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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

- În ciuda secetei din vara
asta, Popescule, a plouat cu
politicieni.

Românii din
Timoc, primiţi
cu braţele
deschise la
Craiova

eveniment / 4

cultură/ 8 şi 9

Peste 250 de
persoane susţin,
la Craiova,
examenul de
primire în profesia
de avocat

Problema chioşcurilor
a încins, ieri, spiritele

între Primăria Craiova şi
Prefectura Dolj. După

încă o rundă de proteste,
în timpul cărora o

persoană a leşinat şi a
fost chemată Ambulanţa,

prefectul de Dolj a luat
decizia de a ataca în
instanţă dispoziţiile

emise de primar pentru
demolarea a 166 de

chioşcuri din Craiova. În
replică, primarul Lia

Olguţa Vasilescu a cerut
demiterea prefectului de

Dolj, Elena Costea,
invocând faptul că nu

cunoaşte legea.

Elena Costea nu a dat viză de legalitate la 166 de
decizii ale primarului privind demolarea chioşcurilor
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Dr. Valentin Cîrlig: 50 de ani
de activitate dirijorală
Concert coral de muzică sacră,
astă-seară, la Filarmonica „Oltenia”

Băutura i-a luat minţile!
Şi-a ucis tatăl
şi şi-a băgat
mama în spital

Un doljean de 40 de ani a fost
arestat preventiv, ieri după-amia-
ză, pentru omor calificat, după ce,
băut fiind, a pus mâna pe o ţeavă
din fier, şi-a lovit mama în cap,
apoi l-a pocnit şi pe tatăl său, cu
care băuse până atunci şi care să-
rise să-l potolească. Tatăl bărba-
tului a murit în urma leziunilor
suferite, mama sa este internată
în spital, în stare gravă, iar el s-a
întors acolo unde este obişnuit să
stea – după gratii –, întrucât a mai
petrecut zece ani în puşcărie, tot
pentru omor, fiind eliberat condi-
ţionat în urmă cu patru ani.
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Procurorii DNA au început urmãrirea pe-
nalã faþã de 67 de persoane acuzate de frau-
de la referendumul pentru demiterea preºe-
dintelui Traian Bãsescu, printre care 49 de
preºedinþi ºi membri ai unor secþii de votare
din Teleorman, Vrancea ºi Gorj, ºi 18 ob-
servatori din partea unor ONG-uri, membri

de partid, care l-au ajutat pe secretarul ge-
neral al PSD, Liviu Dragnea. Procurorii an-
ticorupþie precizeazã, într-un comunicat re-
mis ieri, cã au început urmãrirea penalã faþã
67 de persoane care au luat parte la diferite
activitãþi legate de desfãºurarea referendu-
mului din 29 iulie. Dintre acestea, potrivit

Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA), 49 au fost preºe-
dinþi ºi membri ai unor secþii
de votare din localitãþi din ju-
deþele Teleorman, Vrancea ºi
Gorj, în sarcina cãrora s-a re-
þinut infracþiunea de complici-
tate la falsificarea, prin orice
mijloace, a documentelor de la
birourile electorale ºi introdu-
cerea în urnã a unui numãr su-
plimentar de buletine de vot
decât cele votate de alegãtori,
prevãzutã de art. 26 Cod Pe-
nal, raportat la art. 55, pct. 1
din Legea nr.3/2000 privind

organizarea ºi desfãºurarea referendumului.
Alte 18 persoane au fost, la referendum, ob-
servatori din partea unei organizaþii negu-
vernamentale, având însã ºi calitatea de
membri ai unui partid, aceºtia fiind acuzaþi
de fals în declaraþii. „În calitate de membri
ai unei formaþiuni politice ºi, concomitent,
de observatori la diferite secþii de votare din
localitãþi din judeþul Teleorman, cei 18 învi-
nuiþi au comunicat, în fiecare orã, pe par-
cursul zilei de 29 iulie 2012, prezenþa la vot
în secþiile respective, cãtre numãrul telefo-
nic 1855, care era parte din sistemul IT con-
trolat de Dragnea Nicolae Liviu, învinuit în
acelaºi dosar. În acest fel, atât cei 49 de pre-
ºedinþi ºi membri ai secþiilor de votare, cât
ºi cei 18 observatori din partea unui ONG
care erau ºi membri de partid, au contribuit
la realizarea scopului urmãrit de Dragnea Ni-
colae Liviu, secretar general al unui partid
politic, în sarcina cãruia s-a reþinut infracþi-
unea prevãzutã de art.13 din Legea nr.78/
2000”, se aratã în comunicatul DNA.
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De majorarea indemnizaþiei
pentru creºterea copilului vor
beneficia 80.000 de persoane

Majorarea indemnizaþiei pentru
creºterea copiilor de la 75% la 85%
din media veniturilor nete ale
mamei sau tatãlui, dacã acesta este
cel care stã cu copilul, va avea
impact în special asupra pãrinþilor
cu venituri mici, respectiv, a
declarat, ieri, ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu. „Majorarea la
85% a indemnizaþiei pentru
creºterea copiilor are impact în
special pentru beneficiarii cu
venituri mici, peste 80.000 de
persoane (circa 50% din total),
situând-se la valoarea minimã de
600 lei. În privinþa impactului
bugetar, cheltuiala lunarã va fi de
aproximativ 150 milioane lei, cu circa
10 milioane lei mai mult faþã de
cheltuielile anterioare. Pânã la
sfârºitul anului a fost estimat un
impact de circa 20 milioane lei,
reprezentând efortul suplimentar
pentru plãþi în lunile noiembrie ºi
decembrie”, a declarat ministrul
Muncii. În prezent, sunt în platã circa
160.000 de beneficiari, care vor primi
în noiembrie indemnizaþia mãritã.
Moþiunea PDL pe
agriculturã a picat

Plenul Camerei Deputaþilor a
respins, ieri, moþiunea simplã
iniþiatã de PDL pe tema agricultu-
rii, intitulatã „Dãunãtorii USL
distrug agricultura”, cu 148 de
voturi „împotrivã”, 73 de voturi
„pentru” ºi 18 abþineri. La
dezbaterea moþiunii a participat
ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin. PDL cerea, în textul
acestui document, demisia minis-
trului Daniel Constantin, acesta
fiind acuzat de nerespectarea
angajamentelor fãcute la momentul
învestirii în funcþie. Iniþiatorii
moþiunii simple acuzau faptul cã
Guvernul USL nu a respectat
promisiunile fãcute fermierilor, nu
a restructurat Ministerul Agricultu-
rii ºi nu a sprijinit înfiinþarea
Camerelor agricole.

Faptul cã „legea cauciucuri-
lor de iarnã”, aºa cum este
denumitã popular OG nr.5/
2011, a intrat în vigoare la 1
noiembrie 2011 a creat confu-
zie în rândul ºoferilor. Aceºtia
trebuie însã sã ºtie cã acele
cauciucuri de iarnã nu sunt
obligatorii în fiecare an
începând cu data de 1 noiem-
brie, ci numai când se circulã
pe drumuri publice acoperite
cu zãpadã, gheaþã sau polei.-
 Comisarul-ºef Lucian Diniþã,
directorul Direcþiei Rutiere din
cadrul IGPR, a explicat,
pentru realitatea.net, cum s-a
produs confuzia legatã de data
de 1 noiembrie în rândul
ºoferilor români: „În propune-
rea legislativã din 2010 a fost
menþionat intervalul 1 noiem-
brie - 31 martie, însã ulterior
s-a renunþat la el, în condiþiile
în care se poate la fel de bine
sã ningã în lunile octombrie

Cauc iucur i l e  de  ia rnã  nu  sun t
ob l iga to r i i  de  la  1  no iembr ie

Oficiali ai Comisiei Europene
(CE) au avertizat Guvernul cã deþin
informaþii conform cãrora a fost ela-
borat, fãrã consultarea membrilor
Comisiei, un proiect de act norma-
tiv care schimbã organizarea Con-
siliului Naþional de Soluþionare a
Contestaþiilor (CNSC) ºi au cerut
Executivului sã evite orice modifi-
cãri care afecteazã independenþa
acestei instituþii. CNSC este insti-
tuþia care poate influenþa orice lici-
taþie publicã reclamatã, prin accep-
tarea sau respingerea unei conte-
staþii depuse de cãtre o firmã, pe o
piaþã a achiziþiilor publice care re-
prezintã în jur de 15% din PIB-ul
României. Avertismentul, inclus
într-un document confidenþial ob-
þinut de Mediafax, a fost transmis
direct de cãtre Klaus Wiedner, ªeful
Unitãþii de Legislaþie privind achizi-
þiile publice din cadrul Direcþiei Ge-
nerale Piaþa Internã ºi Servicii (DG

CE atenþioneazã Guvernul sã nu reducã
independenþa Consiliului Naþional

de Soluþionare a Contestaþiilor
Markt), printr-un e-mail transmis la
4 octombrie. Atenþionarea face re-
ferire la un proiect de ordonanþã de
urgenþã pentru modificarea legisla-
þiei achiziþiilor publice, prezentat la
finele lunii septembrie de Mediafax,
care stabilea cã ºeful Consiliului ar
urma sã nu mai fie ales prin vot se-
cret de membrii acestui for, ci nu-
mit direct de Parlament, cu drept
de a interveni în componenþa com-
pletelor de analizã a dosarelor. Con-
siliul ar urma sã fie condus de un
preºedinte numit dintre membrii sãi
de cãtre Camera Deputaþilor ºi Se-
nat, întrunite în ºedinþã comunã, la
propunerea comisiilor parlamenta-
re de specialitate ale celor douã Ca-
mere, cu votul majoritãþii deputaþi-
lor ºi senatorilor prezenþi. Compa-
rativ, legislaþia actualã stabileºte cã
preºedintele CNSC este ales dintre
ºi de cãtre membrii Consiliului, prin
vot secret, cu majoritate absolutã.

sau aprilie. Mai mult, se poate
întâmpla ca la 1 noiembrie sã
ningã la munte, iar în alte
oraºe sã fie vreme frumoasã.
Cadrul legal s-a mulat pe
condiþiile reale, astfel cã
ºoferii sunt obligaþi sã aibã
cauciucuri de iarnã oricând ar
circula pe drumuri acoperite
cu zãpadã, gheaþã sau polei.
Legea a intrat în vigoare de la
1 noiembrie, astfel cã s-a
produs o confuzie în rândul
ºoferilor”. Amenzile pe care le
riscã ºoferii care încalcã legea
cauciucurilor de iarnã sunt
cuprinse între 2.500 ºi 4.000
de lei. Mai mult, ºoferul unei
maºini fãrã cauciucuri de
iarnã care blocheazã un sector
de drum riscã o amendã
cuprinsã între 5.000 ºi 8.000
de lei ºi va fi nevoit sã suporte
costurile aferente intervenþiei
de degajare a sectorului de
drum afectat. 

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea (foto), a decla-
rat, ieri, dupã întâlnirea cu directo-
rul executiv al Transparency Inter-
national România, Victor Alistar, ºi
cu Cristian Pârvulescu, preºedinte-
le Asociaþiei Pro Democraþia, cã toþi
liderii grupurilor parlamentare au
acceptat elaborarea unui cod de
conduitã al parlamentarilor, care ar
reglementa migraþia politicã ºi in-
compatibilitãþile. „Toþi liderii grupu-
rilor parlamentare au acceptat in-
troducerea în Regulament a unui
cod de conduitã al parlamentarilor.
Am vorbit cu Victor Alistar ºi cu
Cristian Pârvulescu ºi în urmãtoa-

rele zile vom lucra aplicat, în spe-
ranþa cã, undeva la sfârºitul sãptã-
mânii viitoare, liderii grupurilor par-
lamentare vor depune un proiect,
acceptat împreunã cu organizaþiile
neguvernamentale, cu privire la co-
dul de conduitã”, a precizat Valeriu
Zgonea. În opinia acestuia, „parla-
mentarii au nevoie de un cod de
conduitã, care sã defineascã com-
portamentul, atitudinea ºi care sã fie
introdus în Regulamentul Camerei
Deputaþilor”. Zgonea a anunþat cã,
dupã 9 decembrie, vor fi fãcute ºi
modificãrile necesare la statutul se-
natorilor ºi deputaþilor ºi completã-
rile în privinþa incompatibilitãþilor

deputaþilor. „Este clar cã trebuie sã
gãsim o soluþie, astfel încât cel care
migreazã sã poatã fi sancþionat, de

Aleºii vor avea un cod de conduitã care sancþioneazã traseismul
exemplu sã nu mai primeascã func-
þii în Parlament, trebuie sã gãsim o
soluþie juridicã”, a precizat Zgonea.
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Dupã aproape douã sãptãmâni
de proteste ºi mai multe contre în
plan administrativ între primar ºi
consilieri, problema chioºcarilor a
explodat, ieri, când a avut loc ºi
cel mai dur meci, cel dintre pri-
mar ºi prefect. Presaþi de faptul cã
deciziile de demolare a construc-
þiilor – executorii – îºi produceau
efectele a doua zi (n.r. – adicã as-
tãzi), protestatarii, într-un numãr
ºi mai mare decât în alte zile, au
venit din nou în faþa Primãriei Cra-
iova, solicitând autoritãþilor sã re-
vinã asupra acestei decizii. Lucru-
rile au degenerat rapid ºi au ajuns
pânã acolo încât, la un moment
dat, unei persoane i s-a fãcut rãu
ºi a fost chematã Ambulanþa. La
scurt timp, o altã femeie care se
afla în grupul protestatarilor a le-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Problema chioºcurilor a încins,
ieri, spiritele între Primãria Cra-
iova ºi Prefectura Dolj. Dupã încã
o rundã de proteste, în timpul cã-
rora o persoanã a leºinat ºi a fost
chematã Ambulanþa, prefectul de
Dolj a luat decizia de a ataca în

instanþã dispoziþiile emise de pri-
mar pentru demolarea a 166 de
chioºcuri din Craiova. În replicã,
primarul Lia Olguþa Vasilescu a
cerut demiterea prefectului de
Dolj, Elena Costea, invocând fap-
tul cã nu cunoaºte legea.

ºinat ºi a fost scoasã pe braþe din
instituþie. Între timp, câþiva repre-
zentanþi ai acestora au reuºit sã in-
tre la negocieri cu autoritãþile lo-
cale, cerând sã li se îngãduie sã
doneze chioºcurile Primãriei, ur-
mând ca, în faza a doua, sã parti-
cipe la licitaþie, pentru ca materia-
lele de construcþie sã nu se dete-
rioreze.

Primarul a cerut demisia
prefectului

La ora prânzului, Prefectura
Dolj a trimis Primãriei Craiova o
înºtiinþare în care se preciza cã
instituþia prefectului a atacat în in-
stanþã deciziile emise de primar în
seara zilei de vineri, 5 octombrie,
ceea ce înseamnã cã acþiunea de
demolare care ar fi trebuit sã aibã

loc astãzi sã fie blocatã.
Primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu a ieºit apoi într-o
conferinþã de presã în care
a cerut Guvernului Româ-
niei sã demitã din funcþie
prefectul, înºiruind mai
multe motive, prin care ºi
faptul cã nu cunoaºte le-
gea. „Solicit Guvernului
României demiterea pre-
fectului de Dolj, Elena Cos-
tea. Cum adicã Solomon
a putut sã demoleze chioº-
curi ani de zile ºi nu înþe-
leg de ce eu nu pot? Ceea
ce a fãcut doamna prefect
e nedrept, nu ce a fãcut
Consiliul Local ºi primarul
Craiovei. Nu e nici un fel
de dubiu ºi, de aceea, cer
public Guvernului demisia
prefectului. Eu nu merg pe

zvonurile cã doamna prefect avea
înainte o firmã ºi livra produse la
chioºcari, ºi acum e probabil în
familie firma, eu mã gândesc la
faptul cã nu cunoaºte absolut le-
gea ºi cã nu ºtie ce semneazã”, a
spus primarul.

Olguþa Vasilescu:
„E un abuz în funcþie”

Potrivit Liei Olguþa Vasilescu,
prefectul ar fi fãcut un abuz în
funcþie întrucât, pe lângã varianta
de a acþiona în instanþã cele 166
de decizii ale sale, ar fi putut sã le
trimitã înapoi Primãriei Craiova
pentru corecturi. „Este clar o mã-
surã ilegalã, nu discutãm, nu mai
negociem. Mi se pare un abuz în
funcþie. Se vede clar reaua-voin-
þã în momentul în care te duci ºi
dai în judecatã Primãria Cra-
iova, în loc sã transmiþi
adresã cãtre Primãria Craio-
va ca sã-ºi îndrepte greºeli-
le”. Primarul Craiovei a spus
cã ºtie foarte bine legile ºi
cã va merge pânã la capãt
cu aceastã problemã, þinta
fiind ca, la final, sã aducã
legalitatea în oraº. „Trebuie
sã aducem legalitatea în
acest oraº, sã nu mai ajun-
gem sã ne temem cã sunt
vreo trei-patru femei care
se tãvãlesc pe jos ºi ar tre-
bui sã le plângem de milã
când ei vin cu ceas de 30.000 de
euro la negocieri. Haideþi sã fim
serioºi. Problema e sã repunem
legea în oraº ºi primul garant tre-
buie sã fie prefectul, însã, din pã-
cate, nu este aºa”.
Prefectura Dolj a redirecþionat

deciziile cãtre instanþã
La scurt timp, prefectul de Dolj,

Elena Costea, a venit cu explicaþii.

Aceasta a spus, printre altele, cã
toate cele 166 de dispoziþii emise
de primar pentru demolarea a tot
atâtea chioºcuri sunt ilegale, deoa-
rece acesta este atributul Consiliu-
lui Local Municipal Craiova ºi nu
al primarului.  Bineînþeles, prefec-
tul de Dolj s-a consultat, în prea-
labil, cu juriºtii Direcþiei de Verifi-
care ºi Control a Legalitãþii Acte-
lor din cadrul Prefecturii Dolj, care
au analizat, cu temeinicie, fiecare
decizie în parte. „Existã o hotãrâ-
re a CL în care este vorba de cele
14 construcþii, însã noi vorbim aici

de toate dispoziþiile emise de doam-
na primar. Pe celelalte hotãrâri nu
ne-am pronunþat. Am cerut în in-
stanþã suspendarea acestor decizii
pe care noi considerãm cã sunt ile-
gale. Dupã pãrerea noastrã, aces-
te dispoziþii sunt ilegale întrucât
acesta este atributul CL ºi nu al
primarului. Rãmâne ca instanþa sã
se pronunþe”, a declarat prefectul
Elena Costea.

Elena Costea declarã
cã a prevenit o ilegalitate
Lãsând sã se înþeleagã cã nu

doreºte sã intre într-un conflict cu
Primãria Craiova, prefectul de Dolj
a mai spus cã a uzat de aceastã
mãsurã dat fiind termenul scurt pe
care l-a avut la dispoziþie, de nu-
mai o zi. Potrivit acesteia, dacã nu
ar fi procedat în acest mod,  toate
cele 166 de construcþii care tre-
buia sã fie demolate astãzi, în urma
deciziilor de primar, ºi nu prin ho-
tãrâri ale CLM Craiova, ar fi fost

demolate ilegal. În plus,
prefectul de Dolj a mai
spus cã, dacã ar fi vrut
sã dea dovadã de rea-
credinþã, ar fi dat un
aviz de nelegalitate pen-
tru cele patru hotãrâri
ale CLM Craiova, din-
tre care una vizeazã de-
molarea a 14 chioºcuri.
„Asupra hotãrârilor de
consiliu nu ne-am pro-
nunþat, deocamdatã,
dar urmeazã”. Cât de-
spre solicitarea prima-
rului privind demiterea
sa, Elena Costea a spus

cã nu doreºte sã comenteze.
Detensionarea climatului social

Demersul primarului Olguþa Va-
silescu privind demolarea chioºcu-
rilor din municipiul Craiova, în po-
fida unui set de argumente viabile,
are destule riscuri mari. În plan
social ºi politic. Ne vom pronunþa
zilele urmãtoare asupra legalitãþii
discutabile a dispoziþiilor de demo-
lare. Pânã atunci, sã menþionãm cã,
potrivit art. 1810 din noul Cod Ci-
vil, chiar la expirarea contractului
trebuie notificat chiriaºului faptul
dacã înþelege sau nu sã continue
locaþiunea, fiind reglementatã ta-
cita relocaþiune dupã împlinirea ter-
menului contractului, dacã locata-
rul continuã sã deþinã bunuri.
Având în vedere însã faptul cã Ele-
na Costea nu a fãcut altceva decât
sã detensioneze climatul social al
urbei, reþinerea primarului în for-
mulãrile proferate era de preferat.
Fiindcã ºi Elena Costea este reco-
mandarea unui partid, care, împre-
unã cu partidul doamnei primar,
formeazã USL. ªi orice fracturã
poate avea consecinþe.
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Dupã cum spuneam ºi ieri, în
paginile cotidianului nostru, „tulbu-
relul” le cam ia minþile oamenilor.
ªi asta o ºtiu ºi poliþiºtii ºi procuro-
rii doljeni, care au de investigat, în
fiecare toamnã, mai multe fapte co-
mise cu violenþã. Astfel, dupã un
week-end plin, o nouã crimã s-a
petrecut în judeþ, luni dupã-amia-
zã, mai exact în comuna Moþãþei.

Bãutura i-a luat minþile!

ªi-a ucis tatãl ºi ºi-a bãgat mama în spitalªi-a ucis tatãl ºi ºi-a bãgat mama în spitalªi-a ucis tatãl ºi ºi-a bãgat mama în spitalªi-a ucis tatãl ºi ºi-a bãgat mama în spitalªi-a ucis tatãl ºi ºi-a bãgat mama în spital
Un doljean de 40 de ani a fost

arestat preventiv, ieri dupã-amia-
zã, pentru omor calificat, dupã ce,
bãut fiind, a pus mâna pe o þeavã
din fier, ºi-a lovit mama în cap,
apoi l-a pocnit ºi pe tatãl sãu, cu
care bãuse pânã atunci ºi care sã-
rise sã-l potoleascã. Tatãl bãrba-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

tului a murit în urma leziunilor su-
ferite, mama sa este internatã în
spital, în stare gravã, iar el s-a în-
tors acolo unde este obiºnuit sã
stea – dupã gratii –, întrucât a mai
petrecut zece ani în puºcãrie, tot
pentru omor, fiind eliberat condiþi-
onat în urmã cu patru ani.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj l-au reþinut, luni
dupã-amiazã, pe Auraº Dãnuþ Ul-
meanu, în vârstã de 40 de ani, din
Moþãþei, pentru omor calificat, dupã
ce acesta ºi-a omorât tatãl ºi ºi-a
lãsat mama zbãtrându-se între via-
þã ºi moarte. Din cercetãrile efec-
tuate de procurorii ºi poliþiºtii dol-
jeni s-a stabilit cã Auraº Ulmeanu,

care locuia într-o casã din comunã
împreunã cu concubina sa, s-a dus,
luni dupã-amiazã, în vizitã la pãrin-
þii sãi, ce locuiesc în aceeaºi co-
munã. Acasã era doar tatãl sãu,
Constantin Ulmeanu, în vârstã de
70 de ani, aºa cã cei doi s-au aºezat
la masã ºi s-au pus pe povestit ºi
pe bãut. Ceva mai târziu, când cei
doi bãrbaþi erau „încãlziþi” bine, ºi-
a fãcut apariþia ºi mama lui Auraº,
Olga, de 69 de ani. Femeia era ex-
trem de nemulþumitã de concubina
fiul sãu ºi nu pierdea nici un prilej
sã-i reproºeze asta. Aºa cã ºi luni
s-a apucat sã-ºi certe bãiatul ºi sã
încerce sã-l convingã sã se despar-
tã de femeia cu care locuia. Numai
cã Auraº a strigat cã nu mai supor-
tã, a pus mâna pe o þeavã din fier
pe care a gãsit-o lângã casã ºi ºi-a
lovit mama direct în cap. Constan-
tin Ulmeanu a sãrit sã-l calmeze ºi
sã-ºi apere soþia, însã Auraº l-a poc-
nit ºi pe el, de mai multe ori, tot în
cap, pânã l-a lãsat lat.

Vecinii, care au auzit scandalul din
gospodãrie, au sunat la Poliþie, însã
când au ajuns oamenii legii ºi ambu-
lanþa s-a constatat cã pentru Con-
stantin Ulmeanu nu se mai putea face
nimic, întrucât decedase în urma
leziunilor suferite. Soþia sa, Olga, a
fost transportatã la spital în stare
gravã, fiind diagnosticatã cu trau-
matism cranio-cerebral. Auraº Ul-
meanu a fost reþinut ºi adus la Cra-
iova, la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, pentru a fi audiat de pro-
curorul de caz. Pânã ce anchetatorii
au finalizat cercetarea la faþa locu-
lui, bãrbatul se mai trezise din beþie,
însã le-a spus oamenilor legii cã nu-
ºi mai aminteºte nimic din momen-
tul în care mama sa a început sã-i
aducã o mulþime de reproºuri din ca-

uza concubinei. La finalul audierii,
procurorul de caz a dispus reþinerea
bãrbatului pe bazã de ordonanþã,
acesta fiind introdus în arestul IPJ
Dolj, unde a avut suficient timp sã
se trezeascã. Ieri dupã-amiazã, Auraº
Ulmeanu a fost prezentat instanþei
de judecatã cu propunere de aresta-
re preventivã, judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj emiþându-i mandat pentru o
perioadã de 29 de zile.

Bãrbatul nu este pentru prima
datã dupã gratii. El a ieºit din puº-
cãrie în aprilie 2008 – liberat con-
diþionat –, dupã ce a petrecut acolo
10 din cei 15 ani la care a fost con-
damnat prin sentinþa penalã nr. 164/
1998 a Tribunalului Dolj, tot pen-
tru omor – comis asupra unui con-
sãtean.

Un craiovean care trecea, ieri-dimineaþã,
puþin înaintea orei 7.30 pe strada „General
Dragalina” din municipiu, a apela serviciul
de urgenþã 112, anunþând cã, la intersecþia
cu strada „Miron Costin”, un autoturism
marca Nubira II arde în flãcãri. Foarte re-
pede, la faþa locului au ajuns douã autospe-
ciale ale pompierilor de la Detaºamentul 1
Pompieri Craiova din cadrul ISU Dolj, dar ºi
o echipã de cercetare din cadrul Secþiei 1
Poliþie Craiova, pe raza cãreia s-a produs
incidentul. Pompierii au reuºit sã lichideze
incendiul înainte ca acesta sã se extindã, au-

Autoturismul unei craiovence a ars ca o torþã, ieri-dimineaþã, în faþa
locuinþei acesteia, de pe strada „General Dragalina” din municipiu.

Maºina era folositã de fiul acesteia ºi, pentru cã din primele cercetãri
ale pompierilor ºi poliþiºtilor a reieºit cã focul a fost pus intenþionat, în
cauzã s-a constituit un dosar penal, oamenii legii urmând sã stabileascã

exact circumstanþele producerii incidentului.
toturismul fiind însã distrus
aproape în totalitate.

„La sosirea echipajelor de in-
tervenþie, incendiul se manifesta
cu flacãrã, în interiorul autotu-
rismului, existând posibilitatea
de propagare la acoperiºul ca-
sei lângã care era parcat. In-
cendiul a fost stins, iar din pri-
mele cercetãri s-a stabilit cã, din
cauza folosirii intenþionate a
sursei de aprindere, a ars auto-
turismul în proporþie de 70%”,
ne-a declarat subofiþer Cãtãlin
Colteve, din cadrul Biroului de
presã al ISU Dolj.

Autoturismul îi aparþine cra-
iovencei Maura Mora, însã cel care îl folo-
sea este fiul ei, Andrei Mora, în vârstã de 27
de ani. Poliþiºtii i-au audiat pe amândoi, aceºtia
susþinând cã nu au primit ameninþãri ºi nici
nu ºtiu ca cineva sã-ºi doreascã sã se rãz-
bune pe ei. Oamenii legii au întocmit în cau-
zã un dosar penal, cercetãrile fiind conti-
nuate sub aspectul comiterii infracþiunii de
distrugere prin incendiere ºi încearcã sã sta-
bileascã exact circumstanþele producerii eve-
nimentului ºi sã-i identifice pe eventualii au-
tori ai faptei, dupã cum au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

Un tânãr din Bãileºti care, bãut fiind, la volan,
a provocat un accident de circulaþie, apoi a pãrã-
sit locul faptei, este cercetat de poliþiºti pentru
conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi
refuz recoltare probe biologice. Evenimentul s-a
petrecut luni dimineaþa, chiar în Bãileºti.

Potrivit poliþiºtilor, Florin Ciuciulete, de 20 ani,
din localitate, în timp ce conducea un autotu-

Bãut la volan, a lovit o cãruþã
ºi a pãrãsit locul faptei

rism Dacia 1310, din cauza neatenþiei în con-
ducere a lovit o cãruþã condusã de Ionel Moþã-
ianu, de 23 de ani, din aceeaºi localitate, în urma
accidentului rezultând doar pagube materiale.
ªoferul ºi conducãtorul atelajului au stat de vor-
bã, încercând sã stingã incidentul pe cale amia-
bilã, nu s-au înþeles, iar cãruþaºul a insistat sã
meargã împreunã la Poliþie. Conducãtorul auto
nu a fost de acord, s-a urcat în maºinã ºi a
pãrãsit locul faptei fiind depistat la scurt timp
de poliþiºti, pe strada „Unirii” din Bãileºti.

Oamenii legii l-au testat cu etilotestul, rezul-
tând o concentraþie de 1,16 mg/l alcool pur în

aerul expirat. „Conducãtorul auto a fost condus
la Spitalul Bãileºti, unde a refuzat sã se supunã
recoltãrii de probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei, în cauzã fiind întocmit dosar de cer-
cetare penalã pentru conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice ºi refuz recoltare probe bio-
logice”, a declarat agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Birului de presã al IPJ Dolj.

În urma activitãþilor specifice desfãºurate, pe
parcursul zilei de luni, de poliþiºtii din cadrul Sec-
þiei Rurale nr. 2 Breasta, oamenii legii au reuºit sã-
l prindã pe Gigi Matei, de 38 de ani, din comuna
Pleºoi, pe numele cãruia fusese emis un mandat
de executare a pedepsei cu închisoarea. Bãrbatul
a fost condamnat de Judecãtoria  Craiova, printr-
o sentinþã rãmasã definitivã, la 3 ani ºi 6 luni în-
chisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de ultraj
contra bunelor moravuri ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice. Doljeanul a ajuns în arestul IPJ Dolj,
de unde va fi transferat în penitenciar în vederea
ispãºirii pedepsei.

Autoturism incendiat
pe o stradã din Craiova
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Ca să ţi se dea dreptate trebuie
mai întâi să o ai

La 22 ianuarie 2009, cu numai
şapte zile înaintea emiterii hotărâ-
rii de Guvern prin care Florin Stan-
cu era instalat nou prefect, Silviu
Dumitru şi Eugen Marinescu sem-
nau,  între c ele peste 27 de TDP-
uri,  şi pe c el cu numărul 12621
pe numele Dumitresc u F. Radu şi

Scandaluri repetate la marginea Gherceştiului:
Ion Şerban s-a aşezat în calea tractoarelor SCDA Şimnic

MIRCEA CANŢĂR
Ion Şerban, domiciliat în Craiova, car-

tier Craioviţa Nouă, posedă un han în co-
muna Gherceşti. Îndrăgeşte muzica popu-
lară, mai apare pe la televiziunile locale,
cultivă o serie de solişti vocali, dar vrea
să cultive şi pământul pe care nu-l pose-
dă, eventual să-l arendeze sau să-l vândă,
în situaţia în care ar pune mâna pe el. Şi
râvneşte la vreo 50 de hectare, care au
povestea lor, amplasate în perimetrele ad-
ministrate de SCDA Şimnic. Zilele tre-
cute, şi nu pentru prima dată, Ion „Nelu”

Şerban s-a aşezat în calea tractoarelor
SCDA Şimnic aflate la executarea unor
lucrări agricole de sezon, cerând impe-
rativ mecanizatorilor „ieşirea din braz-
dă”. Cei din conducerea SCDA Şimnic, fa-
miliarizaţi de acum cu astfel de întâm-
plări, s-au adresat încă o dată, cu o sesi-
zare, conducerii IPJ Dolj. La faţa locului
s-a deplasat Ion Braica, poliţist la Postul
local Gherceşti, fără a înţelege mare lu-
cru. Ceea ce nu l-a scutit să-şi dea cu pă-
rerea.

Dumitrescu F. Maria, moştenito-
rii defunctei Maria Spulbereanu,
pentru suprafaţa de 50 ha, con-
form Anexei 23 a Comisiei locale
de fond func iar Gherceşti. După
cum se observă (vezi facsimil) pe
titlul de proprietate menţionat, în
dreptul subprefectului de Dolj apa-
re semnătura lui Eugen Marines-
cu, directorul Direcţiei de verifi-
carea legalităţii actelor din Prefec-

tura Dolj, funcţie pe care ac esta
n-a îndeplinit-o vreodată. Decât
cu „acceptul” lui Silviu Dumitru,
dac ă acesta putea fac e ş i aşa
ceva. Dar se lucra deja în regim
de urgenţă pe ultimii metri de man-
dat ai unui prefect scufundat în
nereguli de tot felul. Unele peri-
culoase. La acea dată, Hotărârea
Comis iei judeţene pentru stabili-
rea dreptului de proprietate asu-
pra terenurilor nr.1300/2008 fu-
sese anulată de Judecătoria Cra-
iova (Sentinţa c ivilă nr.18458/
27.11.2008) ş i soluţia va fi men-
ţinută şi de Tribunalul Sibiu (De-
c izia civilă nr.  205/18 martie
2010), unde s-a strămutat cauza.
Cu alte cuvinte, potrivit prevede-
rilor legii, în nic i un caz nu se pu-
tea elibera „un snop” de titluri de
proprietate (TDP-uri) pe picior de
plecare, când terenurile revendi-
cate nu erau eliberate de sarc ină,
cum se spune. În esenţă, atât sen-
tinţa civilă a instanţei de fond,  cât
şi decizia Tribunalului Sibiu invo-
cau prevederile Legii 213/1998, cu
modificările ulterioare,  conform
cărora trecerea terenurilor din
domeniul public al statului în do-
meniul privat al localităţii se face
exclusiv prin hotărâre de Guvern.
O teză „bătută în c uie”, cum se
spun e,  prin Dec iz ia nr.  23/
23.11.2011 a Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Jus tiţie, în interpretarea şi
aplicarea dispoziţiilor art. 10 al.2
din Legea 1/2000 şi art. 10 al.2
din Legea 213/1998, raportat la
art. 55 al.5 din Legea 45/2009.
Ion „Nelu” Şerban se legitimează
drept procuratorul lui Dumitres-
cu F. Radu ş i Dumitrescu F.  Ma-
ria. Numai că şi TDP-ul nr. 12621/
22 ianuarie 2009,  eliberat în cir-
cumstanţele descrise,  a fost anu-
lat prin Sentinţa civilă nr. 20042/
6 decembrie 2010 a Judecătoriei
Craiova. Şi era firesc, din moment
ce hotărârea Comisiei judeţene
pentru stabilirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor  nr.
1300/2008, în temeiul căreia fu-
sese emis titlul de proprietate cri-
ticat, era anulată pentru cons ide-
rentele enunţate. Recursul s-a sus-
pendat, prin Încheierea 3003/2011
a Tribunalului Dolj, s-a cerut apoi,
după aproape un an de zile, repu-
nerea pe rol,  numai că intimata
SCDA Şimnic  a formulat cerere
de c onstatare a perimării.

Complicitatea OCPI Dolj
Şi TDP-ul nr. 12621/22 ianua-

rie 2009, ca şi alte titluri de pro-
prietate eliberate în aceeaşi zi, poar-
tă semnătura directorului Oficiului
de Cadastru şi Publicitate Imobili-
ară Dolj şi, evident, ştampila insti-
tuţiei. Este vorba de un înscris ofi-
cial. Era la acea dată OCPI Dolj o
instituţie care executa orbeşte ile-
galităţile care i se cereau de către
Prefectura Dolj? Fiindcă, bănuim,
şi conducerea OCPI Dolj cunoş-
tea, sau avea obligaţia să cunoas-
că, legislaţia în vigoare în materie
funciară. Ori, tocmai prin închide-
rea ochilor, astfel de abuzuri ale
Comisiei judeţene pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra te-
renurilor au proliferat. Şi despre ele
am scris până la saţietate. Că s-a
făcut potecă la instanţele de jude-
cată, nu doar din Craiova, ci şi din
ţară, cu cheltuielile de rigoare ale
părţilor, asta nu se mai pune.
Lipsa de tact a Poliţiei Gherceşti

Prea puţin interesează care sunt
relaţiile şefului Hanului Gherceşti,
Ion Şerban, cu poliţistul Ion Brai-
ca, de la postul local de poliţie. Nu
excludem ca acestea să fie cele fi-
reşti sau chiar apropiate. Necunos-
când, deşi ar fi trebuit să cunoas-
că, situaţia juridică a perimetrului de
teren al cărui procurator este Ion
„Nelu” Şerban, poliţistul Ion Braica
avea doar menirea să calmeze spi-
ritele din câmp şi nu să-şi dea neavi-

zat cu părerea, contribuind la pre-
lungirea conflictului. Fiindcă aces-
ta are o lungă gestaţie. Neregulile
Comisiei locale Gherceşti pentru
stabilirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor sunt realmente de
luat în seamă şi despre ele, slavă
Domnului, s-a tot scris în cotidia-
nul nostru. Pe seama avizelor aces-
tei comisii s-au acceptat strămutări
aberante de terenuri de la Piscu
Vechi, Izvoare şi Seaca de Pădure,
anulate în instanţele de judecată. Dar
ce să ne mai mirăm, atâta vreme
cât prin răspunsul 4054/2010 către
Judecătoria Craiova, Comisia loca-
lă Gherceşti comunica încheierea
unui protocol de predare-primire a
terenurilor cu SCDA Şimnic. Un
fals clar ca lumina zilei. Perturba-
rea activităţilor de sezon ale SCDA
Şimnic de către Ion Şerban trebuia
sancţionată, fiindcă întreg tărăbo-
iul s-a derulat pe un domeniu pu-
blic al statului, apărat de lege aido-
ma unui domeniu privat. Procedu-
ra administrativă de reconstituire a
dreptului de proprietate şi punere în
posesie a numiţilor Dumitrescu F.
Maria şi Dumitrescu F. Radu s-a
derulat în temeiul unei hotărâri de
validare anulate de instanţele jude-
cătoreşti. La ora de faţă, numitul Ion
Şerban nu are vocaţia de a revendi-
ca vreun drept de procurator, atâta
vreme cât starea de lucruri este cea
descrisă mai sus. Într-o zi, nu ex-
cludem, s-ar putea să devină şi pro-
curatorul celor menţionaţi, dar şi
altceva. Ceea ce nu e de dorit.
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“Programul Prima Casã se bu-
curã de un succes enorm în rân-
dul clienþilor încã de la lansare.
Numãrul cererilor s-a menþinut
într-un ritm constant de la înce-
putul anului, astfel cã volumul to-
tal al solicitãrilor de credite depuse
a ajuns sa depãºeascã semnifica-
tiv suma pe care BCR o mai are la
dispoziþie. Ne dorim sã-i ajutam în
continuare pe români sã-ºi înde-
plineascã visul de a avea propria
locuinþã. Opþiunea noastrã  de a
continua creditarea în cadrului Pro-
gramului Prima Casã în moneda
naþionala urmeazã. Atât recoman-
dãrile Bãncii Naþionale a României
cu privire la încurajarea creditãrii
în lei, cât ºi dorinþele clienþilor, ale
cãror solicitãri de creditare în mo-
neda naþionalã sunt tot mai nume-
roase, pe fondul unei tot mai mari
popularizãri a riscului valutar asu-
mat în cazul împrumuturilor în altã

Banca Comercialã Românã (BCR) se pre-
gãteºte sã înceapã acordarea de credite în lei
în cadrul Programului Prima Casã. BCR a
primit în cadrul acestui program o sumã su-
plimentarã în valoare de 45 de milioane de

euro pe care intenþioneazã sã o acorde numai
sub formã de credite în lei imediat ce legisla-
þia care reglementeazã Programul Prima Casã
va permite bãncilor sã îºi completeze ºi/sau
modifice ofertele iniþiale de finanþate.

Alte 45 de milioane de euro pentru
Programul Prima Casã

monedã decât cea în care realizea-
zã venitul”, a declarat Ioana Mi-
hai, ºef departament Credite Ga-
rantate, BCR.

Pânã în prezent,
peste 30.000 de credite

BCR a acordat, pânã în pre-
zent, circa 30.000 de credite în
cadrul Programului Prima Casã,
în valoare de aproximativ 1,2
miliarde de euro. Regiunea cea
mai activã în Programul Prima
Casã este Bucureºti, a cãrei cotã
în volumul total de credite acor-
date a crescut la 45% în a patra
etapã a Programului Prima
Casã, faþã de cota aferentã în
prima etapã a programului
(36%). Pe lângã Bucureºti, ur-
mãtoarele ºase cele mai atracti-
ve judeþe active în programul
Prima Casã au fost Timiº, Cluj,
Iaºi, Constanþa, Braºov ºi Sibiu. Pri-

mul pas pe care trebu-
ie sã îl facã o persoa-
nã care doreºte sã
achiziþioneze o locuin-
þã prin programul Pri-
ma Casã este sã vinã
la bancã, chiar dacã nu
a gãsit încã locuinþa de
care are nevoie. Con-
silierii bancari îi vor
prezenta detalii privind
creditul, documentele
necesare pentru dosa-
rul de credit, valoarea
estimatã preliminarã a

creditului ºi rata lunarã de platã.

Garantat parþial de FNGCIMM
Creditul este garantat parþial de

Fondul de Garantare a creditelor
pentru IMM (FNGCIMM), garan-
þia emisã de FNGCIMM, în numele
ºi în contul statului, având valoare

determinatã, iniþial egalã cu 50%
din valoarea creditului acordat.
Potrivit legii, clientul are de achitat
un comision de gestiune de 0,49%
datorat FNGCIMM aplicat la va-
loarea finanþãrii garantate – deci la
jumãtate din valoarea acordatã a
creditului. În cazul în care clientul
solicitã din partea FNGCIMM o
promisiune de garantare, va plãti
un comision unic de analizã a pro-
misiunii de garantare de 0.15% din
valoarea promisiunii de garantare.
Valabilitatea promisiunii de garan-
tare este pe perioada de construc-
þie, dar nu mai mult de 18 luni.

MARGA BULUGEAN

Amfiteatrul Colegiului Naþional
“ªtefan Odobleja” din Craiova a
gãzduit, ieri, o lecþie deschisã de
informare ºi prevenire în scopul
reducerii cererii de droguri ºi de
prevenire a infracþiunilor, desfã-
ºuratã în cadrul proiectului edu-
cativ “Da vieþii, Nu drogurilor”,
la care au luat parte atât elevii, cât
ºi profesorii unitãþii de învãþã-
mânt. De asemenea, la eveniment
au participat ºi reprezentanþi ai
Agenþiei Naþionale Antidrog – Cen-
trul de Prevenire Evaluare ºi Con-
siliere Antidrog din judeþul Dolj,
Inspectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj, Poliþiei locale Craiova,
Serviciului Regional de Poliþie
Transporturi Craiova ºi Inspecto-
ratului de Jandarmi al Judeþului
Dolj, care i-au informat pe elevi
la ce riscuri se supun atunci când
aleg sã consume droguri sau sub-
stanþe etnobotanice ºi i-au sfãtuit
sã nu se lase atraºi în plasa aces-
tui viciu periculos.

“Scopul acþiunii pe care o des-
fãºurãm astãzi este acela de a vã
informa cum sã preveniþi consumul
de droguri ºi de etnobotanice – sub-
stanþe care circulã peste tot în ulti-
ma vreme ºi pe care sunt convins
cã muþi dintre voi le-aþi vãzut într-o

împrejurare sau alta. De asemenea,
sunt convins cã mulþi dintre voi
cunoaºteþi chiar persoane care co-
mercializeazã sau consumã astfel de
substanþe, tocmai de aceea vã atrag
atenþia cã trebuie sã fiþi stãpâni pe
voi ºi, din curiozitate sau teribilism,
sã nu vã lãsaþi atraºi de acest viciu
care poate duce chiar ºi a moarte.
Trebuie sã vã gândiþi de fiecare datã
la consecinþe!”, i-a sfãtuit pe elevi
Constantin Chirea, preºedintele Su-
cursalei Regionale Sud-Vest Olte-
nia a Asociaþiei Alianþa Internaþio-
nalã Antidrog.

În cadrul acþiunii, elevii au vizio-
nat un film sub genericul “Unde-i
lege nu-i tocmealã”, în care au fost
prezentate mai multe tipuri de in-
fracþiuni, precum ºi ipostazele în
care o persoanã se poate afla: cea
de infractor ºi cea de victimã.

Lecþia deschisã de prevenire a
consumului de droguri s-a încheiat
tot cu un sfat din partea autoritãþi-
lor: “Dacã aveþi un coleg care con-
sumã droguri, sã ºtiþi cã îi faceþi un
bine dacã informaþi autoritãþile. Sã
nu vã gândiþi cã veþi fi priviþi ca niºte
turnãtori, ci gândiþi-vã cã ajutaþi un
coleg care de la o simplã curiozita-
te poate ajunge chiar la moarte”.

ALINA DRÃGHICI

Elevii învaþã sã spunã
“Nu” drogurilor

 „Examenul de primire în profesie pentru
dobândirea calitãþii de avocat stagiar ºi pentru
persoanele care au susþinut examenul de defi-
nitivat în alte profesii juridice se va desfãºura
în perioada 8-19 octombrie 2012, conform
urmãtorului calendar: luni, octombrie – pro-
ba scrisã tip grilã pentru candidaþii care vor
dobândi calitatea de avocat stagiar; miercuri,
17 octombrie – proba scrisã la disciplinele
Drept civil ºi Drept procesual civil (douã teze
distincte), pentru toþi candidaþii; joi, 18 octom-
brie – proba scrisã la disciplina Organizarea ºi
exercitarea profesiei de avocat, pentru toþi can-
didaþii; vineri, 19 octombrie – proba scrisã la
disciplinele Drept penal ºi Drept procesual pe-
nal (douã teze distincte), pentru toþi candidaþii.

Trebuie spus cã examenul este unul care
se susþine în mod unitar în cadrul I.N.P.P.A.,
prin Centrele teritoriale ale acestuia. Candidaþii
care au depus cererile de înscriere la examen
la Barourile Dolj, Gorj, Mehedinþi Olt, Argeº,
Teleorman ºi Vâlcea au fost arondaþi pentru
susþinerea examenului la Centrul teritorial Cra-

iova, cel mai puternic din þarã”, a declarat vi-
cepreºedintele Comisiei Naþionalã de Examen,
prof. univ. dr. Ion Turculeanu, avocat, di-
rectorul Centrului Teritorial Craiova al INPPA
ºi decanul Baroului Dolj.

”Nu am avut nici un incident,
nici mãcar o încercare de fraudã”

259 de candidaþi s-au înscris pentru a obþi-
ne titlul profesional de avocat stagiar ºi 24 pen-
tru primirea în profesia de avocat definitiv.
„Pentru avocaþii definitivi sunt douã probe.
Prima constã într-un examen tip grilã, care
este eliminatoriu ºi cuprinde o sutã de între-
bãri. Candidaþii care rãspund corect la mai mult
de 70 de întrebãri din cele 100 intrã în a doua
probã, care are, la rândul ei, alte trei subprobe
pe care vi le-am enumerat mai sus”, a mai
spus decanul Baroului Dolj, Ion Turculeanu.

Regulamentul de examen, tematica ºi biblio-
grafia sunt cele aprobate prin Hotãrârea nr. 04/
2011 din 8 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R.,
republicatã conform art. III din Hotãrârea nr.

357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. ºi sunt
publicate pe pagina de web a U.N.B.R.
(www.unbr.ro), precum ºi pe cea a Baroului
Dolj (www.barouldolj.ro). Cu 24 de ore îna-
inte de data examenului, s-a afiºat repartizarea
pe sãli a candidaþilor pe site-ul INPPA si la lo-
curile de desfã’urare a examenului. Accesul în
sala de examen cu mijloace electronice de co-
municare sau de informare, sau care permit
comunicarea sau informarea, indiferent de
natura acestora (telefoane mobile, pda-uri,
notebook-uri) a fost interzis. Examenul s-a
desfãºurat fãrã nici un incident:

„Pe mãsurã ce examenul persevereazã în a
fi unul foarte serios ºi candidaþii dau dovadã de
responsabilitate. Nu am avut nici un incident,
nici mãcar o încercare de fraudã, ceea ce îmi
dovedeºte cã sunt responsabili ºi chiar îºi do-
resc sã participe aceastã meserie”, a mai spus
Ion Turculeanu. Doar nouã contestaþii la ba-
remul probei de examen au fost depuse pânã
ieri, 9 octombrie a.c., ora 15.00, la sediul Cen-
trului Teritorial Craiova din incinta Baroului Dolj.
Rezultatul va fi afiºat pânã vineri, la ora 15.00,
luându-se în calcul ºi rezultatul contestaþiilor.

MARIN TURCITU

Luni, 7 octombrie a.c., a avut loc examenul de primire în profesia de avocat ºi
admitere în cadrul Institutului Naþional pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Avoca-
þilor – INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) ºi de primire
în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte
profesii juridice.  259 de absolvenþi, din ºapte judeþe, s-au prezentat la ora 8.00
la sediul Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Administrative din cadrul Universitãþii „Spiru
Haret” din Craiova, unde s-a desfãºurat concursul. Marþi, pânã la 15.00, cei nemul-
þumiþi au avut timp sã depunã contestaþii. Vineri vor afla ºi rezultatul.

Peste 250 de persoane susþin, la Craiova,Peste 250 de persoane susþin, la Craiova,Peste 250 de persoane susþin, la Craiova,Peste 250 de persoane susþin, la Craiova,Peste 250 de persoane susþin, la Craiova,
examenul de primire în profesia de avocatexamenul de primire în profesia de avocatexamenul de primire în profesia de avocatexamenul de primire în profesia de avocatexamenul de primire în profesia de avocat
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Manifestarea, gânditã ca o zi
dedicatã românilor din Timoc, a
debutat chiar cu inaugurarea
sediului Asociaþiei Studenþilor
Timoceni din Craiova. Situatã
pe bulevardul „1 Mai”, mai
precis în incinta Facultãþii de
Medicinã, noua „casã” i-a
reunit laolaltã pe studenþii veniþi

sã studieze la Craiova ºi pe
sponsorii AST. „Astãzi este o zi
foarte importantã. Deschidem
aici prima casã a românilor din
Timoc pe care am primit-o de
la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova, cu
ajutorul domnului rector Ion
Rogoveanu. A trecut un an de
când noi desfãºurãm activitãþile
legate de promovarea culturii ºi
identitãþii româneºti ºi aici în
România, dar ºi în Serbia. Am
reuºit în acest rãstimp sã ne
strângem ºi sã facem cât multe
lucruri bune pentru românii din
Timoc”, a declarat Alexandru
Najdanovici, preºedintele
Asociaþiei Studenþilor Timoceni
din Craiova.
„ Este nevoie ca eforturile sã fie
conjugate ºi strânse într-un
mãnunchi”

Extrem de interactivã a fost
dezbaterea organi-
zatã în Sala Mare a
Consiliului Judeþean
Dolj. În prezenþa
unui numãr foarte
mare de partici-
panþi, tema discu-
þiei s-a centrat pe
„Viitorul identitãþii
ºi culturii româ-
neºti în Timoc”. În
acest context, s-au
dezbãtut problemele
comunitãþii din
Timoc, precum ºi
probleme legate de
viitorul organizaþii-

Românii din TRomânii din TRomânii din TRomânii din TRomânii din Timoc, primiþi cu braþeleimoc, primiþi cu braþeleimoc, primiþi cu braþeleimoc, primiþi cu braþeleimoc, primiþi cu braþele
deschise la Craiovadeschise la Craiovadeschise la Craiovadeschise la Craiovadeschise la Craiova

Asociaþia Studenþilor Timoceni
din Craiova, în parteneriat cu Aso-
ciaþia pentru Culturã a Românilor-
Vlahilor din Serbia, cotidianul re-
gional „Cuvântul Libertãþii” ºi Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” din Craiova au or-
ganizat, ieri, la Craiova, manifes-
tarea intitulatã „Românism: trecut,

prezent ºi viitor”. A fost o ocazie
atât pentru studenþii din Timoc, cât
ºi pentru autoritãþile judeþene sã-ºi
împãrtãºeascã gândurile de priete-
nie reciprocã ºi planurile pentru vi-
itor. Tot de ieri, românii din Timoc
au, la Craiova, un sediu funcþional,
care le stã la dispoziþie pentru o mai
bunã integrare.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

lor, asociaþiilor ºi ONG-urilor
din Serbia. De altfel, legãturile
de prietenie, vechi de sute de
ani între românii aflaþi de o
parte ºi de alta a Dunãrii, au
reprezentat liantul întâlnirii de
ieri. Readucând în actualitate
situaþia românilor din Timoc,
preºedintele Consiliului Jude-

þean Dolj a þinut sã-i asigure pe
cei prezenþi în salã de sprijinul
pe care îl vor primi întotdeauna
din partea doljenilor. „Sunt
onorat sã fiu astãzi aici ºi mi-
am dorit foarte mult sã fiu
prezent la aceastã întâlnire. Am
fost la curent de-a lungul
timpului cu manifestãrile care
au avut loc fie în þarã, fie în
strãinãtate. Din când în când
m-am mai întâlnit cu lideri ai
prietenilor ºi fraþilor noºtri ºi
am transmis mesajul nostru de
prietenie ºi de frãþie. Cu cât
trece vremea, cu atât simt cã
se strâng aceste legãturi ºi cu
atât mai multã nevoie este ca
eforturile sã fie conjugate ºi
strânse într-un mãnunchi”, a
spus Ion Prioteasa.
Studenþii din Timoc, lãudaþi
pentru implicare

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj i-a lãudat pe

reprezentanþii studenþilor
pentru implicarea în activitãþi
de promovare a românismului
din Timoc. „Îmi face mare
plãcere sã constat, pe de o
parte, faptul cã la aceastã
întâlnire participã foarte mulþi
studenþi, ceea ce este un lucru
foarte bun ºi, de asemenea, cã
la apelul care a fost lansat au
rãspuns foarte multe personali-
tãþi. Asta înseamnã cã sunteþi
importanþi, iar ceea ce faceþi
dumneavoastrã facei cu inima
ºi sufletul ºi are un rãspuns ºi
din partea noastrã. Asta
înseamnã cã nu am încetat
niciodatã sã vã iubim, deºi
poate nu am gãsit întotdeauna
cele mai bune cãi sã ajungem
la dumneavoastrã, dar cred cã
este un moment în care sunã
goarna sã se
strângã toatã
suflarea ºi tot ceea
ce înseamnã trãire
româneascã
indiferent unde se
aflã în lume”, a
mai spus Ion
Prioteasa.
Autoritãþile
doljene, receptive
la problemele
comunitãþii

Subliniind faptul
cã autoritãþile din
România sunt la
curent cu proble-
mele pe care le
întâmpinã cei aflaþi de cealaltã
parte a Dunãrii, Cristian
Burada, directorul de cabinet al
prefectului de Dolj, a transmis
mesajul sãu de apropiere faþã
de românii din Timoc. „Institu-
þia prefectului este deschisã
tuturor românilor ºi facem tot
ce ne stã în putinþã ca o parte

din problemele cu
care vã confruntaþi,
în sensul pãstrãrii
identitãþii limbii, sã
fie rezolvate. Toate
probleme pe care le
aveþi sunt cunoscu-
te. Toate aceste
prezenþe nu fac
decât sã vã confir-
me dumneavoastrã
cã vã iubim, cã vã
înþelegem ºi cã
facem tot ce ne stã
în putinþã sã ne
rãmâneþi fraþi”, a
declarat acesta.

„Suntem îngropaþi, dar ne
trebuie ajutor”

Boian Barbucici, liderul
Asociaþiei „Iniþiativa Româneas-
cã” de la Brestovac, le-a
împãrtãºit autoritãþilor doljene
despre modul în care cei peste
300 de mii de români din
regiune se încãpãþâneazã sã
vorbeascã limba pe care au
pomenit-o din strãmoºi. „Ne
bucurãm sã vedem cã se miºcã
lucrurile ºi practic ne ridicãm
din cenuºã, ne pãstrãm identita-
tea. Poporul românesc din

Timoc este împãrþit. În Timoc
sunt 300 de mii de români.
Avem copii care nu vorbesc
deloc limba românã, limba am
pãstrat-o de la bunicii noºtri.
Dacã pierdem limba, pierdem
tot. Suntem îngropaþi, dar ne
trebuie ajutor, trebuie sã
apropiem relaþiile care sunt
pierdute cu þara noastrã. Avem
nevoie de susþinere, sã facem o
legãturã strânsã. Trebuie sã ne
pãstrãm identitatea, e nevoie de
susþinerea þãrii-mamã, iar fãrã
ajutor nu putem reuºi. Numai
cu studenþii putem sã pãstrãm
identitatea noastrã”, a spus
Boian Barbucici, cerând, în
final, sprijin pentru a fi asigura-
tã identitatea culturalã a româ-
nilor din Valea Timocului.
Biblioteca de la Negotin, o
speranþã în plus

În aºteptarea unei ºcoli în
limba românã în satele din
Timoc, ºi-a fãcut apariþia, la

Negotin, o bibliotecã în care se
gãsesc volume scrise în limba
românã, graþie unui proiect al
Bibliotecii Judeþene „ Alexandru
ºi Aristia Aman” din Craiova.
Ramona Pau, reprezentantul
bibliotecii craiovene la întâlni-
rea de ieri, a vorbit cu speranþã
despre viitorul aproprierii
relaþiilor dintre Craiova ºi
comunitatea de români din
Timoc: „Avem o bibliotecã la
Negotin ºi prezenþa delegaþiei
bibliotecii la aceastã manifesta-
re justificã sprijinul pe care
instituþia noastrã îl aduce

comunitãþii româneºti
din Timoc prin activi-
tãþi de solidaritate
menite sã demonstreze
apartenenþa la poporul
român. Trebuie sã fim
optimiºti sã arãtãm cã
suntem uniþi ºi sã
desfãºurãm activitãþi
culturale. Biblioteca
Judeþeanã va susþine în
continuare comunitatea
româneascã din
Timoc”.
Instantanee surprinse
pe Valea Timocului

Manifestarea s-a
bucurat de prezenþa

unor invitaþi speciali, printre
care Anca Tãnasie, prodecanul
Facultãþii de Economie ºi
Administrarea Afacerilor, Tudor
Nedelcea, cercetãtor la Institu-
tul de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu-Plopºor”,
scriitorul Ilarie Hinoveanu,
Gabriela Rusu-Pãsãrin, realiza-
tor de emisiuni la Radio „Olte-
nia” Craiova ºi Dan Lupescu,
director fondator al revistei
”Lamura”.

Ziua s-a încheiat cu vernisa-
jul expoziþiei de fotografie
„Timocul din inima mea”. Pe
simeze au fost expuse peste 50
de instantanee, surprinse de
fotograful timocean Zaviºa
Jurj, preºedintele Asociaþiei
pentru Culturã a Românilor-
Vlahilor din Serbia. Expoziþia
poate fi vizitatã pe parcursul
mai multor zile, fiind gãzduitã
în Sala „ªtefan Ciuceanu” a
Muzeului Olteniei (strada
„Madona Dudu” nr. 14).
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„Am privit la modul foarte
serios, de la bun început,
lucrurile…”

- Existenţa unei corale pe lân-
gă o Facultate de Medicină este
un fapt mai puţin obişnuit... Am
putea-o vedea mai degrabă în
cadrul unei Facultăţi de Teolo-
gie! Căci îţi vine cu greu a cre-
de că mediciniştii au talent mu-
zical şi, mai mult, au atâta pa-
siune încât ani de-a rândul să
participe la repetiţii, să susţi-
nă concerte în ţară şi în străi-
nătate, ba, mai mult, să obţină
trofee la concursuri. Cum de a
avut atât succes şi trăinicie ide-
ea dvs. din 1972, de a înfiinţa
corala Facultăţii de Me dicină
din Craiova?

- În 1972 mi-am început activi-
tatea ca asistent la Facultatea de
Medicină din Craiova, care se în-
fiinţase în 1970, deci în momentul
acela existau trei ani de studii. Şi
fiindcă eu mai avusesem activitate
dirijorală şi mai-nainte, ajuns aici
am considerat că este normal să
încerc să înjgheb un cor alcătuit
din studenţi ai Facultăţii de Medi-
cină. Şi atunci am procedat la efec-
tuarea unei selecţii, dacă nu e prea
pretenţios cuvântul, vizând în pri-
mul rând anii I şi al II-lea şi mai
puţin anul al III- lea.  Am găsit
aproape 80 de studenţi din rândul
acestora şi am început repetiţiile.
Ne întâlneam de două ori pe săp-
tămână, după ora 8.00 seara, fi-
indcă n-aveam altă variantă, trebuia
respectat programul de şc oală.
Vremea a trecut, în timp s-au ivit
obligaţii morale, să zic aşa, de par-
ticipare pe de o parte la festivaluri
şi concursuri pe linie studenţească
– noi reprezentam atunci centrul
universitar Craiova, pe de altă par-
te concursuri care vizau judeţele
şi atunci reprezentam Doljul. Anii
au trecut unul după altul… Cred
că faptul că ne-am aflat împreună,
eu şi studenţii, a dus la eliminarea

În 1985, la iniţiativa Universităţii din Leipzig, corala
a participat la concertul susţinut la Neues Gewandhaus.

Concert coral de muzică sacră, astă-seară, la Filarmonica „Oltenia”

Dacă în 2010 motive financiare nu i-ar fi îm-
piedicat susţinerea activităţii, Corala Univer-
sităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova ar
fi împlinit, în această lună, 40 de ani de exis-
tenţă. Ar fi continuat să reprezinte un fenomen
extraordinar şi unic, căci a fost şi a rămas sin-
gura corală de studenţi medicinişti din ţară.

Numele ei e sinonim însă şi astăzi cu cel al
dr. Valentin Cîrlig, care, pe lângă profesia me-
dicală şi academică, a desfăşurat o susţinută
activitate de dirijor amator. În 1972 a avut ini-
ţiativa înfiinţării acestei corale, care a dus fai-
ma talentului muzical al mediciniştilor craio-
veni nu doar în ţară, ci şi în străinătate, mai
ales în perioada unui regim în care rar răzbă-
teau peste hotare talentele artistice ale stu-
denţilor, indiferent de activitate a pe care o

desfăşurau extra-curricular.
Cei 50 de ani de activitate dirijorală ai prof.

univ. dr. Valentin Cîrlig sunt sărbătoriţi printr-
un concert coral de muzică sacră susţinut, astă-
seară, de la ora 19.00, de Corala Academică a
Filarmonicii „Oltenia”. „Şi bucurie, şi triste-
ţe” îşi află locul în sufletul maestrului, după
cum mărturiseşte, la acest moment aniversar…
Programul concertului include creaţii de J.S.
Bach, J. Haydn, S. Rahmaninov, P.I. Ceaikov-
ski, N. Rimski-Korsakov ş.a., dar şi lucrări din
repertoriul românesc (Gavriil Musicescu, Ni-
colae Lungu, Dumitru Georgescu-Kiriac, Mi-
hail Bârcă, Alexandru Racu), cărora li se ală-
tură o compoziţie a dirijorului Valentin Cîrlig.
Preţul unui bilet este 10 lei (5 lei pentru elevi,
studenţi, pensionari).

Membrii coralei au fost selectaţi din rândul studenţilor cu bune
rezultate profesionale. Aşa se explică de ce mai bine de 100 de cadre
didactice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, de la
preparatori la profesori universitari, au cântat în acest cor.

Printre cei care îşi poartă cu drag statutul de membru al Coralei
UMF Craiova se numără prof. univ. dr. Ion Georgescu – reputat
chirurg, prof. univ. dr. Gabriel Găman, dr. Constantin Ecobici – fost
director al Direcţiei Publice de Sănătate Dolj, conf. univ. dr. Viorela
Enăchescu, conf. univ. dr. Andrei Tica – medic primar ginecolog, dr.
Claudiu Stamatescu – fostul medic al echipei de fotbal Universitatea
Craiova, dr. Maria Moţa – cunoscut diabetolog, prof. univ. dr. Dan
Anuşca.

Profesionalismul şi dăruirea maestrului, dar şi repertoriul abordat
în cadrul coralei i-au atras însă, de-a lungul timpului, şi pe studenţii
altor facultăţi: Ionuţ Ilicevici – fostul chitarist al trupei „Redivivus”,
actualmente al trupei „Magazinul de Muzică”, Andreea Păduraru –
cunoscut regizor de film din Bucureşti, ing. Dan Stoica, preot Viorel
Dica şi mulţi alţii.
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oricărui factor care să ne organi-
zeze, ne-am organizat singuri.

- Povestit de dvs., totul pare
firesc şi fără nici un fel de ob-
stacol întâmpinat în aceşti ani.
A fost atât de simplu să ţineţi
în viaţă acest cor?

- Ştiţi, neaşteptat, lucrul acesta
a fost totuşi cu putinţă,  fiindcă,

deşi, din păcate, educaţia muzica-
lă în şcoală – acolo unde ea ar tre-
bui să înceapă la modul solid – este
aşa cum este, s-au găsit, cum spu-
neam, suficienţi studenţi care să
ac cepte ideea. Noi am privit la
modul foarte serios, de la bun în-
ceput, lucrurile, mă refer inclusiv
la repertoriu. Apoi, s-au ivit oca-
ziile menţionate, care au constituit
de fiecare dată un stimul pentru
noi. Mai apoi, începând din 1982,
când am aniversat zece ani, am
primit din partea Uniunii Compo-
zitorilor din România o adresă, să-
i spun, în care se menţiona că ne
va patrona corul. Iniţial am crezut
că e o treabă formală, însă până la
urmă patronajul acesta s-a concre-
tizat cum nu se poate mai bine,
adică Uniunea Compozitorilor ne-
a organizat în fiecare an un con-
cert la Ateneul Român.  Am fost
singurul cor de amatori care, ani

buni, a cântat la Ateneul Român.
Avem un fel de stagiune…
„M-am gândit la o profesie care
să îmi asigure pâinea, muzica a
rămas pe planul al doilea”

- Aţi urmat studii muzicale,
alături de cele liceale, benefici-
ind de îndrumarea dirijorilor,
compozitorilor şi profe sorilor
Mihail Bârcă, Constantin Baciu
şi Ioan Alexandrescu. În Bănie
aţi frecventat cursuri de pian şi
vioară, la Şcoala Populară de
Artă, unde aţi fost coleg cu ma-
estrul Alexandru Racu. De ase-
menea, aţi avut preocupări com-

ponistice în domeniul muzicii
corale, fiind distins cu o diplo-
mă specială de Uniunea Com-
pozitorilor din România. Cu toa-
te acestea, n-aţi ales o carieră
ca muzician, ci Medicina. Care
au fost motivele, ce a decis în
favoarea celei din urmă?

- Eu sunt din Basarabia şi am
venit de-acolo în condiţii absolut
neconvenabile, aşa cum se întâm-
plă în timpul războiului. În mod
permanent s-a pus problema su-
pravieţuirii în ceea ce priveşte ziua
de azi şi de mâine… Pentru moti-
vul acesta eu am început un soi de
educaţie muzicală mult mai târziu
decât poate ar fi trebuit. Şi atunci
m-am gândit la o profesie care să
îmi asigure pâinea şi muzica a ră-
mas pe undeva pe planul al doilea,
dar fără ca planul al doilea acesta
să fie foarte îndepărtat de profesia
în sine. Am beneficiat, într-adevăr
– şi nu numai eu, generaţia mea, ci

şi generaţii dinainte şi după – în
perioada aceea, la Şcoala de Artă,
de îndrumarea numelor pe care le-
aţi menţionat. Erau muzicieni cu o
pregătire absolut solidă. Mihai Bâr-
c ă terminase Conservatorul la
Mosc ova, Constantin Bac iu –

Schola Cantorum la Paris, Ioan Ale-
xandrescu era un reputat organi-
zator, între altele. Erau, vreau să
spun, nişte oameni de muzică de
la care chiar dacă nu voiai tot tre-
buia să înveţi ceva. Foarte mulţi
dintre cei care au învăţat atunci la
Şcoala Populară de Artă au făcut
cu mult succes, ulterior, profesie
în muzică.

- Dacă altele ar fi fost condi-
ţiile de început, aţi fi ales ace-
laşi drum?

- Mi-e greu să spun acum… Dar
probabil că tot aşa aş fi făcut, fiind-
că am mai avut în cap o idee, care
nu ştiu cât de sănătoasă este… Eu
zic că muzica trebuie să o faci fără
obligaţii, ci să o faci… pur şi sim-
plu! Adică să nu îţi câştigi existenţa
din muzică. Zic… Poate greşesc,
dar aşa am gândit eu.
„Am rezistat ani de-a rândul
scoţând, fiecare dintre noi,
bani din buzunar”

- Din păcate, în 2010, obsta-
cole  f inanciare  au făcut ca
această singură corală de stu-
denţi medicinişti din ţară să îşi
înceteze activitatea. Care este
situaţia: v-aţi mai întâlnit până

în prezent pentru a cânta, aţi
renunţat definitiv sau căutaţi
soluţii pentru a continua acest
fenomen extraordinar?

- A fost un moment aproape aş
zice trist acel an în care, vrând-
nevrând, a trebuit să ne luăm la
revedere. Problemele de ordin ma-
terial – lucru poate banal la prima
vedere, dar obligatoriu altfel în exis-
tenţa fie şi a unui cor de amatori –
ne-au determinat să încetăm acti-
vitatea. Fiindcă nu poţi să faci re-
petiţii fără să ştii că o să finalizezi
în vreun fel activitatea asta. Ori a
finaliza înseamnă să te duci unde-
va, să fii cazat, iar lucrurile astea
costă mult. Ideea de sponsor la noi
nu a mers, fiindcă e vorba realmen-
te de sume mari. Am rezistat ani
de-a rândul scoţând, fiecare dintre
noi, bani din buzunar. Câteodată
am mai avut câte un sprijin de ici,
de colo. Dar în momentul în care
viaţa s-a scumpit, aşa cum ştim,
ne-am dat seama că buzunarele
noastre nu mai suportă pretinsele
cheltuieli şi atunci, cum spuneam,
cu părere de rău, dar prieteneşte,
ne-am luat la revedere. Altfel, ne
mai întâlnim, ne aducem aminte…
Însă o activitate în sine n-aş mai
putea spune că există de-atunci,
din 2010.
În programul concertului – piese
cântate, de-a lungul timpului,
de corala mediciniştilor

- Împlinirea a 50 de ani de
activitate dirijorală şi a 40 de
ani de la înfiinţarea coralei me-
diciniştilor craioveni va fi mar-
cată printr-un concert de  mu-
zică sacră, pe care îl veţi susţi-
ne alături de Corala Academi-
că a Filarmonicii „Oltenia” şi
în care se vor interpreta şi cre-
aţii ale dvs. Ce se ntimente vă
încearcă?

- Ce pot să spun… Şi bucurie,
şi tristeţe, într-un fel. A fost o ini-
ţiativă foarte frumoasă, aş putea să
spun, a Filarmonicii „Oltenia”, care
m-a şi surprins. Dat fiind că acest
cor al nostru nu mai există (exact
în aceas tă lună octombrie am fi
împlinit 40 de ani!), am încercat –
şi am reuşit, până la urmă – ca în
programul de concert pe care o să-
l susţină Corala Academică a Fi-
larmonicii „Oltenia” să fie incluse

Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:Dr. Valentin Cîrlig:
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Valentin Cîrlig s-a născut la 16 iunie 1938, în
comuna Nisporeni, judeţul Lăpuşna, din Basarabia,
iar în 1961 a absolvit Facultatea de Medicină din
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila” din Bucureşti. Este doctor în Medicină, pro-
fesor universitar consultant şi conducător de doc-
torat în cadrul Departamentului de Farmacologie al
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Sub coordonarea sa, Corala Facultăţii de Medi-
cină a desfăşurat o activitate permanentă, partici-
pând la diverse festivaluri şi concursuri naţionale şi
obţinând, de fiecare dată, rezultate notabile: titlul de
laureat la mai multe ediţii ale Festivalului Naţional
de Artă Studenţească, trofeul Concursurilor „D. G.
Kiriac”, „I. Vidu”, „C. Porumbescu”, „I. Velcea-
nu”. Corala a susţinut concerte în toate centrele
universitare ale ţării şi s-a afirmat şi cu prilejul unor
turnee întreprinse în străinătate: Iugoslavia, Ceho-
slovacia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia.

În 1985, la iniţiativa Universităţii din Leipzig, Cora-
la Facultăţii de Medicină din Craiova a avut onoarea
de a participa la concertul susţinut la Neues Gewan-
dhaus, în cadrul căruia s-a celebrat tricentenarul naş-
terii lui J. S. Bach şi G. Fr. Händel. În 1982, la aniver-
sarea a zece ani de activitate, Corala a beneficiat de
înaltul patronaj al Uniunii Compozitorilor şi Muzicolo-
gilor din România, sub egida căreia a fost acceptată să
concerteze anual pe scena Ateneului Român.

exclusiv piese corale pe care le-a
cântat, de-a lungul timpului, cora-
la Facultăţii de Medicină. Am avut
această… opinie şi ea a fost res-
pectată.

- V-aţi gândit, totuşi, la o reu-
niune a medicinişt ilor pe ntru
acest moment special, la posi-
bilitatea de a susţine acest con-
cert aniversar chiar împreună
cu corala dvs.?

- Reuniunea va fi, dar post-con-
cert! Era greu să omogenizezi co-
rişti ai Medicinii de diferite gene-
raţii, unii ştiau unele piese, alţii, al-
tele, mulţi dintre ei nici nu mai stau
în Craiova, sunt oameni de-acum
în toată firea, răspândiţi prin toată
ţara, cu responsabilităţi… Deci, ar
fi fost greu să-i strângi şi să faci
un program c omun.  Ideea a
existat, bineînţeles. O să fie un mic
eşantion al coralei printre coriştii
Filarmonicii şi măcar în felul acesta
corala o să fie cumva prezentă şi
pe scenă, pentru că în sală bănu-
iesc c ă vor veni mulţi din foştii
membri.

„Mereu se cheltuiesc bani
pentru cine ştie ce,
dar când e vorba de cultură…”

- Omul sfinţeşte locul se spu-
ne, iar această zicală se adeve-
reşte, încă o dată, în ceea ce vă
priveşte! La final, transmiteţi,
vă rog, un gând pentru tinerii
mediciniştii craioveni, care au
avut ori nu bucuria de a vă cu-
noaşte, dar şi pentru muzicie-
nii cu care , de asemenea,  aţi
avut până acum, sau poate nu
încă, plăcerea să împărtăşiţi
pasiunea pentru artă.

- Mediciniştilor ce le pot spu-
ne… Dacă nu mai există ceva or-
ganizat la noi, la Universitatea de
Medicină şi Farmacie, măcar gân-
dul c ă un medic trebuie să se în-
drepte spre diverse ramuri ale ar-
tei – şi eu aş pune muzica pe pri-
mul plan – să nu-i părăsească. De
profesie să-şi vadă aşa cum se
cuvine. Muzicienilor… Eu rămân
consecvent noţiunii de amator…
Amatorismul nu înseamnă însă

treabă făcută de mântuială, dar nu
mă pot include în rândul muzicie-
nilor. Numai gânduri bune şi suc-
cese le transmit. Şi poate se va
mai modific a ceva în atmosfera
în care se desfăşoară activitatea
culturală,  în general. Fiindcă me-
reu ne lovim de elementul care a
dus la întreruperea activităţii co-
ralei noas tre – aspectele materia-
le. Aici poate ar  trebui să se gă-
sească realmente soluţii. Mereu se
cheltuiesc  bani pentru cine ştie
ce, dar când e vorba de cultură
se aloc ă 0,3 din PIB. Vorba lui
Pleşu: „Nimic , virgulă ceva”.  Ori
în felul ac esta nu ştiu ce soartă o
să aibă, repet, cultura, în general,
şi muzica…

Maestrul Valentin Cîrlig a continuat să dirijeze cu
cinste corala mediciniştilor şi după 1998, când a
fost înfiinţată Universitatea de Medicină şi Farma-
cie din Craiova. Dar acest lucru s-a întâmplat doar
până în 2010… Cât priveşte repertoriul coralei, aces-
ta include lucrări ale compozitorilor români – cla-
sici şi contemporani, precum şi literatură corală
universală, din diverse perioade de creaţie.

Decembrie 1982, Filarmonica “Oltenia” - la aniversarea a 10 ani de existenţă
a coralei, cu compozitorul Laurenţiu Profeta şi prof. dr. Petre Georgescu
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Expoziţiile „Abstract” şi „Fotografia de
stradă”, vernisate azi la Cercul Militar

Lucrările cu temă abs tractă,
realizate în mono ş i în policro-
mie, sunt deosebit de interesante
atât datorită subiectelor alese şi
interpretării, c ât şi manierelor de
realizare.  «Colegii noştri arădeni
au apreciat în mod deosebit tema
aleasă de noi, mai puţin obişnui-
tă, dar mai ales modul de realiza-
re şi prezentare», a precizat col.
(r.)  Mircea Anghel – A.FIAP, pre-
şedinte al Fotoc lubului „Mihai

Dan-Călinescu”. Alături de dom-
nia sa expun Rodica Anghel, Ilea-
na Boşogea Tudor,  Bruno di Ber-
nardo,  Livia Corc oveanu, Daniel
Dragu,  Crina Duc hi,  Adriana
Opriş,  Alexandra Pănculesc u, Se-
bastian Prioteasa, Virginia Rădu-
lescu,  Anca Renghea, Anca Roşu,
Ir ina Steinbrecher,  Adrian Trică
şi Dana Tudor.

Cât priveşte expoziţia „Foto-
grafia de stradă”, aceasta cuprin-
de 26 de fotografii alb-negru şi
color c u tematic ă street photo-
graphy, realizate de opt membri ai
fotoclubului c raiovean: Mirc ea
Anghel, Rodica Anghel, Livia Cor-
coveanu, Crina Duchi, Carmen
Pădeanu, Virginia Rădulescu, Anca
Renghea şi Adrian Trică. Lucră-

rile au fost acceptate în concur-
sul lansat de Asociaţia „Bucureş-
tiul meu drag” cu ocazia Zilei
Fotografiei de Stradă, c are s-a
încheiat cu o expoziţie vernisată
pe data de 28 septembrie a.c. , la
Biblioteca Naţională a României
din Bucureşti.

«Este încă o demonstraţie a ca-
pacităţilor  creatoare şi disponibi-
lităţilor remarcabile pe care le au
fotografii craioveni în abordarea
unei palete extrem de variabile de
tematici şi genuri fotografice, fapt
remarcat atât de c olegii noştri din
ţară, cât şi cu ocazia diferitelor
saloane şi expoziţii de fotografie
la care membrii fotoc lubului nos-
tru au participat în ultima perioa-
dă»,  a adăugat Mircea Anghel.

La Galeriile de Artă ale Cercului Militar Craiova se deschid
astă-seară, ora 19.00, două expoziţii de fotografie realizate de
membrii Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”. Cea dintâi, inti-
tulată „Abstract”, a fost vernisată luna trecută la Fotoclubul Arad
şi cuprinde 63 de lucrări, realizate de 16 membri ai fotoclubului.
Cea de-a doua, „Fotografia de stradă”, reuneşte 26 de fotografii,
alb-negru şi color, acceptate în concursul lansat de Asociaţia „Bu-
cureştiul meu drag” cu ocazia Zilei Fotografiei de Stradă.

Simpozion ştiinţific naţional pe teme
de istorie şi arheologie, la Muzeul Olteniei

Departamentul de Istorie şi Re-
laţii Internaţionale al Facultăţii de
Drept şi Ştiinţe Administrative din
c adrul Uni-
versităţii din
Craiova,  în
c olab or ar e
c u Muzeul
Olteniei, Sec-
ţia   de Ştiin-
ţe Istorice şi
Arheologie a
Ac a de m ie i
Oamenilor de
Ştiinţă din
România ş i
Bib li o t e c a
Judeţeană „Alexandru ş i Aristia
Aman” organizează, sub egida Con-
siliului Judeţean Dolj, Simpozionul
ştiinţific naţional „Stat şi socie-
tate în Europa”, ajuns la cea de a
V-a ediţie.

Lucrările se vor desfăşura pe
parcursul zilelor de astăzi şi mâi-
ne, la sediul Secţiei de Istorie-Ar-
heologie a Muzeului Olteniei, pe
mai multe secţiuni: Arheologie, Is-
torie antică şi medie, Istorie mo-
dernă, Istorie contemporană, Di-

plomaţie şi Relaţii Internaţionale
şi Studii Europene. Tot aici are loc
şi deschiderea oficială – astăzi, ora

11.00.  La
prezentarea
comunică-
rilor  ş i la
d ez b a te r i
p a r t ic ip ă
spec ialiş ti
în domeniu
din Chiş i-
nău, Vidin,
Iaşi, Bucu-
reşti,  Târ-
g o v iş t e ,
Cons tanţa,

Timişoara, Sibiu, Oradea, Dr. Tr.
Severin, Târgu Jiu şi Craiova.

Cu acelaşi prilej se lansează cel
de-al patrulea volum intitulat „Stat
şi societate în Europa”, apărut în
ac est an la Editura „Cetatea de
Scaun” din Târgovişte, ce reuneş-
te comunicările susţinute în cadrul
ediţiei de anul trecut a simpozio-
nului. Programul evenimentului mai
cuprinde o excursie documentară
la Vidin, în Bulgaria, care va avea
loc vineri, 12 octombrie.

50 de ani de
activitate dirijorală
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Cancelarul german, Angela
Merkel (foto), a sosit ieri la Ate-
na, în scopul susþinerii guvernu-
lui conservator condus de An-
tonis Samaras. Este prima vizi-
tã în Grecia a cancelarului ger-
man de la debutul crizei, în 2009.
În timp ce manifestãrile anti-
austeritate erau aºteptate pen-
tru dupã-amiaza zilei, circa

6.000 de poliþiºti mobilizaþi ºi
membri antitero erau în stare de
alertã, în scopul evitãrii oricãrui
derapaj, într-un mare oraº eu-
ropean, unde manifestanþii se
antreneazã de aproape trei ani.
De altfel, o manifestare anti-
austeritate prevãzutã înainte de
anunþarea sosirii cancelarului a
reunit, luni searã, 8.000 de per-

soane la Atena. Manifestanþii ºi-
au exprimat furia contra cance-
larului, mulþi greci identificând-
o pe Angela Merkel ca vinova-
tã pentru rãul din þara lor. Prin-
cipala banderolã lipitã pe dra-
pelul german arborat în faþa Par-
lamentului conþinea urmãtorul
text: „Angela, nu eºti bineveni-
tã”. Ieri, aproximativ 25.000 de
oameni au protestat la Atena
faþã de vizita cancelarului ger-
man, o manifestaþie marcatã de
violenþe. Grupuri de protestatari
au aruncat cu pietre, cu sticle
incendiare ºi s-au luat la bãtaie
cu agenþi ai forþelor de ordine,
care au utilizat gaze lacrimoge-
ne. Vizita Angelei Merkel, pri-
ma de la debutul crizei, are o
simbolisticã nefastã pentru omul
de pe stradã, care o considerã
responsabilã pentru standardul
scãzut de viaþã, pentru intransi-
genþa sa. Într-o þarã epuizatã de
trei ani de crizã în cascadã, An-
tonis Samaras încearcã sã im-
punã un nou trend austeritãþii,
în numele menþinerii þãrii în zona
euro. Într-un interviu pentru pre-
sa germanã, sãptãmâna trecu-
tã, Samaras a sunat alarma în
privinþa þãrii sale, unde rata
ºomajului este 24% ºi unde ac-
tualitatea este dominatã de
scandaluri de corupþie ºi sinuci-

deri, în timp ce întreprinderile îºi
închid porþile în fiecare zi. Po-
trivit acestuia, „coeziunea socia-
lã” greacã este „pusã în peri-
col” prin creºterea ºomajului,
cum a fost cazul Germaniei la
sfârºitul Republicii de la Wei-
mar, care a dus la ascensiunea
lui Hotler la putere. Antonis Sa-
maras pledeazã pentru prelungi-
rea timpului necesar (4 ani în loc
de 2) pentru aplicarea unui pa-
chet de 13,5 miliarde euro eco-
nomie, cerut de creditorii þãrii ºi
încã nevotat în Parlament, soli-
citând ajutorul financiar al UE,
BCE ºi FMI. Liderul opoziþiei,
Alexis Tsipras, conducãtorul par-
tidului de stânga rasicalã Syriza,
a criticat susþinerea Angelei
Merkel faþã de un guvern de coa-
liþie care „se prãbuºeºte”. „Ceea
ce se întâmplã în þara noastrã
este fãrã precedent ºi criminal.
Programele de austeritate în curs
vor duce la colaps social. Ce va
aduce doamna Merkel pentru
calmarea grecilor? Unii spun cã
doar cuvinte, alþii aºteaptã mã-
suri de susþinere a industriilor
pentru ocuparea forþei de mun-
cã ºi, în fine, alþii se aºteaptã la
mai multã înþelegere din partea
FMI ºi BCE, doi creditori inter-
naþionali ai þãrii, case se tem de
pierderile prin datoria greacã”.

Grecia: Sub înaltã presiune,Grecia: Sub înaltã presiune,Grecia: Sub înaltã presiune,Grecia: Sub înaltã presiune,Grecia: Sub înaltã presiune,
Angela Merkel viziteazã AtenaAngela Merkel viziteazã AtenaAngela Merkel viziteazã AtenaAngela Merkel viziteazã AtenaAngela Merkel viziteazã Atena

Secretarul general al NATO, Anders
Fogh Rasmussen, a îndemnat, ieri,
Turcia ºi Siria sã „evite o escaladare”
a crizei ºi sã dea dovadã de „modera-
þie” în urma unei noi riposte, cu o zi
înainte, a armatei turce, dupã lansarea
unui obuz sirian asupra teritoriului turc.
„Noi sperãm cã cele douã þãri vor da
dovadã de moderaþie ºi vor evita o
escaladare a crizei”, a declarat Ras-
mussen în faþa presei, în deschiderea
unei reuniuni la Bruxelles a miniºtri-
lor Apãrãrii din cadrul celor 28 de state
membre NATO, inclusiv Turcia. Ras-

Rasmussen cere Turciei
ºi Siriei sã „evite o
escaladare” a crizeiPreºedintele egiptean,

Mohamed Morsi, a decis,
luni, sã amnistieze toate
persoanele care sprijinã
„revoluþia” ºi au fost arestate
de la începutul revoltei ce l-a
rãsturnat pe Hosni Mubarak
anul trecut ºi pânã în iunie
2012, când a venit la putere.
Într-un decret publicat pe
pagina sa oficialã de Facebo-
ok, preºedintele anunþã
amnistia pentru faptele
„comise pentru a sprijini
revoluþia ºi atinge obiectivele
ei în perioada de la 25 ianua-
rie 2011 pânã la 30 iunie

Morsi i-a amnistiat pe
susþinãtori i  „revoluþ iei”

2012, cu excepþia infracþiuni-
lor de omor”. „Revoluþia de la
25 ianuarie”, în timpul cãreia
sute de mii de egipteni au
protestat neobosit pentru a
cere plecarea regimului dicta-
torial al lui Hosni Mubarak, l-a
forþat pe acesta, la putere din
1981, sã demisioneze, aminteº-
te AFP. Amnistia se referã la
persoanele deja condamnate de
justiþie ºi cele încã anchetate
sau judecate, potrivit textului.
Acest decret intervine la 100
de zile dupã ce Morsi a venit la
putere, fiind primul preºedinte
egiptean ales în mod liber.

mussen a salutat „moderaþia” Anka-
rei, care „are dreptul sã se apere în
cadrul dreptului internaþional”. „Tur-
cia poate sã conteze pe solidaritatea
NATO. Avem toate planurile necesa-
re pentru apãrarea þãrii, dacã este ne-
voie”, a adãugat secretarul general al
NATO, precizând cã el sperã „sã nu
fie necesar”. Acesta a repetat poziþia
Alianþei Nord-Atlantice, care susþine
un „mesaj ferm ºi unit” din partea co-
munitãþii internaþionale adresat regi-
mului Bashar al-Assad, în vederea
unei „soluþionãri politice” a crizei.

He Guoqiang (foto), ºeful comisiei de
disciplinã a Partidului Comunist chinez, unul
dintre importanþii lideri de la Beijing, a
declarat cã „lupta nemiloasã” împotriva
corupþiei este susþinutã prin cifra de 660.000
de oficiali comuniºti pedepsiþi în ultimii cinci
ani. Astfel, Bo Xilai, fost primar al metropo-
lei Chongqing ºi ex-membru al Biroului
Politic Central, va compãrea în faþa justiþiei.
He Guoqiang, membru al Comitetului
permanent al Biroului Politic al CC al PCC, a
recunoscut cã asanarea sistemului este o
sarcinã de lungã duratã, dar nimeni nu este
imun la o eventualã tragere la rãspundere.
„Personalitãþile corupte, indiferent de rangul
lor, nu vor scãpa de pedeasã” a spus el.
Potrivit acestuia, 660.000 de directori au
fost sancþionaþi de partid în ultimii cinci ani
ºi 24.000 au fost judecaþi pentru fapte

penale. Corupþia în China este un flagel care
poate afecta legitimitatea partidului unic aflat
la putere, iar liderii acestuia îºi þin promisiu-
nea de eradicare fãrã a fi infirmaþi de fapte.
Preºedintele Chinei, Hu Jintao,
ºi premierul Wen Jiabao, au
declarat în dese rânduri cã este
vital pentru Partidul Comunist
sã elimine corupþia din rândul
cadrelor sale. Bo Xilai, aflat la
originea celui mai mare scandal
din ultimii ani din China, a fost
exclus din PCC ºi adus în faþa
instanþei, pentru a rãspunde
multiplelor acuzaþii, inclusiv
celei de „corupþie masivã”.
Soþia sa, Gu Kailai, a fost
condamnatã la moarte cu
amânare, pentru asdasinarea

unui britanic. O lunã mai târziu, Wang Lijun,
ex-braþul drept al lui Bo Xilai, a fost con-
damnat la 15 ani de închisoare pentru
defectare, corupþie ºi abuz de putere.

China: 660.000 de directori sancþionaþi pentru corupþie în cinci ani

Ban Ki-moon îndeamnã
regimul de la Damasc
sã înceteze focul

Secretarul general al ONU,
Ban Ki-moon, a îndemnat, ieri,
regimul sirian al lui Bashar al-
Assad, sã aplice o încetare
unilateralã a focului ºi le-a cerut
forþelor opoziþiei sã o accepte,
într-o conferinþã de presã comunã
cu preºedintele francez, François
Hollande. „Situaþia a atins un
stadiu inacceptabil. Este insupor-
tabil ca populaþia sã continue sã
sufere în acest fel. De aceea, am
transmis Guvernului sirian cã
trebuie sã declare imediat o
încetare unilateralã a focului”, a
declarat secretarul general al
ONU, adãugând cã „reacþia”
Damascului a fost cã doreºte „sã
ºtie ce se va petrece dupã aceea”.
„Îndemn forþele opoziþiei sã
accepte aceastã încetare unilate-
ralã a focului, dacã ºi atunci când
Guvernul sirian o anunþã”, a
continuat Ban Ki-moon, adãu-
gând cã discutã aceastã problemã
cu „state-cheie din cadrul
Consiliului de Securitate ºi state
din regiune”.
Drepturile femeilor din
Afganistan, ameninþate

Femeile afgane se tem cã
drepturile pe care le-au câºtigat
pe rând în decursul celor peste
zece ani de prezenþã militarã
occidentalã ar putea sã fie
înlãturate dupã plecarea
trupelor NATO, la sfârºitul lui
2014, în contextul ameninþãrii
unei reveniri la putere a taliba-
nilor. „Nu vrem sã cedãm nimic
din ceea ce am obþinut în aceºti
zece sau 11 ani”, rezumã o
afganã, Mahbouba Seraj, exilatã
timp de mai mulþi ani în Statele
Unite ºi care a fondat un institut,
anul acesta, Organization for
Research in Peace and Solidari-
ty. „Nu existã cale de întoarcere,
iar în acest sens lansãm un apel
cãtre comunitatea internaþiona-
lã”, subliniazã aceastã activistã
care, împreunã cu afgana Hasina
Safi, directoarea Centrului
pentru Educarea Femeilor din
Afganistan, tocmai au încheiat
un turneu de o sãptãmânã la
Washington, sponsorizat de cãtre
Amnesty International (AI) ºi
Centrul Wilson.
SUA ºi Israelul iau în calcul
lansarea unor raiduri
contra Iranului

Statele Unite ºi Israelul
analizeazã posibilitatea unor
raiduri precise împotriva instala-
þiilor nucleare iraniene, afirmã
expertul în relaþii internaþionale
David Rothkopf. Fost membru al
Administraþiei Bill Clinton, acesta
a citat „o sursã apropiatã de
discuþii” potrivit cãreia ipoteza de
lucru în acest moment este „un
atac aerian chirurgical america-
no-israelian, care sã vizeze
instalaþiile iraniene de îmbogãþire
a uraniului”, conform  site-ului
israelian Ynetnews. Raidurile
aeriene ar putea dura doar câteva
ore, iar întreaga operaþiune ar fi
de o zi sau douã. Potrivit sursei
citate, la operaþiune ar participa
bombardiere ºi avioane militare
fãrã pilot. „Pentru distrugerea
instalaþiilor nucleare subterane,
precum uzina de la Fordo, vor fi
necesare muniþii pentru distruge-
rea buncãrelor, care nu pot fi
transportate de avioane israelie-
ne. De aceea, la operaþiune
trebuie sã participe Statele
Unite”, explicã expertul.
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Anunþul tãu!
Asociaþia de locatari nr. 12 – 1 Mai, cautã firmã
neplãtitoare de TVA pentru lucrãri mãrunte de
reparaþii. Relaþii la telefon: 0724/047.371.
Radu Titel Nicolae anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare fãrã
acord de mediu, fãrã evaluare adecvatã de cã-
tre ARPM Craiova, pentru proiectul Construire
uruitoare cereale propus a fi amplasat în Tes-
lui, sat Teslui, str. Unirii, nr. 31, Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul ARPM Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9.00 – 14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http//:arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare la se-
diul ARPM Craiova, str. Petru Rareº nr. 1 sau
la urmãtoarea adresã de e-maiul: office@ar-
pmdj.anpm.ro pânã la data de 16.10.2012.
SC Semino SRL anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea silviculturã ºi
exploatare forestierã ºi rindeluirea lemnului ce
se desfãºoarã în judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul ARPM Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, zilnic între orele 09.00-14.00. Ob-
servaiile publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova pânã la 25.10.2012.

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

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

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice 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 pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.

Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.

Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) con-
fort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior,
preþ negociabil, 60.000 lei.
Telefon: 0743/120.446;
0770/556.335.
Vând sau schimb garsoni-
erã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil. Te-
lefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, par-
ter, îmbunãtãþitã, Bucureºti,
sector 6. Telefon: 0752/
641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren,
vie, grãdinã, pomi, în Livezi
– Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe, gaz,
apã, canal, curte, 161 mp,
preþ 45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.

Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, cur-
te 2100 mp, vie, fântânã.
Telefon: 0727/739.810;
0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON),
negociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Particular, vând teren in-
travilan 3000mp comuna
Redea, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.

S.C. CAPRIVET COM S.R.L.
CUI: 25190628
Oras Segarcea, Str Zambilelor, Judetul Dolj
Numar inregistrare: J16/319/25.02.2009                             Catre: S.C.
Telefon: 0721335710                                                         Am primit invitatia astazi:
Nr......./din 10.10.2012                                                            Nr.................din.....................
                                                                                                Nume....................................
                                                                                                Semnatura

INVITATIE DE PARTICIPARE

Selectia de oferte pentru BUNURI
Stimate domn/doamna,
S.C. CAPRIVET COM S.R.L. va invita sa prezentati  oferta dumneavoastra  de

BUNURI pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin PNDR  prin masura
121 cu denumirea ,,FERMA ZOOTEHNICA PENTRU CAPRE”, din localitatea
Segarcea, Judetul DOLJ.

Criteriul de selectie: pretul cel mai mic.
Codul CAEN necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce

face obiectul achizitiei: 4669 comert cu ridicata al altor masini si echipamente, 4519-
Comert cu alte autovehicole. Obiectul contractului va consta in achizitia de BUNURI:
Tractor  agricol 1 BUC., Incarcator frontal 1 BUC., Remorca autoincarcatoare 1 BUC.
pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior.

- Tip contract: contract bunuri
-Termen limita de depunere a ofertelor: 24.10.2012 ora 14.00
-Adresa  la care se trimit ofertele: Localitatea Segarcea, Str. “Zambilelor” nr. 76

, Judetul Dolj
- Data si ora deschiderii ofertelor: 24.10.2012 ora 16.00
- Valoarea supusa licitatiei: 177.727 LEI fara TVA din care 177.727 lei valoare

eligibila, 0 – valoare neeligibila
Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice/termenii de referinta se re-

gasesc in dosarul cererii de oferta, ce poate fi ridicat de la sediul firmei noastre.
Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior la

sediul societatii noastre.
Va multumim!              Reprezentant legal: Padeanu Gherasim – Corvin
                                                   Semnatura    Data : 10.10.2012
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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
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.

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 douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.

Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
cu gard beton plus 500 mp
construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb teren 1340 mp in-
travilan Cârcea + diferenþã
cu apartament 2 camere
Craiova. Telefon: 0767/
263.391.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

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

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

DIVERSE
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.
Vând miere de mai (17 lei/
kg) ºi poliflorã (14 lei/kg). Te-
lefon: 0743/237.732.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 –
60 lei; covor persan 3/2 gre-
na – 50 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.

Familia Teodorescu – Carmen
ºi Dan - cu nemãrginitã durere
anunþã decesul celei care a fost
LUCICA SMEU, mamã devotatã,
suflet nobil, ºi bunicã deosebi-
tã prin bunãtatea ei.

Funeraliile vor
avea loc, astãzi,
10 octombrie
a.c., ora 14.00,
la Cimitirul Si-
neasca, din Cra-
iova. Dumnezeu
sã o odihneascã
în liniºte ºi pace.

Cernit de durere, Traian
Smeu, deplânge stinge-
rea din viaþã a celei care
a fost LUCICA SMEU, so-
þie admirabilã, mamã ºi
bunicã fãrã egal. Dum-
nezeu sã o odihneascã!



publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate cuvântul libertãþii / 13miercuri, 10 octombrie 2012

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:

00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:

00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

De închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriatDe închiriat
CrCrCrCrCrama Minerama Minerama Minerama Minerama Minervvvvva.a.a.a.a.
RRRRRelaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telaţii la telefelefelefelefelefon:on:on:on:on:
00000729/1729/1729/1729/1729/163.26663.26663.26663.26663.266

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.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.

Vând motor, motosapã 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, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te 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  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. 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), mo-
zaic, 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 han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte 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
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.

Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Te-
lefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Braz-
da lui Novac. Telefon: 0762/
267.631; 0745/062.618.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, 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
stradã. Telefon: 0251/
410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.

Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani. Te-
lefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii, do-
resc cunoaºtere doamnã si-
milarã social, pentru convie-
þuire, vârstã aproximativ 70
ani. Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, 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-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

CITAÞII
Ivancu Claudiu Valentin cu ul-
timul domiciliu în comuna
Unirea Dolj este citat la Jude-
cãtoria Calafat la 24.10.2012
în dosar nr. 1807/201/63 pen-
tu stabilire locuinþã minor.

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266.

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

DIVERSE
Caut persoanã serioasã
sã aibã grijã de o casã
la þarã în satul Lipov, fãrã
costuri. Telefon. 0251/
429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri interi-
oare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii  lucrate ma-
nual ,  cu argint  la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru com-
panie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
SC VALDEA SRL CUI
23880117 anunþã pierde-
rea CIF-ului de TVA. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE
Familia Ion ºi Natalia
Prioteasa transmite sin-
cere condoleanþe doam-
nei Carmen Teodorescu
la marea suferinþã prici-
nuitã de pierderea ma-
mei. Dumnezeu s-o odih-
neascã-n pace!
Conducerea executivã ºi
salariaþii Consiliului Ju-
deþean Dolj sunt alãturi
de Carmen Teodorescu
la greaua durere prici-
nuitã de decesul mamei.
Sincere condoleanþe!
Condoleanþe prietenului
meu conf. dr.  Zãvãleanu
Mircea la trecerea în ne-
fiinþã a socrului. Prof.
Aristidie Gheorghiu.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Olanda devine tot mai imprevizibilã.
Rãmas fãrã “dirijorul” Wesley Sneijder,
victima unei rupturi musculare, selec-
þionerul Louis van Gaal nu va putea con-
ta nici pe Arjen Robben în “dubla” cu
Andorra ºi România (12/16 octombrie).

Atacantul lui Bayern era oricum in-
cert, din cauza a unei leziuni pe care a
acuzat-o la muºchii coapsei, luni deve-
nind clar cã nu existã nici o ºansã de a
se reface în timp util pentru a evolua
mãcar la Bucureºti. ªi Van Gaal l-a lã-
sat în Germania.

De altfel, el nici n-a jucat pentru mun-
chenezi în ultimele trei partide oficiale,

Pânã la meciul cu Olanda, de
marþea viitoare, România va întâlni,
vineri (20:30), la Istanbul, naþionala
Turciei, confruntare care a stârnit un
imens interes în þarã, doar pânã ieri
epuizându-se în jur de 3.000 de
bilete.

“Pentru deplasarea din Turcia avem
cred cã în jur de 3.000 de români
care ºi-au cumpãrat deja bilete pentru
acest meci, doar din România. Mai
mult ca sigur cã o sã fie foarte mulþi
fani ai echipei noastre naþionale care
vor veni la meci ºi din Turcia. Nu ne-
am aºteptat nici noi sã avem un
numãr atât de mare de suporteri care
vor merge în Turcia, dar cele douã
victorii cu Estonia ºi Andorra au
contat foarte mult”, a precizat Florin
Leonte, directorul de ticketing din
cadrul FRF.

Meciul Turcia – România va avea
loc pe arena lui Fenerbahce, „Sukru
Saracoglu”, arenã cu o capacitate de
50.509 locuri.

E cert!

Dupã SneijderDupã SneijderDupã SneijderDupã SneijderDupã Sneijder, „tricolorii”, „tricolorii”, „tricolorii”, „tricolorii”, „tricolorii”
au scãpat ºi de Robbenau scãpat ºi de Robbenau scãpat ºi de Robbenau scãpat ºi de Robbenau scãpat ºi de Robben

cu Werder (2-0), contra lui BATE Bo-
risov (1-3) ºi sâmbãtã, cu Hoffen-
heim (2-0).

Mathijsen a fost înlocuit
cu un brazilian naturalizat

Tot luni, selecþionerul “Portoca-
lei mecanicee” a renunþat ºi la fun-
daºul lui Feyenoord, Joris Mathijsen,
de asemenea nerefãcut în urma unei
rupturi musculare. În locul lui, Van
Gaal l-a convocat pe Douglas Fran-
co Teixeira (foto). Dacã îl va folosi,
apãrãtorul lui Twente va deveni pri-
mul jucãtor de origine brazilianã care
a evoluat vreodatã pentru Olanda.
Douglas ºi-a luat cetãþenia înainte de
Euro 2012, dar fostul selecþioner,

Bert van Marwijk, nu l-a mai chemat la
turneul final.

Alãturi de Sneijder, Robben ºi Mathij-
sen vor mai absenta noul star al miliarda-
rilor de la PSG, Gregory van der Wiel,
care nu a fost convocat datoritã faptului
cã nu a mai evoluat de o bunã perioadã
de timp, ºi Tim Krul, portarul celor de la
Newcastle.

Singurele reveniri notabile în lotul olan-
dezilor sunt cele ale lui Rafael van der Va-
art ºi Ibrahim Afellay, primul reîntorcân-
du-se la naþionalã dupã conflictul dur pe
care l-a avut cu fostul selectioner, Bert
van Marwijk.

Iatã componenþa lotului olandez:
Portari: Maarten Stekelenburg (AS

Roma), Kenneth Vermeer (Ajax Amster-
dam), Michel Vorm (Swansea City);

Fundaºi: John Heitinga (Everton),
Bruno Martins Indi, Darryl Janmaat (am-
bii Feyenoord), Ricardo van Rhijn (Ajax
Amsterdam), Nico Viergever (AZ Alkma-
ar), Ron Vlaar (Aston Villa), Douglas
Franco Teixeira (Twente Enschede)

Mijlocaºi: Urby Emanuelson, Nigel de
Jong (ambii AC Milan), Kevin Strootman
(PSV Eindhoven), Rafael van der Vaart
(Hamburg), Ibrahim Afellay (Schalke);

Atacanþi: Klaas Jan Huntelaar (Schal-
ke), Dirk Kuyt (Fenerbahce), Jeremain
Lens, Luciano Narsingh (ambii PSV Ein-
dhoven), Robin van Persie (Manchester
United), Ruben Schaken (Feyenoord).

Chiar dacã criza economi-
cã a pus stãpânire pe fotbalul
din întreaga lume, existã unele
zone în care banii nu sunt o
problemã atunci când vrei cu
adevãrat un jucãtor.

Conform tabloidului brita-
nic The Sun, Frank Lampard
(34 de ani) este dorit insistent
de chinezii de la Shanghai
Shenhua, acolo unde ar putea
redeveni coleg cu Didier Drog-
ba, fostul atacant al celor de

Lampard, mega-ofertã
din China

la Chelsea.
Asiaticii sunt dispuºi sã-i

ofere lui Lampard un contract
pe trei ani, cu un milion de lire
sterline pe lunã, sumã greu de
refuzat, mai ales cã din iarnã
jucãtorul poate discuta cu ori-
ce club fiindcã va intra în ul-
timele ºase luni de contract.
Iar politica londonezilor este
de a oferi angajamente de pre-
lungire pe un singur sezon
pentru jucãtorii trecuþi de 30

de ani.
Cei de la The Sun

au mai anunþat ºi
faptul cã Shanghai
Shenhua nu este sin-
gura care þ inteºte
achiziþionarea mijlo-
caºului englez, o altã
formaþie chinezã,
Beijing Guoan, ºi
americanii de Los
Angeles Galaxy, arã-
tându-se intersesate.
În „Oraºul îngeri-
lor”, Lampard este
vãzut ca un înlocui-
tor perfect pentru
conaþionalul sãu Da-
vid Beckham, ajuns
la 38 de ani.

Anji atenteazã la unul dintre
„diavolii” lui Ferguson

Campionatul din Rusia este
extrem de atractiv pentru mulþi
jucãtori de top. Atraºi de sala-
riile uriaºe, aceºtia aleg sã joace
pentru echipe anonime în detri-
mentul unei echipe legendare.
Ultimul caz este cel al brazilia-
nului Hulk, care a venit la Zenit
de la FC Porto pentru o sumã
cifratã la 55 de milioane de euro!

Anji Makhackala, echipã la
care sunt legitimaþi printre alþii
ºi fostul cfr-ist Lacina Traore

sau Samuel Eto’o, se pregãteº-
te de o nouã loviturã de senza-
þie. Nemanja Vidici (foto), stâl-
pul apãrãrii lui Manchester Uni-
ted, ar putea sosi, din iarnã, în
Daghestan pentru 40 de milioa-
ne de euro!

Liderul din campionatul Ru-
siei îi oferã jucãtorului de 30 de
ani un angajament pe 3 ani în
valoare de 8 milioane de euro pe
sezon! Sârbul mai are contract
cu „diavolii roºii” pânã în 2014.

Venit în vara lui 2011 ca
un adevãrat star pe „Sant-
iago Bernabeu”, portughe-
zul Fabio Coentrao are zile-
le numãrate la Real. Dupã
cum a notat presa din Spa-
nia, mijlocaºul stânga ar
putea reveni, din ianuarie, la
Benfica, echipã de la care a
plecat în Spania, în schim-
bul a 30 de milioane de euro.

Jucãtorul este nemulþu-

N-a dat satisfacþie

Coentrao, drum întors la Benfica?
mit de statul pe care îl are
la Real, ultimul meci oficial
în care a jucat titular fiind
returul Supercupei Spaniei,
de la finele lunii august. De
atunci a mai evoluat doar
într-o ocazie, în amicalul
pentru trofeul „Santiago
Bernabeu”. În vârstã de 24
de ani, Coentrao mai are
contract cu Real pânã în
vara lui 2017.

PRELIMINARII CM 2014

Fanii români
invadeazã Istanbulul

Fanii români
invadeazã Istanbulul

Fanii români
invadeazã Istanbulul
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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
Braşov 11 4 4 3 16-14 16
Concordia 11 4 3 4 12-16 15
„U” Cluj 11 4 2 5 14-21 14
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 11 1 6 4 11-14   9
Gloria 11 1 3 7   8-22   6
Iaşi 11 1 2 8   8-19   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
A marcat: Rusescu 75.
FC Braşov – CSMS Iaşi 1-0
A marcat: L. Munteanu 83.
Concordia – Oţelul 0-0

Asoc iaţia Judeţeană de Şah Dolj, în parteneriat
cu DJTS Dolj, a organizat la finalul săptămânii tre-
cute Campionatul Judeţean al Veteranilor de Şah, res-
pectiv „Memorialul Paul Androna-
che”, ediţia a XII-a. „A fost oma-
giat astfel unul dinte cei mai strălu-
ciţi jucători de şah ai urbei, compo-
nent al « Ec hipei de aur a Craio-
vei », care, în 1968,  era pe loc ul 6
între echipele ţăr ii. Au partic ipat
sportivi de peste 50 de ani de la sec-
ţiile de şah afiliate la AJŞ Dolj,  care
l-au cunoscut pe fostul mare jucă-
tor Paul Andronac he. De asemenea,
AJSD anunţă,  cu regret, că un alt
component al echipei de aur a Cra-
iovei, MI Emil Ungureanu, s-a s tins
din viaţă recent la Timişoara”, a spus
Nicolae Bratu, preşedintele  AJŞ
Dolj. La competiţia veteranilor s-au
înscris 11 persoane, câş tigători

Pase scurte, pase lungi

Andone a explic at „stelizarea”
naţionalei de către Piţurcă prin
apartenenţa selecţionerului la clu-
bul din Ghencea, unde s-a consa-
crat şi a performat atât ca jucător,
cât şi ca manager. „Şi eu aş fi luat
jucători de la Dinamo, dacă eram
în locul lui Piţurcă”, a declarat an-
trenorul campioanei. Criteriul in-
vocat de antrenorul campioanei nu
stă în picioare. Sau cel puţin nu
acum. Piţurcă poate fi acuzat de
multe, dar nu este prea sentimen-
tal când vine vorba de rezultatele
sale, implicit de orgoliul său, unul
exagerat de multe ori, care l-a îm-
pins şi la multe conflicte şi greşeli.
Piţurcă are acum mai multe moti-
ve să aducă stelişti la naţională. În
primul rând fiindcă îi cunoaşte. El
este cel care le-a deschis calea spre
performanţă, i-a promovat, fie în
timpul scurt al ultimului mandat în
Ghencea, fie prin convocările pre-
mature, multe suprinzătoare, la
echipa naţională.  Pe Latovlevici,
Gardoş, Chiricheş i-a transferat
sau a apucat să-i propună la Stea-
ua, pe când Tănase, Bourceanu,
Pintilii, Chipciu sau Adi Popa au
făcut pasul spre tricolor prin liste-
le sale de convocări, încă de când
evoluau la alte ec hipe. Practic,
acesta a şi fost criteriul prin care

i-a adus Gigi Becali în Ghencea, fără
a mai continua să rişte ideile unor
sfaturi neprofesioniste care l-au pri-
copsit cu „lotul Urziceni” şi i-au
adus ţepe monumentale de milioane
de euro. Cât despre Meme Stoica,
acesta pare incapabil să descopere
un jucător, transferurile care-l pot
recomanda fiind doar din rândul
fotbaliştilor consacraţi, experimen-
taţi, pe care oricine îi poate remar-
ca. Astfel, fără a-l avea pe cap pe
Piţurcă, implicit cu pretenţiile şi
orgoliile sale, patronul Stelei a be-
neficiat de „ochiul” acestuia, ghi-
dându-se după selecţia sau opiniile
exprimate public sau în anumite cer-
curi de fostul manager. Şi-a făcut
echipă după chip(ci)ul şi asemăna-
rea lui Piţi, dar fără acesta! Îi mai
trebuia un antrenor şi pare să-l fi
găsit în persoana lui Reghecampf.
Faptul că Rusescu nu a făcut parte
din selecţia iniţială a lui Piţurcă poa-
te fi explicaţia absenţei sale din co-
horta de stelişti care a invadat lotul
naţional. Pe lângă calităţile jucăto-
rilor, intuite aşadar de Piţurcă de mai
mult timp, alte principii ale selecţiei
ar fi forma de joc şi tinereţea. Steaua
este lider în Liga I, are cel mai spec-
taculos şi ofensiv joc, conducând
în acelaşi timp grupa de Europa
League, ac olo unde ş i-a permis
chiar să evolueze cu o echipă „mix-

tă” - rezerve-titulari. Criteriul tine-
reţii este şi el valabil, Piţi şi staff-
ul său având şi obiectivul de a pro-
mova cât mai mulţi jucători tineri şi
contura o viitoare generaţie care să
asigure calificări naţionalei sau mă-
car să confere şanse reale de acce-
dere la turnee finale. Iar Steaua are
jucători de mare perspectivă, Pinti-
lii şi Bourceanu fiind veteranii echi-
pei, la doar 27 de ani. Piţurcă are
parte de jucătorii descoperiţi de el,
însă pregătiţi atât tactic, dar şi fi-
zic. Spre deosebire de CFR Cluj,
Steaua nu este pregătită doar pen-
tru a contraatac a, având un stil
avântat, cu riscuri totuşi calculate.
Şi fizic stau bine roş-albaştrii, în
principal datorită staff-ului lui Re-
ghe, neamţul Thomas Neubert fi-
ind cel responsabil pentru capaci-
tatea steliştilor de a alerga şi a face
presing ucigător preţ de 90 de mi-
nute. Iar Piţi, pe lângă tac tica spe-
cială pe care o pregăteş te, are ne-
voie de viteză şi forţă pentru a su-
plini diferenţa de valoare faţă de
Turc ia şi de Olanda. Chiar dacă
nu-i va reuşi implantul stelis t în
aceas tă apropiată „dublă” de foc,
Piţurcă va trebui să continue im-
plementarea steliş tilor, aşa c um
într-un Viitor nu foarte îndepăr-
tat naţionala va f i clădită pe sche-
letul Academiei lui Hagi.

Motivele
„stelizării” naţionalei

Federaţia Română de Fotbal şi posturile TV care
transmit Cupa României au ajuns la un acord pentru
programarea disputelor din optimi, toate urmând a fi
transmise în direct de marţi, 30 octombrie până joi, 1
noiembrie. Derby-ul Pandurii - Dinamo se va disputa
la 1 noiembrie, pe stadionul Municipal din Târgu Jiu,
fiind transmis în direct de DigiSport.  Toate cele trei
echipe din Liga a II-a, Delta Tulcea, FC Botoşani şi
CF Brăila, rămase în competiţie au fost programate
să-şi joace soarta în deplasare, deşi, conform tragerii
la sorţi, două dintre acestea, Delta şi Brăila, ar fi tre-
buit să joace pe teren propriu, însă stadioanele proprii
nu au nocturnă. Celelalte şapte partide se vor juca după

FRF a stabilit programul optimilor Cupei

Şahiştii veterani au mutat
la Memorialul “Paul Andronache”

următorul program: FC Braşov - Petrolul Ploieşti - 30
octombrie, ora 18.45, stadionul Tineretului, DigiSport;
Rapid Bucureşti - Delta Tulcea - 30 octombrie, ora
21.30, stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu, DigiSport;
Ceahlăul Piatra Neamţ - Gaz Metan Mediaş - 31 oc-
tombrie, ora 18.30, stadionul Ceahlăul, Pro TV; CFR
Cluj - FC Botoşani - 31 octombrie, ora 18.45, stadio-
nul Dr. Constantin Rădulescu,DigiSport; Concordia
Chiajna - Steaua Bucureşti - 31 octombrie, ora 21.30,
stadionul Concordia, DigiSport; Astra Giurgiu - CS
Turnu Severin - 1 noiembrie, ora 18.30, s tadionul
Marin Anastasovici, Pro TV; Oţelul Galaţi - CF Brăila
- 1 noiembrie, ora 18.45, stadionul Oţelul,  DigiSport.

fiind Nicu Dumitru,  la băieţi, şi Safta Olteanu, la
fete. S-a evoluat ş i pe echipe, primele poziţii f iind
ocupate de AS Şahul Dolj şi Turnul Alb Craiova.


