au
anunþat intenþia de a reînnoi
încrederea în guvernul de
tranziþie aflat în exerciþiu, al
lui Abdelrahim al-Kib, înainte
de alegerea unui nou premier.
Aºa cum prevede regulamentul
CGN, Abu Chagur a fãcut
duminicã ultima sa propunere,
dupã ce o primã componenþã a
fost propusã joi.
Noi atacuri turco-siriene

Armata turcã a atacat din
nou, ieri, poziþii militare siriene,
dupã un nou atac cu obuze care
a vizat teritoriul turc, afirmã un
oficial turc. Atacul cu obuze
sirian a avut loc la ora localã
15.00 (15.00, ora României), în
districtul turc Altinozu (provin-
cia Hatay, sud-est). Turcia a
ripostat pânã acum de mai
multe ori la atacuri cu obuze
lansate din Siria, la frontiera
dintre cele douã þãri. Însã
premierul Recep Tayyip Erdogan
a dat asigurãri cã Turcia nu
doreºte sã fie implicatã într-un
rãzboi cu Siria.
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Anunþul tãu!
Asociaþia de locatari nr. 12 – 1 Mai, cautã firmã ne-
plãtitoare de TVA pentru lucrãri mãrunte de repara-
þii. Relaþii la telefon: 0724/047.371.
ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ JIU PENTRZ SC
RAU COT SRL anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acorduluide mediu
pentru proiectul BALASTIERÃ CU STAÞIE DE SOR-
TARE ÎN REGIM USCAT, propus a fi amplasat în co-
muna Drãnic, extravilan, Balastiera Drãnic – Padea,
râu Jiu, jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus ºi observaþiile publicului pot fi consultate ºi se
primesc zilnic la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº nr. 1. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1.
Titularul S.C. SOLAIRE  D’OSTROVENI S.R.L. anun-
þã publicul interesat asupra declanºãrii etapei de
încadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura eva-
luãrii de mediu pentru planuri ºi programe, în vede-
reaobþinerii avizului de mediu privind PUZ „Parc so-
lar”, comuna Ostroveni, T140, P1198, jud. Dolj. Pri-
ma versiune a planului poate fi consultat la sediul
ARPM Craiova, jud. Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 din
data de 9.10.2012, L-J între orele 09.00 – 14.00 ºi
vineri între orele 9.00 – 11.30. Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii ºi sugestii, pânã în
data de 26.10.2012 la sediul ARPM Craiova, jud. Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, e-mail: arpmdj@anpm.ro în
zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00 ºi vineri
între orele 9.00 – 11.30.
Titular PRIMARIA COMUNEI TEASC anunta elabo-
rarea primei versiuni a planului: P.U.G. COMUNA
TEASC din judetul DOLJ si declansarea etapei de
incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Con-
sultarea primei versiuni a planului se poate realiza
la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rares, nr. 1,
Craiova, judetul Dolj si la sediul Primariei TEASC,
SAT TEASC, judetul DOLJ. Comentariile si sugestii-
le  se vor transmite in scris la sediul ARPM Craiova
in termen de 15 zile calendaristice.
Pierdut Certificat Constatator sediul Municipiul Cra-
iova, Calea Bucureºti, Bl. N 8, Sc. 2, ap. 2, judeþul
Dolj emis în baza declaraþiei nr. 46850 din data de
30.06.2006. Se declarã nul.

CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de mun-
cã în domeniul menajerã, fe-
meie de serviciu sau bonã.
Telefon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de lu-
cru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.

MEDITAÞII
Meditez limba românã, ori-
ce nivel. Telefon: 0754/
031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.

Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
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 frigorifi-
ce la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.

Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

Particular, vând garsonierã în
Bucureºti, parter stradal, cu
îmbunãtãþiri, în scectorul 6.
Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez) gar-
sonierã (2 camere) confort 2
cu geam termopan, parchet,
izolaþie interior, preþ negocia-
bil, 60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.

Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsonierã
cu apartament. Telefon: 0760/
548.459.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

Vând garsonierã mobilatã, etaj
I, utilatã, zona Liceului de Chi-
mie, preþ convenabil. Telefon:
0766/656.844.
Vând garsonierã 32 mp, Vitan –
Bucureºti, 34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/527.849.
Vând camerã cãmin zona liceu-
lui Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.

Data: 09.10.2012

Finalizarea implementãrii proiectului:
“Consolidare, restaurare ºi refuncionalizare cu valorificare patrimoniu cultural – imobil str. Brestei, nr. 24,

Craiova”

În luna octombrie 2012, Arhiepiscopia Craiovei, în calitate de beneficiar, a finalizat cu succes implementa-
rea proiectului „Consolidare, restaurare ºi refuncionalizare cu valorificare patrimoniu cultural – imobil str.
Brestei, nr. 24, Craiova”.

Sursa de finanþare a proiectului este reprezentatã de Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, prin
Programul Operaþional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 5 - Dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului,
Domeniul major de intervenþie 5.1 – Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Instituþiile responsabile cu acest program sunt reprezentate
de Autoritatea de management - Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului ºi Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2009 – octombrie 2012, în judeþul Dolj, oraºul Craiova,
strada Brestei, nr. 24.

Valoarea totalã a contractului de finanþare este de 16.542.019,92 lei, din care asistenþã financiarã nerambur-
sabilã 12.697.134,80 lei, contribuþia Arhiepiscopiei Craiovei 777.247,20 lei ºi T.V.A. în valoare de 3.067.637,92 lei.

Obiectivul general al proiectului este creºterea importanþei turismului cultural local, ca factor care
stimuleazã dezvoltarea economicã a regiunii Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltãrii durabile ºi
protecþiei mediului, într-o manierã în care bogãþiile sale culturale ºi de patrimoniu sã fie în egalã mãsurã
apreciate în prezent ºi pãstrate pentru generaþiile viitoare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeazã:

Restaurarea, reabilitarea ºi consolidarea momumentului istoric „Casa Bengescu”, grupã valoricã B, situat
în strada Brestei, nr. 24, municipiul Craiova, judeþul Dolj în vederea creºterii ratei de contribuþie a sectorului de
turism la economia regionalã ºi continuarea dezvoltãrii economico-sociale a regiunii Sud-Vest Oltenia;

Creºterea numãrului de turiºti prin dezvoltarea ºi valorificarea potenþialului turistic cultural local pe
piaþa turisticã naionalã ºi internaþionalã;

Asigurarea durabilitãþii serviciilor de turism din punct de vedere al mediului. Integrarea principiilor
dezvoltãrii durabile în cadrul sectorului de turism, respectiv reducerea impactului lucrãrilor ºi activitãþilor
asupra mediului, vizând dezvoltarea eficientã ºi nepoluantã a infrastructurii de turism, respectând cerinþele
europene ºi mondiale de compatibilitate;

Creºterea potenþialului economic ºi reducerea ratei de ºomaj prin crearea de noi locuri de muncã la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Date ºi informaþii suplimentare:

Persoanã de contact:
Nume: Pasmangia Mariana
Funcþie: Asistent manager
Adresã de corespondenþã: strada Mitropolit Firmilian, nr. 3, Craiova, judeþul Dolj
Mobil: 0756.196.607 Fax: 0251/532728
E-mail: m_pasmangia@yahoo.com

Data: 09.10.2012

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.
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Particular vând (închiriez) gar-
sonierã mobilatã, parter, îm-
bunãtãþitã, Bucureºti, sector 6.
Telefon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.

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

Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere de-
comandate Calea Bucureºti,
etaj 1, superîmbunãtãþit, preþ
50.000 euro, negociabil. Tele-
fon: 0251/561.078.

Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.

Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere se-
midecomandate, 2 wc, 70 mp,
etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii euro, ne-
gociabil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Tel: 0724/804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã ºi teren intravilan
în comuna Mischii, sat Cãli-
neºti. Telefon: 0256/225.144;
0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdi-
nã, pomi, în Livezi – Podari.
Telefon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp la intra-
rea în Palilula, comuna Buco-
vãþ, cadastru, apã, asfalt, 10
euro/mp. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Telefon:
0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Te-
lefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren extravilan, preþ
12 euro/mp. Telefon 0743/
068.317.
Vând teren central 330 mp,
2 deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.

Data: 09.10.2012

Finalizarea implementãrii proiectului:
“Consolidare, restaurare ºi refuncþionalizare cu valorificare patrimoniu cultural – imobil str. Brestei, nr. 24,

Craiova”

În luna octombrie 2012, Arhiepiscopia Craiovei, în calitate de beneficiar, a finalizat cu succes implementa-
rea proiectului „Consolidare, restaurare ºi refuncþionalizare cu valorificare patrimoniu cultural – imobil str.
Brestei, nr. 24, Craiova”.

Sursa de finanþare a proiectului este reprezentatã de Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, prin
Programul Operaþional Regional 2007-2013, Axa prioritarã 5 - Dezvoltarea durabilã ºi promovarea turismului,
Domeniul major de intervenþie 5.1 – Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, precum ºi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Instituþiile responsabile cu acest program sunt reprezentate
de Autoritatea de management - Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului ºi Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2009 – octombrie 2012, în judeul Dolj, ora’ºul Craiova,
strada Brestei, nr. 24.

Valoarea totalã a contractului de finanþare este de 16.542.019,92 lei, din care asistenþã financiarã nerambur-
sabilã 12.697.134,80 lei, contribuþia Arhiepiscopiei Craiovei 777.247,20 lei ºi T.V.A. în valoare de 3.067.637,92 lei.

Obiectivul general al proiectului este creºterea importanþei turismului cultural local, ca factor care
stimuleazã dezvoltarea economicã a regiunii Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltãrii durabile ºi
protecþiei mediului, într-o manierã în care bogãþiile sale culturale ºi de patrimoniu sã fie în egalã mãsurã
apreciate în prezent ºi pãstrate pentru generaþiile viitoare.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeazã:

Restaurarea, reabilitarea ºi consolidarea momumentului istoric „Casa Bengescu”, grupã valoricã B, situat
în strada Brestei, nr. 24, municipiul Craiova, judeþul Dolj în vederea creºterii ratei de contribuþie a sectorului de
turism la economia regionalã ºi continuarea dezvoltãrii economico-sociale a regiunii Sud-Vest Oltenia;

Creºterea numãrului de turiºti prin dezvoltarea ºi valorificarea potenþialului turistic cultural local pe
piaþa turisticã naþionalã ºi internaþionalã;

Asigurarea durabilitãþii serviciilor de turism din punct de vedere al mediului. Integrarea principiilor
dezvoltãrii durabile în cadrul sectorului de turism, respectiv reducerea impactului lucrãrilor ºi activitãþilor
asupra mediului, vizând dezvoltarea eficientã ºi nepoluantã a infrastructurii de turism, respectând cerinþele
europene ºi mondiale de compatibilitate;

Creºterea potenþialului economic ºi reducerea ratei de ºomaj prin crearea de noi locuri de muncã la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Date ºi informatii suplimentare:

Persoanã de contact:
Nume: Pasmangia Mariana
Funcþie: Asistent manager
Adresã de corespondenþã: strada Mitropolit Firmilian, nr. 3, Craiova, judeþul Dolj
Mobil: 0756.196.607 Fax: 0251/532728
E-mail: m_pasmangia@yahoo.com

Data: 09.10.2012

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Gu-
vernului României.

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA.
Telefon: 0729/

163.266.
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Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren intravilan 6200 mp,
comuna Brãdeºti, toate facilitã-
þile, deschidere 57 mp, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, nego-
ciabil. Telefon: 0723/523.575;
0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp, Lac
Avioane. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi in-
travilan în comuna Murgaþi.
Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câm-
peni, poziþie deosebitã, 5 E/
mp,  la 20 km de Craiova.
Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure ste-
jar ºi salcâm în satul Cocoro-
va – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile. Tele-
fon: 0762/671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând urgent 10 hectare pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.

Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000 mp
ºi teren intravilan 1200 mp.
Telefon: 0253/270.291; 0726/
110.945.
Vând teren 500 mp Lac Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62m/19,30m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construc-
þii. Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere
18 m, utilitãþi, cadastru, 11.000
euro. Telefon: 0767/263.391.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp con-
strucþie începutã, curent trifa-
zic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.

Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze, apã.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan
în Livezi – Podari. Telefon:
0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon: 0724/
137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul Cra-
iova. Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova,
poziþie deosebitã, ºoseaua
naþionalã, preþ negociabil.
Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile,
zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 came-
re decomandate, Valea Ro-
ºie, etaj 3, cu similar Brazdã
sau Corniþoiu. Telefon: 0762/
945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/
4, cartier Crihala, Drobeta-Tur-
nu Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/272.226.

Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere
+ diferenþa. Telefon: 0729/
368.009.
Schimb apartament 2 came-
re decomandate zona Ciu-
percã cu garsonierã zona 1
Mai + diferenþa. Telefon: 0351/
459.222.
Proprietar, schimb apartament
2 camere ultracentral cu apar-
tament 3 camere central, etaj
1 sau 2. Telefon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp intra-
vilan Cârcea + diferenþã cu
apartament 2 camere Craio-
va. Telefon: 0767/263.391.
Schimb apartament Craiova
cu Bucureºti. Telefon: 0723/
692.884.
Casã Craiova - 5 camere, baie,
bucãtãrie, încãlzire centralã, cu
apartament 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

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

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

DIVERSE
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, diame-
tru 38 mm ºi lungã de 300 mm.
Telefon: 0351/800.654.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 – 60
lei; covor persan 3/2 grena –
50 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut casni-
cã, simplã, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.

Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boabe,
preþ negociabil. Telefon: 0251/
447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama 40
cm, monedã jubbiliarã argint
25 gr, Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã termi-
cã pe gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldu-
rã instant apã caldã, ºimineu
pe lemne – cãrbuni, stare
bunã. Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând grilaje geamuri, pret avan-
tajos. Telefon: 0761/270.365
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu, hidr-
aulicã, dimensiuni tãiere 2500
x 0,5 mm, preþ 15000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50 niutoni,
5000 lei ng. Relaþii la telefon
Craiova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã vo-
iajori. Telefon: 0727/808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas WC fon-
tã cu plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon: 0741/
975.279.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/0,60
sau schimb cu calorifere de
fontã folosite. Telefon: 0251/
534.303.

Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimiti-
rul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane ulei
ºi foiþã aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor (flex) D 125x
850 W, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu douã
roþi, 2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/530.981.
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.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în data de
23.10.2012, ora 1100, licitaþie publicã în vederea în-
chirierii unui spaþiu situat în municipiul Calafat, str.
A.I. Cuza nr. 5, judeþul Dolj, spaþiu pentru birou ºi
magazie depozitare substanþe chimice, cu o supra-
faþã de 66,00 mp, domeniu public al judeþului Dolj.

Înscrierile la licitaþie se fac pânã la data de
23.10.2012, ora 1000, la sediul Consiliului Judeþean
Dolj, Calea Unirii, nr. 19, Craiova.

          Alte informaþii suplimentare se pot obþine
la telefon nr. 0251/408.323 sau la camera nr. 5 a
Consiliului Judeþean Dolj.
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Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

marþi, 9 octombrie 2012

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.

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

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Brazda
lui Novac. Telefon: 0723/
099.626 sau 0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã, con-
diþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Particular, închiriez pe ter-
men lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã, tot
confortul, preþ negociabil.
Rog seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bulevar-
dul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere  G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon:
0770/300.327.
Închiriez apartament 2 came-
re Ciupercã, mobilat ºi utilat.
Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chiria
acceptabilã. Douã camere la
casã 1-2 studenþi. Telefon:
0770/682.710; 0351/464.044.
Închiriez apartament 2 came-
re complet mobilat (utilat) în
Brazda lui Novac, zona Sim-
plon, pentru 2 studenþi (stu-
dente). Relaþii la telefon: 0351/
172.213; 0752/294.839.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631; 0745/062.618.
Închiriez apartament. Relaþii la
telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung apar-
tament ºi pivniþã (depozit ma-
teriale) la casã, strada Buco-
vãþ – Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - studen-
tã – salariatã. Telefon: 0752/
291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 came-
re decomandat, mobilat, etaj
2, cartier Brazda lui Novac.
Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540; 0770/
225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la stra-
dã. Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.

Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon: 0724/
572.434.
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Te-
lefon: 0740/895.691.

Doresc sã cunosc o vãduvã
în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la þarã,
nu am obligaþii. Telefon: 0764/
635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-cã-
sãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã în
satul Lipov, fãrã costuri. Tele-
fon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare di-
verse. Telefon: 0724/281.744.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea 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 pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut femeie
pentru ajutor în gospodãrie.
Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
Pierdut certificat de înregistra-
re fiscalã nr. 21901817 – agent
asigurãri. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Senatul ºi Consiliul de Ad-
ministraþie ale Universitã-
þii din Craiova sunt alãturi
de colegul nostru, conf.
univ. dr. Zãvãleanu Mircea,
în aceste momente de pro-
fundã tristeþe pricinuite de
trecerea în nefiinþã a celui
care a fost PÂRVULESCU
ION, pãrinte iubitor ºi om
de o rarã generozitate ºi
nobleþe spiritualã. Dum-
nezeu sã-l ierte!
Nu existã cuvinte care sã ex-
prime îndeajuns durerea ºi
tristeþea pricinuite de plecarea
prea rapidã dintre noi a scum-
pei noastre prietene, Kursky
Valentina. Chiar dacã trupul ei

nu mai este printre noi, chipul
ei va rãmâne mereu în inimile
noastre. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace. Familii-
le Simtea, Rizan, Pãdureanu,
Pupu ºi Rusu.
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Venitã pe „Camp Nou” cu un
deficit de opt puncte faþã de ma-
rea rivalã, Real, conºtientã cã dacã
va pierde îi va fi aproape imposi-
bil sã revinã în lupta pentru titlu,
a început jocul de duminicã searã
cu un presing avansat, în speran-
þa cã va reuºi sã incomodeze con-
strucþia Barçei. ªi planul a dat roa-
de, Sergio Ramos semnând pri-
ma ocazie a disputei, cap puþin
alãturi de lângã improvizaþii „cen-
trali” Mascherano ºi Adriano, aleºi
sã substituie celebrul tandem Pu-
yol – Pique (ambii accidentaþi). N-
a ratat þinta, în schimb, Cristiano
Ronaldo (23), ºut pe colþul scurt
de lângã un Alves slab plasat, iar
Mourinho exulta pe bancã. Ma-
drilenii au avut apoi oportunitatea
de a face 2-0, numai cã Benzema
ºi Di Maria, în aceeaºi fazã, au
nimerit fie bara, fie, odatã balo-
nul revenit în suprafaþa de pedeap-
sã, reclamele publicitare. Lucru-
rile s-au complicat ºi mai tare pen-
tru Tito Vilanova, dupã ce Alves
s-a accidentat! Salvarea s-a nu-
mit însã ca de atâtea ori Messi
(31), care profitând de o eroare a
lui Pepe, a restabilit egalitatea.  Al
18-lea gol în “El Clasico” ºi dis-
tanþa faþã de recordul istoric al lui
Di Stefano se reducea la douã lun-
gimi. Apoi la una singurã, dupã ce

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VII-A

Clasicul spaniol, o afacere Messi – RonaldoClasicul spaniol, o afacere Messi – RonaldoClasicul spaniol, o afacere Messi – RonaldoClasicul spaniol, o afacere Messi – RonaldoClasicul spaniol, o afacere Messi – Ronaldo
Fiecare a reuºit câte o „dublã”, Barça ºi Real trebuind sã se mulþumeascã finalmente cu remiza

argentinianul (61) a arãtat cã ºi-a
perfecþionat ºi loviturile libere, cu
al doilea gol în poarta lui Casillas
cu o astfel de execuþie, dupã reu-
ºita din Supercupã! A fost cutre-
mur pe “Camp Nou”, dar a venit
ºi replica nedoritã. Autor Ronal-
do, 2-2 (66), care a reuºit ºi el
“dubla”, graþie unei pase de ma-
nual a neamþului Ozil. De aici în-
colo Barça a fost mai inistentã,
dar ocazii mari n-au mai existat.
Poate doar cea a lui Pedro, din
prelungiri, finalizatã cu un ºut la
jumãtate de metru de poarta ma-
drilenã.

Echipe
Barcelona (4-3-3): Valdes –

Dani Alves (Montoya 28), Mas-
cherano, Adriano, Jordi Alba –
Xavi, Busquets, Fabregas (San-
chez 64) – Pedro, Messi, Iniesta.

Real (4-2-3-1): Casillas – Ar-
beloa, Pepe, Ramos, Marcelo –
Khedira, Xabi Alonso – Özil (Kaka
80), Ronaldo, Di María (Essien 88)
– Benzema (Higuain 62).
Prestaþie la indigo cu cea din
runda trecutã! Torje, încã o datã
providenþial  pentru Granada

Gabriel Torje a atins o formã
excelentã înaintea partidelor din
preliminariile CM cu Turcia ºi
Olanda. Dupã ce runda trecutã,

contra Celtei (2-1), obþinuse un
penalty pentru ca ulterior sã ºi
înscrie, “tricolorul” a repetat ex-
celenta performanþã ºi duminicã,
în Baleare, cu Mallorca, tot într-
o victorie cu 2-1. Titular ºi þinut
în teren pânã în minutul 84, “tri-
colorul” a lovit întâia oarã spre
jumãtatea pãrþii secunde (65),
când a obþinut un penalty trans-
format de El Arabi, penalty sol-
dat ºi cu eliminarea lui Nsue.
Motiv de scandal pentru gazde la
final, ºi pe bunã dreptate, deoa-
rece lovitura de penalitate a fost
acordatã injust, infracþiunea pe-

trecându-se în afara suprafeþei de
pedeapsã.

El Arabi i-a întors servicul lui
Torje în minutul 76, pasându-i de-
cisiv pentru a doua sa reuºitã în
Primera. Hemed (86) a închis ta-
bela, într-un meci pe care nici Gra-
nada nu l-a terminat în efectiv
complet (Brahimi 67).

Tot duminicã, Atletico a profi-
tat de remiza Barcelonei egalând-
o la puncte în fruntea clasamen-
tului, dupã 2-1 acasã cu Malaga.
Eroul gazdelor a fost unul dintre
oamenii andaluzilor, Weligton în-
scriindu-ºi în propria poartã în

minutul 90. Scorul fusese deschis
de Radamel Falcao (6) ºi anulat
de reuºita lui Santa Cruz (36).

Rezultatele complete ale
rundei: Celta Vigo – Sevilla 2-0,
Rayo V. – La Coruna 2-1, Zara-
goza – Getafe 0-1, Valladolid –
Espanyol 1-1, Betis – Sociedad 2-
0, Levante – Valencia 1-0, Bilbao
– Osauna 1-0.

Clasament: 1. Barcelona 19p,
2. Atletico 19p, 3. Malaga 14p, 4.
Betis 12p, 5. Real Madrid 11p...15.
Granda 8p, 16. Bilbao 8p, 17. Za-
ragoza 6p, 18. La Coruna 6p, 19.
Osasuna 4p, 20. Espanyol 2p.

Inter a rãmas stãpânã în Mi-
lano dupã al treilea triumf con-
secutiv în „Derby della Madon-
nina”, 1-0 cu Milan. Rezultat ce
a aruncat rivala în prãpastie, la
douã puncte de Serie B ºi 12 de
lider la finele a doar 7 etape!

„Nerazzurrii” au demarat ful-
minant, lovindu-ºi rivalii din fazã
fixã. Trecuserã doar 3 minute
ºi Walter Samuel (foto) l-a bã-
tut cu capul pe Abbiati, ieºit aiu-
rea pe sub o centrare. “Diavo-
lii” au dau primele semnale de
viaþã prin Montolivo, tir razant
cu bara de la 35 de metri (14).
Ulterior a înscris acelaºi Montolivo
(40), tot cu o “rachetã”, dar arbi-
trul Valeri oprise jocul pentru un
presupus fault comis de Emanuel-
son la Handanovici, fazã contesta-
tã vehement de cei ce au evoluat în
calitate de gazde!

Datele derby-ului s-au schimbat
subit dupã reluare. Nagatomo a co-
mis un henþ stupid ºi a luat al doilea

Declinul Milanului continuã!

Inter, victorioasã în „Derby della Madonnina”

“galben”. Cu un om în minus, Stra-
maccioni  a renunþat la Cassano,
fluierat copios de foºtii fani, ºi l-a
retras pe Zanetti (la al 45-lea der-
by!) în apãrare. În replicã, Allegri a
mutat incisiv cu Robinho. Inter s-a
clatinat, dar a scapat la dubla oca-
zie Montolivo-Boateng. Apoi, comi-
cul Bojan a alunecat în faþa balonu-
lui de 1-1.

Nici Pazzini, aruncat în luptã în

locul lui El Shaarawy (71) n-a
reuºit mai mult, ratând la mus-
taþã întâlnirea cu o centrare a lui
Robinho. Brazilian cãruia, ime-
diat, i s-a refuzat un penalty, fi-
ind prins de mânã de Samuel.

A fost ultimul spasm al unei
trupe muribunde, care sunt
ºanse enorme ca în aceastã sãp-
tãmânã sã rãmânã fãrã tehnicia-
nul Massimiliano Allegri.

Rezultatele integrale ale
rundei: Chievo – Sampdoria 2-
1, Genoa – Palermo 1-1, Roma
– Atalanta 2-0, Catania – Parma
2-0, Fiorentina – Bologna 1-0,

Pescara – Lazio 0-3, Siena – Ju-
ventus 1-2, Torino – Cagliari 0-1,
Napoli – Udinese 2-1.

Clasament: 1. Juventus 19p, 2.
Napoli 19p, 3. Lazio 15p, 4. Inter
15p, 5. Roma 11p...11. Milan
7p...16. Chievo 6p, 17. Palermo 5p,
18. Atalanta 5p (penalizatã cu 2p),
19. Cagliari 5p, 20. Siena 2p (pena-
lizatã cu 6p).

Asemãnare izbitoare între cla-
sicul spaniol ºi cel francez! Olym-
pique Marseille ºi Paris Saint Ger-
main au încheiat de asemenea 2-
2, duminicã searã, propunând tot
doi marcatori. Deosebirea este cã
cele  patru goluri s-au înghesuit
însã în prima reprizã, gazdele des-
chizând ºi închizând tabela prin
Andre Pierre Gignac (17, 32), în
timp ce pentru oaspeþi a punctat
Zlatan Ibrahimovici (23, 25),
ajuns cu aceastã ocazie lider de-

Pe „Velodrome”, ca pe „Camp Nou”
taºat în clasamentul golgeterilor,
cu 9 reuºite.

Remize s-au consemnat ºi în
celelalte partide ale zilei de dumi-
nicã, 1-1 atât la Brest – Bordeaux,
cât ºi la Lorient – Lyon.

În rest, aºa cum am notat deja
în ediþia de ieri, vineri ºi sâmbãtã
se înregistraserã urmãtoarele re-
zultate: St’Etienne – Nancy 4-0,
Montpellier – Evian TG 2-3, So-
chaux – Rennes 0-1, Lille – Ajac-
cio 2-0, Bastia – Troyes 3-2, Reims

– Nice 3-1, Tou-
louse – Valen-
ciennes 2-2.

Clasament:
1. Marseille 19p,
2. Paris SG 16p,
3. Lyon 15p, 4.
Lorient 14p, 5.
Reims 14p...16.
Nice 8p, 17.
Evian TG 8p,
18. Sochaux 6p,
19. Nancy 4p,
20. Troyes 2p.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A VII-A
Sâmbãtã: Man. City – Sunderland 3-0, Chelsea – Norwich 4-1, Swansea – Reading 2-2,
West Brom – Queens PR 3-2, Wigan – Everton 2-2, West Ham – Arsenal 1-3.
Duminicã: Southampton – Fulham 2-2, Liverpool – Stoke City 0-0, Tottenham – Aston
Villa 2-0, Newcastle – Man. United 0-3.
Clasament: 1. Chelsea 19p, 2. Man. United 15p, 3. Man. City 15p, 4. Everton 14p, 5.
Tottenham 14p...16. Aston Villa 5p, 17. Southampton 4p, 18. Reading 3p (6j), 19. Norwich
3p, 20. Queens PR 2p.

BUNDESLIGA – ETAPA A VII-A
Vineri: Augsburg – Werder 3-1.
Sâmbãtã: Bayern – Hoffenheim 2-0, Schalke – Wolfsburg 3-0, Freiburg – Nurnberg 3-0,
Mainz – Dusseldorf 1-0, Furth – Hamburg 0-1.
Duminicã: M’gladbach – Frankfurt 2-0, Stuttgart – Leverkusen 2-2, Hannover – Dort-
mund 1-1.
Clasament: 1. Bayern 21p, 2. Frankfurt 16p, 3. Schalke 14p, 4. Dortmund 12p, 5. Hannover
11p...14. Nurnberg 7p, 15. Stuttgart 6p, 16. Augsburg 5p, 17. Wolfsburg 5p, 18. Furth 4p.

SERIE A – ETAPA A VII-A LIGUE 1 – ETAPA A VIII-A

Ibrahimovici, celebrând reuºita de 2-1
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sport

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

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

2005

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

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

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

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XI- A

Steaua 11 9 1 1 24-10 28
Pandurii 11 8 1 2 22-14 25
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 11 4 4 3 21-15 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 11 1 3 7   8-22   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.
Gloria Bistriţa – Pandurii 1-3
Au marcat: Predescu 71 / Răduţ 41, Matulevicius 55, Nistor 83.
Steaua – CFR Cluj 1-0
Au marcat: Rusescu 75.
Meciurile FC Braşov – CSMS Iaşi şi Concordia – Oţelul s-au jucat

aseară.

Echipa naţională a României va întâlni Turcia, vi-
neri, 12 octombrie, de la ora 20.30, pe Stadionul „Suk-
ru Saracoglu” din Istanbul şi Olanda, marţi, 16 octom-
brie, de la ora 21, pe Arena Naţională, în cadrul prelimi-
nariilor Cupei Mondiale 2014. Victor Piţurcă a susţinut
ieri o conferinţă de presă în care a prefaţat cele două
jocuri. Selecţinerul crede că Turcia porneşte cu prima
şansă în confruntarea de vineri, ţinând cont de valoarea
lotului „otoman”, în care mijlocaşul lui Atletico Madrid,
Arda Turan, este lider: „Sunt două jocuri foarte impor-
tante, contra a două contracandidate la primele două
locuri în grupă. Deplasarea din Turcia este mai impor-
tantă, pentru că Olanda are prima şansă la câştigarea
grupei, iar noi cu Turcia şi Ungaria ne batem la locul 2.
Dacă aducem puncte, avem şanse mari să terminăm
peste ei. Totuşi, Turcia este favorită, au fotbalişti sunt
valoroşi, joacă la echipe mari, în campionate puternice,
iar Arda Turan este jucătorul lor numărul 1, este foarte
bun”. În condiţiile în care Măţel este accidentat, iar
Săpunaru în conflict cu selecţionerul, Piţurcă şi-a ex-
pus variantele pe care le ia în calcul pentru postul cel
mai deficitar la naţională: cel de fundaş dreapta, unde
sunt luaţi în calcul Luchin, Tamaş şi chiar Chipciu, nici-
unul nefiind însă fundaş dreapta de meserie: „Avem mari
probleme pe partea dreaptă. Nu avem un jucător în acest
moment, trebuie să improvizez, ori cu un Luchin, cu
Tamaş chiar, posturi pe care nu evoluează la echipele
de club. Totuşi, Luchin a jucat bine cu Franţa ca fun-
daş dreapta, la fel şi Tamaş în ultimele două meciuri din
Premier League”. Selecţionerul a explicat de ce Mutu a
fost convocat, i-a lăudat pe Torje şi Bogdan Stancu şi a
anunţat care este viitorul echipei naţionale: „M-am gân-
dit până în ultima clipă dacă să-l convoc Mutu, chiar
dacă nu este la 100%, ne poate ajuta, a jucat 90 de
minute la echipa de club. Sunt probleme şi cu Marica.
Mă bucur pentru Torje şi Bogdan Stancu că evoluează
titulari şi că s-au impus la formaţiile lor, au şi marcat în
ultimele etape. Viitorul echipei naţionale stă în Chiri-
cheş, în Maxim, în Grozav”.

8 stelişti chemaţi la lot
După derby-ul etapei şi poate al campionatului Ligii

I, între liderul Steaua şi campioana CFR Cluj, selecţio-
nerul Victor Piţurcă a anunţat lotul cu care va aborda
dubla extrem de importantă cu Turcia şi Olanda din
preliminariile CM 2014. Forma bună a Stelei atât în cupele
europene, cât şi în campionat, unde a defilat inclusiv în
faţa CFR-ului, l-a determinat pe Piţurcă să cheme la lot
nu mai puţin de 8 roş-albaştri, doar marcatorul din
meciul de duminică seara şi golgheterul echipei, Raul

Obiectivul României în dubla cu Turcia şi Olanda:

Clasament

1. FC Podari 9 7 0 2 28-9 21
2. Dunărea Calafat 9 6 2 1 32-7 20
3. CS Işalniţa 10 6 2 2 26-14 20
4. FC CSO Filiaşi 9 6 1 2 14-8 19
5. Prometeu Craiova 9 6 0 3 32-10 18
6. CSJ Ştiinţa U 9 5 2 2 19-18 17
7. Progresul Segarcea 9 5 1 3 23-18 16
8. Am. Melineşti 10 5 0 5 23-34 15
9. Avântul Pieleşti 10 4 1 5 17-17 13
10. Şc. GP Craiova 9 2 4 3 25-23 10
11. AS FC Leamna 9 3 0 6 16-21 9
12. Viitorul Cârcea 9 2 3 4 10-17 9
13. Dinamyk Craiova 9 2 0 7 16-34 6
14. Energia Craiova 10 1 1 8 9-32 4
15. Recolta Ostroveni 9 0 3 6 9-37 3

Liga a IV-a Dolj
Re zultatele  e tapei a 10-a:

Şcoala de  Fotbal „GP“ Craio-
va - Viitorul Cârcea 2-2, Pro-
meteu Craiova -  CSJ Ştiinţa U
Craiova 1-2, Amaradia Meli-
neşti - Energia Craiova 3-0, CS
Işalniţa - Dunărea Calafat 1-
1,  Avântul Pieleş ti - Recolta
Ostroveni 4-0, CSO Filiaşi - FC
Le amna 3-2, Dinamyk Craio-
va - Progre sul Se garcea 2-3.
FC Podari a stat ,  de oare ce
Progresul Băile şti s -a re tras
din campionat, anulându-i-se
toate rezultatele.

Etapa a 11-a, astăzi, ora 16:
CSJ Ştiinţa U Craiova – Ama-
radia Melineşti (stadion: „Tine-
retului”, arbitru: David Doica-
ru), Podari – CS Işalniţa (sta-
dion: „Extensiv”, arbitru: Se-
bastian Colţescu), Dunărea Ca-
lafat – Avântul Pieleşti (arbitru:
Dinu Gheorghe), Recolta Ostro-
veni – Şcoala de Fotbal GP (la
Işalniţa, arbitru: Cristinel Chi-
rea), Viitorul Cârcea – CSO Fi-
liaşi (arbitru: Edi Constantines-
cu),  FC Leamna – Dynamik
Craiova (arbitru: Mihai Oacă),
Progresul Segarcea – Prometeu
Craiova (arbitru: Cătălin Gă-
man). Energia Craiova stă.

„Vrem 6 puncte, dar ne mulţumim şi cu 2”
Rusescu, necon-
vingându-l pe se-
lecţioner. Va lipsi
şi Tănase, acci-
dentat în meciul
cu CFR, în locul
său fiind chemat
coechipierul său,
Adrian Popa. În
schimb, s-au în-
tors printre tricolori Gardoş, Latovlevici şi Chipciu,
absenţi la ultima acţiune. „Nu compromit şansele noas-
tre doar pentru a lua jucători de la Steaua, ei sunt valo-
roşi în acest moment şi merită să joace pentru Româ-
nia” a explicat Piţurcă „racolarea” coloniei steliste. Din
lot fac parte: Tătăruşanu (Steaua), Pantilimon (Man-
chester City), Bornescu (Petrolul) – portari, Luchin,
D. Grigore (ambii Dinamo), Tamaş (WBA), Goian
(Spezia), Raţ (Şahtior), Găman (Astra), Gardoş, Chiri-
cheş, Latovlevici (toţi Steaua) – fundaşi, Cociş (FC
Rostov), Torje (Granada), Lazăr (PAOK Salonic), Ad.
Popa, Pintilii, Bourceanu, Chipciu (toţi Steaua), Maxim
(Pandurii) - mijlocaşi Mutu (Ajaccio), Stancu (Or-
duspor), Marica (FC Schalke 04) şi Grozav (Petrolul)
– atacanţi.

Mutu vrea să fie titular
Adrian Mutu a revenit la echipa naţională după o

pauză de un an şi l-a anunţat pe selecţioner că vrea să
înceapă din primul minut în meciurile cu Turcia şi
Olanda. Mutu vrea cel puţin 2 remize în aceste două
meciuri şi crede că Turcia este favorită. „Vrem 6 punc-
te, dar pentru că jucăm cu cele mai bune echipe din
grupă, ar fi bune şi 2 egaluri. Nu trebuie să ne facem
iluzii, sunt două echipe foarte valoroase.Turcia are
prima şansă, acasă, au cam 60% şanse, dar aşa s-a
zis şi cu Vaslui la Fener şi au reuşit un egal. Nu este o
problemă dacă nu port banderola, domnul Piţurcă de-
cide. Eu vreau să fiu titular. Nu m-ar deranja să fiu
rezervă, ştiu că ceilalţi au jucat mai mult în ultima
perioadă. La naţională sunt jucători tineri, dar sunt cei
mai buni din acest moment. Este normală ac eastă
schimbare de generaţii, sper să-i ajut şi eu cu ceva
atât timp cât voi fi la echipa naţională. Îmi plac Ma-
xim şi Grozav, doi jucători foarte talentaţi. Mă bucur
şi pentru Gabi Torje, a avut ghinionul că Udinese avea
mulţi jucători în formă anul trecut. Acum s-ar fi im-
pus şi acolo fără probleme” a declarat Mutu, care a
făcut apel la suporteri să umple „Arena Naţională” la
meciul cu Olanda.


