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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

- Văd, Popescule, că “am
cămara plină pentru iarnă”
a cam dispărut din vorbirea
românilor.

23 octombrie :
Va fi
inaugurată
fabrica IAC
de la Balş

cultură / 9

actualitate / 5

Fondurile
alocate pentru

investiţii în
Sănătate,

luate în vizor
Există nervi...

Un tânăr din Vâlcea, stu-
dent al unei facultăţi din
Craiova, cazat în căminul Nr.
8 al Facultăţii de Mecanică,
este cercetat de procurorii
Parchetului de pe lângă Ju-
de cătoria Craiova pentru
comiterea infracţiunilor de
ultraj şi distrugere, fiind acu-
zat că a rupt mâna unui po-
liţist şi a îndoit tabla Loga-
nului de serviciu al acestu-
ia. Acesta a fost prezentat
Judecătoriei Craiova, care a
respins arestarea preventi-
vă şi au dispus faţă de tânăr
măsura obligării de a nu pă-
răsi localitatea Craiova, însă
procurorii Parchetului de pe
lângă Judecătoria Craiova
au făcut recurs, ce se va ju-
deca la Tribunalul Dolj.

În prima parte a anului 2012,
sub o sută de cazuri de copii abuzaţi,
neglijaţi sau exploataţi

Aproape 50 de
specialişti în domeniu
din ţară discută la
Craiova despre „Stat şi
societate în Europa”

Reprezentanţi ai unor impor-
tante centre universitare din ţară
iau parte, pe parc ursul a trei zile,
la Craiova, la lucrările Simpozio-
nului ştiinţific naţional „Stat şi
societate în Europa”. Ajuns la
cea de-a V-a ediţie,  evenimentul
este găzduit de Muzeul Olteniei
şi se desfăşoară pe patru secţi-
uni: „Arheologie, Istorie antică
şi medie”, „Istorie modernă”,
„Istorie contemporană”, „Diplo-
maţie, Relaţii Internaţionale şi
Studii Europene”.

Student acuzat de ultraj
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$1 EURO ...........................4,5641 ............. 45641
1 lirã sterlinã..........................5,6817.......................56817

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 11 octombrie - max: 21°C - min: 7°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5503........35503
1 g AUR (preþ în lei).......201,1674......2011674

Cursul pieþei valutare din 11 octombrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Rata de absorbþie realã a fondurilor struc-
turale ºi de coeziune a fost, în luna septem-
brie, de doar 0,01%, Comisia Europeanã ram-
bursând direct României puþin peste un milion
de euro, în condiþiile în care sunt blocate plã-
þile pe principalele cinci programe operaþiona-
le. Potrivit statisticii publicate de Ministerul
Afacerilor Europene (MAEur), la 30 septem-

brie rata de absorbþie realã pentru fondurile
structurale ºi de coeziune disponibile prin cele
ºapte programe operaþionale a crescut la 9,7%
faþã de 9,69% la 30 august, în aceastã lunã
nivelul plãþilor directe de la Comisia Europea-
nã crescând doar cu 1,19 milioane de euro.

Plãþile pe care le face Comisia Europeanã
sunt întrerupte de la începutul lunii iulie pen-

tru patru dintre programele
operaþionale – transport,
mediu, regional ºi creºterea
competitivitãþii, în timp ce
Programul Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resurse-
lor Umane (POSDRU) a in-
trat în procedurã de presus-
pendare de la începutul lu-
nii august. În prezent, sunt
aºteptate pentru luna oc-
tombrie deciziile Comisiei
privind efectuarea de corec-
þii financiare pentru cele
patru programe ºi, respec-
tiv, suspendarea sau relua-
rea plãþilor pe unele dintre

axele celor patru programe, iar pentru POS-
DRU reluarea plãþilor ar putea fi decisã de
Comisia Europeanã abia în decembrie.

Leonard Orban (foto), ministrul Afaceri-
lor Europene, anunþa în ianuarie cã România
trebuie sã obþinã, în 2012, cel puþin ºase mi-
liarde de euro, dintre care 3,5 miliarde pe
politica de coeziune, iar 2,5 miliarde de euro
din fondurile pentru agriculturã ºi dezvoltare
ruralã. La acel moment, Bucureºtiul tocmai
obþinuse reluarea condiþionatã de cãtre Bru-
xelles a rambursãrilor, dupã ce acestea fuse-
serã întrerupte în vara lui 2011 pentru a se
remedia problemele descoperite la derularea
în anii anteriori a programelor operaþionale.

Dupã ce rata absorbþiei a crescut cu circa
1% pe lunã în perioada primãverii, în cele trei
luni de varã a încetinit vizibil, fiind, la sfârºitul
lui august, la 9,69%, cu circa 850 de milioane
de euro, bani reali intraþi în România de la în-
ceputul anului. Efortul de atragere a fonduri-
lor UE a fost afectat de întreruperea de cãtre
Comisia Europeanã a plãþilor pe cele cinci pro-
grame operaþionale cu cele mai mari alocãri
de fonduri, de ordinul a miliarde de euro.

Absorbþia fondurilor comunitare:Absorbþia fondurilor comunitare:Absorbþia fondurilor comunitare:Absorbþia fondurilor comunitare:Absorbþia fondurilor comunitare:
un pas înainte ºi doi-trei pe loc ºi în 2012un pas înainte ºi doi-trei pe loc ºi în 2012un pas înainte ºi doi-trei pe loc ºi în 2012un pas înainte ºi doi-trei pe loc ºi în 2012un pas înainte ºi doi-trei pe loc ºi în 2012

Combinatul Mechel Câmpia
Turzii disponibilizeazã alte
800 de persoane

Conducerea Mechel Câmpia Turzii
a notificat sindicatul din combinat, dar
ºi Agenþia Judeþeanã de Ocupare a
Forþei de Muncã ºi Inspectoratul
Teritorial de Muncã privind intenþia de
a disponibiliza alte 800 de persoane
(740 de angajaþi de la combinat ºi 60
de la o societate care se ocupa de pazã).
„Vor rãmâne 360 de angajaþi la secþia
de Trãgãtorie. De asemenea, s-a decis
punerea în conservare a utilajelor din
toate secþiile care nu funcþioneazã,
pânã în mai 2013. Estimãm cã noile
concedieri colective vor intra efectiv în
vigoare în luna ianuarie 2013, pentru
cã este nevoie de o perioadã de 90 de
zile de la notificare”, a spus liderul
sindicatului de la Mechel Câmpia
Turzii, Ioan Pascu. Grupul metalurgic
rus Mechel a scos la vânzare numeroase
active, inclusiv uzinele deþinute în
România, ºi doreºte sã obþinã, potrivit
Kommersant.ru, 150 milioane de dolari
pentru combinatele Mechel Târgoviºte,
Mechel Câmpia Turzii, Laminorul
Brãila ºi Ductil Steel.

Premierul cere ca BAC-ul
profesional sã meargã înainte

Premierul Victor Ponta i-a cerut
ministrului Educaþiei, Ecaterina
Andronescu, sã susþinã în continuare în
Parlament adoptarea legii care
introduce Bacalaureatul profesional, în
ciuda opiniei exprimate de preºedintele
Traian Bãsescu. „Chiar dacã preºedin-
tele, din când în când, îºi mai doreºte sã
fie prim-ministru ºi nu-i place cum e cu
BAC-ul, vã rog sã mergeþi în Parlament
sã susþineþi adoptarea legii, pentru a
gãsi soluþia corectã, aºa cum am fãcut-
o”, a spus Ponta ministrului Educaþiei
ieri, la începutul ºedinþei de Guvern, în
faþa jurnaliºtilor. Preºedintele Traian
Bãsescu a cerut reexaminarea Legii
care introduce Bacalaureatul profesio-
nal, în sensul eliminãrii dispoziþiilor
prin care se reglementeazã acest tip de
bacalaureat, susþinând cã insuficienta
reglementare a acestuia este de naturã
sã afecteze calitatea învãþãmântului ºi
buna desfãºurare a examenului de BAC
pentru anul viitor.

Curtea de Apel Bucureºti (CAB)
a decis, ieri, irevocabil, anularea
unei hotãrâri AGA a Fondului Pro-
prietatea (FP) din septembrie 2010
prin care a fost modificat statutul,
pentru ca ulterior compania Fran-
klin Templeton sã fie numitã ad-
ministrator al FP.  În 21 decem-
brie 2011, Tribunalul Bucureºti a
constatat nulitatea absolutã a ho-
tãrârilor Adunãrii Generale a Acþi-
onarilor (AGA) FP prin care, în
data de 6 septembrie 2010, fusese
modificat actul constitutiv ºi era
numit administrator unic „Franklin
Templeton Investment Manage-

Numirea companiei Franklin
Templeton ca administrator al
Fondului Proprietatea, anulatã

Guvernul a decis, în
ºedinþa de ieri, sã acorde
ajutoare sociale pentru
aproximativ 500 de angajaþi ai
Oltchim, au declarat agenþiei
Mediafax surse oficiale. În
cadrul combinatului Oltchim
lucreazã 3.353 de angajaþi.
Sãptãmâna trecutã, ministrul
Muncii, Mariana Câmpeanu, a
precizat cã Guvernul va
acorda ajutoare sociale la
Oltchim doar angajaþilor care
încaseazã mai puþin decât
salariul mediu pe economie ºi
dupã ce va verifica, cu

Guvernul acordã ajutoare
sociale pentru aproximativ

500 de angajaþi Oltchim
ajutorul primarilor, veniturile
totale ale acestora ºi bunurile
mobile ºi imobile aflate în
posesie, precum maºini ºi
locuinþe. În urmã cu trei
sãptãmâni, Guvernul a stabilit
ca angajaþii Oltchim sã
primeascã ajutoare sociale de
urgenþã în sumã de câte
1.400 lei, în douã tranºe, din
fondurile Ministerului Muncii,
pentru a preveni noi probleme
sociale. Activitatea Oltchim
este opritã de la sfârºitul lunii
august, iar salariile angajaþilor
nu au fost achitate integral.

ment Limited Marea Britanie Su-
cursalã din Bucureºti”. FP a con-
testat decizia la CAB, în cadrul
unui litigiu cu avocatul Ioana Sfî-
rãialã, acþionar al Fondului Proprie-
tatea. Instanþa a respins, marþi, re-
cursul Fondului Proprietatea, men-
þinând astfel decizia din decembrie
2011 a Tribunalului Bucureºti. De-
cizia CAB este irevocabilã. Prin
decizia Tribunalului Bucureºti,
menþinutã de CAB, Fondul Pro-
prietatea revine la vechiul statut,
iar administrator al societãþii este
din nou Ionuþ Popescu, afirmau
surse din magistraturã.

Ordonanþa de urgenþã 1/2012, care vizeazã amânarea pânã la 1 ia-
nuarie 2013 a datei de la care devine obligatorie aplicarea taxei auto, a
fost aprobatã, marþi, de Camera Deputaþilor, care este for decizional.
Ordonanþa iniþiatã de Guvenul Boc prevede amânarea datei de la care
devine obligatorie aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de
la autovehicule cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate în
România, asupra unui autovehicul rulat ºi pentru care nu a fost aplicatã
taxa specialã pentru autoturisme sau taxa de poluare pentru autovehi-
cule. Amânarea opereazã de la intrarea în vigoare a acestei ordonanþe,
din februarie 2012, ºi pânã la 31 decembrie 2012. Ordonanþa regle-
menteazã ºi situaþia persoanelor care au achitat taxa pentru transcrie-
rea dreptului de pro-
prietate a autovehi-
cului. În acest caz,
contribuabilii se pot
adresa organelor
abilitate pentru resti-
tuirea taxei plãtite,
conform Ordonan-
þei 92/2003 privind
codul de procedurã
fiscalã. Senatul a
adoptat anterior, ta-
cit, ordonanþa.

Taxa auto, amânatã pânã în 2013

Vicepreºedintele PNL Varu-
jan Vosganian a scris pe blog
cã unii nemulþumiþi din PNL ºi
PSD care nu vor primi colegii
pentru Parlament vor candida
pe listele PP-DD, ºi, „discret”,
în înþelegere cu lideri locali ai
USL, vor reveni la partidele lor
dupã alegeri. „Sãptãmâna vii-
toare, într-o amplã festivitate,
USL îºi va prezenta listele de
candidaþi. Ca orice listã elec-
toralã, ºi aceasta va stârni ne-
mulþumiri. Iar cele mai mari vor
veni din partea acelora care ºi-
au manifestat intenþia de a can-
dida ºi nu se regãsesc printre
nominalizãri”, scrie senatorul
liberal. Acesta crede cã disi-
denþii care se vor musai parla-
mentari au la dispoziþie soluþia
PP-DD: „Astãzi, un candidat

Nemulþumiþ i  ai  USL vor candida
pe listele PP-DD, apoi revin în Uniune

independent are nevoie, pentru
a accede în Parlament, de un
procent de 50% plus unu în co-
legiul sãu. Lucru imposibil de
realizat, în condiþiile polarizã-
rii politice, accentuate de refe-
rendumul din varã. Ceea ce le
rãmâne, aºadar, de fãcut dizi-
denþilor este sã caute un alt
partid care sã-i susþinã. Un ast-
fel de partid, care-ºi oferã cu
prisosinþã listele drept liman al
frustrãrilor este PP-DD. (...)
PP-DD (.. .)  nu are, practic,
structuri, iar reprezentanþii sãi
din teritoriu stârnesc sentimen-
te care oscileazã între nedume-
rire ºi ilaritate. PP-DD este un
sãlaº de apatrizi politici, cu
aceeaºi sete neistovitã a nisi-
pului peste care torni apã”,
adaugã liberalul.
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Cel puţin disproporţionată, dacă
nu pripită, reacţia primarului Lia
Olguţa Vasilescu şi a viceprimaru-
lui Cristina Calangiu, la soluţia con-
trolului de legalitate exercitat de
prefectul de Dolj, Elena Costea,
asupra dispoziţiilor executorii de
demolare a unor chioşcuri, aflate
pe domeniul public al municipiului
Craiova. Poveste de acum cunos-
cută, doar deznodământul fiind
amânat. Teoretic, se poate discu-
ta de o abordare juridică diferită a
dispoziţiilor Legii 215/2001, cu
modificările şi completările ulte-
rioare, coroborate cu cele ale Le-
gii 50/1991 privind autorizarea
executării construcţiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţe-
lor, în privinţa emiterii unor acte
administrative cu o asemenea for-
ţă. De la această margine a lucru-
rilor  – nesincronizare a raţiona-
mentelor juridice – până la solici-
tarea imperativă a demiterii prefec-
tului de Dolj, Elena Costea, e o dis-

MIRCEA CANŢĂR
tanţă. Impardonabilă. Şi chiar fe-
rindu-ne de un parti-pris străve-
ziu, opinăm să dăm dreptate logi-
că şi juridică, dar nu numai, pen-
tru soluţia temeinică şi dreaptă, cu
impact social, prefectului Elena
Costea. Care, sub presiunea câtor-
va sute de chioşcari, adunaţi luni
în faţa intrării în Prefectura Dolj,
a trebuit să cumpănească îndelung
lucrurile, spre a detensiona starea
de spirit, ştrangulând escaladarea
ei. Şi a probat un tact de care nu o
bănuiam, desăvârşit. Prin consul-
tarea consilierilor juridici din apa-
ratul Instituţiei prefectului de Dolj.
Faţă de care niciodată nu ne-a scă-
părat simpatia. Să nu scăpăm din
vedere un detaliu esenţial: una din
principalele atribuţii ale prefec-
tului, potrivit Legii 340/2004,
modificată, completată şi repu-
blicată, este tocmai „asigurarea
climatului de pace socială, men-
ţinerea unui contact continuu
cu toate nivelurile instituţiona-

le şi sociale, acordând o atenţie
prevenirii tensiunilor sociale”.
Aşa prevede legea. Că verifică le-
galitatea actelor administrative ad-
optate sau emise de autorităţile
administraţiei publice locale şi ju-
deţene, cu excepţia celor de ges-
tiune, asta se ştie. Pot să mai exis-
te şi situaţii, cum au şi existat în
nenumărate rânduri, în care dis-
poziţii ale primarului Craiovei sau
primarilor din teritoriu, hotărâri ale
Consiliului Local Municipal Craio-
va şi, de asemenea, ale consiliilor
locale din judeţ, să nu primească
viză de legalitate. Ajungându-se în
instanţa de contencios administra-
tiv. Nu-i un capăt de lume şi de
aceea şi legiuitorul a prevăzut spe-
cial, atât în Legea 340/2004, în
Legea 215/2001, cât şi în Consti-
tuţie, că „între prefecţi, pe de o
parte, consiliile locale şi pri-
mari, precum şi consiliile jude-
ţene şi preşedinţii acestora, pe
de altă parte, nu există rapor-

turi de subordonare”. Să reve-
nim însă la „reacţia disproporţio-
nată” de care aminteam la înce-
put. Exprimarea unui punct de
vedere ferm prin primarul Lia Ol-
guţa Vasilescu către ziariştii din
presa locală şi, seara, pe un post
de televiziune, era suficientă. Exis-
tă nervi, uneori greu de stăpânit.
De ce a ţinut să o acompanieze
vocal şi viceprimarul Cristina Ca-
langiu n-am înţeles, mai ales că s-
a dovedit încă o dată o nepricepu-
tă gestionară a subtilităţilor admi-
nistrative şi juridice, vorbind când
putea să tac ă. Trec em peste mo-
mentele de circ sordid livrate la
Prefectura Dolj, unde s-a depla-
sat neinvitată. Prefectura nu e un
cabinet de psihologie pentru re-
paraţii,de exaltări mai mult sau mai
puţin pasagere. Avariile morale,
care nu interesează, să şi le vin-
dece cu batistuţa. Şi acum vine
vestea proastă şi pentru Cris tina
Calangiu, cum a venit şi pentru

chioşcari. Are deja calitatea de in-
culpat în dosarul 4195/P/2011 –
conexat cu alte două dosare -
aflat în lucru la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova. Şi iată
textul. La data de 9 noiembrie
2011, s-a dispus şi confirmat în-
ceperea urmăririi penale faţă de
Cristina Mariana Calangiu, Ma-
ria Raţă, Petre Iordache, Ancu-
ţa Tocae, George Dobrescu, pen-
tru abuz în serviciu contra inte-
reselor publice, şi faţă de Marin
Trican, din Coţofenii din Dos,
administratorul firmei SC Best
Clean SRL Craiova, pentru fals
în înscrisuri sub semnătură pri-
vată. Ce a reţinut procurorul de
caz, cu altă ocazie, dar dosarul e
solid şi periculos rău. Apăsător de
periculos şi din licitaţiile la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craio-
va îşi trage seva. Mai exact de la
externalizarea serviciului de spălă-
torie, cu istoria sa romanţată. Şi
acum penală.

Există nervi...

Antonie Solomon a plecat din UNPR
La sfârşitul săptăm ânii trecu-

te, Antonie Solomon,  care era
preşedintele UNPR Dolj, a ieşit
din partid, demisionând din toa-
te funcţiile deţinute acolo. Fos-
tul primar a mărturisit că va de-
cide care va fi viitorul său politic
după ce se va întoarce de la me-
ciul România-Olanda, de săptă-
mâna viitoare.

Anunţul a fost făcut însă ieri,
printr-un comunicat de presă în
care Antonie Solomon a precizat că
a plecat din UNPR Dolj în ziua de
vineri, pe 28 septembrie. Alături de
acesta, s-au mai retras din partid
şi avocatul Sebastian Răduleţu, pre-
cum şi omul de afaceri Gigi Neţo-
iu. ”Vineri mi-am tr imis demisia
prin fax la sediul central al UNPR.
Nu mi s-a reproşat nimic, eu am
decis să mă autopenalizez pentru
că nu am reuşit să fac performan-
ţă. Cât am tras eu şi tot nu am reu-
şit, aşa că îi las pe ei să facă mai
mult decât mine”, a declarat Solo-
mon. Acesta a mai spus că s-apro-
piat de UNPR pentru doctrină, iar

acum a ajuns la concluzia că nici
un partid nu îşi respectă crezul
politic şi nici oamenii nu mai cred
în politicieni. ”Nu era un partid is-
toric, dar mi-a plăc ut pentru că
avea o doctrină interesantă. Se vor-
bea despre armată, religie, morală.
Până la urmă, platforma-program
trebuie să o faci cu oameni politici
puternici”.
Solomon neagă
că ar merge spre PP-DD

Întrebat dacă se gândeşte să in-
tre într-un alt partid pentru a can-
dida la alegerile parlamentare din
decembrie, cum ar fi PP-DD, An-
tonie Solomon a declarat că nu ia
în calcul, deocamdată, nici o vari-
antă. În binecunoscutul stil ironic,
Solomon a spus , în schimb, că
are unde să se ducă pe moment:
”Deocamdată, mă duc la meciul
România-Olanda”. Fostul primar a
recunoscut însă că şi-a schimbat
decizia şi că acum înclină să can-
dideze pentru Parlament convins
fiind că poate reprezenta şi de acolo

Craiova. ”Dacă Craiova se vrea
reoprezentată de mine în Parlament,
vom vedea. Oricum dacă voi can-
dida şi voi reuşi să intru în Parla-
ment, şi acolo voi vorbi numai şi
numai de Craiova” , a mai afirmat
acesta. La mijlocul săptămânii vii-
toare, Antonie Solomon şi-a expri-
mat intenţia că va susţine o confe-
rinţă de presă pentru a-şi face pu-
blică hotărârea în acest sens.

LAURA MOŢÎRLICHE

Control de la MAI la Primărie şi
Prefectură

În urma disputelor iscate între Primăria Cra-
iova şi Prefectura Dolj privind demolarea chioş-
curilor, o echipă a Corpului de Control al Minis-
terului Administraţiei şi Internelor (MAI) a ajuns
ieri la Craiova la ambele instituţii administrative.

Mai întâi, echipa de la MAI a ajuns la Primăria
Craiova, unde a poposit aproximativ o oră, apoi
a ajuns Prefectura Dolj, unde, timp de câteva ore
a verificat mai multe documente în prezenţa sub-
prefectului Ionel Ciobotea şi juristul Paulon Ciur-
lin, cel care a redactat raportul de nelegalitate a
dispoziţiilor de demolare a chioşcurilor emise de
primăria Craiova. Prefectul de Dolj, Elena Cos-
tea, nu a participat la acţiunea de control.

ALINA DRĂGHICI
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Potrivit procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, în noaptea de duminicã spre
luni, în jurul orei 01.30, adminis-
tratorul Cãminului nr. 8 din com-
plexul Facultãþii de Mecanicã a
sunat la 112 ºi a anunþat cã mai
mulþi tineri consumã bãuturi al-
coolice în cãmin, deºi acest lu-
cru este interzis, ºi fac scandal.
La faþa locului a fost trimis un
echipaj al Secþiei 3 Poliþie Craio-
va, format dintr-un agent din
cadrul subunitãþii ºi un jandarm,
iar în momentul când autospecia-
la Poliþiei a oprit în faþa cãminu-
lui, Vlad Bragã, domiciliat în ju-
deþul Vâlcea, dar cazat în cãmin
întrucât este student, care era
bãut zdravãn, ieºise în faþa cã-
minului, ºi îl înjura de mama fo-
cului pe administrator, pentru cã
îndrãznise sã cheme poliþia. Ini-
þial, poliþistul a încercat sã-l cal-
meze ºi sã-l ducã în camera lui,
însã dupã ce au intrat, pe hol, vâl-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un tânãr din Vâlcea, student al
unei facultãþi din Craiova, cazat în
cãminul Nr. 8 al Facultãþii de Meca-
nicã, este cercetat de procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova pentru comiterea infracþiu-
nilor de ultraj ºi distrugere, fiind
acuzat cã a rupt mâna unui poliþist
ºi a îndoit tabla Loganului de servi-

ciu al acestuia. Acesta a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova, care a
respins arestarea preventivã ºi au
dispus faþã de tânãr mãsura obligã-
rii de a nu pãrãsi localitatea Craio-
va, însã procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au fãcut
recurs, ce se va judeca la Tribuna-
lul Dolj.

ceanul a devenit recalcitrant ºi a
început sã-l înjure ºi pe poliþist.
Conform procurorilor care an-
cheteazã cauza, Vlad Bragã l-a
înjurat pe poliþist, l-a tras de uni-
formã, l-a trântit pe podea, dupã
care, pentru cã nu se mai putea
þine pe picioare din cauza alcoo-

lului consumat, a cãzut peste el.
Jandarmul ºi administratorul cã-
minului au intrat dupã ei când au
auzit scandalul, ºi abia au reuºit
sã-l ridice pe tânãr. Acesta însã,
a ieºit afarã, a dat cu ochii de
Loganul Poliþiei ºi a început sã-l
loveascã cu picioarele, reuºind

chiar sã rupã plãcuþa cu numã-
rul de înmatriculare. Bineînþeles
cã s-au solicitat întãriri, studen-
tul recalcitratnt fiind luat pe sus,
încãtuºat ºi dus la sediul Secþiei
de Poliþie. Din pãcate, agentul de
poliþie s-a ales cu o mânã ruptã
în urma cãzãturii. Bragã a fost
audiat, dupã ce s-a mai trezit din
beþie, apoi a fost reþinut pentru
24 de ore, fiind introdus în ares-
tul IPJ Dolj. Marþi, procurorii l-
au prezentat Judecãtoriei Craio-
va cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru ultraj ºi distruge-
re, însã instanþa a respins pro-
punerea Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova de luarea a
mãsurii arestãrii preventive ºi a
dispus faþã de el mãsurii obligãrii
de a nu pãrãsi localitarea Craio-
va, pe o perioadã de 30 de zile,
fãrã încuviinþarea instanþei. Bra-
gã este obligat, în aceastã perioa-
dã, sã se prezinte la organul de
urmãrire penalã sau la instanþa de

judecatã ori de câte ori este che-
mat, sã se prezinte la organul de
poliþie, respectiv Secþia 3 Poliþie
desemnatã cu supravegherea de
cãtre organul judiciar care a dis-
pus mãsura, sã nu foloseascã ºi
sã nu poarte nici o categorie de
arme. Potrivit purtãtorului de cu-
vânt al Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, decizia Ju-
decãtoriei Craiova a fost atacatã
cu recurs, care urmeazã sã se ju-
dece la Tribunalul Dolj.

Din nefericire, nu este prima
oarã când poliþiºti ai Secþiei 3
Craiova sunt agresaþi de diverºi
indivizi. Anul trecut, în luna iu-
nie, doi agenþi ai acestei subuni-
tãþi au fost loviþi în timp ce în-
cercau sã aplaneze un conflict
izbucnit în cartierul „Valea Ro-
ºie”. Cinci persoane au fost tri-
mise în judecatã în acest dosar,
în iulie anul trecut, iar procesul
este încã pe rolul Judecãtoriei
Craiova.

Angajaþii Serviciului Public Comunitar Regim Per-
mise de Conducere ºi Înmatriculãri Auto (PCRPCIA)
Dolj, sunt în sãrbãtoare astãzi. Asta pentru cã este
Ziua Permisului Românesc, marcatã în fiecare an pe
11 octombrie, dupã ce, pe 11 octombrie 1913 a intrat
în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial nr.
156, „Regulamentul pentru circulaþiunea autovehicu-
lelor”, care prevedea o serie de condiþii referitoare la
modul în care se putea conduce un autovehicul. Ast-
fel, conform art. 17 din acest Regulament nimeni nu
va putea conduce un automobil dacã nu va avea vâr-
sta de 18 ani, dacã nu se va bucura de bunã purtare ºi
dacã nu va poseda un permis de conducere (…). Tot
acelaºi act normativ stabilea comisia în faþa cãreia
examenele vor avea loc ori de câte ori nevoia va cere
ºi care era compusã din prefectul Poliþiei sau înlocui-
torul sãu, un inginer funcþionar, de preferinþã meca-
nic, ºi un membru al Clubului Automobilist Român.
Acelaºi Regulament a prevãzut primele norme referi-
toare la forma permisului de conducere.

De atunci lucrurile au evoluat mult, dupã cum spu-
ne comisarul-ºef Constantin Stan, ºeful Serviciului
Permise ºi dupã cum se poate vedea pe toate drumu-
rile. Dacã în anul 1908 erau aproximativ 130 de auto-
mobile în toatã þara, în acest moment, numai la nive-
lul judeþului Dolj sunt în jur de 200.000 de posesori
de permis de conducere, 54% fiind bãrbaþi.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj totul
s-a petrecut marþi dupã-amiazã, în jurul
orei 17.30. Un echipaj de ordine publicã
format din poliþiºti din cadrul Secþiei 4
Poliþie Craiova ºi jandarmi ai Grupãrii de
Jandarmi Mobile Craiova, în timp ce pa-
trula pe bulevardul „Nicolae Titulescu”
din municipiu, au surprins, într-un auto-
turism Volkswagen Passat, doi minori.
Convinºi cã aceºtia încercau sã sustragã
orice puteau din maºina respectivã ºi
observând cã autovehiculul Volkswagen
avea un geam spart, oamenii legii au pus
mâna pe cei doi, i-au dus la sediul subu-

Minori prinºi în flagrant la furat din autoturisme
Doi minori din Craiova, de 12, respectiv 13 ani, sunt cercetaþi

de poliþiºti pentru furt, dupã ce oamenii legii i-au prins
în flagrant în timp ce încercau sã fure bunuri dintr-o maºinã

pe care tocmai o spãrseserã.

Primul eveniment s-a petrecut în ju-
rul orei 10.30, pe DN 56, în comuna
Periºor. Conform poliþiºtilor de la Rutie-
rã, Moreno Sordo, de 51 de ani, cetã-
þean italian, în trecere prin România, în
timp ce conducea un autoturism Volvo
nu a pãstrat o distanþã lateralã suficientã
în momentul depãºirii unei biciclete con-
dusã de Florian Belu, de 56 de ani, din
localitate, ºi l-a lovit, doborându-l de pe
bicicletã. În urma impactului, biciclistul
a fost rãnit grav, fiind transportat la spi-
talul din Craiova, unde a rãmas internat
sub supravegherea medicilor.

Douã persoane au ajuns, marþi, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, rãnite grav,
dupã ce au fost victime ale unor accidente de circulaþie.

nitãþii de poliþie unde au fost identifi-
caþi, stabilindu-se cã este vorba de-
spre ªnaidãr B., de 13 ani ºi Marian
C., de 12 ani, ambii din Craiova. Ex-
tinzând verificãrile în zonã, poliþiºtii
au mai gãsit încã o maºinã, Fiat Pun-
to, cu geamul spart. „Din cercetãrile
poliþiºtilor craioveni a rezultat faptul
cã cei doi minori au spart geamurile a
douã autoturisme, din care au sustras un
laptop, respectiv o borsetã cu acte ºi bani.
Prejudiciul, în valoare de 2.500 lei, a fost
recuperat ºi restituit pãrþilor vãtãmate, pe
numele celor doi minori fiind întocmite

acte premergãtoare începerii urmãririi
penale, cercetãrile fiind continuate sub
aspectul comiterii infracþiunii de furt”, a
precizat agent principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

În aceeaºi zi, în jurul orei 16.00, în
Craiova, Renato Serdaru, de 38 de ani,
din localitate, în timp ce conducea un
autoturism Crysler pe „Calea Bucureºti”
a accidentat-o grav pe Galina Pãdura-
ru, de 81 de ani, din aceeaºi localitate,
care s-a angajat regulamentar în traver-
sarea strãzii pe marcajul pietonal. În
ambele cazuri oamenii legii au întocmit
dosare penale, cercetãrile fiind conti-
nuate sub aspectul comiterii infracþiu-
nii de vãtãmare corporalã din culpã,
dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ
Dolj.
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“Anul Caragiale“ a fost
celebrat în Bãnie, în toamna
asta, mai intens în politicã de-
cât pe scena Teatrul Naþio-
nal din Craiova. Politicã ro-
mâneascã localã sau centra-
lã, pentru cã vorbim de ace-
eaºi Mãrie, a arãtat cã Dol-
jul este condus de politicieni
tineri dar inerþi, fãrã exerci-
þiul actului politic ºi adminis-
trativ, fãrã decizie ºi respect
faþã de populaþia unui oraº
ce se situeazã pe primul loc
la ºomaj ºi în coada clasa-
mentului la itemi precum: ve-
nit salarial, investiþii strãine
etc.  Discursuri ºi acþiuni ve-
hemente, scandaluri repeta-
te ºi ridicole, toate însã lipsi-
te de orice demnitate, dar
aprig strigate în conferinþe de
presã organizate la sedii de
campanii sau în locaþii ale ad-
ministraþiei locale. 

ªi pentru cã nu era suficient
pentru o zonã ºi aºa prea sã-
racã, jurnalismul local se po-
triveºte perfect actualitãþii, fi-
ind  practicat la întâmplare de
personaje dintre cele mai di-
verse, care fac doar un exer-
ciþiu de amuzament în paginile

fiþuicilor pe care ºi le revendi-
cã în “genialitatea“ lor revol-
tãtoare.  La Craiova, scanda-
lul politic, de altfel, cu mize mi-
nimale, s-a transferat apoteo-
tic în presã ºi oferã toate al-
ternativele consumatorismului:
mitocãnie, minciunã ºi, mai
ales, ºmecherealã, toate adop-
tate ºi exprimate cu aroganþã
în presa de top a oraºului.

Sintagme precum “pixul lu`
Nuþi”, “lãsaþi gãlãgia“,“pãru-
iala muierilor în Oltenia“, sunt
mai actuale ca oricând la Cra-
iova ºi pe posturile centrale de
televiziune, dar ajutã Craiova
la ceva?

N-am putut
pentru ca s-o

tratãm cu refuz
ºi nu am mai avut nici

puþinticã rãbdare
Aºa cã, doamnule primar ºi

domnule prefect, vã rugãm
opriþi circul, sau plasaþi-l la
mize mult mai mari, nu îl
transferaþi la Bucureºti ºi nici
în presã, jucaþi-l tãcut, în pro-
priile birouri, pentru cã s-ar
putea ca feedbackul sã nu fie

cel scontat. S-ar putea sã nu
fiþi atinºi în standardele de in-
tegritate proclamate ºi asuma-
te cu atâta inocenþã pentru
alegerile parlamentare, însã
craiovenii vor vota în decem-
brie cu siguranþã, în proporþie
covârºitoare, pentru cã s-au
sãturat de scandaluri ºi circ,
mai vor ºi pâine. E mult de
muncã la Craiova, doamnelor,
aºa cã lãsaþi piruietele artisti-
ce ºi controalele dispuse pre-
ferenþial de la Bucureºti, apli-
caþi legea dar fiþi ºi elegante!

 Bãnia nu mai are timp ºi
nici nevoie de conflicte în-
tre palate, este depãºitã fãrã
drept de apel, economic ºi
administrativ, de primãriile
din centrul ºi vestul þãrii, care
nu mai oferã de mult spec-
tacole de toamnã. Ce ar fi
sã consumaþi energia scan-
dalurilor într-o primã etapã
pentru informatizarea inte-
gratã a serviciilor oferite de
primãrie contribuabililor într-
un pachet de management
integrat, care sã  ofere în

timp real o imagine clarã a
problemelor oraºului, astfel
încât sã existe ºi sã funcþio-
neze registraturi online, sã
putem depune ºi consulta în
timpi reali stadiul tuturor ce-
rerilor noastre, fie cã sunt de
competenþa urbanismului, a
protecþiei sociale, a registru-
lui agricol etc.

De fapt, despre ce mai vor-
bim? Suntem sãraci dar plini
de umor în prag de iarnã.
Bravos NAÞIUNE !

MIHAELA ENE

Direcþia pentru protecþia
copilului a centralizat datele,
în perioada ianuarie-iunie, ºi a
constatat cã 5.665 de minori
au suferit abuz fizic, emoþio-
nal sau sexual, au fost negli-
jaþi, exploataþi prin muncã ori
pentru comiterea de infracþi-
uni în primul semetru al anu-
lui 2012. Din totalul celor
5.665 de copii, 3.960 au fost
neglijaþi, în 808 cazuri s-a dis-
pus plasament în regim de ur-
genþã de cãtre directorul Di-
recþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
(DGASPC), iar în alte 39 de
situaþii instanþa a dispus pla-
samentul în regim de urgenþã,
cu ordonanþã preºedinþialã.
Din cele 3.960 de cazuri ne-
glijare, 3.903 au avut loc în fa-
milie, 19 în servicii rezidenþi-

Direcþia pentru protecþia copilului
din cadrul Ministerului Muncii spu-
ne cã peste 5.600 de copii au fost
abuzaþi, neglijaþi sau exploataþi în
prima jumãtate a acestui an. Cele
mai multe cazuri au fost înregistra-
te în familie ºi în mediul rural. În ju-
deþul Dolj aceºtia sunt sub 100 la

ale, iar douã la asistent ma-
ternal profesionist. 716 copii
au fost supuºi abuzului emoþi-
onal, în 129 de cazuri fiind dis-
pusã scoaterea copilului din
familie, iar în nouã cazuri, pla-
samentul în regim de urgenþã,
cu ordonanþã preºedinþialã.
Direcþia pentru protecþia co-
pilului din cadrul Ministerului
Muncii spune cã  aproape 670
de copii dintre cei 716 înre-
gistraþi ca fiind abuzaþi emo-
þional au fost agresaþi în fa-
milie. Tot în aceeaºi perioa-
dã, 570 de copii au fost abu-
zaþi fizic, în 78 de cazuri di-
rectorul DGASPC dispunând
plasamentul în regim de ur-
genþã, iar pentru 17 copii in-
stanþa a dispus plasamentul în
regim de urgenþã, cu ordonan-
þã preºedinþialã.

Majoritatea copiilor au benefi-
ciat de ajutor din partea

DGASPC
ªi în cazul abuzului fizic,

cei mai mulþi dintre copiii
afectaþi (526) au fost agre-
saþi în familie, 15 în unitãþi de
învãþãmânt, iar câte cinci, în
servicii rezidenþiale ºi la asis-
tent maternal profesionist.
292 de minori, dintre care 242
fete, au fost abuzaþi sexual.
Un numãr de 182 dintre aces-
te cazuri au avut loc în fami-
lie, trei în unitãþi de învãþã-
mânt, unul în servicii reziden-
þiale, iar 106, în alte locuri.
Alþi 63 de copii au fost ex-
ploataþi prin muncã, iar 40,
pentru comiterea de infracþi-
uni. Majoritatea copiilor abu-
zaþi, neglijaþi sau exploataþi,
mai precis 5.370 dintre ei, au
beneficiat de consiliere psi-

hologicã, 134 de psihoterapie,
217 de alte terapii, 306  de
servicii medicale, 411 de ser-
vicii educaþionale, iar 2.09  de
consiliere juridicã.
”Unii încã mai au concepþia cã

bãtaia este ruptã din rai”
În anul 2011 numãr total

de  ses izãr i ,  l a  DGASPC
Dolj privind cazuri de abuz,
neglijare, exploatare a copi-
lului  a fost de 380, din care
confirmate 253. Anul aces-
ta, numãrul acestora a scã-
zut considerabil, ºi în urma
campani i lo r  duse  de
DGASPC Dolj  împotr iva
abuzurilor in familie. Cu toa-
te acestea, Florin Stancu, di-
rectorul DGASPC Dolj este
de pãrere cã numãrul de ca-
zuri  de abuz, neglijare ºi ex-
ploatare a copilulu este mai
mare în realitate, dar oame-

nii nu le sesizeazã. ”La ora
actualã cazurile de acest gen
la nivelul  DGASPC Dolj
sunt de ordinul zecilor, cred
ca undeva puþin sub o sutã.
Dar cred cã în realitate el
este mult mai mare. Unii încã
mai au concepþia cã acolo
unde dai o palmã creºte, sau
cã bãtaia este ruptã din rai.
Noi prin campaniile noastre
le-am tot explicat cã nu este
aºa, ºi numãrul de abuzuri a
mai scãzut. Ca de fiecare
datã facem apel la oameni sã
ses izeze DGASPC Dolj
atunci când au cunoºtinþe de
cazuri de abuz, neglijare sau
exploatare a copilului. Doar
împreunã îi putem ajuta pe
copii”,  a  declarat  Florin
Stancu, directorul Direcþiei
Generalã de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj.

MARIN TURCITU

numãr, ºi au fost luaþ în plasament
de Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
(DGASPC). Directorul DGASPC
Dolj, Florin Stancu, spune cã pro-
babil numãrul acestora este mai
mare, dar cã nu toate cazurile de
abuz sunt anunþate.
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Asociaþia Langdon Down Ol-
tenia, Centrul Educaþional Teodo-
ra, va prezenta seminarul trans-
naþional Grundtvig – UP4DOW-
NKIDS, la Universitatea din Cra-
iova, în perioada 12-13 octombrie
2012. Cei patru parteneri ai pro-
iectului, ºi anume: Asociaþia Lan-
gdon Down Oltenia Centrul Edu-
caþional Teodora (ALDO-CET)

din România; Downkids Interna-
tional din Olanda, Down Sendro-
mu Dernegi din Turcia ºi FDIN
“Detski Jelania” din Bulgaria vor
oferi douã zile de comunicãri cen-
trate pe menþinerea sãnãtãþii men-
tale ºi educaþia persoanelor cu sin-
drom Down astfel încât aceºtia
sã-ºi construiascã un mod de via-
þã independentã la maturitate. Se-

minarul “Posibilitãþi de a construi
un mod de viaþã independentã pen-
tru persoanele cu sindrom Down”
se desfãºoarã în cadrul campaniei
de conºtientizare “Hai sã ne cu-
noaºtem ºi sã recunoaºtem, sin-
dromul Down”, derulatã de
ALDO-CET Bãileºti în perioada
martie 2012 - martie 2013.

Seminarul va fi prezentat de
doi tineri cu sindrom Down, Rãz-
van Gabriel Gherghe - absolvent
de liceu, ºi Bogdan Cristea - ab-
solvent de facultate. În cadrul
evenimentului va avea loc o con-
ferinþã de presã ce are drept ob-
iectiv sãnãtatea mentalã a persoa-
nelor cu sindrom Down.

Tot în cadrul evenimentului va
avea loc ºi lansarea versiunii în lim-
ba românã a cãrþii “Mental Wel-
lness in Adults with Down Syn-
drome - A Guide to Emotional and
Behavioral Strengths and Challen-
ges”. Lansarea de carte va fi ur-
matã de prezentarea unei platfor-
me electronice educaþionale ca

mijloc de socializare a persoane-
lor cu sindrom Down folosind in-
ternetul, platformã ce a fost con-
struitã în mod special pentru per-
soanele cu sindrom Down de cã-
tre Asociaþia Culturalã Gaudeamus
de pe lângã Liceul Teoretic Balº;
ºi va fi prezentatã de Marian An-
ghel (Liceul Teoretic Balº). ªi pen-
tru cã fundamentul întregului se-
minar este „Nimic pentru noi, fãrã
noi!”, 26 de tineri cu sindrom
Down vor încheia conferinþa de

presã oferind un program artistic
pregãtit de Asociaþia Langdon
Down Oltenia – Centrul Educaþi-
onal Teodora Bãileºti, Asociaþia
Umanitarã Ioana Retezat, Asocia-
þia Sindrom Down Bucureºti, Aso-
ciaþia Down – Centrul Educaþio-
nal Raluca - Cluj Napoca, Asocia-
þia Down Oradea, Asociaþia Lan-
gdon Down Transilvania - Satu
Mare ºi Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto Craiova.

ALINA DRÃGHICI

“Hai sã ne cunoaºtem ºi sã recunoaºtem, sindromul Down” – seminar la Craiova

La sfârºitul acestei sãptãmâni, la Cãlimãneºti
- Cãciulata are loc Conferinþa Asociaþiei Derma-
tologilor din Oltenia (ADO) cu tema „Patologia
dermatologicã în cazuri clinice incitante”. Vor
participa medici dermatologi din judeþele Dolj,
Olt, Gorj, Vâlcea ºi Mehedinþi.

Programul, care se întinde pe parcursul
a douã zile, pe 13 ºi 14 octombrie a.c. este
unul foarte bogat cuprinzând lucrãri ºtiinþifice
ce abordeazã afecþiuni cutanate care au pus
probleme atât de diagnostic, cât ºi de trata-
ment. Vor fi prezentate cazuri grave, care au
necesitat spitalizare, majoritatea în Clinica
Dermatologie Craiova.

Practic, în timpul conferinþei prin
prezentarea a peste 50 de cazuri clinice
deosebite se vor actualiza datele etiopatogenice
ºi terapeutice referitoare la cancerele cutanate,

Conferinþã a dermatologilor olteni la Cãlimãneºti-Cãciulata

Despre sindromul Down
Sindromul Down este o dispunere cromozomialã naturalã care a

fãcut parte întotdeauna din condiþia umanã, fiind universal prezent
în toate naþiile, genurile ºi mediile socio-economice, apãrând apro-
ximativ 1 la 800 de nou-nãscuþi, deºi existã o mare variaþie a acestei
incidenþe în întreaga lume. Sindromul Down produce diverse grade
de dizabilitate intelectualã ºi fizicã, precum ºi probleme medicale aso-
ciate. Pentru a-ºi atinge potenþialul maxim, persoanele cu sindrom
Down au nevoie de abordare ºi intervenþie specificã acestei stãri ge-
netice pe parcursul întregii lor vieþi, ºi de aceea, în diverse þãri din
lume s-a dezvoltat conceptul “echipelor sindrom Down” formate din
specialiºti ce s-au perfecþionat profesional în aceastã problematicã.

bolile dermatologice cu transmitere geneticã ºi
alte afecþiuni.

„O altã patologie care va fi exemplificatã o
reprezintã toxidermiile majore. Acestea sunt
consecinþa efectelor secundare severe  admi-
nistrãrii sistemice a unor medicamente.
Incidenþa în mediul spitalicesc este de 2-3% ºi
pot pune în joc prognosticul vital. Consumul
crescut de produse farmaceutice  pe plan
mondial face sã se înregistreze tot mai multe
cazuri de toxidermii care trebuie sã fie în
atenþia medicului, cu atât mai mult cu cât unele
din aceste boli duc la deces”, a declarat conf.
univ. dr. Virgil  Pãtraºcu, preºedintele Asocia-
þiei Dermatologilor din Oltenia.

Lucrãrile sunt publicate în volumul conferin-
þei acreditatã de Colegiul Medicilor din România.

RADU ILICEANU

Dacã în urma acestei analize se va stabili
cã sunt bani necheltuiþi, aceºtia vor fi redi-
recþionaþi acolo unde nevoie astfel încât toate
fondurile sã poatã fi utilizate pânã la sfârºitul
anului. Se doreºte astfel, o eficientizare a
modului de cheltuire a banilor, astfel încât pânã
pe 31 decembrie a.c. sã nu rãmânã fonduri
neutilizate. În acest sens, a avut loc o video-
conferinþã cu reprezentanþii direcþiilor de sã-
nãtate publicã, cei ai serviciilor de ambulanþã
ºi ai personalului din unitãþilor de primiri ur-
genþe în care s-a discutat despre situaþia fi-
nanciarã a unitãþilor de primiri urgenþe, dar ºi
despre situaþia investiþiilor din sistem.

Tot cu aceastã ocazie, autoritãþile sanita-
re au anunþat cã, începând de anul viitor,
toate medicamentele ºi materialele sanitare
utilizate în cele 63 de Unitãþi de Primiri Ur-
genþe finanþate de la bugetul de stat ºi în ser-
viciile de ambulanþã vor fi achiziþionate cen-
tralizat, prin licitaþie, de cãtre Ministerul Sã-
nãtãþii. În acest fel se urmãreºte obþinerea
unor preþuri de cumpãrare mai bune având
în vedere achiziþia unei cantitãþi mai mari de
produse, dar ºi controlul cheltuielilor din uni-

tãþile de primiri urgenþe. Ultimele controale
au evidenþiat unele diferenþe de preþuri des-
tul de semnificative la achiziþionarea produ-
selor de acelaºi tip, dar  în spitale diferite.

Ambulanþe, la control
Tot sãptãmâna aceasta, împreunã cu Po-

liþia Rutierã ºi Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã, autoritãþile sanitare au demarat
o serie de controale care au avut în vedere
respectarea regulilor de circulaþie, a echi-
pamentelor utilizate în acþiunea de urgenþã
ºi a dotãrilor ambulanþelor angajate în misi-
uni de urgenþã. Neregulile  frecvente con-
statate au fost cele cu privire la lipsa cen-
turii de siguranþã de cãtre conducãtorul auto
sau de cãtre pasagerul aflat în cabina am-
bulanþei, autospeciale dotate necorespun-
zãtor pentru tipul lor ºi personal care nu a
respectat prevederile legale privind utiliza-
rea echipamentului. Deocamdatã verificã-
rile au fost realizate în opt judeþe – Bihor,
Braºov, Brãila, Cluj, Ialomiþa, Tulcea, Ga-
laþi, Mureº - ºi în municipiul Bucureºti însã
astfel de controale inopinate vor continua

ºi în perioada urmãtoare.

Amenzi de 66.000 de lei
Cuantumul amenzilor aplicate atât de cã-

tre reprezentanþii poliþiei rutiere, cât ºi de in-
spectorii direcþiilor de sãnãtate publicã a fost
de aproximativ 66.000 lei.

Cele mai multe sancþiuni au fost aplicate
conducãtorilor auto pentru cã nu au purtat
centura de siguranþã în timpul misiunii. Au
mai existat amenzi care au fost acordate ºefi-
lor de echipaje pentru cã nu au asigurat cu
centura de siguranþã pacienþii transportaþi.

De asemnea, patru servicii de ambulanþã,
dintre care douã servicii private au fost sanc-
þionate cu amenzi de câte 10.000 de lei fie-
care pentru cã ambulanþele aflate în misiune
nu erau dotate corespunzãtor prevederilor
legale (OMS 1.092/2006) pentru tipul de
ambulanþã.

Un spital judeþean a fost amendat cu 10.000
de lei pentru cã ambulanþa utilizatã în inter-
venþii era dotatã necorespunzãtor. Au fost
acordate ºi sancþiuni pentru utilizarea girofa-
rului ºi a semnalelor sonore fãrã justificare.

RADU ILICEANU

Autoritãþile sanitare au solicitat direcþiilor de sãnãtate publicã din
toatã þara, dar ºi unitãþilor sanitare aflate în subordinea Ministerului
Sãnãtãþii sã întocmeascã o situaþie a fondurilor alocate pentru investi-
þii, care nu au fost cheltuite pânã în prezent.

Fondurile alocate pentru investiþiiFondurile alocate pentru investiþiiFondurile alocate pentru investiþiiFondurile alocate pentru investiþiiFondurile alocate pentru investiþii
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În numai ºase ani, IAC Group
a ajuns în topul global al celor
mai importanþi furnizori din do-
meniul componentelor pentru
interioare auto. „A fost o experi-
enþã deosebitã atât pentru CEO-
ul nostru – domnul James K.
Kamsickas ºi cei 23.000 de an-
gajaþi IAC, cât ºi pentru clienþi,
parteneri ºi comunitãþile în care
ne desfãºurãm activitatea. În Ro-

23 octombrie : Va fi  inauguratã
fabrica IAC de la Balº

Marþi, 23 octombrie, IAC Group va inaugu-
ra fabrica de la Balº, judeþul Olt, prilej cu care
se vor putea obþine informaþii de ultimã orã cu
privire la IAC ºi tehnologiile unice de care dis-
pune compania. La evenimentul inaugural va
lua parte ºi James Kamsickas – CEO-ul IAC

Povestea câºtigãtoare va fi aleasã prin vo-
tul publicului exprimat pe Facebook, tot în
cadrul aceleiaºi aplicaþii, în perioada 18 – 23
octombrie. Marele câºtigãtor va fi recom-
pensat printr-o soluþie completã de business
– un abonament Vodafone Office Complet
gratuit, timp de un an de zile – precum ºi un
film documentar de 2 minute, ce va rula pe
Discovery Channel în România.  În plus,

fiecare client Vodafone care îºi va înscrie
povestea afacerii de familie în  aplicaþie va
beneficia de o reducere la abonamentul Vo-
dafone Business. Campania se numeºte
“Business de familie” ºi este un proiect
comun al celor doua companii, ce are la bazã
programele Discovery despre afaceri de fa-
milie precum Motociclete americane, În
Alaska, la înãlþime sau Viaþa pe sârmã, pre-

cum si dorinta Vodafone de a ii sprijini
pe cei care conduc, din generatie in ge-
neratie, un business de familie. “Cãutãm,
prin lansarea acestui parteneriat cu Dis-
covery, sã ajungem la cei care duc, din
generaþie în generaþie, un business de fa-
milie, sã îi încurajãm ºi sã le recunoaº-
tem, prin intermediul votului public, me-
ritele ºi eforturile. Campania “Business de
familie” se înscrie perfect în noua direc-
þie a brandului Vodafone prin care se ur-
mãreºte sprijinirea comunitãþilor oameni-
lor care aleg sã schimbe România în mai
bine. Totodatã, ne bucurãm cã, împreu-
nã cu postul Discovery, putem aduna cât
mai multe poveºti autentice, cu relevanþã
localã, despre oameni deosebiþi care ne
inspirã.” a declarat Angus Slater, Chief
Marketing Officer, Vodafone România.

Pânã pe 23 octombrie, Vodafone România ºi Discovery Chan-
nel cautã cea mai interesantã poveste a unui business de familie
autentic românesc. Cei care au o afacere de familie pot intra pe
pagina de Facebook Discovery România  ºi îºi pot înscrie po-
vestea, direct în aplicaþia “Business de familie” https://www.fa-
cebook.com/discovery.romania/app_413404662072763.

Se premiazã poveºti interesante despreSe premiazã poveºti interesante despreSe premiazã poveºti interesante despreSe premiazã poveºti interesante despreSe premiazã poveºti interesante despre
afaceri de familieafaceri de familieafaceri de familieafaceri de familieafaceri de familie

Group, împreunã cu echipa de conducere a ope-
raþiunilor din Europa. În program mai este pre-
vãzut un tur al fabricii ºi participarea la proce-
sul de formare cu suspensie din rãºinã paten-
tat de IAC ºi folosit în premierã mondialã la
unitatea de producþie din Balº.

mânia, echipa IAC a contribuit cu
succes la lansarea recentã a ino-
vatorului Ford B-MAX, prin noua
sa unitate de producþie echipatã
la cele mai înalte standarde glo-
bale, localizatã în Balº”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de pre-
sã. Fabrica IAC a fost construitã
de la zero în aproape un an ºi de-
serveºte uzina Ford Motor Com-
pany de la Craiova, furnizând

planºe de bord, console centra-
le, panouri portiere spate, panouri
portiere faþã ºi plafoane. Fabrica
IAC din România numãrã astãzi
peste 250 de membri ºi are în
plan creºterea forþei de muncã pe
viitor. Parteneriatele cu ºcolile
tehnice ºi universitãþile din zonã
demonstreazã angajamentul IAC
de a dezvolta ºi susþine talentele
din regiune.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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“Laboratorul Verde al Reci-
clãrii” este un autocar modifi-
cat ºi adaptat pentru minþile cu-
rioase ºi inventive ale copiilor,
venind în întâmpinarea lor într-o
formulã high-tech, dinamicã ºi
interactivã. Cunoscând preocu-
pãrile celor mici, Eco-Rom Am-
balaje le propune acestora o ex-
perienþã multimedia completã,
stimulându-le interesul faþã de
procesul de colectare selectivã
printr-un joc de echipã pe table-

Eco-Rom Ambalaje, în par-
teneriat cu Ministerul Educa-
þiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului ºi cu Ministerul Me-
diului ºi Pãdurilor, lanseazã în
premierã în România progra-
mul “Laboratorul Verde al Re-
ciclãrii”, o inovaþie în ceea ce

te PC, prin vizionarea unei ani-
maþii pe tema colectãrii selective
ºi a unui spot didactic în ceea ce
priveºte reciclarea de ambalaje.

“Ministerul Educaþiei, Cercetã-
rii, Tineretului ºi Sportului încura-
jeazã acest demers întrucât edu-
caþia în sensul protejãrii mediului
este deosebit de necesarã atât pen-
tru generaþiile actuale, cât ºi pen-
tru cele viitoare. Metodologia edu-
caþiei prin experienþã, propusã de
acest program, este cea mai efi-

cientã ºi mai valoroasã, conform
piramidei de învãþare; aceasta sti-
muleazã ºi provoacã elevii sã par-
ticipe lucid ºi activ la procesul de
învãþare”, susþine Ecaterina Andro-
nescu, Ministrul Educaþiei, Cerce-
tãrii, Tineretului ºi Sportului.

“Laboratorul” va vizita
25 de oraºe din þarã

În primul semestru al anului
ºcolar 2012-2013, programul se
va desfãºura în 25 de oraºe din
þarã: Bucureºti, Piteºti, Târgo-
viºte, Ploieºti, Slobozia, Con-
stanþa, Tulcea, Focºani, Iaºi,
Roman, Bacãu, Sfân-
tu Gheorghe, Bra-
ºov, Târgu Mureº,
Mediaº, Sibiu, Cluj
Napoca, Zalãu, Baia
Mare,  Satu Mare,
Arad, Deva, Târgu
Jiu, Craiova,  Ale-
xandria, implicând
peste 5.000 de elevi,
din 52 de ºcoli primare.

“Ne bucurãm cã existã iniþia-
tive de educare a copiilor venite
din partea unor autoritãþi respon-
sabile precum Eco-Rom Amba-
laje. Susþinem aceste gen de pro-

grame educaþionale, conºtienþi
fiind de necesitatea integrãrii co-
lectãrii selective în rutina noas-
trã zilnicã. Cu cât vom acorda
mai multã atenþie acestui feno-
men ºi îi vom înþelege rolul im-
portant, cu atât calitatea vieþii

noastre, a tuturor, se va schim-
ba vizibil în mai bine. Avem în-
credere în generaþia tânãrã, în
capacitatea ei de a înþelege cã
grija faþã de mediu nu este o op-
þiune, ci un principiu de viaþã”, a

afirmat ºi Rovana Plumb, minis-
trul Mediului ºi Pãdurilor.

Una dintre principalele compo-
nente ale acestui proiect este im-
plicarea cadrelor didactice ºi a
pãrinþilor, aceºtia având un rol
deosebit de important în educa-

rea ºi responsabilizarea
celor mici. Astfel, Eco-
Rom Ambalaje încura-
jeazã mentorii copiilor sã
exerseze colectarea se-
lectivã atât la ºcoalã, cât
ºi acasã, ca un prim pas
pentru protejarea mediu-
lui. Caravana „Labora-
torul Verde al Reciclã-

rii” va trece prin cele 25 de ora-
ºe menþionate, în concordanþã
cu planificarea organizatã prin
intermediul Inspectoratelor ªco-
lare Judeþene.

ALINA DRÃGHICI

priveºte proiectele educaþiona-
le. Programul se va desfãºura
în anul ºcolar 2012-2013 ºi ur-
mãreºte familiarizarea copiilor
de clasa a III-a, a pãrinþilor ºi
cadrelor didactice cu beneficii-
le reciclãrii, prezentate într-o
manierã simplã ºi interactivã.

Luna trecutã a debutat noul concurs anual
ASTRA Talent, organizat de SES (Bursa de
valori Euronext Paris ºi Luxemburg: SESG)
în Bulgaria, Republica Cehã, Polonia, Ro-
mânia ºi Slovacia. Artiºtii copii sunt invitaþi
sã îºi transpunã pe hârtie ideea lor despre
transmisia de televiziune HD prin satelit.
Lucrãrile înscrise sunt evaluate de un juriu
format din experþi, urmând sã fie scoase la
licitaþie în marea finalã; toate încasãrile vor
fi folosite pentru a sprijini Comitetul Para-

limpic European pentru Jocurile de Tineret
2013. Competiþia se adreseazã copiilor din
ºcolile de arte cu vârste cuprinse între 8 ºi
15 ani. Punctul central de comunicare este
pagina web www.astratalent.eu, care este
totodatã ºi punctul de colectare a lucrãrilor
artistice înscrise. Competiþia de talente ur-
meazã sã se desfãºoare pânã pe 21 octom-
brie 2012. La finalul concursului, juriul spe-
cializat, recrutat din rândul reprezentanþilor
Galeriei Nationale Slovace ºi al altor artiºti,

va alege douãsprezece lu-
crãri artistice care vor da
culoare calendarului SES
pentru anul 2013.
Licitaþia
va avea loc
online în luna
noiembrie 2012

Alþi ºase premianþi vor
fi desemnaþi pe baza vo-
turilor acordate de publi-

cul general pe pagina web
www.astratalent.eu.  „Copiii
sunt bunul cel mai de preþ al pla-
netei noastre. Prin susþinerea
creativitãþii lor, oferim tuturor un
viitor mai bun. Rezultatele con-
cursului de anul trecut ne-au de-
pãºit aºteptãrile ºi le vom þine
pumnii participanþilor de anul
acesta. De asemenea, am hotã-
rât sã susþinem copii cu dizabili-
tãþi în noua ediþie a concursu-
lui,” declara Barbara Uzunowa-
Drymer, director Marketing
ECE. Licitaþia va avea loc online
în luna noiembrie 2012. Toate
încasãrile acestei licitatii vor fi
donate in sprijinul Comitetului
Paralimpic European pentru Jo-
curile de Tineret 2013. „Jocuri-
le de Tineret EPC reprezintã o
competiþie internaþionalã a tine-
rilor sportivi cu handicapuri fi-
zice. Suntem deosebit de recunoscãtori pen- tru sprijinul acordat de SES si pentru lucrã-

rile acestor copii artiºti datoritã cãrora ºi alþi
copii au posibilitatea de a se bucura de emo-
þia participãrii la Jocuri”, declara Vítìzslav
Dohnal, directorul Fondului Filantropic Emil,
co-gazda a Jocurilor.

MARGA BULUGEAN

SES este un important operator de sateliþi de talie mondialã cu o
flotã de 51 de sateliþi geostaþionari. Compania oferã servicii de comu-
nicaþii prin satelit radiodifuzorilor, furnizorilor de conþinut ºi servicii
internet, operatorilor de reþele mobile ºi fixe, precum ºi organizaþiilor
comerciale ºi guvernamentale din întreaga lume.
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Audiţie pentru corul de copii
al Filarmonicii „Oltenia”

Filarmonica „Oltenia” organi-
zează as tăzi, în intervalul orar
11.00-16.00, audiţie pentru co-
rul de copii. Sunt invitaţi să par-
ticipe copii cu aptitudini vocale
deosebite, având între 10 şi 15
ani, dar şi de vârstă mai mică,
talentaţi, în perspectiva selectă-
rii lor pentru a deveni membri ai
corului.  Copiii trebuie doar să
prezinte un cântec, şi acela la ale-
gerea lor. Cei interesaţi pot soli-
cita informaţii suplimentare la
numerele de telefon
0351.418.112 (secretariatul Fi-
larmonic ii „Oltenia”)  ş i
0740.309.733 (Manuela Ena-
che, dirijorul corului de copii).

Mitropolia Olteniei
organizează pelerinaje la
Iaşi, de Sfânta Parascheva

Mitropolia Olteniei va or-
ganiza, la sfârşitul aces tei
săptămâni, prin centrele de
pelerinaj pe care le patronea-
ză, deplasarea credincioşilor
la Iaşi, pentru a participa la
slujbele religioase prilejuite
de sărbătoarea Sfintei Cu-
vioase Parascheva. De ase-
menea, o serie de parohii au
organizat pe cont propriu

pelerinaje în capitala Moldovei, pentru acest praznic. „În
acest sens, vor fi puse la dispoziţia credincioşilor mai
multe autocare, fiecare grup urmând a fi însoţit de un
preot”, au precizat reprezentanţi ai Mitropoliei Olteniei.
Cei care doresc să participe se pot adresa Centrului de
Pelerinaj „Sfântul Nicodim” al Arhiepiscopiei Craiovei
(strada „Fraţii Buzeşti” nr. 10, tel. 0251.40.66.47).

„Şcoala din tinda bisericii”
Biroul de învăţământ,

activităţi cu tinerii şi cate-
hizare parohială al Arhie-
piscopiei Craiovei organi-
zează astăzi concursul de
creaţie artistică, literară şi
media „Şcoala din tinda bi-
sericii”. Un juriu de spe-
cialitate va selecta cele mai
bune lucrări de creaţie ale

elevilor participanţi, urmând ca mâine, 12 octombrie, să
aibă loc festivitatea de premiere. Câştigătorii vor repre-
zenta Arhiepiscopia Craiovei la Bucureşti, în cadrul con-
cursului naţional „Alege şcoala!”.

Biserica „Sfântul Nicolae” –
Brânduşa se pregăteşte
pentru hram

Biserica „Sfântul Ni-
colae” – Brânduşa din
Craiova îşi va sărbători
al doilea hram duminică,
14 octombrie, de praz-
nicul Sfintei Cuvioase
Parascheva. Programul
de slujbe va începe sâm-
bătă, de la ora 18.00,
când va fi săvârşită Ve-
cernia unită cu Litia, ur-

mată de o procesiune cu moaştele Sfinţilor Cuvioşi
Mucenici Sava şi Gheorghe – Hozeva. În ziua prazni-
cului, de la ora 8.00, se va face Sfinţirea Apei, apoi se
va sluji Acatistul Sfintei Parascheva şi Sfânta Litur-
ghie, oficiată de un sobor de preoţi.

Festivalul studenţilor din România,
în 17 centre universitare

Festivalul studenţilor din România „Unifest”, ajuns la cea de-a XI-a
ediţie, va avea loc anul acesta în perioada 12-22 noiembrie, în 17 centre
universitare din toată ţara, incluzând manifestări culturale, educaţionale,
sportive şi de divertisment. Evenimentul se va desfăşura la Bucureşti,
Timişoara, Arad, Oradea, Baia Mare, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Târgu
Mureş, Târgu Jiu, Craiova, Târgovişte, Piteşti, Ploieşti, Suceava, Iaşi şi
Constanţa, informează organizatorii. Timp de zece zile, studenţii vor
avea acces gratuit în muzee, la spectacole de teatru şi operă, la concerte
şi expoziţii şi în cinematografe. Pe parcursul festivalului vor fi organiza-
te şi traininguri şi va fi promovată donarea de sânge. Vor fi organizate,
de asemenea, Campionatul naţional de fotbal „Unifest” şi Concursul
„Miss Unifest”, precum şi petreceri în cluburile studenţeşti, festivalul
urmând să se încheie, ca în fiecare an, cu un concert. Organizat de
Uniunea Studenţilor din România, „Unifest” a debutat în 2001, la Bucu-
reşti, devenind ulterior un eveniment naţional.

Sim pozionul ştiinţif ic naţional
„Stat şi societate în Europa” este or-
ganizat în acest an de Departamentul
de Istorie şi Relaţii Internaţionale al Fa-
cultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrati-
ve din cadrul Universităţii din Craiova,
în colaborare cu Muzeul Olteniei, Sec-
ţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a
Ac ademiei Oamenilor  de Ştiinţă din
România şi Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman”, sub egida Con-
siliului Judeţean Dolj.

Participă cu lucrări aproape 50 de
profesori din întreaga ţară – de la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, Univers itatea de Vest din Timişoara,  In-
stitutul de Istorie „A.D.  Xenopol” din Iaşi, Universitatea
„Ovidius” din Cons tanţa, Univers itatea „Valahia” din Târ-
govişte, Universităţile „Spiru Haret” şi „Hyperion” din

Bucureşti, Univers itatea din Oradea, Universitatea „Con-
stantin Brâncuşi” din Târgu Jiu,  Academia de Poliţie „Al.
I. Cuza” din Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroc eni, Servi-
ciul Judeţean Mehedinţi al Arhivelor Naţionale. Craiova
este reprezentată de specialişti în domeniu de la Universi-
tate, Muzeul Olteniei, Ins titutul de Cerc etări „C.S. Nic olă-
escu-Plopşor” al Ac ademiei Române şi Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Doi invitaţi vin din Vi-

Aproape 50 de specialişti în domeniu din ţară discută
la Craiova despre „Stat şi societate în Europa”

Reprezentanţi ai unor importan-
te centre universitare din ţară iau
parte, pe parcursul a trei zile, la
Craiova, la lucrările Simpozionu-
lui ştiinţific naţional „Stat şi socie-
tate în Europa”. Ajuns la cea de-a
V-a ediţie, evenimentul este găz-
duit de Muzeul Olteniei şi se des-
făşoară pe patru secţiuni: „Arheo-
logie, Istorie antică şi medie”, „Is-
torie modernă”, „Istorie contempo-
rană”, „Diplomaţie, Relaţii Inter-

naţionale şi Studii Europene”. În-
tre invitaţi se numără şi prof. univ.
dr. Ioan Scurtu – preşedintele Sec-
ţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România
şi prof. univ. dr. Corneliu Mihail
Lungu, membru corespondent al
amintitei instituţii şi cadru didac-
tic la Universitatea din Craiova,
ale căror comunicări în plen au
urmat, ieri, deschiderii oficiale a
simpozionului.

din (Bulgaria) şi Chişinău (Republica Moldova).
„Pentru noi este foarte important să ţinem legătura cu

mediul academic. Muzeele, în general, sunt depozitarele unor
importante fonduri de patrimoniu, care pot fi valorificate
ştiinţific împreună cu cadrele universitare. Muzeul Olteniei
are numeroase colaborări cu Universitatea din Craiova, a
găzduit, de-a lungul timpului, manifestări, dar şi practica
studenţească”, a menţionat, ieri, în deschiderea simpozio-
nului, dr. Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei.

Alături de acesta, au transmis mesaje de salut invitaţilor
prof. univ. dr. Daniela Tarniţă – preşedintele Comisiei de
Cultură a Consiliului Judeţean Dolj şi prof. univ. dr. Sorin
Liviu Damean – directorul Departamentului de Istorie şi
Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Admi-
nistrative din Craiova. „Nu credeam că vom avea o tradiţie
atât de lungă în ceea ce priveşte acest simpozion, dar iată-
ne la a V-a ediţie, pentru organizarea căreia pot spune că
efortul a fost unul consistent. Rezultatele cercetărilor azi
nu prea mai interesează pe nimeni, de aceea o manifestare
ca aceasta are menirea de a le face cât mai cunoscute. Ca şi
în anii trecuţi, comunicările prezentate vor fi publicate în
volum”, a precizat Sorin Liviu Damean. Acesta a apreciat
că cercetarea ştiinţifică la Craiova începe să fie cunoscută
şi să se impună pe plan naţional şi internaţional şi că se va
reuşi poate, cu un efort susţinut, ca Simpozionul ştiinţific
„Stat şi societate în Europa” să capete în anii următori
caracter internaţional.

După prezentarea comunicărilor şi dezbaterilor pe teme-
le vizate de cele patru secţiuni, pe parcursul zilelor de ieri şi
de astăzi, participanţii la eveniment vor porni mâine, 12
octombrie, într-o excursie documentară la Vidin.
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Sondajele confirmã cã aspiran-
tul republican la Casa Albã, Mitt
Romney, a obþinut în campania
electoralã rãsturnarea de situa-
þie prognozatã dupã victoria sa în
dezbaterea prezidenþialã de sãp-
tãmâna trecutã, de la Denver.
Acesta nu numai cã s-a plasat în
frunte, dar ºi-a ameliorat consi-
derabil poziþia în rândul sectoa-
relor mai reticente, precum fe-
meile, ºi s-a consolidat ca persoa-
na cea mai nimeritã pentru a ame-
liora situaþia economicã. De-
acum încolo campania preziden-
þialã este impredictibilã, nota ieri
ziarul „El Pais”. Este, poate, una
din cele mai spectaculoase rãs-
turnãri din istoria recentã a SUA.
Dacã rezultatele sondajului Pew
de marþi vor fi coroborate - Gal-

Romney trece,
spectaculos, în fruntea

lui Obama în sondaje
ªeful armatei turce,

generalul Necdet Özel
(foto), a ameninþat ieri Siria
cu „un rãspuns ºi mai puter-
nic”, dacã va continua
tirurile spre teritoriul turc,
au relatat posturile de
televiziune. „Am rãspuns
(tirurilor siriene). Dacã vor
continua, vom riposta într-o
manierã ºi mai puternicã”, a
afirmat generalul Özel, care
a fost în satul turc Akçakale
(sud-est), de la frontierã,
unde cinci civili au fost uciºi
la 4 octombrie de tiruri
siriene, care au provocat
riposte ale artileriei turce.
Generalul Özel, care a
efectuat, alãturi de alþi
comandanþi din cadrul

ªeful armatei turce
ameninþã Siria cu un

rãspuns ºi mai puternic

Ideea creãrii unui buget al zonei
euro suplimentar bugetului comun al
Uniunii Europene prinde tot mai mult
contur în rândul statelor membre, cea
mai recentã versiune a proiectului
de concluzii pentru summitul de sãp-
tãmâna viitoare de la Bruxelles fã-
când o separare clarã a celor douã.
Numit „capacitate fiscalã”, noul bu-
get „va aparþine zonei euro ºi, prin
urmare, nu va fi acoperit de Cadrul
Financiar Multianual”, bugetul co-
mun pe ºapte ani al UE, relevã pro-
iectul de concluzii pregãtit de preºe-
dintele Consiliului European, Her-
man Van Rompuy, relateazã EUob-
server. Introducerea în proiectul de
concluzii a ideii de buget al zonei
euro, a cãrui creare a fost vehicula-
tã încã din iunie, este un indiciu cã
începe sã se contureze un consens
în aceastã direcþie în rândul statelor
membre, cu condiþia sã nu afecteze

actualele negocieri asupra bugetului
UE pentru 2014-2020.

Chiar ºi pentru þãrile din afara
zonei euro - care în mod tradiþional
sunt îngrijorate în legãturã cu apari-
þia unei Europe „cu douã viteze” -
ideea devine acceptabilã atât timp
cât nu presupune reducerea buge-
tului comun al UE. Ministrul polo-
nez pentru Afaceri Europene, Piotr
Serafin, a declarat ieri, pentru „Ga-
zeta Wyborcza”, cã þara sa nu se
teme de un buget al zonei euro, dacã
acesta va fi separat de bugetul în-
tregului bloc comunitar. „În plus, nu
vorbim despre ceva care se va în-
tâmpla de la 1 ianuarie. Ideea este
abia la început ºi este greu de ima-
ginat cã un astfel de mecanism ar
începe sã funcþioneze mai devreme
de 2014”, a adãugat el. Serafin a
observat, de asemenea, cã nu este
clar pentru moment cum ar putea fi

folosit acest buget suplimentar. „Cu
siguranþã, va trebui sã fie cumva le-
gat de politica economicã ºi de com-
petitivitatea din zona euro. Discuþii-
le pe acest subiect nu se vor încheia
prea curând”, a estimat el. Pe de
altã parte, Marea Britanie, care sus-
þine o reducere a bugetului comun
al UE, s-a exprimat în favoarea unui

fond separat pentru zona euro. „Va
veni un moment când va fi nevoie
de douã bugete comune, unul pen-
tru moneda unicã, deoarece vor fi
nevoiþi sã se susþinã reciproc mai
mult, ºi probabil un buget mai mare
pentru toatã lumea”, a declarat du-
minicã, pentru BBC, premierul bri-
tanic, David Cameron.

Ideea creãrii unui buget „separat” pentru zona euro, tot mai invocatã

12 morþi în urma epidemiei
de meningitã în SUA

12 persoane au murit în cursul
epidemiei de meningitã din
Statele Unite, cauzatã de injecþii
cu steroizi contaminaþi, potrivit
ultimului bilanþ prezentat de
oficiali americani, care au
înregistrat peste 120 de contami-
nãri în zece state. Aproximativ
13.000 de persoane au primit
doze de steroizi potenþial conta-
minaþi, aflaþi la originea epide-
miei cauzatã de cãtre aceastã
formã rarã de meningitã fungi-
cã, au declarat oficiali din
cadrul Centrelor de Control ºi
Prevenire a Bolilor. Cel mai
afectat stat este Tennessee (sud),
unde au fost detectate 39 de
cazuri, urmat de Michigan (nord-
est) cu 25 de cazuri ºi Virginia
(sud-est) cu 24 de cazuri.
Departamentul Sãnãtãþii din
Florida a anunþat primul deces
din acest stat marþi seara,
precizând cã moartea unui
bãrbat în vârstã de 70 de ani,
din iulie, este legatã de injecta-
rea cu steroizi contaminaþi.

Iranul e capabil sã
depãºeascã sancþiunile
economice „barbare”

Iranul este capabil sã depã-
ºeascã sancþiunile economice
„barbare” impuse de statele
occidentale din cauza controver-
satului program nuclear, afirmã
liderul suprem iranian, ayatolla-
hul Ali Khamenei, citat de AFP.
„Aceste sancþiuni sunt barbare ºi
ilogice. Reprezintã un rãzboi
împotriva unei naþiuni, dar
poporul iranian va ºti sã le facã
inutile”, a declarat ayatollahul.
Liderul suprem iranian acuzã
Occidentul cã „minte” în
legãturã cu scopul sancþiunilor.
„Sancþiunile împotriva Iranului
nu sunt de acum, occidentalii le-
au impus de la revoluþia din
1979 ºi nu au avut niciodatã
rezultate. Inamicii - administra-
þia americanã ºi unele guverne
europene - justificã sancþiunile
prin problema nuclearã, dar
mint”, a insistat Ali Khamenei.

SUA cer NATO
sã acopere deficitul
de formatori în Afganistan

Secretarul de stat american al
Apãrãrii, Leon Panetta, a cerut
ieri þãrilor NATO sã acopere
deficitul de formatori ai forþelor
afgane, apreciind contribuþia
americanã ca fiind „disproporþi-
onatã”, informeazã AFP. „Cer
fiecãreia dintre þãrile voastre sã
ajute la acoperirea deficitului de
58 de echipe” de formatori, a
declarat ºeful Pentagonului în
faþa celor 27 de colegi ai NATO
ºi 22 de reprezentanþi ai þãrilor
partenere ale Alianþei Nord-
Atlantice în Afganistan, potrivit
unui document. SUA „au
furnizat un numãr disproporþio-
nat al acestor echipe în ultimii
ani ºi vã cer ajutorul”, a
adãugat el. ªeful Pentagonului a
apreciat cã schimbarea echipelor
la fiecare ºase luni a fãcut sã
apese o „incertitudine” asupra
rotaþiilor viitoare ºi este timpul
sã se aibã în vedere desfãºurãri
mai lungi.

lup îl plaseazã în frunte cu douã
procente pe Romney, în timp ce
Reuters anunþã o egalitate - vom
asista la un fapt inedit, în care un
preºedinte pierde un avantaj mo-
numental din cauza propriului
comportament la o dezbatere.
Barack Obama pierde aproape
12 puncte în sondajul realizat de
Pew: de la plus 8 cât avea înain-
te de dezbatere, a ajuns la minus
4 ºi la un procent în total de 45 la
sutã. O rãsturnare pentru care ni-
meni nu gãseºte o explicaþie raþi-
onalã. Nimeni nu înþelege cum
Obama, care avea un avantaj de
18 puncte în rândul femeilor, a
ajuns acum la egalitate de 47%
cu rivalul sãu. Poate fi doar con-
secinþa unei ore ºi jumãtate de
dezbatere la televizor?

armatei, o vizitã de inspecþie
a trupelor desfãºurate la
frontiera cu Siria, a subli-
niat, de asemenea, cã
ripostele turce au provocat
„importante pierderi” în
Siria, fãrã a face alte preci-
zãri, potrivit postului de
televiziune NTV. De la
bombardarea localitãþii Akçakale,
armata turcã rãspunde tirurilor
siriene care ating teritoriul
turc, þintind poziþii deþinute de
trupele fidele preºedintelui
Bashar al-Assad. Turcia,
membrã NATO, a întrerupt le-
gãturile cu regimul de la
Damasc ºi gãzduieºte pe
teritoriul sãu circa 100.000 de
refugiaþi sirieni, de la declan-
ºarea revoltei în aceastã þarã. 

30.000 de manifestanþi, încãrcaþi
de mânie, s-au revãrsat marþi pe
strãzile Atenei, pentru a protesta la
„arhitectura de austeritate” impusã
de cancelarul german, Angela Mer-
kel, aflatã la prima sa vizitã, dupã
cinci ani, în aceastã þarã. Prima de

la marea depresiune în care se zba-
te Grecia. Primirea a fost durã. Aº-
teptatã cu onoruri de primul-minis-
tru, Antonis Samaras, Angela Mer-
kel a fost fluieratã de peste 30.000
de manifestanþi ostili la ortodoxia sa
financiarã. Dar a rãmas impasibilã.

Dacã a salutat „progresele înregis-
trate”, ºi-a exprimat ºi dorinþa ca
„Grecia sã rãmânã în zona euro”.
Pe fond, Merkel n-a cedat nimic. A
venit îmbrãcatã în acelaºi sacou ca
ºi cel purtat în seara victoriei Ger-
maniei asupra Greciei, la Euro 2012.
Atena trebuie sã continue „rigoa-
rea” pentru cã „efortul dificil tre-
buie fãcut”. Nu mai puþin 7.000 de
poliþiºti au fost mobilizaþi pentru a
asigura deplina protecþie a cancela-
rului german. Scenariul a fost de
acum banal: forþele de ordine, bom-
bardate cu piertre, au ripostat cu
gaze lacrimogene. „Politicile pe care
le promoveazã sunt periculoase ºi
criminale” a spus Alexis Tsipras, li-
derul opoziþiei. Figuri ale stângii ger-
mane se situeazã foarte aproape. Pe
multe pancarte se putea citi: „Afarã
cu imperialiºtii” ºi „Nu celui de-al
patrulea Reich”. Criza a reactivat
rãnile cicatrizate ale celor douã þãri.
Pe de o parte, manifestanþii au adus
drapele naziste în faþa Parlamentu-

lui, iar pe de altã parte politicieni
germani, precum Wolfgang Schau-
ble, ministrul de Finanþe, considerã
Atena un sac fãrã fund. Antonis Sa-
maras a comparat, în cotidianul
„Handelsblatt”, criza actualã cu
sfârºitul Republicii de la Weimar, cu
un partid nazist în plinã desfãºura-
re. Ce i-a spus el lui Merkel? Cã
poporul sãu sângereazã. Dar „este
hotãrât sã rãmânã în zona euro”. În
pofida unui plan de salvare fãrã pre-
cedent, de 240 miliarde euro, þara trã-
ieºte un adevãrat haos. „Nu vor fi mai
mulþi bani în noiembrie” a recunos-
cut luni Samaras. O viitoare tranºe,
de 31,5 miliarde euro, este aºteptatã
sã umple gãurile, dar condiþia sine qua
non este aceea de economisire buge-
tarã a 13,5 miliarde într-o þarã deja
sufocatã. ªi al cãrui tineret este în
pragul imploziei: 55,4% dintre cei sub
25 de ani sunt în ºomaj, potrivit Eu-
rostat. ONG-ul Praxis afirmã cã exis-
tã 15.000 de persoane fãrã nici un
adãpost în Atena.

Grecia: Manifestare ostilã la ortodoxiaGrecia: Manifestare ostilã la ortodoxiaGrecia: Manifestare ostilã la ortodoxiaGrecia: Manifestare ostilã la ortodoxiaGrecia: Manifestare ostilã la ortodoxia
financiarã a Angelei Merkelfinanciarã a Angelei Merkelfinanciarã a Angelei Merkelfinanciarã a Angelei Merkelfinanciarã a Angelei Merkel
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul me-
najerã, femeie de serviciu
sau bonã. Telefon: 0720/
008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã
modelieri cu experienþã. Te-
lefon: 0760/652.522.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securi-
tãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.

Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
M.B.S. din spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2 (intrarea
prin spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând sau schimb garsoni-
erã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez) gar-
sonierã (2 camere) confort 2
cu geam termopan, parchet,
izolaþie interior, preþ negociabil,
60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.

Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
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) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negocia-
bil. 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, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188
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Vând 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
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi teren intravilan
în comuna Mischii, sat Cãli-
neºti. Telefon: 0256/225.144;
0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi –
Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.

Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Particular, vând teren intra-
vilan 3000mp comuna Re-
dea, judeþul Olt. Telefon:
0768/612.733.
Vând teren extravilan, preþ
12 euro/mp. Telefon 0743/
068.317.

Vând teren central 330 mp,
2 deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
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
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 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 teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp,
ideal pentru casã 14.000
E. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de 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 Comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, 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 facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor 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.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a
unui teren in suprafata de 30 000 mp, situat in Calafat,
tarlaua 170, Ciupercenii Vechi, jud. Dolj, în urmãtoarele
conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 0,127 euro(echi-
valent lei la cursul BNR)/mp/an;

perioda de închiriere este de 15 ani, cu posibilitatea
de prelungire;

pe suprafata inchiriata se vor realiza numai construc-
tii provizorii, cu obligativitatea de a obtine toate avizele si
autorizatiile necesare pentru realizarea acestora;

participantii  la licitatie trebuie  sa  faca dovada achi-
tarii la zi a taxelor si impozitelor la bugetul  local si bugetul
consolidat al statului;

taxa de participare la licitaþie 500 lei;
garanþia de participare la licitaþie 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare parti-

ciparii la licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
Licitaþia va avea loc  la data de 30.10.2012, ora 1100, iar

inscrierea se va face pina la data de 29.10.2012, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax:

0251/333.016.
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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, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 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
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând miere de mai (17 lei/
kg) ºi poliflorã (14 lei/kg).
Telefon: 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
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane 60
litri largi la gurã. 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
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru 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
culoare 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.
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
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.

Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, 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 lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu douã
roþi, 2 uºi cu toc pentru casã
noi. Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
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 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
Cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a
unui teren in suprafata de 30 000 mp, situat in Calafat,
tarlaua 171, Ciupercenii Vechi, jud. Dolj, în urmãtoarele
conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 0,127 euro(echi-
valent lei la cursul BNR)/mp/an;

perioda de închiriere este de 15 ani, cu posibilitatea
de prelungire;

pe suprafata inchiriata se vor realiza numai construc-
tii provizorii, cu obligativitatea de a obtine toate avizele si
autorizatiile necesare pentru realizarea acestora;

participantii  la licitatie trebuie  sa  faca dovada achi-
tarii la zi a taxelor si impozitelor la bugetul  local si bugetul
consolidat al statului;

taxa de participare la licitaþie 500 lei;
garanþia de participare la licitaþie 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare parti-

ciparii la licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
Licitaþia va avea loc  la data de 30.10.2012, ora 1130, iar

inscrierea se va face pina la data de 29.10.2012, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax:

0251/333.016.

Primãria Cârcea, anunþã elaborarea primei ver-
siuni a planului: PLANULUI URBANISTIC ZONAL –
LOCALITATEA CÂRCEA – TRUP DN 65 – COMUNA
CÂRCEA – JUDEÞUL DOLJ ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul Agenþiei Regionale
pentru Protecþia Mediului Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, Craiova, judeþul Dolj, la se-
diul titularului, Primãria Cârcea, cu sediul
în satul Cârcea, judeþul Dolj.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul Agenþiei Regionale pentru Pro-
tecþia Mediului Craiova în termen de 18 zile
calendaristice de la publicarea anunþului.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

joi, 11 octombrie 2012

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate 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 cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. 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
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând cãrucior pentru handi-
cap, cadru metalic ºi ploscã
(toate sunt noi), preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
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.

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã ex-
terioarã  autoturism în stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

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 ca-
mere Ciupercã, mobilat 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 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate Brazda
lui Novac. Telefon: 0762/
267.631; 0745/062.618.

Închiriez apartament. 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, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. 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 Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/
453.865.

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

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon:
0724/572.434.

Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 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
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova cheamã în
judecatã pe Mitroi Rãducu
Florin  la Judecãtoria Craio-
va în data de 26 octombrie
2012 în Dosarul nr. 22801/
215/2011, ora 8.30 cf 8.

DIVERSE
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266.
S.C. PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL organizea-
zã, în data de 8.11.2012,
ora  11.00, la sediul din str.
Calea Bucuresti nr. 51,  con-
curs - probã scrisã ºi inter-
viu, pentru ocuparea postu-
lui vacant de inspector I, stu-
dii medii, perioadã nedeter-
minatã. Dosarele se vor
depune pânã la data de
5.11.2012, ora 10.00, la se-
diul SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL - Comparti-
mentul Resurse Umane,
Salarizare. Tematica ºi con-
diþiile de participare vor fi afi-
ºate la sediul societãþii. Re-
laþii suplimentare la numã-
rul de telefon: 0251/410696.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare
diverse. Telefon: 0724/
281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Conducerea Spitalului
Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, Compar-
timentul financiar-con-
tabilitate ºi Serviciul
R.U.O.N.S., sunt alãturi de
colega lor, Gheorghita
Oana, la marea durere
pricinuitã de moartea
fulgerãtoare ºi neaºtep-
tatã a mamei sale. Since-
re condoleanþe!
Transmit condoleanþe fa-
miliei la decesul colegei
mele LUCICA SMEU cãre-
ia îi doresc odihnã veºni-
cã. Inginer Dan Vintilã.
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Cotidianul italian La Repubblica a scris,
ieri, cã fostul antrenor al Barcelonei, Josep
Guardiola, este din ce în ce mai aproape de
Milano ºi cã Berlusconi îl doreºte neapãrat
la echipã. Mai mult, conform aceleiaºi pu-
blicaþii, se pare cã fostul premier italian i-a
ºi fãcut o ofertã extrem de tentantã tehni-
cianului, anume un contract pe 4 ani ºi un
salariu stagional de 6 milioane de euro, la
care se adaugã ºi numeroase bonusuri de
performanþã.

Fãrã a acumula vreun punct în primele
douã runde, HCM Constanþa va susþine
în aceastã searã un nou meci în grupa B
a Ligii Campionilor, urmând sã înfrunte
în deplasare formaþia germanã THW Kiel,
nimeni alta decât campioana continentalã
en-titre.

Conºtienþi de diferenþa de valoare,
handbaliºtii lui Zvonko Sundovski au un
obiectiv timid – vor doar
sã limiteze proporþiile
scorului. “Suntem rea-
liºti, nemþii sunt mult mai
valoroºi decât noi”, au
spus aceºtia la unison.

Cu un buget anual de
9,5 milioane de euro, Kiel
are 18 meciuri consecuti-
ve fãrã înfrângere în Eu-
ropa. Ultimul eºec dateazã
din octombrie 2011, în gru-
pe, în faþa lui Montpellier.

Partida THW Kiel –
HCM se va disputa în
aceastã searã, de la ora
21:00, ºi va fi transmisã în

Presa italianã susþine cã Berlusconi
l-a ofertat pe Guardiola

Dacã va fi sã semneze,
ziariºtii sunt mai mult ca
siguri cã Guardiola va fi
ajutat de Paolo Maldini, cel
care a evoluat toatã carie-
ra pentru AC Milan, dar ºi
de Roberto Baggio, bun
prieten cu Pep de pe vre-
mea când evoluau împre-
unã la Brescia. Baggio a
jucat doi ani pentru AC Mi-
lan (1995-1997) ºi tot atât
pentru marea rivalã Inter
(1998-2000).

La timonã cu Masimil-
liano Allegri, AC Milan a
avut parte de un debut de
sezon dezastruos în Serie

A, unde, dupã eºecul din „Derby della Ma-
donnina”, de duminicã, cu Inter (0-1), ocu-
pã doar locul 11, cu 7 puncte dupã tot atâtea
etape, la 12 distanþã de echipele clasate pe
primele douã poziþii, Juventus ºi Napoli.

14 trofee în 4 ani a cucerit Pep Guardiola
din postura de tehnician al Barcelonei: 3 cam-
pionate, 2 Cupe ale Spaniei, 3 Supercupe ale
Spaniei, 2 Ligi ale Campionilor, 2 Supercu-
pe ale Europei ºi 2 Campionate Mondiale ale
cluburilor.

HCM, meci în fief-ul
“balaurului” Kiel

direct pe Digi Sport 1.
Celelalte jocuri ale grupei, Celje – Save-

hof ºi Atletico Madrid – Veszprem vor avea
loc sâmbãtã, respectiv duminicã.
Clasament: 1. Veszprem 4p, 2. Kiel

4p, 3. Atletico 2p, 4. Savehof 2p, 5.
HCM 0p, 6. Celje 0p.

În faza ºaisprezecimilor de finalã se ca-
lificã primele patru clasate.

Echipa naþionalã Under 19 a
României a terminat la egalitate,
marþi searã, la Falkirk, scor 1-1,
cu reprezentativa similarã a Elve-
þiei, în prima etapã a grupei a 9-a
de calificare la turneul de elitã al
Campionatului European, ediþia
2012-2013.

“Tricolorii” au deschis scorul
prin echipierul Chindiei Târgoviºte,
Mihai Voduþ, în minutul 19, elveþie-
nii reuºind egalarea graþie lui Endo-
gan Adili, jucãtor la Grasshopper
Zurich, în minutul 36.

Selecþionerul Adrian Vãsâi
(foto) a folosit urmãtoarea formulã
de echipã: G. ªerban – Bãlaºa, Þîru,
Antoniu, Schuller – Puºcaº – Filip,
Bumba, Enceanu (Bic 83), Roºu (A.
Dan 61) – Voduþ (Buia 54).

În celãlalt meci al grupei, gazda
turneului, reprezentativa Scoþiei, a
învins, cu 4-0, echipa Armeniei.
Dupã o primã reprizã albã, golurile
britanicilor au fost marcate de
Chalmers (49), Kennedy (56),

Cel mai mediatizat fotbalist al
momentului ºi cel mai râvnit de
marile forþe ale Europei,
brazilianul Neymar, are toate
ºansele sã plece de la Santos
cât de curând. Dupã ce inclusiv
Rivaldo a spus cã este momen-
tul ca el sã joace la o echipã din
Europa pentru a acumula
experienþã ºi pentru a-ºi
demonstra cu adevãrat valoa-
rea, se pare cã puºtiul teribil
(20 de ani) al fotbalului cario-
cas este extrem de aproape de a
semna cu unul dintre cele mai
mari cluburi din fotbalul
mondial.

Potrivit celor de la El Mundo
Deportivo, oficialii Barcelonei
l-ar fi contactat deja pe Neymar
ºi ar fi semnat ºi un precon-
tract. Care are stipulat cã dacã,
din diverse motive, atacantul nu
va ajunge pe “Nou Camp“,

CALIFICÃRI CE UNDER 19, EDIÞIA 2012-2013 – ETAPA I

România, debut cu remizã
contra Elveþiei

Mckay (66) ºi McLeod (69).
Urmãtoarele meciuri vor avea loc

astãzi, de la ora 21.30, România
urmând sã înfrunte liderul Scoþia,
iar Elveþia pe Armenia.

În aceastã fazã preliminarã sunt
12 grupe a câte patru echipe. Se
calificã la turul de elitã din primã-
vara anului viitor primele douã cla-
sate din fiecare grupã, plus cel mai
bun loc 3, luându-se în calcul doar
punctele din jocurile cu primele
douã formaþii din grupa respectivã.

În primãvara anului 2013, cele
25 de echipe calificate, împreunã
cu primele trei naþionale care au cel
mai bun coeficient la aceasta cate-
gorie, vor fi împãrþite în ºapte gru-
pe a câte patru reprezentative, de
unde se vor califica la turneul final
al Campionatului European, ediþia
2012-2013, cele ºapte câºtigãtoa-
re de grupã. Faza finalã va avea
loc între 20 iulie ºi 1 august 2013,
în Lituania, echipa þãrii gazdã fiind
calificatã automat.

Neymar, dat ca sigur al Barçei
 Clauza pe care trebuie s-o plãteascã brazilianul dacã nu ajunge pe “Camp Nou”

atunci el va fi obligat sã scoatã
din buzunar colosala sumã de
80 de milioane de euro, repre-
zentând dauna adusã catalani-
lor.

Barcelona ºi-a arãtat încã din
varã disponibilitatea clarã de-al
cumpãra pe brazilian, care, la

rându-i, a spus cã ar fi onorat
sã semneze pentru gruparea
“blaugrana”.
Busquets a fost suspendat
pentru urmãtoarele douã
meciuri din Liga Campionilor

Tot în ceea ce o priveºte pe
Barcelona, Sergio Busquets, a
fost suspendat, marþi, de
Comisia de Disciplinã a UEFA
pentru douã meciuri în Liga
Campionilor, a anunþat forul
european, citat de AFP.

Decizia a venit drept conse-
cinþã a eliminarii suferite în
minutul 88 al partidei Benfica –
Barcelona, scor 0-2, marþea
trecutã, în etapa a II-a a grupei
G a competiþiei.

Sergio Busquets va absenta
de la dubla întâlnire cu Celtic
Glasgow.

Gruparea de pe “Camp Nou”
poate face apel la aceastã
hotãrâre pânã cel târziu mâine
searã.

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

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

2005

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

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

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

Liga judeţeană Dolj a adus rea-
dus fotbalul pe „antica” arenă „Ti-
neretului”, nepusă în prim-plan cel
puţin de pe vremea meciurilor ami-
cale ale Ştiinţei de acum 7-8 ani.
Aflat în subordinea Consiliului Ju-
deţean Dolj, stadionul este destinat
de obicei antrenamentelor copiilor
de la clubul CSJ Ştiinţa. Şi dacă
tot au din vara aceasta echipă în
Liga a IV-a, cei de la CSJ au mu-
tat-o de pe arena „Oltenia” de la
Combinat pe „Tineretului”. Nu că
ar fi un mare avantaj din punct de
vedere al suprafeţei de joc, una
execrabilă, poate doar puştii nu mai
sunt expuşi prafului ridicat de vânt
în câmpul de lângă Combinat. În
etapa a 11, a doua intermediară din
acest sezon al ligii lui Neagoe, pe
stadionul unde cândva echipa cu
acelaş i nume, dar  altă conotaţie,
Ştiinţa Craiova, debuta în Divizia A
a poposit „celebra” Amaradia Me-
lineşti. I s-a opus echipa de rezer-

Preşedintele Federaţiei Române
de Fotbal, Mircea Sandu, a decla-
rat, ieri, într-o conferinţă de pre-
să, că echipa naţională trebuie să
obţină cel puţin un punct din „du-
bla” cu Turcia şi Olanda, precizând
că acesta poate fi câştigat la Istan-
bul. „În meciurile care urmează tre-
buie să luăm cel puţin un punct,
iar acest punct îl vizez în Turcia”.
Acesta a afirmat că România poa-
te câştiga grupa şi să se califice la
Cupa Mondială din Brazilia dacă va
strânge până la f inalul campaniei
peste 22 de puncte. „Suntem într-
o grupă cu zece meciuri şi 30 de
puncte în joc. Ca să avem o şansă
a calificării trebuie să facem un
minim de 22 de puncte. As ta ar
însemna locul doi. Tot ce este peste
22 de puncte ar putea însemna lo-
cul întâi. După locul doi, urmează
barajul. Statistic nu stăm rău, am
luat şase puncte din primele două
meciuri”, a explicat Sandu. Şeful
FRF a făcut aprecieri asupra jucă-
torilor convocaţi: „Mutu nu prea a

Mircea Sandu: „Ne trebuie minim
un punct  cu Turcia şi Olanda”

jucat, Torje a început să marcheze
la Granada, a marcat şi la echipa
naţională, să sperăm că îl ţine avân-
tul ăsta patriotic şi cu goluri în poar-
ta adversă. E mai micuţ aşa, ca
Ştefan cel Mare, şi merge să îşi ia
sabia înapoi. Marica mai are pro-
bleme la jocul de cap, dar ca viteză

de reacţie, tehnică în regim de vi-
teză e o asemănare foarte bună cu
Florea Dumitrache. Are 26 de ani
şi încă are timp să explodeze. Ma-
rica mai are până să ajungă Rădu-
cioiu, iar Chiric heş mai are mult
până să ajungă Gică Popescu” a
menţionat Sandu.

Clasament
1. FC Podari 10 8 0 2 30-10 24
2. Dunărea Calafat 10 7 2 1 39-11 23
3. FC CSO Filiaşi 10 7 1 2 18-9 22
4. Prometeu Craiova 10 7 0 3 37-11 21
5. CS Işalniţa 11 6 2 3 27-16 20
6. CSJ Ştiinţa U 10 5 3 2 19-18 18
7. Progresul Segarcea 10 5 1 4 24-23 16
8. Am. Melineşti 11 5 1 5 23-34 16
9. Avântul Pieleşti 11 4 1 6 21-24 13
10. Şc. GP Craiova 9 2 4 3 25-23 10
11. AS FC Leamna 9 3 0 6 16-21 9
12. Viitorul Cârcea 10 2 3 5 11-21 9
13. Dinamyk Craiova 9 2 0 7 16-34 6
14. Energia Craiova 10 1 1 8 9-32 4
15. Recolta Ostroveni 9 0 3 6 9-37 3

Înjurăturile au surclasat fotbalul
în ruina „Tineretului”

Juniorii CSJ Ştiinţa U Craiova s-au încurcat în minge cu adversarii de la Melineşti într-
un aşa-zis meci de fotbal pe arena unde Ştiinţa Craiova debuta în Divizia A

ve a CSJ Dolj, primul „team” al clu-
bului întreţinut din bani publici fi-
ind preocupată mai mult de cam-
pionatul de juniori. Aşadar, Daniel
Mogoşanu, care se ocupă de gru-
pa 1994, i-a cedat locul în runda
ac easta lui Marius Purcaru, c el
care a venit cu grupa sa mai mică
să ţină piept „ţăranilor” de la Meli-
neşti, aşa cum au fost catalogaţi
de publicul efervescent, compus în
majoritate din părinţii fotbaliştilor.
Despre joc nu merită menţionate
prea multe, scorul nul înregistrat
la final fiind elocvent pentru dis-
puta ternă din terenul presărat cu
hârtoape, gazon fiind o denumire
mult prea pretenţioasă pentru su-
prafaţa pe care s-a bătut mingea.
Aşadar, între speranţele fotbalului
craiovean şi nişte amatori cu burţi
şi chelii nu a fost mare diferenţă.
Juniorii sunt la vârsta la care Ba-
laci debuta în naţionala României,
însă ei nu ar fi buni nici de copii de

mingi la un meci Franţa – Româ-
nia. Câteva „specimene” de la Ştiin-
ţa au impresionat audienţa redusă,
dar zgomotoasă, prin lipsa unor
c unoştinţe elementare precum
pasa, preluarea sau săritura la cap,
căci plasamentul în teren sau vi-
ziunea jocului sunt elemente tabu
la juniorii craioveni. Ca exemplu,
printre puştii din teren am putut
vedea un fundaş stânga care a că-
zut de două ori în fund când a vrut
să preia şi a trimis două pase în
centru punându-şi adversarii pe
contraatac, mijlocaşi care urăsc
mingea şi o maltratează şi un „de-
car” care ar avea posibilităţi să o
stăpânească, dar pare că îi este le-
hamite de ea. Spectacol a fost însă
în tribune. Părinţii celor de pe te-
ren aveau războiul personal cu un
anume Calu din staff-ul oaspeţilor,
căruia i-au adresat cele mai variate
înjurături. Acesta a răspuns la rân-
dul său, iar replica le-a fost trans-
misă peste teren chiar de rezervele
gazdelor. De porţia de înjurături a
avut parte însă şi brigada de arbitri
condusă de un anume David Doi-
caru, terifiat de abundenţa sudal-
melor oaspeţilor şi injuriile specta-
torilor. Cam asta se întâmplă la un
meci din liga păstorită de Nicu Nea-
goe. Cât despre fotbal, poate rela-
tăm altădată, dintr-un alt loc.

FC Podari
a câştigat derby-ul etapei

Pe stadionul „Extensiv” din Par-
cul Romanescu, liderul FC Podari şi-
a confirmat forma bună şi s-a impus
în derby-ul cu CS Işalniţa, în timp
ce urmăritoarea Dunărea Calafat a
făcut scor de rugby cu Avântul Pie-
leşti. Supriza sezonului este însă CSO
Filiaşi, care în în urma unei alte vic-
torii concludente a urcat pe podium.

Într-un alt meci care se anunţa echi-
librat, „pompierii” lui Victor Şişoe au
surclasat în deplasare Progresul Se-
garcea Meciurile etapei a 11-a: CSJ
Ştiinţa U Craiova – Amaradia Meli-
neşti 0-0, FC Podari – CS Işalniţa 2-
1, Dunărea Calafat – Avântul Pieleşti

7-4, Viitorul Cârcea – CSO Filiaşi 1-
4, Progresul Segarcea – Prometeu
Craiova 1-5, Recolta Ostroveni –
Şcoala de Fotbal GP s-a jucat asea-
ră, FC Leamna – Dynamik Craiova
se dispută astăzi, de la ora 16.30.
Energia Craiova a stat.


