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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

- Vreau să mă înscriu la
spaniolă, pentru că după ab-
solvire, singurul loc sigur
este la căpşuni.

Criticul şi
istoricul literar
Dan C. Mihăilescu
conferenţiază
la Craiova

administraţie / 3

eveniment / 4

Să învăţăm să
cunoaştem

persoanele cu
Sindromul Down

Un om chinuit:
Florentin Băloşin Gust

Protocolul semnat de Consi-
liul Judeţean Dolj cu Provincia
Guangdong, din China, dă tot
mai multe roade  în ult imul
timp.  Nu mai departe de vineri,
preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, s-a
întâlnit cu reprezentanţii com-
paniei CEEG (China Electric
Equipment Group), unul dintre
liderii din domeniul energiei pe
piaţa mondială,
care  inte nţio-
nează să imple-
menteze un pro-
iect fotovoltaic în
valoare de 76 mi-
lioane de euro în
oraşul Segarcea.

5 AC
TU
AL
ITA

TE

pa
gi

na

Compania chineză CEEG intenţionează să
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Câte 10 ani de puşcărie pentru
fraţii Mihăilescu

Primăria Craiova,
luată prin surprindere
de amânarea în
procesul chioşcarilor

Problema chioşcarilor, care
s-a mutat de ieri în instanţă,
se anunţă a fi o poveste cu
final îndepărtat. La scurt
timp după consumarea
primului episod, primarul
Craiovei, Lia Olguţa Vasiles-
cu a ieşit  într-o conferinţă de
presă, în care a recunoscut că
lucrurile nu vor fi clarificate
într-un timp scurt, ci se
aşteptă ca partea adversă să
uzeze de toate ”chichiţele
avocăţeşti” pentru a întârzia
sentinţa.
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Accesul la locuri de muncã al români-
lor ºi bulgarilor urmeazã sã fie extins în
Franþa la 291 de meserii, faþã de 150 an-
terior, în sectoare în care angajatorii în-
tâmpinã dificultãþi la recrutare de forþã de
muncã, au anunþat joi miniºtrii francezi de
Interne ºi al Muncii. Între meseriile nou
autorizate figureazã cea de coafor, tini-
chigiu auto, transportator de mobilã la
mutarea locuinþei, întreþinãtor de spaþii
verzi sau manager de personal pentru bu-
cãtãrie. Lista completatã acoperã majo-
ritatea sectoarelor, inclusiv construcþii ºi
lucrãri publice (muncitor, reparator de
acoperiºuri, desenator, etc.), hotelier (bu-
cãtar, ospãtar, etc.), agriculturã, pescuit,
industrie (sudor, mecanic, etc.), comerþ ºi
întreþinere. Pe listã se aflã ºi funcþii în
domeniul informatic, bancar ºi financiar.
Decizia semnatã de miniºtrii Manuel Valls
ºi Michel Sapin este datatã 1 octombrie
ºi urmeazã sã fie publicatã foarte curând
în Jurnalul Oficial.

Aceastã relaxare a fost anunþatã la 22
august de cãtre Guvern, în acelaºi timp
cu suprimarea unei taxe pe care angaja-
torul avea obligaþia sã o plãteascã pentru

recrutarea de cetãþeni europeni din Ro-
mânia ºi Bulgaria, majoritatea romi, pre-
zenþi în Franþa.

Românii ºi bulgarii sunt supuºi, pânã la
sfârºitul lui 2013, unor restricþii. În afarã
de exercitarea unei meserii autorizate, ei
au nevoie de o autori-
zaþie de muncã, elibe-
ratã de cãtre prefec-
turã. Toate asociaþiile
reclamã „anularea to-
talã” a obligaþii lor
tranzitorii impuse.

Potrivit Guvernului,
aceastã cvasidublare
a listei de meserii rãs-
punde unei „duble pre-
ocupãri”. Ea este me-
nitã, în primul rând,
„sã anticipeze în mod
progresiv intrarea Ro-
mâniei ºi Bulgariei în
domeniul dreptului co-
mun aplicabil tuturor
cetãþenilor comunitari,
care va interveni cel
mai târziu la 31 de-

cembrie 2013”, precizeazã cele douã mi-
nistere într-un comunicat. Pe de altã par-
te, ea vizeazã „sã faciliteze” „inserþia” lor,
prin intermediul unor „acþiuni concrete”,
accesul pe piaþa muncii fiind „una dintre
cheile principale ale acestei inserþii”.

Noi meserii vor fi accesibileNoi meserii vor fi accesibileNoi meserii vor fi accesibileNoi meserii vor fi accesibileNoi meserii vor fi accesibile
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Tarom are un nou Consiliu
de Administraþie

Printre noii membri ai Consiliului
de Administraþie (CA) de la Tarom se
numãrã Dumitru Prunariu, Dan
Pascariu, Lucian Isar ºi Marius
Ghenea, a anunþat ieri, într-o
conferinþã de presã, ministrul
Transporturilor, Ovidiu Silaghi.
Ceilalþi trei membri ai CA al Tarom,
prima companie de stat care
beneficiazã de management privat,
sunt Ciprian Ladunca, Valentin
Macec ºi Heinrich Vystupil. „Admi-
nistratorii, cu un mandat de patru
ani, au datoria de a face compania
Tarom profitabilã”, a spus Silaghi.
Viitorul CEO al companiei va fi ales
de Consiliul de Administraþie în
prima ºedinþã, care ar putea avea loc
miercuri, ºi va fi unul dintre membri.
Premierul Victor Ponta a declarat, la
începutul lunii septembrie, cã Tarom
va fi, probabil, prima companie de
stat care va avea manager privat,
probabil chiar strãin.

Angajaþii Oltchim au primit
avansul ºi tichetele de
masã pe luna august

Angajaþii de la combinatul
Oltchim Râmnicu Vâlcea au primit,
ieri, avansul pe luna august ºi
tichetele de masã aferente aceleiaºi
luni, a anunþat liderul sindical
interimar, Corneliu Cernev.
„Salariaþii au primit pe card
avansurile pe luna august ºi sperãm
ca pânã pe 17 octombrie sã intre ºi
lichidarea pe aceeaºi lunã. Azi (n.r.
- ieri) s-au primit ºi tichetele de
masã aferente lunii august. Nu ºtim
nimic în acest moment despre
salariile pe luna septembrie, iar
salariaþii sunt prezenþi cu toþii la
serviciu ºi aºteaptã reluarea
producþiei. S-a fãcut revizia ºi vrem
ca producþia sã se reia”, a declarat
Corneliu Cernev. Ministrul Econo-
miei, Daniel Chiþoiu, a declarat,
luni, cã sperã ca Oltchim sã-ºi reia
activitatea în cel mult 30 de zile ºi
cã salariile restante ale angajaþilor
combinatului vor fi plãtite parþial,
pe mãsurã ce compania va recupera
sume de la debitori.

Peste 15 persoane, printre care
ºi mai mulþi medici ai Spitalului
Fundeni din Capitalã, au fost au-
diate, ieri, la sediul Poliþiei Capita-
lei, în dosarul reþetelor false, prin
care a fost fraudat bugetul CNAS
cu aproximativ 1,6 milioane de lei,
au declarat pentru Mediafax surse
judiciare. Cele 15 persoane au dat
declaraþii în faþa anchetatorilor. Pro-
curorii Parchetului Tribunalului
Bucureºti au dispus, în cursul lu-
nii octombrie, începerea urmãririi
penale faþã de 22 de persoane,
medici ºi farmaciºti, pentru înºe-
lãciune cu consecinþe deosebit de
grave, fals intelectual ºi uz de fals,
luare ºi dare  de mitã ºi spãlare de
bani. Marþi, procurorii au emis ºi
ordonanþe de reþinere pentru 13
dintre inculpaþi, ulterior cerând in-
stanþei arestarea a 12 dintre aceº-
tia - Wychy-Nessy Prioteasa-Con-

Medici de la Spitalul Fundeni,
audiaþi în dosarul reþetelor false

Cristian Sima (foto), fostul di-
rector al Bursei din Sibiu, Sibex,
care nu a mai putut fi contactat
de la 1 octombrie ºi se crede cã
ar fi fugit cu circa 70 de milioane
de euro de la investitori, susþine,
într-o scrisoare trimisã joi noap-
tea cãtre Hotnews, cã mai are
2.500 de franci ºi 3 cãrþi de cre-
dit blocate, iar avionul care tra-
verseazã Atlanticul îi creeazã o
ciudatã senzaþie de pace. „Avio-
nul care traverseazã Atlanticul îmi
creazã o ciudatã senzaþie de pace
ºi liniºte, toatã lumea a adormit
brusc, lãsându-mã parcã sã-mi
hotãrãsc singur sfârºitul. Decizia
finalã e luatã. Aº vrea sã fiu un
rãzboinic Ronin, dar nu sunt. Sunt
singur ºi am nevoie de timp mai
mult decât am nevoie sã trãiesc.
Când va izbucni scandalul, toþi mã
vor acuza cã am fugit cu zeci de
milioane de dolari în cine ºtie ce

„Am 2.500 de franci ,  t rei  cãrþ i
de credit  care sunt blocate”

ºi  10.000 de euro într-un cont
insulã din Pacific”, ar fi spus Sima
într-o scrisoare primitã joi noap-
tea de cãtre Hotnews. Acesta sus-
þine cã are „2.500 de franci, trei
cãrþi de credit care sunt blocate
din lipsã de fonduri ºi un cont în
bursã la GS de 10.000 de euro,
cu care trebuie sã câºtig ca sã
reuºesc sã supravieþuiesc douã
luni, pentru a scrie. Moral sunt
responsabil în totalitate de pierde-
rile clienþilor, deºi au semnat cã
îºi asumã riscul, dar oare moral
sunt responsabil ºi de câºtigurile
de pânã acum? Am fost mereu un
luptãtor ºi cred ºi acum cã lucru-
rile s-ar fi putut salva, dar mi-era
imposibil sã-mi continuu ipocri-
zia pentru a satisface o lãcomie
generalã a clienþilor, lãcomie pe
care am exploatat-o la maxim în
demersul meu de a le câºtiga în-
crederea ºi respectul”. Sima afir-
mã cã are nevoie sã-ºi spunã ade-

vãrul ,”sã-l urle”, indife-
rent de ce se va întâmpla
dupã aceea, însã mai întâi
este impetuos necesar sã-
ºi recunoascã greºelile.
„Voi plãti pentru ele cu
demnitate. Soarta mi-a dat
enorm pânã acum ºi e nor-
mal sã mi se cearã dublu,
totdeauna plãteºti cu do-
bândã mare”, este convins
acesta. Ieri, pe blogul jur-
nalistului Radu Soviani a
fost publicatã o a treia scri-
soare atribuitã lui Sima, în
care acesta spune cã nu a
fugit ºi nu se ascunde.

stantinescu, Adriana Liliana Crai-
na, Geta Vecserdi, Mihaela Mun-
teanu, Cristina Daniela Sescu, Ga-
briel Sescu, Laurenþiu-Aurelian
Sescu, Maria Mirabela Sescu, So-
rin Gelu Pãtraºcu, Mirela Gabriela
Mihai, Anca Mihaela Solomon ºi
Claudia Elena ªerban. Tribunalul
Bucureºti a decis, miercuri, ares-
tarea preventivã a nouã dintre cei
reþinuþi, în cazul altor trei fiind dis-
pusã interdicþie de a pãrãsi locali-
tatea. Medicii sunt acuzaþi cã pre-
scriau tratamente pe numele unor
pacienþi care nu fuseserã consul-
taþi, apoi le trimiteau unor farma-
ciºti din cadrul aceleiaºi reþele far-
maceutice (Dona), în baza unor
înþelegeri, iar aceºtia falsificau
semnãturile beneficiarilor ºi le de-
contau la CNAS, banii fiind spã-
laþi prin introducerea într-un
circuit comercial licit.

Europarlamentarul George Becali declarã cã va candida la alegerile parla-
mentare sub sigla USL, într-un colegiu din Sectorul 6, dând asigurãri cã a
avut, joi, o discuþie cu liderul PNL, Crin Antonescu, privind încheierea unui
protocol de susþinere între PNG ºi Uniune. Reacþiile liderilor PNL nu au fost,
cum era de aºteptat, prea fericite, dupã noua achiziþie din mercato-ul politic
de toamnã. Într-o intervenþie la Realitatea TV, Becali a menþionat cã nu se va
face o fuziune a PNG cu PNL - o variantã menþionatã de el anterior -, ci un
protocol de susþinere între PNG ºi USL. „Voi candida sub sigla USL, într-un
colegiu din Sectorul 6, al PNL”, a afirmat Becali. El a susþinut cã, în discuþia
avutã, Antonescu a arãtat cã a vorbit ºi cu preºedintele PSD, Victor Ponta, ºi
cã luni cei trei vor semna protocolul. Becali nu a precizat dacã va candida
pentru Senat sau Camera Deputaþilor. Ulterior, primarul liberal al Sectorului
6, Rareº Mãnescu, a menþionat, tot la Realitatea TV, întrebat cu cine a nego-
ciat Gigi Becali, cã acesta „a avut niºte discuþii cu conducerea USL”. Ches-
tionat în ce colegiu ar putea candida Becali, el a indicat colegiul 24, din
Drumul Taberei, care ar „prinde ºi Ghencea”.

Becali susþine cã va candida la parlamentare
susþinut de USL, într-un colegiu al PNL
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Problema chioºcarilor, care s-a mutat de ieri
în instanþã, la Tribunalul Dolj, se anunþã a fi o
poveste cu final îndepãrtat. La scurt timp dupã
consumarea primului episod, primarul Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu a ieºit  într-o confe-
rinþã de presã, în care a recunoscut cã lucru-
rile nu vor fi clarificate într-un timp scurt, ci
se aºteptã ca pãrþile adverse sã uzeze de toa-

te ”chichiþele avocãþeºti” pentru a întârzia
sentinþa. Pânã una alta, procesul a început cu
o amânare de douã sãptãmâni din cauzã cã
juriºtii Primãriei Craiova nu au venit cu toate
procesele-verbal de demolare a chioºcurilor
deja dezafectate, asta dupã ce se preschim-
base, în mod neaºteptat, termenul iniþial sta-
bilit, pentru anul viitor.

Primãria Craiova, luatã prin surprinderePrimãria Craiova, luatã prin surprinderePrimãria Craiova, luatã prin surprinderePrimãria Craiova, luatã prin surprinderePrimãria Craiova, luatã prin surprindere
de amânarea în procesul chioºcarilorde amânarea în procesul chioºcarilorde amânarea în procesul chioºcarilorde amânarea în procesul chioºcarilorde amânarea în procesul chioºcarilor

Ieri a avut loc prima înfãþiºa-
re în procesul ”chioºcarilor”, în
care sunt implicate Prefectura
Dolj ºi Primãria Craiova. Dupã ce
data procesului - care fusese sta-
bilit iniþial pentru ianuarie 2013 -
a fost preschimbatã în vitezã, ºi
oarecum bizar, nu ºtim cât de
justificatã, autoritãþile locale se
aºteptau la o decizie la fel de ra-
pidã, ºi încã favorabilã lor. Însã
nu s-a întâmplat aºa. Dupã dez-
baterile fireºti, magistraþii de la
Tribunalul Dolj au decis sã amâ-
ne judecarea cauzei peste douã
sãptãmâni, pânã pe 26 octombrie,
pentru ca pãrþile implicate sã mai
vinã cu acte. ”Au fost formulate
cereri de intervenþie în interesul
prefectului Dolj de cãtre cei care
sunt posesori ai chioºcurilor ºi,
dupã multe deliberãri, s-a acor-
dat termen de douã sãptãmâni, pe
26 octombrie”, a anunþat, într-o
conferinþã de presã, Ovidiu Mis-
chianu, directorul Direcþiei Juri-
dice din cadrul Primãriei Craio-
va, care ºi reprezintã instituþia în
acest proces.

Asul din mâneca
Primãriei Craiova

Potrivit acestuia, acþiunea de in-
stanþã va fi una de lungã duratã
din cauza juriºtilor Prefecturii care
vor încerca sã amâne pe cât po-
sibil pronunþarea unui verdict.
”Mã aºtept sã existe chichiþe avo-
cãþeºti, gen amânãri pe motive
medicale ale diferitelor persoane.
Perioada procesului e foarte rela-
tivã. Existã motive procedurale de

amânare, din cauzã cã avocatul nu
se poate prezenta cã nu este în
stare bunã medicalã, cã are unn
alt litigiu la o altã instanþã, excep-
þii de neconstituþionalitate, cereri
de strãmutãri. Deºi le am în ve-
dere, toate acestea nu am cum sã

le împiedic din punct de vedere al
termenelor ce pot fi acordate”, a
mai spus Mischianu. Acesta a arã-
tat cã una dintre probele cu care
Primãria s-a prezentat este o listã
cu 20 de dispoziþii, emise de pri-
marul din acest mandat, pe mar-
ginea cãrora prefectul de Dolj a
acordat deja vizã de legalitate. De
cealaltã parte,  juriºtii Prefecturii
Dolj au invocat faptul cã primarul
Craiovei a emis dispoziþiile de de-
molare, repetãm executorii, în
mare grabã, creând premizele unor
posibile probleme sociale.

Procesul cât mandatul
La rândul ei, primarul Lia Olgu-

þa Vasilescu a recunoscut faptul cã
procesul va fi mai lung decât se
aºtepta, dar a spus cã îl va conti-
nua chiar dacã disputa în instanþã
se va duce pe tot parcursul man-
datului sãu. ”Noi vom merge mai
departe ºi eu sper ca, pânã la fina-
lul mandatului meu, sã reuºesc sã
aplic legea, ca acest proces sã se
termine mai devreme de 4 ani. Asta
e situaþia, ºtiþi ºi dumneavoastrã sã
citiþi o lege, sã o interpretaþi. Nici
nu e loc de interpertãri prea mult

acolo pentru cã se scrie negru
pe alb, dispoziþiile de demolare
le dã primarul”, a spus edilul,
continuând apoi cu acuzele la
adresa prefectului de Dolj, Ele-
na Costea, pe care a învinuit-o
din nou de necunoaºtere a le-
gii. ”Am ajuns în aceastã si-
tuaþie absolut nefericitã din
cauza unei doamne care ori nu
a ºtiut ce semneazã, ori a ºtiut,
ºi e cu atât mai grav. Vom ve-
dea ce se va întâmpla. În orice
caz, eu sunt decisã sã aplic le-
gea în Craiova. Pânã atunci
însã trebuie sã aºteptãm hotã-
rârea instanþei. Din pãcate e un
blocaj, care ºi acesta e o porti-
þã a legii ºi, deci, trebuie sã res-
pectãm legea”.

Problema chioºcurilor
nu mai poate fi reluatã în CLM

Autoritãþile locale spun cã, în tot
acest timp, Primãria Craiova este
prejudiciatã de bani la buget, dar
cã nici nu poate sã întreprindã ni-
mic în acest sens. Lia Olguþa Vasi-
lescu a declarat, tot ieri, cã nu poa-
te sã demoleze chioºcurile prin in-
termediul unor hotãrâri de consi-
liu, întrucât sunt cazuri speciale la
care legea nu îi permite sã intervi-
nã. ”Mi s-a cerut ºi mie sã punem
batista pe þambal ºi sã fac o ºedin-
þã de consiliu extraordinarã, în care
sã le cer consilierilor sã voteze ºi
sã bag  toate aceste chioºcuri pe
hotãrâre ºi atunci sã se termine
scandalul. ªi am spus cã nu pot
pentru cã nu îmi permite legea.
Legea îmi permite într-un singur
caz, când sunt contracte în deru-
lare. Au fost 14 chioºcuri în aceastã
situaþie ºi din acestea douã au fost
scoase de pe anexã de cãtre doam-
na prefect. Ori ºi dacã fãceam  ho-
tãrâre de Consiliu local în aceste
cazuri probabil cã exista ºi un ju-
rist pe la Prefecturã care sã inter-
preteze cã nu e bine nici aºa”.

Rezultatul controlului, aºteptat
cu interes la Primãria Craiova

În opinia primarului, o soluþie

mai rapidã pentru rezolvarea con-
flictului este schimbarea prefectu-
lui ºi înscãunarea unei alte persoa-
ne care sã renunþe la proces. ”Nu
avem altceva de fãcut decât sã aº-
teptãm sã se finalizeze acest pro-
ces sau sã vinã un nou prefect care
va retrage procesul din instanþã ºi
atunci va fi altã discuþie”. Aceastã

recomandare de schimbare a pre-
fectului ar trebui sã vinã ca urma-
re a controlului efectuat de Corpul
de Control al MAI, însã primarul a
recunoscut cã, nici din aceastã di-
recþie, nu are vreun semnal con-
cret. ”Nu am cum sã am rezulta-
tele Corpului de Control. Eu am pus
la dispoziþie, împreunã cu juriºtii
noºtri, toate documentele pe care
le-au solicitat – ºi a fost vorba de
câteva mii de pagini, documentaþii
care au stat în spatele fiecãrei do-
sar de demolare. Toate aceste do-
cumente le-am xeroxat, le-am pus
la dispoziþia corpului de control ºi
aºteptãm ºi noi cu interes ca sã
vedem care va fi decizia. Înþeleg
cã ºi de la Prefecturã li s-au cerut
niºte documente. Probabil cã într-
o perioadã – sper eu destul de
scurtã – vom avea un rãspuns ºi
din partea dumnealor”.

Demolãrile continuã în oraº
În timpul în care soarta celor

166 de construcþii provizorii, care
urmau sã fie demolate prin dispo-
ziþie de primar, se disputã în in-
stanþã, demolãrile vor continua în
Craiova. Edilul Lia Olguþa Vasiles-
cu a spus, tot ieri, cã acest litigiu
nu o împiedicã sã emitã ºi alte dis-
poziþii asemãnãtoare, mizând pe
faptul cã prefectul de Dolj nu va
persista în acest blocaj: ”Bineînþe-
les, eu emit dispoziþii în continua-
re, conform legii. Ce îmi permite
legea sã fac ºi scrie negru pe alb ºi
am controlul de legalitate din par-
tea secretarului Primãriei ºi al Ser-
viciului Juridic, voi emite în conti-
nuare dispoziþii. Ce o sã facã, o sã
dea nelegale în continuare? Sã o
facã, asta este dacã am ajuns la un

blocaj între instituþii care e contrar
legii. Ce pot sã fac mai mult decât
atât? Am cerut demiterea prefec-
tului ºi aºtept rezultatele controlu-
lui ºi, în momentul în care vom
avea o decizie de acolo, vom pu-
tea sã discutãm mai multe despre
aceastã chestiune. Mai mult decât
atât eu nu pot sã fac decât sã am

rãbdare ºi sper ca rãbdarea asta sã
nu fie pânã la finalul mandatului ºi
sã rãmânã toate construcþiile aces-
tea ilegale”.

Un meci ”care pe care”
Dincolo de deznodãmântul ac-

þiunii în justiþie, devine tot mai evi-
dent, atât din tonul ferm ºi deloc
reflexiv al primarului Lia Olguþa
Vasilescu, cã ºi-a propus sã stãru-
ie pentru schimbarea prefectului
Elena Costea. ªi dacã nu imediat,
atunci într-o perspectivã apropia-
tã. Cum Elena Costea este oferta
PNL, iar Lia Olguþa Vasilescu este
primar social-democrat, rãfuiala
aceasta are conotaþie strict politi-
cã, fiindcã este greu de presupus
cã liberalii vor ceda, cu una cu
douã. Se mizeazã, de asemenea, ca,
sub presiune, Elena Costea sã ara-
te inhibare, în perioada imediatã,
ºi sã acorde ”pe bandã rulantã”
vizã de legalitate. Dincolo de ceea
ce a spus primarul Craiovei, în
conferinþa de presã – ºi îi respec-
tãm punctul de vedere – trebuie sã
ºtie cã interpretarea juridicã pe care
a dat-o nu este cea exclusiv co-
rectã. Demolarea unei construcþii,
înainte de epuizarea termenului
pentru formularea procedurii prea-
labile ºi înainte ca justiþia sã se pro-
nunþe, atrage consecinþe. ªi avem
în vedere atât legislaþia naþionalã,
cât ºi jurisprudenþa Curþii Europe-
ne a Drepturilor Omului, ºi ajun-
gând aici, Ovidiu Mischianu, direc-
torul Direcþiei Juridice a Primãriei
Craiova, pe care îl bãnuim cã înþe-
lege intimitatea interpretãrii unor
texte de lege, poate lectura cauza
”Hamer contra Belgiei”, hotãrârea
din 26 noiembrie 2007 a CEDO.



4 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 13 octombrie 2012evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cunoscuþi pe meleaguri au-
tohtone, dar nu numai, drept
fraþii „Þuicã”, deþinãtori ai unor
afaceri pe care le-au dus la fa-
liment – între care Fabrica de
Zahãr de la Calafat, o fabricã
de alcool (de unde le vine ºi
supranumele) – Ion ºi Nicolae
Mihãilescu se numãrã printre
primii patroni trimiºi în judeca-
tã pentru rambursãri ilegale de
TVA. În vara anului 2006, pro-
curorii DIICOT au dispus tri-
miterea în judecatã a unui grup
de ºase persoane, între acuza-
þiile reþinute în sarcina lor nu-
mãrându-se înºelãciunea cu
consecinþe deosebit de grave,
evaziunea fiscalã, spãlarea de
bani ºi asocierea în vederea sã-
vârºirii de infracþiuni. Potrivit
anchetatorilor, fraþii Nicolae ºi
Ion Eugen Mihãilescu, ajutaþi de
Dan Stoica, Vasile David, Stela
Bãeþicã ºi Cristina Coþofanã au
derulat, în perioada 2001-2002,
o serie de tranzacþii comerciale
fictive, prin care au prejudiciat
bugetul de stat cu sume de or-
dinul sutelor de miliarde de lei
vechi. Cei ºase, în calitate de
asociaþi, acþionari, administra-
tori ori salariaþi la SC EXTEN-
SIV COM SRL, SC EXTERRA
SRL, SC ZAHÃRUL SA Calafat,
SC EXERV SRL, SC EXAL-
COM SRL ºi  SC DONGEN
COM SRL din Craiova, au ini-
þiat, desfãºurat ºi determinat
încheierea unor documente fic-
tive care atestau achiziþionarea
de utilaje pentru suma de apro-
ximativ 60 de milioane de lei,
în baza cãrora au solicitat ºi

Dupã ºase ani de judecatã ºi peste
70 de termene în dosar, judecãtorii Tri-
bunalului Dolj au pronunþat, ieri dupã-
amiazã, sentinþa într-unul dintre cele
mai vechi dosare de pe rolul acestei
instanþe, respectiv cel al rambursãri-
lor ilegale de TVA ale controversaþilor
afaceriºti craioveni Ion ºi Nicolae Mi-
hãilescu. Cei doi, împreunã cu alþi pa-
tru inculpaþi, au fost trimiºi în judecatã
în 2006 de procurorii DIICOT pentru
asociere în vederea comiterii de infrac-
þiuni, înºelãciune cu consecinþe deose-

bit de grave, evaziune fiscalã ºi spãla-
re de bani. Fraþii Mihãilescu au fost
condamnaþi la câte zece ani de închi-
soare fiecare, faþã de una dintre incul-
pate procesul a încetat, iar ceilalþi au
primit pedepse cuprinse între doi ºi ºase
ani de închisoare. Inculpaþii au de achi-
tat ºi 15,3 milioane de lei la bugetul de
stat, cu penalitãþie calculate la data
efectuãrii plãþilor. Hotãrârea Tribuna-
lului Dolj nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel atât de procurori, cât
ºi de inculpaþi.

obþinut rambursãri ºi compen-
sãri ilegale de TVA ºi alte obli-
gaþii fiscale în valoare de apro-
ximativ 20 de milioane de lei
(200 miliarde lei vechi), de la
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice (DGFP) Dolj.

Conform procurorilor DII-
COT, Dan Stoica a înregistrat
în mod nelegal, în perioada res-
pectivã, 57 de facturi fiscale,

cuprinzând date false, a cãror
valoare era de aproximativ 12
milioane de lei, facturi care
atestau în mod nereal cã socie-
tatea administratã de el ar fi
achiziþionat mai multe produse
de la o firmã din Bucureºti.

Achiziþiile au fost plãtite în nu-
merar, folosindu-se chitanþe fis-
cale ce depãºeau, fiecare, echi-
valentul a 50.000 de lei. Moti-
vul pentru care s-a apelat la
aceastã modalitate de achitare
a preþurilor þinea de faptul cã
plata în numerar prin chitanþe
fiscale nu permite organelor de
urmãrire penalã sã constate
dacã banii respectivi au intrat

într-adevãr în posesia vânzãto-
rului. Pe baza tranzacþiilor efec-
tuate în acest mod, societãþile
aparþinând fraþilor Mihãilescu
au solicitat ºi obþinut, ulterior,
aprobarea rambursãrilor ilegale
de TVA.

Dosarul, trimis în
decembrie 2006
din Bucureºti, în
Craiova

În februarie 2006, fraþii Mi-
hãilescu ºi Dan Stoica au fost
arestaþi preventiv, iar în iulie, do-
sarul întocmit de procurori, în
care erau deferiþi justiþiei toþi cei
ºase inculpaþi, a fost înregistrat
pe rolul Tribunalului Bucureºti.
Pe 5 decembrie 2006, instanþa a
constatat cã nu are competenþe
teritoriale pentru a judeca dosa-
rul ºi l-a trimis la Tribunalul
Dolj, primul termen fiind stabi-
lit pentru 12 decembrie.

Iar de atunci, a fost nevoie
de peste 70 de termene de ju-

decatã pentru ca magistraþii
craioveni sã dea o soluþie în
dosar. Cele mai multe termene
se pare cã au fost solicitate din
pricina expertizelor contabile.
Pe 31 august 2008, instanþa a
încuviinþat efectuarea unei noi
expertize contabile în dosar.
Abia la începutul lui 2010 ra-

portul cu pricina a fost gata,
asta pentru cã doi dintre exper-
þii contabili au renunþat, un al
treilea a fost înlocuit, docu-
mentul fiind realizat abia de al
patrulea membru al Corpului
Experþilor Contabili Dolj. Bine-
înþeles cã au urmat alte terme-
ne, pãrþile având diverse obiec-
þiuni la raportul de expertizã ºi
solicitând diverse lãmuriri, care
au necesitat, bineînþeles alte...
termene de judecatã. Se pare
cã unul din motivele pentru
care expertiza contabilã s-a fã-
cut cu greutat a fost lipsa uno-
ra din documentele necesare,
mai ales cã societãþile cu privi-
re la acre se solicita raportul au
intrat în lichidare, astfel cã era
nevoie sã fie contactaþi lichida-
torii judiciari.

În dosarul în care sunt jude-
caþi fraþii Mihãilescu, trei dintre
cele cinci societãþi comerciale
administrate de inculpaþi sunt
reprezentate de lichidatorii judi-
ciari. SC EXALCOM SRL este
reprezentatã de ANTEUS EX-

PERT SPRL, SC EXTENSIV de
NICK SPRL, iar SC ZAHARUL
SA CALAFAT de SC LICHI-
DARI INFO CONSULT SRL.

Pedepse între 2
ºi 10 ani

Ieri dupã-amiazã, aºa cum
anunþaserã, judecãtorii Tribuna-
lului Dolj au pronunþat ºi sen-
tinþa în acest dosar. Instanþa i-a
gãsit vinovaþi pe cinci dintre in-
culpaþi. Astfel, Ion ºi Nicolae
Mihãilescu au fost condamnaþi
la câte 10 ani de închisoare cu
executare, plus interzicerea unor
drepturi. Dan Stoica a fost con-
damnat la 6 ani de închisoare,
din pedepsele aplicate celor trei
urmând sã se scadã perioada re-
þinerii ºi a arestãrii preventive.
Vasile David a primit 3 ani de în-
chisoare, Stela Bãeþicã 2 ani de
închisoare, iar faþã de Cristina
Coþofanã înceteazã procesul pe-
nal pentru infracþiunea de fals în
înscrisuri sub semnãturã priva-
tã, care fusese reþinutã în sarci-
na ei, dupã cum s-a consemnat
în încheierea de ºedinþã. Instanþa
a mai decis desfiinþarea totalã a
înscrisurilor falsificate ºi a men-
þinut mãsurile asiguratorii dispu-
se de procuror, prin ordonanþã,
în februarie 2006, asupra bunu-
rilor mobile ºi imobile deþinute
de cei cinci inculpaþi condam-
naþi ºi îi obligã la câte 2.000 de
lei cheltuieli judiciare. În plus,
instanþa a admis, în parte, acþi-
unea civilã formulatã de Agenþia
Naþionalã de Administraþie Fis-
calã (ANAF) în cadrul procesu-
lui penal ºi i-a obligat, în ace-
eaºi sentinþã, pe inculpaþi, în
solidar cu firmele pe care le-au
administrat, la plata, în total, a
peste 15,3 milioane lei, cu do-
bânda ºi penalitãþile de întârzie-
re calculate conform Codului
Fiscal.

Dupã atâta amar de vreme,
acesta este abia primul pas fina-
lizat. Asta deoarece sentinþa pro-
nunþatã ieri de Tribunalul Dolj
nu este definitivã. Atât înculpa-
þii, cât ºi procurorii, pot formu-
la apel împotriva acestei hotã-
râri, ºi apoi mai rãmâne o cale
de atac, cea a recursului, astfel
cã ar mai putea trece ani buni
pânã la o hotãrâre definitivã în
dosar.
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Vestea sălcie este următoarea: pe
lista de candidaţi a social-democra-
ţilor doljeni, pentru alegerile parla-
mentare din decembrie, se regă-
seşte şi „deputatul Florentin Bălo-
şin Gust” care, înţelegem, va în-
cerca obţinerea unui nou mandat
într-unul din colegiile din munici-
puil Craiova. Omul s-a plimbat pe
la vreo trei partide într-un an, şi nu
din versatilitate, şi a mai avut timp
să fie şi independent, asta după ce
i-a înjurat consistent pe foştii co-
militoni, dar a obţinut „binecuvân-
tarea” centrului să mai încerce o
dată. Întorcându-se, astfel, de unde
a plecat singur, spre a fi depanat în

MIRCEA CANŢĂR

Un om chinuit: Florentin Băloşin Gust
alegeri. Că nu merită nici trei rân-
duri să scrii despre acest anacro-
nism al vieţii politice doljene e o
realitate, numai că, neluat în sea-
mă, semidoctul se va căţăra încă
patru ani în Parlament, ca să frece
menta. Şi are motorul prostiei de-
plin conservat. Precar gestionar al
vorbelor, se mai şi aruncă veleitar
în discuţii, stârnind consternarea.
Fiindcă sentimentul jenei îi este
străin ca orbului lumina. De dată
recentă, la sediul ISJ Dolj, în pre-
zenţa ministrului Educaţiei, Ecate-
rina Andronescu, şi a cadrelor di-
dactice invitate, s-a legitimat, cu
îngăduinţă, ca absolvent al unui li-

ceu rural, prin ceea ce a spus. Era
prezent şi Georgică Bercea, in-
spectorul general şcolar, spre a-l
încuraja din priviri. Au colaborare
bună şi tupeul le ţine loc de alte
calităţi. Din nenorocire, în Camera
Deputaţilor, unul ca Florentin Gust
Băloşin se regăseşte în Comisia de
specialitate pe Educaţie. Un bilanţ,
fie şi sumar, al activităţii celui la
care ne referim nu conţine mai ni-
mic. Şi n-ar avea ce, în afara unor
coterii plate. Fireşte, politica oferă
demagogilor loc de muncă stabil.
Şi uneori public. Nici incompeten-
ţa, nici impostura nu sunt penali-
zate în politică. Poţi să fii ignorant

şi să treci dintr-un partid în altul
fără probleme. Cum spuneam, tu-
peul ţine loc de calităţi. Rătăcirea
lui Florentin Gust Băloşin pe lista
de candidaţi a social-democraţilor
doljeni e un anacronism ca atâtea
altele pe pământul acesta. Şi se
cultivă tăcerea, adică blatul. Nu
credeam că democraţia poate eşua
în parodie, în debandadă sau ma-
hala şi nici că şmecherii, ingraţii,
impostorii se pot mişca mai repe-
de şi cu mai mult folos. Sau că
minimum de morală, minimum de
cultură generală, revendicarea de
la o profesie, cât de cât onorabilă,
chiar nu au nici un rost. Ne-am

făcut iluzii deşarte. Criza de azi nu
e doar o criză economică sau mo-
rală, ci, după cum se vede, una de
destin al locului. Chiar n-are Cra-
iova oameni destoinici, apţi de sta-
tutul de parlamentar? Lăsăm deo-
parte faptul că este prea mare nu-
mărul de parlamentari pe care îl
trimite Doljul, şi aidoma lui şi cele-
lalte judeţe ale ţării, problema este
şi în privinţa calităţii umane şi pro-
fesionale a acestora. O clasă poli-
tică lucidă, aptă să priceapă gravi-
tatea impasului în care ne aflăm,
pentru ca normalitatea să nu mai
fie un cuvât magic, are nevoie nu
de lătrători, ci de cu totul altceva.

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, a salu-
tat vizita reprezentanţilor compa-
niei CEEG amintind, în acest
context, de bunele relaţii dezvol-
tate de-a lungul timpului între
China şi România. Totodată, Ion
Prioteasa a vorbit şi de protoco-
lul de colaborare între judeţul Dolj
şi Provincia Guangdong din Chi-
na, semnat la sfârşitul anului tre-
cut:„Nu am uitat niciodată că în
aceşti ultimi 50 ani poporul ro-
mân şi poporul chinez au fost
foarte aproape. Nu uităm nici că
unul dintre preşedinţii Chinei a
vorbit limba română, pentru că a
terminat facultatea în România.
Consiliul Judeţean Dolj a semnat
un protocol cu Provincia Guan-
gdong şi de atunci am întărit foar-
te mult relaţiile cu partenerii
noştri din această provincie de
care ne simţim foarte apropiaţi.
Pot să vă spun că, de curând, ca
un semn al bunelor noastre rela-
ţii, o profesoară din China se află
la Craiova pentru a preda aici
limba şi civilizaţia chineză. De
asemenea, Universitatea din Cra-
iova s-a înfrăţit cu o universitate
din Guangdong. (…) Doljul este

Compania chineză CEEG intenţionează să
investească 76 milioane de euro în Segarcea

Protocolul semnat de Consiliul Judeţean Dolj cu Pro-
vincia Guangdong, din China, dă tot mai multe roade în
ultimul timp.  Nu mai departe de vineri, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, s-a întâlnit cu
reprezentanţii companiei CEEG (China Electric Equip-
ment Group), unul dintre liderii din domeniul energiei
pe piaţa mondială, care intenţionează să implementeze
un proiect fotovoltaic în valoare de 76 milioane de euro
în oraşul Segarcea.

cel mai însorit judeţ din Româ-
nia, bucurându-se de soare timp
de 210 zile pe an. Este un judeţ
care în acest moment începe o
dezvoltare masivă şi de aceea
suntem foarte interesaţi de posi-
bilitatea ca dumneavoastră să
investiţi aici. De asemenea, tre-
buie să ştiţi că suntem între pri-
mele judeţe din ţară la atragerea
fondurilor nerambursabile de la
Uniunea Europeană”.

Chinezii ar
construi o
fabrică de
echipamente
electrice în Dolj

În cadrul discuţiilor, reprezen-
tanţii companiei chineze i-au
transmis preşedintelui Consiliu-
lui Judeţean Dolj, Ion Prioteasa,
că studiază posibilitatea de a con-
strui o fabrică pentru producţia
de echipamente electrice, unde
ar urma să fie angajaţi între
3.000 – 4.000 de persoane. Po-
trivit vicepreşedintelui CEEG, Da
Jianping, investiţia s-ar cifra în
jurul a 100 de milioane de dolari.
Preşedintele Consiliului Judeţean

Dolj, Ion Prioteasa, s-a arătat
interesat de posibilitatea dezvol-
tării unei investiţii a CEEG într-o
fabrică de echipamente electri-
ce în Dolj, arătându-şi, totodată,
disponibilitatea de a identifica un
teren pe care s-ar putea construi
fabrica.

”Consiliul
Judeţean Dolj
este deschis
către orice
investitor care
creează locuri de
muncă”

În perioada următoare, repre-
zentanţii companiei CEEG ur-
mează să transmită Consiliului Ju-
deţean Dolj detaliile şi datele teh-
nice privind suprafaţa de teren şi
utilităţile care ar fi necesare pen-
tru construcţia fabricii de echipa-
mente electrice.

„Mă bucură şi salut acest inte-
res pe care compania CEEG îl are
pentru o investiţie aşa de impor-
tantă. Aşa cum o spun de fiecare
dată când mă întâlnesc fie cu de-
legaţii oficiale, fie cu reprezen-

tanţi ai unor companii mari, Con-
siliul Judeţean Dolj este deschis
către orice investitor care creea-
ză locuri de muncă aici. Noi vom
încerca să identificăm un teren pe
care v-aţi putea dezvolta o astfel
de investiţie, la preţurile cele mai
mici. În scurt timp vă vom propu-
ne câteva variante. Suntem foar-
te corecţi în relaţiile dintre noi. În
momentul în care am semnat un
contract suntem o echipă până la
finalizarea proiectului.  Acesta
este mesajul pe care noi vrem să
vi-l transmitem. Vă dorim mult
succes şi chiar ne dorim să du-

ceţi la bun sfârşit ceea ce doriţi
să faceţi în judeţul Dolj. Vom ur-
mări îndeaproape şi ceea ce veţi
face la Segarcea”, a declarat pre-
şedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa. La întâlnirea
cu delegaţia companiei CEEG
din China alături de preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, au mai fost prezenţi vi-
cepreşedintele Cristinel Iovan, di-
rectorul Direcţiei de Afaceri Eu-
ropene, Ileana Măjină, şi arhitec-
tul-şef al judeţului Dolj, Radu Pap-
pa.

MARIN TURCITU
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Plecând de la aceastã idee,
Asociaþiei Langdon Down Olte-
nia – Centrul Educaþional Teo-
dora, a organizat un seminar
trans-naþional sub genericul
“Grundtvig – UP4DOWNKIDS”
care se desfãºoarã ºi astãzi la
Universitatea din Craiova. Des-
chiderea evenimentului a avut
loc ieri, când cei patru parteneri
ai proiectului - Asociaþia Lan-

Sindromul Down este o afecþiune gene-
ticã extrem de gravã, care se manifestã la
o naºtere din aproximativ 800, ducând la
dificultãþi în maturizare, în special în ceea
ce priveºte psihicul, dar ºi caracteristici
de ordin fizic. O persoana cu acest sin-
drom se face uºor remarcatã în public, din
cauza trasãturilor comune în cazul tutu-
ror pacienþilor, astfel încat aceºti oameni

sunt imediat etichetaþi, judecaþi ºi comen-
taþi, din cauza prejudecãþilor celor din jur.
Adesea ei nu sunt priviþi ca fiind niºte “oa-
meni” în adevaratul sens al cuvântului,
crezându-se cã le lipseste inteligenþa. Însã
oare câþi dintre noi am avut rãbdarea sã
cunoaºtem o persoanã cu sindrom Down
aºa cum este ea cu adevãrat, sã privim din-
colo de aparenþe?

gdon Down Oltenia Centrul Edu-
caþional Teodora (ALDO-CET)
din România; Downkids Inter-
national din Olanda, Down Sen-
dromu Dernegi din Turcia ºi
FDIN “Detski Jelania” din Bul-
garia – au susþinut timp de douã
zile comunicãri centrate pe men-
þinerea sãnãtãþii mentale  ºi edu-
caþia persoanelor cu sindrom
Down astfel încât aceºtia sã-ºi

construiascã un mod de viaþã
independentã la maturitate.  Se-
minarul “Posibilitãþi de a con-
strui un mod de viaþã indepen-
dentã pentru persoanele cu sin-
drom Down” s-a desfãºurat în
cadrul campaniei de conºtienti-
zare “Hai sã ne cunoaºtem ºi
sã recunoaºtem,  sindromul
Down”, derulatã de ALDO-CET
Bãileºti în perioada martie 2012
- martie 2013. La fel ca ºi de-
numirea campaniei, scopul se-
minarului desfãºurat la Craiova
a fost exact acela de a arãta per-
soanele cu sindrom Down exact
aºa cum sunt ele, cu bune ºi cu
rele
“Am dorit sã le arãtãm
oamenilor care sunt capacitãþile
acestor persoane”

Pentru cã au dorit sã arate cã
nu trebuie sã fie priviþi cu reti-
cenþã, ci ca niºte persoane care
au vise ºi aspiraþii, 26 de tineri
cu sindrom Down au înceiat
conferinþa de ieri oferind publi-
cului un încântãtor program ar-
tistic pregãtit de Asociaþia Lan-
gdon Down Oltenia – Centrul
Educaþional Teodora Bãileºti,

Asociaþia Umanitarã Ioana Re-
tezat, Asociaþia Sindrom Down
Bucureºti, Asociaþia Down –
Centrul Educaþional Raluca -
Cluj Napoca, Asociaþia Down
Oradea,  Asociaþia Langdon
Down Transilvania - Satu Mare
ºi Liceul Tehnologic de Trans-
porturi Auto Craiova.  Îndrumaþi
de antrenori, tinerii au oferit pu-
blicului impresionat pânã la la-
crimi un adevãrat specacol de
dansuri moderne, populare, þigã-
neºti ºi chiar vals. Au arãtat ast-
fel cã cei cu probleme nu sunt
ei, ci noi, cei care nu vrem sã
privim dincolo de aparenþe.

 “Motivaþia de a mã ocupa de
persoanele cu sindrom Down
este una singurã – fiica mea, Iri-
na Teodora, care s-a nãscut cu
acest sindrom în urmã cu 25 de
ani. Ea este exemplul viu cã se
poate face ceva. Primele proble-
me au apãrut atunci când a fost
respinsã în clasa a cincea.
Atunci am spus cã trebuie sã fac
ceva. Am început sã ne între-

bãm dacã mai sunt ºi alþii cu
problemele noastre ºi am con-
statat cã sunt foarte mulþi. Am
luat legãtura cu UNICEF ºi
World Vision International ºi am
primit sprijin. Încet-încet am
pus bazele Centrului „Teodora”
care, de atunci funcþioneazã fãrã
întrerupere. Mi-am dorit sã le
arãtãm oamenilor care sunt ca-
pacitãþile ºi activitãþile acestor
persoane, pentru cã, în general,
este pusã o etichetã iar oamenii
se lasã conduºi mai mult de în-
fãþiºare decât de suflet ºi de ex-
primare. Ne mândrim cã mulþi
dintre ei care viziteazã centrul
nostru au terminat licee, ºcoli
profesionale, chiar dacã nu lu-
creazã nicãieri, pentru cã estre
foarte greu sã le gãsi un loc de
muncã. Oamenii sunt reticenþi.
În centrul nostru pot sã vinã co-
pii de la vârsta de patru ani, pânã
la adulþi”, a mãrturisit Liana Ma-
ria Vîslan, preºedinte al Asocia-
þiei Langdon Down Oltenia –
Centrul Educaþional Teodora.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Echipa AIESEC Craiova
oferã studenþilor, ºi în
aceastã toamnã, oportunita-
tea de a i se alãtura pânã pe
19 octombrie. Pornind de la
mesajul simplu de “Studenþie
mai mult decât facultate”,
organizaþia doreºte sã încu-
rajeze studenþii în a cãuta noi
oportunitãþi de dezvoltare, de
a fi responsabili în timpul
anilor de facultate ºi de a se
implica în diverse activitãþi
care sã le contureze o viaþã
de student care sã ii provoa-
ce cu adevãrat.  Profilul
studentului pe care AIESEC
îl cautã este al unui tânãr
activ, motivat, dornic de a se
dezvolta atât personal, cât ºi

Studenþia poate fi
mai mult decât facultate

profesional, responsabil, care
sã lucreze bine în echipã,
fiind deschis cãtre idei noi,
însã mai ales cãtre internaþi-
onalism. Facultãþile în cadrul
cãrora se va face o promo-
vare intensã vor fi Facultatea
de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã, Facultatea de
Economie ºi Administrarea
afacerilor, Facultatea de
Litere, Facultatea de ªtiinþe
Sociale, Facultatea de ªtiinþe
exacte – Matematicã ºi
Informaticã din Craiova, însã
înscrierile sunt deschise
cãtre toþi studenþii, indiferent
de profilul studiilor.  Cei care
se vor înscrie, vor trece
printr-un proces de selecþie

ce include un joculeþ com-
portamental ºi un interviu
individual. Le vor fi testate,
astfel, abilitãþile de a lucra în
echipã, motivaþia de a face
parte din AIESEC, dorinþa de
a învãþa lucruri noi, dar ºi
cunoºtinþele de limba engle-
zã, întrucât organizaþia este
internaþionalã.

Prezentã în 113 þãri ºi
teritorii ºi cu mai mult de
86.000 de membrii, AIESEC
este cea mai mare organizaþie
de tineri la nivel internaþio-
nal, structuratã ca o platfor-
mã de dezvoltare a abilitãþilor
de leadership în rândul
tinerilor. AIESEC oferã
membrilor sãi stagii internaþi-
onale de practicã, oportuni-
tãþi de leadership ºi o reþea
internaþionalã de învãþare,
fiind prezentã în Craiova de
21 de ani, iar la nivel global
având o tradiþie de 64 de ani.

Înscrierile se pot face pânã pe 19 octombrie prin completarea unui
formular fizic ce poate fi gãsit la standurile AIESEC din Universitate
ºi Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã sau acce-
sând site-ul www.aiesec-craiova.org.
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 “Noul regulament al Curþii
de Arbitraj aduce o schimbare
foarte importantã: dacã pãrþile
nu convin asupra unui arbitru
comun, selecþia arbitrilor se
face aleatoriu. Este o schimba-
re simplã, care garanteazã ca-
litatea actului arbitral. De ase-
menea, printre noii arbitri se
numãrã persoane din elita juri-
dicã româneascã. Pãrþile pot
alege arbitri din afara Craiovei,
sau chiar din altã þarã. Suntem
onoraþi sã îl avem în corpul ar-
bitrilor pe profesorul german
Michael Martinek de la Uni-
versitatea din Saarbrücken, un
arbitru cu experienþã internaþi-
onalã”, a declarat prof. univ.
dr. Gabriel Olteanu, preºedin-
tele Curþii de Arbitraj Dolj.

Serviciile de arbitraj se adre-
seazã oamenilor de afaceri dol-
jeni care au nevoie de rapidita-
te în soluþionarea litigiilor co-
merciale. În timp ce în justiþia
de stat un proces poate fi solu-

Luni, 15 octombrie, ora 16.00, va
avea loc recepþia de relansare a Cur-
þii de Arbitraj Dolj. Peste 100 de oa-
meni de afaceri, personalitãþi din do-

þionat în mai mulþi ani, sentin-
þele Curþii de Arbitraj Dolj sunt
date în maximum 5 luni. Hotã-
rârile Curþii sunt definitive ºi
obligatorii ºi produc aceleaºi
efecte ca o hotãrâre judecãto-

reascã. Curtea de Arbitraj Dolj
îºi desfãºoarã activitatea cu
sprijinul Camerei de Comerþ ºi
Industrie Dolj ºi al Universitã-
þii din Craiova.

MARGA BULUGEAN

meniul juridic ºi oficialitãþi locale au
confirmat participarea la evenimen-
tul ce va avea loc la Sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova.

Curtea de Arbitraj Dolj se relanseaza
cu noi reguli ºi arbitri

Abonaþii Vodafone România,
persoane fizice, pot plãti, prin inter-
mediul cardului de credit, telefoanele
ºi tabletele achizitionate la semnarea
unui contract nou sau odatã cu
prelungirea abonamentului existent, în
12 sau 24 de rate egale, fãrã dobân-
dã. Indiferent de planul tarifar alãturi
de care terminalele sunt achiziþiona-
te, plata în rate este disponibilã
clienþilor ce folosesc un card de
credit emis de Raiffeisen Bank,
UniCredit Þiriac Bank, Credit Europe
Bank ºi Citibank România. „Aceastã
iniþiativã face parte din strategia
noastrã de a face tehnologia accesi-

bilã cât mai multor utilizatori, prin
iniþiative special concepute, aºa cum
este programul Un smartphone
pentru fiecare român”, a declarat
Inaki Berroeta, CEO, Vodafone
România. Utilizatorii pot plãti, astfel,
cu o mai mare uºurinþã ºi un efort
financiar redus, atât telefoanele,
tabletele ºi laptop-urile cu o valoare
mai mare de 400 de lei, cât ºi pache-
tul prepaid ce include smartphone-ul
cu sistem de operare Android Voda-
fone Smart II. Noua modalitate de
platã este disponibilã în întreaga
reþea de magazine Vodafone.

MARGA BULUGEAN

Abonamente plãtiteAbonamente plãtiteAbonamente plãtiteAbonamente plãtiteAbonamente plãtite
prin card de creditprin card de creditprin card de creditprin card de creditprin card de credit

De ieri,

Dupã ce timp de mai bine de un an
la conducerea Direcþiei de Sãnãtate
Publicã (DSP) Dolj s-a aflat un direc-
tor executiv interimar, sãptãmâna vii-
toare va fi organizat concurs pentru
ocuparea acestui post. Trei candidaþi
s-au înscris în cursa pentru fotoliul de
conducere al DSP-ului.

Concursul pentru ocuparea funcþiei
de director executiv al Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj este programat
miercurea viitoare, în data 17 octom-
brie a.c. ºi va avea loc la Bucureºti,
la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþi-
onarilor Publici. Tot atunci va fi pro-
gramatã ºi proba suplimentarã, de tes-
tare a cunoºtinþelor în domeniul teh-
nologiei informaþiei. Aceasta  constã
în parcurgerea a 15 întrebãri de tip

grilã pe parcursul a 15 minute. În con-
formitate cu condiþiile de participare
la concurs probele suplimentare cu-
prind subiecte, pe mai multe niveluri
de dificultate.

La concurs s-au înscris Bebe Mar-
tin - actualul director executiv interi-
mar al Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj, George Beþiu – secretarul Cole-
giului Medicilor Dolj ºi Mariana Cis-
maru – din cadrul Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Olt.

Concurs va fi organizat ºi pentru
postul de director adjunct al DSP Dolj.
Pentru aceastã funcþie s-au înscris doi
candidaþi: dr. Ludmila Prunariu ºi dr.
Jan Pârgaru, ambii din cadrul Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

RADU ILICEANU

Postul de director al DSPPostul de director al DSPPostul de director al DSPPostul de director al DSPPostul de director al DSP
Dolj, scos la concursDolj, scos la concursDolj, scos la concursDolj, scos la concursDolj, scos la concurs
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La Craiova, astãzi, la Liceul
de Arte „Marin Sorescu”, în-
cepând cu ora 11.30, se sãr-
bãtoreºte „Hangul Day – ziua
alfabetului coreean”. Cu acest
prilej, iubitorii culturii coreene
pot sã înveþe ºi sã exerseze
scrierea alfabetului “Hangul”
cu instrumente de scris tradi-
þionale, sã vizioneze un docu-
mentar despre apariþia ºi sem-
nificaþia alfabetului, dar ºi sã
admire o expoziþie de fotografii
„Atracþiile Seulului”.  În cadrul
programului „Descoperã Core-
ea!”, pe 16 octombrie, fanii k-
pop, muzica pop coreeanã, din
Craiova ºi-au propus sã reali-
zeze un f lash-mob cu tema
„Gangnam style”,  în curtea
Liceului de Artã „Marin Sores-
cu”, prilej cu care vor fi expu-
se felinare tradiþionale lumina-
te. În cadrul acestui program-
,mâine, la Bucureºti, începând
cu ora 15.00, în Parcul Herãs-
trãu, se va organiza un atelier
de caligrafie pe lampioane, ate-
liere de picturã pentru copii,
expoziþie de suveniruri coree-
ne, urmând ca seara sã se în-

Astãzi, la Liceul de Arte „Marin Sorescu”:

Asociaþia Interculturalã Româno-
Coreeanã, cu sprijinul Centrului Cul-
tural Coreean de la Budapesta,
anunþã lansarea seriei de evenimente
reunite sub denumirea „Descoperã
Coreea!”. Acesta serie, care urmea-

zã sã se desfãºoare anual în mai
multe oraºe din þarã, se doreºte a fi
cel mai amplu proiect cultural dedi-
cat Coreei în România. Anul acesta
el va fi lansat în trei mari oraºe:
Bucureºti, Braºov ºi Craiova.

cheie cu un spectacol feeric  de
lampioane caligrafiate.

„Coreea,
armonia
dansului”

Programul „Descoperã Core-
ea!” se încheie  în capitalã, pe
19 octombrie, când publicul este

invitat la un spectacol inedit de
dansuri tradiþionale, din patri-
moniul cultural naþional coreean.
Spectacolul „Coreea, armonia
dansului” face parte din Turneul
de interpretare artisticã tradiþio-
nalã 2012, oferit de „Fundaþia
pentru Arte tradiþionale coree-
ne”. Artiºtii coreeni vor prezen-

ta publicului din Bucureºti cele
mai renumite dansuri din folc-
lorul naþional coreean: Salpuri
(dansul exorcismului), Mugo
(dansul tobelor), Sanjo cu evan-
taie, etc. Cei prezenþi la specta-
col vor avea parte de o searã
magicã, de neuitat, în compania
muzicii ºi a dansului asiatic. Pe

tot parcursul acestor evenimen-
te, organizatorii, Asociaþia Inter-
culturalã Româno-Coreeanã ºi
Centrul Cultural Coreean de la
Budapesta au pregãtit ºi alte sur-
prize, inclusiv târguri de suve-
niruri coreene. În mai multe li-
cee bucureºtene în vor fi susþi-
nute o serie de prezentãri intro-
ductive multimedia, având ca
temã „cultura ºi alfabetul cor-
rean”.  În ultimii ani, cultura co-
reeanã s-a fãcut din ce în ce mai
cunoscutã, fie prin seriale TV,
difuzate ºi în România începând
din 2009, unde au reuºit sã în-
registreze audienþe spectaculoa-

se, fie prin filme sau muzicã
pop, care a câºtigat tot mai mulþi
fani. Datoritã creºterii populari-
tãþii acestor programe, nu mai

Asociaþia Interculturalã Româno-Coreeanã (AIRC) este o orga-
nizaþie nonprofit înfiinþatã în 2011, cu trei centre active în Bucureºti,
Braºov ºi Craiova ºi 3 000 de membri la nivel naþional, ºi care are ca
scop susþinerea ºi promovarea culturii coreene în România, prin organi-
zarea de cursuri de limba ºi cultura coreeanã, ateliere tematice, proiecte
ºi activitãþi diverse în domeniile cultural, educaþional, artistic, etc. pre-
cum ºi promovarea schimburilor interculturale româno-coreene. AIRC
oferã publicului din România informaþii despre Coreea, pe site-ul www.ko-
reafilm.ro , cea mai accesatã sursã de ºtiri zilnice despre Coreea, a cãrui
popularitate se mãsoarã într-un trafic de 40 000 vizitatori unici/lunã.

Evenimentele din Craiova sunt organizate de Asociaþia Interculturalã
Româno-Coreeanã în parteneriat cu Liceul de Arte „Marin Sorescu”.
Parteneri media: Kiss FM, Cuvântul Libertãþii ºi Teleuniversitatea.

Centrul Cultural Coreean (KCC) de la Budapesta a fost înfiinþat în
februarie 2012, fiind cel mai mare centru de acest gen deschis în Europa
Centrala ºi de Est, cu scopul de a promova cultura coreeanã în aceastã
zonã.În acest sens, centrul organizeazã evenimente culturale, expoziþii,
proiecþii de film, diverse ateliere precum cele de gastronomie, dans tradi-
þional sau modern, arte marþiale coreene, cursuri de limba coreeanã, etc.

este o surprizã faptul cã limba
coreeanã a devenit obiect de stu-
diu pentru mulþi români.

MARGA BULUGEAN

Tradiþia Bisericii ne spune cã Sf. Paras-
cheva s-a nãscut în satul Epivat de pe þãr-
mul apusean al Mãrii Negre (azi în Bulga-
ria), prin secolul al XI-lea, deci a trãit pro-
babil în vremea când Biserica de la Roma s-
a despãrþit de Biserica din Rãsãrit (n. r. Schis-
ma cea mare din 1054). A venit pe lume într-

În fiecare an, la 14 octombrie, Biserica ortodoxã de pretutin-
deni o prãznuieºte pe Sfânta Cuvioasã Parascheva, ocrotitoa-
rea Moldovei. I se mai spune ºi Sf. Parascheva cea Nouã pen-

tru a fi deosebitã de altã sfântã cu acelaºi nume, o martirã din
vremea persecuþiei lui Diocleþian (284-305), pomenitã la 26 iulie
ºi numitã la bulgari Petka, iar la ruºi Piatniþa - Sf. Vineri.

o zi de vineri, de aceea pãrinþii au botezat-o
Parascheva. ªi-a petrecut viaþa în post, ru-
gãciune ºi fãcând multe milostenii. Obiºnuia
sã dãruiascã sãracilor hainele ei scumpe ºi
îmbrãca hainele rupte ºi ponosite ale aces-
tora, faptã pentru care era de multe ori doje-
nitã ºi chiar bãtutã de pãrinþi. Sufletul ei, de
copil încã, trãise taina întâlnirii cu Dumne-
zeu ºi îºi dorea sã se retragã din lume, sã
trãiascã în singurãtate. Hotãrârea de a lãsa
toate a luat-o odatã, când în bisericã se
citeau cuvintele Evangheliei: “Oricine vo-
ieºte sã vinã dupã Mine, sã se lepede de
sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-mi urmeze
Mie”. A dãruit sãracilor marea avere
moºtenitã de la pãrinþii ei ºi s-a retras la
o mãnãstire de lângã Constantinopol,
unde a dus o viaþã asprã, dupã rânduiala
monahilor. Dupã o vreme însã, un glas
îngeresc îi descoperã calea pe care tre-
buia sã o urmeze: sã lase pustiul ºi sã se
întoarcã în satul natal, fiindcã se cuve-
nea sã redea trupul sãu pãmântului din
care a fost luat. Parascheva a înþeles cã

viaþa ei va fi scurtã, a pãrãsit mãnãstirea ºi
ºi-a îndreptat paºii cãtre Ierusalim pentru a
se închina la Locurile Sfinte. S-a întors apoi
în satul sãu ºi, la numai 27 de ani, ºi-a dat
sufletul în mâinile Domnului, iar trupul ei a
fost îngropat lângã biserica din Epivat.

Dupã multã vreme, Dumnezeu a desco-
perit sfintele moaºte ale Cuvioasei Paras-
cheva. Ele au fost strãmutate la Tîrnovo

(vechea capitalã a Bulgariei), apoi la Bel-
grad ºi Constantinopol, unde au sãvârºit,
de-a lungul vremii, multe minuni. Pe la 1639,
Vasile Vodã Lupu plãtise toate datoriile Pa-
triarhiei Ecumenice, de aceea Sinodul aces-
teia a hotãrât sã dãruiascã domnitorului
moldovean moaºtele Sf. Parascheva, care
pe atunci se aflau în Constantinopol. La 13
iunie 1641, pe vremea mitropolitului Varla-
am, ele au fost aduse în Moldova, la Iaºi, ºi
aºezate în racla bisericii “Sfinþii Trei Ie-
rarhi”, unde au stat pânã spre sfârºitul se-
colului al XIX-lea. Dupã incendiul din sea-
ra zilei de 26 decembrie 1888, în care totul
în jur a fost mistuit de flãcãri, argintul ce
îmbrãca racla s-a topit, dar lemnul ºi sfin-
tele moaºte au rãmas neatinse, ele au fost
mutate în Catedrala Mitropolitanã din Iaºi,
unde se gãsesc ºi astãzi.

Sf. Cuvioasã Parascheva este cinstitã deo-
potrivã de greci, slavi ºi români, iar prazni-
cul ei prilejuieºte, anual, unul dintre cele mai
mari pelerinaje din toatã lumea ortodoxã.

ELENA DONDONEAÞÃ
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Eugen Şerbănescu lansează
„A doua scrisoare pierdută”

Apreciat prozator şi dramaturg,  au-
tor,  printre altele, al originalului roman
„După-amiază cu o nimfomană”, Eu-
gen Şerbăne scu, totodată directorul
general al Centrului Naţional al Cine-
matografiei,  îşi prezintă as tăzi, 13 oc-
tombrie, la Craiova,  cel mai recent vo-
lum al său. Este vorba despre „A doua
scrisoare pierdută”, apărut, anul aces-
ta, la Editura „Palimpsest” din Bucu-
reşti. Lansarea are loc la ora 18.30, în
foaierul Teatrului Naţional „Marin So-
resc u”, în cadrul Săptămânii Caragia-
le, despre c arte urmând să vorbească
Alexa Visarion, Ion Cocora şi Nic olae
Coande. Cu o fantezie inepuizabilă,  Eu-
gen Şerbănescu pune din nou în miş-
care, ca un păpuşar iscusit, personaje-
le c aragialiene, Trahanache, Zoe, Tipă-
tesc u, Pristanda, Cetăţeanul turmentat

et c omp., adăugându-le un personaj-surpriză, Caragiale în-
suşi, care se prezintă drept Tac he Ionescu.

„D-ale carnavalului”, cu actori
ai Teatrului Municipal „Ariel”
din Rm. Vâlcea

Urmare a îmbolnăvi-
rii unui actor, programul
Săptămânii Caragiale,
ca şi cel de spec tacole
din următoarele săptă-
mâni al Teatrului Naţio-
nal din Craiova, a sufe-
rit o serie de modificări.
As tfel, reprezentaţia cu
piesa „D-ale carnava-
lului”, în regia lui Ale-
xandru Berceanu,  care
trebuia să fie prezenta-

tă mâine, 14 octombrie, ora 19.00,  a fost înlocuită cu spec-
tacolul cu acelaşi titlu al Teatrului Municipal „Ariel” din Râm-
nicu Vâlc ea, în regia lui Aurel Palade ş i sc enografia Elenei
Cozlovsc hi.  În dis tribuţie: Liviu Cheloiu, Mihaela Mihai,
Cătălina Sima, Alin Păiuş, Gabriel Popescu,  Dan Constan-
tin, Roger Codoi,  Alin Holcă, Ionuţ Moc anu,  Camelia Con-
stantin, Alec sandru Dunaev, Olimpia Deaconescu, Mădăli-
na Floroaica,  Tica J ităraşu, clasa de actorie „Ariel Junior”.

Spectacolul lui Tudor
Gheorghe „Nu se poate cu de
toate”, reluat pe 5 noiembrie

Prezentat miercuri, 10 octombrie
(cu casa închisă!), în cadrul Săptă-
mânii Caragiale, spectacolul lui Tu-
dor Gheorghe „Nu se poate cu de
toate” va fi reluat, pe aceeaşi scenă
a Teatrului Naţional „Marin Sores-
cu” din Craiova, luni, 5 noiembrie,
de la ora 19.00. Acompaniat de pa-
tru instrumentişti, ce formează Or-
chestra „Iunion”, maestrul aduce în
faţa publicului versuri moralizatoare
din poezia mai puţin cunoscută a lui
Caragiale, texte din Moftul Român,
dar şi din proza scriitorului. Biletele
pentru spectacol au fost puse în vân-
zare la Agenţia TNC, la preţul de 70
de lei. Anul Caragiale fiind – în care
marcăm împlinirea a 160 de ani de la

naştere şi centenarul morţii celui mai important dramaturg din
literatura română –, maestrul Tudor Gheorghe va porni într-
un amplu turneu în întreaga ţară cu spectacolul „Nu se poate
cu de toate”. Astfel, până la sfârşitul acestei luni va ajunge la
Iaşi, Rădăuţi, Suceava, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Oradea
şi Timişoara, iar în noiembrie – în alte 16 oraşe.

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” prezintă astăzi,
13 octombrie, două spectacole în premieră. Astfel,
de la ora 17.00, în Sala „Ion D. Sîrbu” are loc pre-
miera oficială a spectacolului „Photoshop”, scris şi
regizat de Catinca Drăgănescu, în scenografia Sora-
nei Ţopa. Rezultat în urma concursului de proiecte
regizorale pe un text românesc contemporan, lansat
de TNC la sfârşitul anului trecut, „Photoshop” îi are

Două premiere, astă-seară,
la Naţionalul craiovean

în distr ibuţie pe actorii Anca Dinu, Iulia Lazăr,
Raluca Păun, Angel Rababoc, Marian Politic şi Alex
Calangiu.

Tot astă-seară, de la ora 19.00, în Sala „Amza
Pellea” va fi prezentată, în c adrul Săptămânii
Caragiale, premiera spectacolului „O scrisoare pier-
dută”, de I . L. Caragiale,  în regia lui Mirc ea
Cornişteanu şi scenografia Clarei Labancz. Este cea
de-a cincea variantă a piesei pusă în scenă de aces-
ta la Craiova, prima având premiera în anul 1974.
Spectatorii acestei reprezentaţii vor fi martorii unui
moment inedit: rolul Pristanda va fi interpretat de
însuşi regizorul Mircea Cornişteanu, care îl va în-
locui pe Constantin Cicort, momentan indisponibil.

Din distribuţie mai fac parte Claudiu Bleonţ, de
la Teatrul Naţional din Buc ureşti  (în rolul Tipătes-
cu), I lie Gheorghe (Trahanache), Cerasela Iosifescu
(Zoe), Valer Dellakeza (Dandanache), Valentin Mi-
hali (Farfuridi), Nicolae Poghirc (Cetăţeanul), Adrian
Andone (Brânzov enescu), George Albert Costea (Ca-
ţavencu), Ştefan Cepoi (Ionescu), Ştefan Mirea (Po-
pescu), Tudorel Petresc u (Un fecior), Raluca Păun
(Un bodyguard).

Criticul şi istoricul literar Dan C. Mihăilescu
conferenţiază la Craiova

«În prefaţa ediţiei academice de Opere I.L. Caragiale, Eugen Simion
mărturisea că, într-o întâlnire de pe la începutul anilor ’80, C.  Noica i-ar
fi reproşat (numai pe jumătate în glumă) că şaizecismul istorico-literar
nu a dat nici un zdravăn detractor al celui care a consacrat moftologia şi
miticismul drept categorii definitorii ale etnopsihologiei româneşti. În 2002,
Marian Popa relua esenţa ac uzaţiilor de leznaţiune aduse autorului Nopţii
furtunoase de la epoc a lui Grigore Ventura,  Mişu Văcărescu, Racoviţă-
Sfinx şi mai ales Dimitrie Sturdza, către N. Davidescu,  pentru ca în 2012
să se audă din mai multe părţi regretul c ă I.L. Caragiale nu a avut parado-

xalul noroc  de care a beneficiat Eminesc u, când cu buclucaşul „Dosar” din
Dilema, 1993. Cu alte cuvinte, adevărata revalorizare a unui clas ic presupu-
ne o demitizare (demolare?)  prealabilă.

La o sută de ani de la moarte – trecând prin istoricul receptării omului şi
operei – în ce măsură a fost şi este Caragiale un aliat sau un adversar al
fiinţei româneşti? Cât a fost (ş i este)  zeflemeaua – marca relativismului bal-
cano-dâmboviţean – o cale de salvare, de „levitaţie istorică”, şi c ât un bles-
tem,  o condamnare la netrebnicie? Care ar trebui să fie raportul dintre actua-
litatea operei (reflectată în exegeză) şi actualizarea mesajelor acesteia de
către noua regie? Ce se poate învăţa din studierea în paralel a contextelor
sociopolitice în care opera caragialiană a fost reactualizată? Ce câmp de
semnificaţii se întinde între antinomia reprezentată de viziunea paradisiacă a
operei caragialiene (M. Ralea-N. Steinhardt),  de o parte, şi viziunea Lucian
Pintilie-Alexandru Dabija (mahalaua ca bolgie dantescă), de cealaltă?». (Dan
C. Mihăilescu)

Iată cele c âteva întrebări cărora autorul îşi propune să le dea un răspuns
cu prilejul întâlnirii de la Naţionalul craiovean.

Cunosc utul c ritic ş i istoric
literar Dan C. Mihăilescu va
veni mâine, 14 octombrie, la
„Întâlnir ile SpectActor” ale
Teatrului Naţional „Marin
Soresc u”, pentru a susţine, în
cadrul Săptămânii Caragiale,
conferinţa „Caragiale: aliatul
perfid sau duşmanul compli-
ce?”. Întâlnirea va avea loc la
ora 11.00, în Sala „Ion D.
Sîrbu”. Cu ac est prilej, autorul
va lansa volumele,  „I.L.
Caragiale şi caligrafia plăce-
rii”, „I.L. Caragiale.  Cele mai
frumoase scrisori”, „I.L.
Caragiale despre lume, artă şi
neamul românesc” ( reeditarea
antologiei din 1994),  „Să v edeţi
ce mi s-a-ntâmplat”, toate
apărute la Editura „Humanitas”.

 Născut la 12 dec embrie
1953, în Bucureşti, Dan C.
Mihăilesc u a urmat cursurile

Facultăţii de Limba şi Literatura
Română a Universităţii din
capitală (1972-1976). A fost
cercetător  la Ins titutul de
Is torie şi Teorie Literară „G.
Călinescu” (1980-2003),
secretar de redacţie al Revistei
de istorie şi teorie literară
(1983-1986), editorul suplimen-
tului Litere, arte,  idei al ziarului
Cotidianul (1991-1996,  2001-
2004),  iar din anul 2000 –
realizatorul emisiunii Omul care
aduce cartea, la ProTV (pentru
care, în 2003,  a primit Premiul
Consiliului Naţional al Audiovi-
zualului).  De asemenea, croni-
car literar la revis tele Transilv a-
nia (1983-1989),  22 (1994-
2000) şi Ziarul de duminică
(2001-2006), apoi la Jurnalul
Naţional (2006-2007) şi
Ev enimentul Zilei (din 2007
până în prezent).
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COMENTAR IU

Au SUA cea mai bunã imagine
dupã patru ani? Deloc. Sunt ele în
deplinã securitate? Deloc. Este mai
adaptat leadership-ul la lumea de
astãzi? Deloc. Concluzia? În poli-
tica externã Barack Obama n-a
fost deloc un preºedinte bun. „Se-
rios”, recunosc anonim numeroºi
republicani care au avut respon-
sabilitãþi în acest domeniu. „Bilanþ
respectabil pe scena internaþiona-
lã” scrie „New York Times”, care
îl susþine pe preºedintele democrat.
Rezervele þin de om. Este un ora-
tor genial, pentru a dezamãgi prin
acþiune. La Cairo, la Praga, la tri-
buna Comitetului Nobel pentru
Pace, unde a fost distins în 2009,
Barack Obama a etalat portretul
ideal al Americii, într-o lume în care

norma de drept, de eticã ºi dezar-
marea nuclearã au progresat. De
la Casa Albã, exercitarea puterii a
avut de multe ori o prea micã ase-
mãnare cu conþinutul edilic al dis-
cursurilor preºedintelui. Prin urma-
re, sentimentul de relativã decep-
þie se regãseºte în toate taberele.
Ultranaþionaliºtii Partidului Republi-
can criticã tendinþa de compromis.
Ei nu sunt foarte convingãtori faþã
de omul care l-a eliminat pe Osa-
ma bin Laden. Apãrãtorii drepturi-
lor omului stigmatizeazã rãzboaie-
le secrete ale lui Obama pe melea-
guri strãine. Partizanii ºcolii realis-
te nu vãd ce s-a câºtigat prin lichi-
darea vechiului aliat egiptean, Hosni
Mubarak, sau amestecul în trebu-
rile Libiei. Dar intervenþioniºtii de

stânga ºi de dreapta, neoconser-
vatorii, denunþã pasivitatea sa în
Siria. Barack Obama nu aparþine
nici uneia din ºcolile politicii exter-
ne americane, cum foarte bine a
desluºit politologul Justin Vaisse,
într-o carte extrem de bine docu-
mentatã, intitulatã „Barack Obama
ºi politica sa externã” (Odile Ja-
cob, 288 p). Obama n-are o doc-
trinã. În dorinþa menþinerii supre-
maþiei SUA în lume, vorbeºte cu
eleganþa sa obiºnuitã. „SUA conti-
nuã sã fie o naþiune indispensabilã
pentru a face faþã marilor proble-
me internaþionale” repetã el. Dar
acest lucru va asigura dominaþia
continuã a celui de-al 44-lea pre-
ºedinte al Americii. Este adevãrat,
când a ajuns la Casa Albã, în ia-
nuarie 2009, Obama prelua o moº-
tenire dezastruoasã, prin participa-
rea þãrii sale la rãzboaiele din Irak
ºi Afganistan, unde victoria nu fu-
sese repurtatã. Imaginea þãrii era,
de asemenea, boþitã în întreaga
lume musulmanã ºi pãtatã de abu-
zurile comise în „rãzboiul împotri-
va terorismului”. Trãdatã de Wall
Street, America cunoºtea cea mai
gravã crizã dupã anii 1930. Trãia
chiar un sentiment de declin. Vi-
ziunea lui Barack Obama a fost
urmãtoarea: ieºirea din aceste rãz-
boaie, ieºirea din Orientul Mijlociu,
unde a lãsat sã pivoteze diplomaþia
americanã, ºi apropierea de eco-

nomiile emergente, unde pieþele de
mâine ar putea asigura o creºtere
economicã. Statele Unite joacã ro-
lul de leardership în aceastã regiu-
ne, nu în Afganistan, unde Obama
a promis victoria înaintea anunþã-
rii retragerii. America rãmâne su-
perputerea secolului XXI. Pleca-
rea din Irak, pãrãsirea Afganista-
nului, pot permite Americii, „gra-
þie lui Obama”, sã redevinã un ac-
tor central în Asia. La cererea mul-
tora dintre vecinii Chinei, speriaþi
de puterea superdragonului, SUA
ºi-au reorientat o parte din dispo-
zitivele militare în Asia. Recunos-
când însã gigantul chinez, Obama
a sperat într-un parteneriat activ cu
Beijingul, pentru a discuta despre
Coreea de Nord, reechilibrarea eco-
nomiei mondiale sau încãlzirea glo-
balã. Beijingul încã nu a rãspuns.
Pe de altã parte, conlucrarea cu
noile puteri emergente – Brazilia, In-
donezia, Africa de Sud, în dorinþa
unui multilateralism adaptat noului
secol – presupune eforturi susþinu-
te. Nu trebuie scãpatã din vedere
prudenþa manifestatã în cazul Siriei,
deºi este promovatã o politicã de
sancþiuni fãrã precedent ºi pentru a
obþine renunþarea Iranului la arme
nucleare. Cu toate acestea, el a su-
ferit un eºec prin abandonarea pro-
blemei israeliano-palestiniene. ªi în
cazul SUA acest lucru nu se iartã prea
uºor, din atâtea ºi atâtea motive.
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Premiul Nobel pentru Pace
pe anul 2012 a fost atribuit,
ieri, Uniunii Europene, a
anunþat Comitetul Nobel
norvegian, confirmând oficial
o informaþie dezvãluitã cu
puþin timp înainte de televiziu-
nea publicã NRK. „UE ºi
strãmoºii sãi au contribuit de
peste ºase decenii la promova-
rea pãcii, reconcilierii, demo-
craþiei ºi drepturilor omului în
Europa”, a declarat la Oslo
preºedintele Comitetului Nobel
norvegian, Thorbjoern Ja-
gland. „Comitetul Nobel
norvegian vrea sã se focalize-
ze pe ceea ce considerã
rezultatul cel mai important al
UE: lupta reuºitã pentru pace,
reconciliere, democraþie ºi

UE a primit premiul
Nobel pentru Pace

Marea Britanie nu va permite ca
bãncile sã fie supravegheate de Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE), a de-
clarat preºedintele Autoritãþii pentru
Servicii Financiare, Adair Turner,
într-un discurs prin care vizeazã sã-
ºi creascã ºansele de candidat pen-
tru funcþia de guvernator al Bãncii
Angliei. „Marea Britanie nu are ne-
voie ºi nu va fi parte a uniunii banca-
re din zona euro”, a afirmat Turner
într-un discurs susþinut la o reuniu-
ne a directorilor de instituþii finan-
ciare, la Londra, potrivit Bloomberg.
Liderii UE au început, în iunie, dis-
cuþii pentru un plan care sã acorde
BCE atribuþii de supraveghere a sis-
temului bancar, acesta fiind un pas

Marea Britanie nu va
permite ca bãncile sã fie
supravegheate de BCEdrepturile omului”, a adãugat

el, subliniind cã aceasta a
contribuit la transformarea
Europei „dintr-un continent al
rãzboiului într-un continent al
pãcii”.  „Sunt profund emoþio-
nat ºi onorat cã UE a câºtigat
premiul Nobel pentru Pace”, a
afirmat preºedintele Parlamen-
tului European, Martin Schulz,
pe contul sãu de Twitter, la
scurt timp dupã anunþul
Comitetului Nobel. Premiul
este „o mare onoare pentru
întreaga Uniune Europeanã,
pentru cei 500 de milioane de
cetãþeni ai sãi”, a reacþionat
ieri preºedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel
Barroso, pe contul sãu de
Twitter, relateazã AFP.

necesar pentru acordarea de ajutoa-
re financiare direct de la fondul de
urgenþã al zonei euro. Statele UE din
afara zonei euro au încercat sã obþi-
nã asigurãri cã vocea lor nu va fi
ignoratã dacã se vor alãtura uniunii
bancare. „Avem un interes naþional
enorm ca zona euro fie sã facã paºii
necesari pentru a reuºi, fie sã se dez-
membreze într-un mod controlat ºi
nu haotic, în cazul în care mãsurile
nu sunt posibile din punct de vedere
politic”, a adãugat Turner. Orice în-
târziere în tranºarea acestei probleme
înseamnã, însã, o aºteptare mai lun-
gã pentru Spania, care ar vrea sã lase
Mecanismului European de Stabilita-
te salvarea sectorului sãu financiar.

Autoritãþile siriene l-au acuzat ieri pe
premierul turc, Recep Tayyip Erdogan (foto),
cã „minte” cu privire la armele confiscate de
la bordul unui avion de linie sirian care venea
de la Moscova ºi a fost interceptat de Turcia.
„Premierul turc continuã seria sa de declaraþii
false, care vizeazã justificarea comportamen-
tului ostil al guvernului sãu faþã de Siria”, a
apreciat Ministerul sirian al Afacerilor Externe
într-un comunicat, dezminþind din nou
prezenþa armelor la bordul avionului. „Aceste
acuzaþii sunt false ºi sunt lipsite de orice
fundament”, considerã ministerul. „Avionul
nu transporta nici un fel de material interzis ºi
nici o armã. Partea care a încãlcat legile ºi
tratatele internaþionale din domeniul aviaþiei
civile este Turcia, care a pus în pericol

pasageri civili prin apropierea aparatelor
militare (avioanelor lor) fãrã avertisment”, a
adãugat acesta. Ministerul sirian de
Interne a afirmat la rândul sãu, într-un
comunicat difuzat de televiziunea de
stat, cã declaraþiile lui Erdogan nu sunt
„credibile” ºi „îl provoacã (n.r. – pe
premierul turc) sã arate aceste echipa-
mente ºi muniþii confiscate pentru a
dovedi ceea ce spune, mãcar în faþa
poporului sãu”. Avionul de linie sirian,
care efectua o cursã Moscova-
Damasc ºi care a fost interceptat
miercuri seara în spaþiul aerian turc,
transporta „muniþii” ºi material militar
cu destinaþia Ministerului sirian al
Apãrãrii, a afirmat, joi, premierul turc,

Recep Tayyip Erdogan. Acestea proveneau de
la un fabricant rus de material militar.

Autoritãþile siriene îl acuzã pe premierul turc cã „minte”

Numãrul ºomerilor, mai
mare cu 30 de milioane
decât înaintea crizei

Numãrul ºomerilor la nivel mondial
este cu 30 de milioane mai mare decât
în urmã cu patru ani, înaintea izbuc-
nirii crizei, afirmã directorul general
al Organizaþiei Internaþionale a Mun-
cii (OIM), Guy Riders, într-un discurs
la FMI, publicat ieri la Tokio, relatea-
zã AFP. Circa „75 de milioane din cei
peste 200 de milioane de ºomeri sunt
tineri sub 25 de ani”, adaugã Ryder
într-un discurs care va fi susþinut as-
tãzi, în cadrul Consiliului monetar ºi
financiar internaþional. În privinþa
celor cu un loc de muncã, 900 de mili-
oane dintre ei nu pot câºtiga „suficient
pentru a se situa peste pragul de sãrã-
cie, de doi dolari pe zi”, mai afirmã
Ryder, care susþine cã a venit momen-
tul pentru a pune pauzã politicii de
austeritate. În opinia ºefului OIM, dacã
tendinþele în materie de reducere a sã-
rãciei observate înainte de crizã ar fi
fost menþinute, ar fi existat astãzi cu 55
de milioane de sãrãci mai puþin în
lume. „Daunele provocate de mãsuri-
le de austeritate au fost mai profunde
decât ceea ce s-a anticipat la început”,
adaugã Ryder.
Datoriile publice ale þãrilor
bogate, ca în al doilea
rãzboi mondial

Datoriile publice acumulate de þã-
rile dezvoltate se apropie de nivelul
din Al Doilea Rãzboi Mondial, a de-
clarat, ieri, directorul general al FMI,
Christine Lagarde, care a estimat cã
acest obstacol nu va putea fi depãºit
decât prin adoptarea unor politici bu-
getare corecte, relateazã AFP, potrivit
Mediafax. „Cel mai mare obstacol în
calea creºterii economice va fi, fãrã în-
doialã, moºtenirea unor datorii publi-
ce imense, care ating în medie 110%
din PIB în þãrile dezvoltate, aproape
de nivelul din timpul rãzboiului”, a afir-
mat Lagarde la reuniunea anualã a
FMI de la Tokyo. Potrivit estimãrilor
publicate în aceastã sãptãmânã de
FMI, datoriile publice ale þãrilor dez-
voltate vor depãºi 110% din PIB în
acest an ºi 113% din PIB în 2013. La-
garde considerã cã ritmul lent al creº-
terii economice face foarte dificilã di-
minuarea datoriilor, fiind necesarã gã-
sirea unui ritm adecvat de reducere a
deficitelor bugetare.
Ministrul japonez
al Justiþiei recunoaºte
cã a avut relaþii cu mafia

Ministrul japonez al Justiþiei, Kakuei
Tanaka, a recunoscut ieri cã a avut le-
gãturi cu reprezentanþi ai unor grupãri
criminale din Yakuza (mafia japonezã),
dar considerã cã acesta nu este un mo-
tiv ca sã demisioneze, dupã dezvãluiri-
le din ajun, dintr-un sãptãmânal nipon,
care au declanºat comentarii virulente
în mass-media de la Tokyo, potrivit
Sky24. Într-o conferinþã de presã, Ta-
naka a spus cã s-a întâlnit cu reprezen-
tanþi ai Yakuza cu aproximativ treizeci
de ani în urmã, în calitate de mediator
în timpul cãsãtoriei unuia dintre liderii
mafiei, la cererea tatãlui sãu. El a mai
recunoscut ºi faptul cã a participat la
banchetul organizat cu aceastã ocazie
de unul din capii lumii interlope nipo-
ne, dar, susþine cã la acea vreme nu ºtia
cã interlocutorii sãi sunt capi ai mafiei
ºi cã niciodatã nu a mai avut legãturi
cu Yakuza. Secretarul general al gu-
vernului Japoniei, Osama Fujimura,
a declarat, de asemenea, într-o confe-
rinþã de presã, cã nu vede vreun mo-
tiv ca Tanaka (74 de ani), cel mai în
vârstã membru al Executivului nipon,
sã-ºi prezinte demisia. La începutul
lunii octombrie, Tanaka a mai fãcut
obiectul unui scandal, fiind acuzat de
primire de donaþii de la o companie
strãinã, ceea ce este interzis de legis-
laþia japonezã.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de mun-
cã în domeniul menajerã, fe-
meie de serviciu sau bonã.
Telefon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
AGENÞIE DE PUBLICITATE
angajeazã agenþi imobiliari,
maxim 30 ani. Telefon:
0768/441.133.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.
S.C. angajeazã sudori auto-
gen autorizaþi. Telefon:
0251/410.545; 0723/063.208.

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 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtã-
þit, preþ 50.000 euro, negocia-
bil. 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 apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.

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.
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,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Te-
lefon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþile,
teren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren,
vie, grãdinã, pomi, în Livezi
– Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.

Anunþul tãu!
S.P. BVC CONSULT IPURL Craiova, lichidator ju-
diciar al debitoarei DSA   EXTEND SRL Craiova,
ce face obiectul dosarului de faliment nr. 7987/
63/2011, aflat pe rol la Tribunalul Dolj, organizea-
zã cea de-a zecea licitaþie publicã cu strigare, în
ziua de 16.10.2012, ora 10.00, la sediul lichida-
torului, pentru valorificarea unui teren intravilan,
în suprafaþã de 5400 mp, situate pe centura de
nord a oraºului în Tarlaua 61, Parcela 16. Preþ
de pornire 10,5 euro/mp. Alte relaþii la telefon:
0745/0721/50.10.30.
SP BVC CONSULT IPURL Craiova, în calitate de
lichidator judiciar al SC LUCSIS  IMPEX SRL Cra-
iova, posesoare a C.U.I. nr. 17703480, anunþã
deschiderea procedurii simplificate de insolven-
þã, la cererea debitoarei, în dosarul nr. 16403/63/
2012, aflat pe rol la Tribunalul Dolj. Prin Încheie-
rea din 02.10.2012, au fost stabilite urmãtoarele
termene procedurale: 1. Termen pentru depu-
nerea declaraþiilor de creanþã: 20.11.2012; 2.
Termen pentru verificarea creanþelor, întocmi-
rea ºi comunicarea Tabelului preliminary,
04.12.2012; 3. Termenul pentru soluþionarea
contestaþiilor, sau de întocmire a tabelului defi-
nitive: 22.01.2013. Alte relaþii la adm. Judiciar, la
telefon: 0745/50.10.30.
În temeiul prevederilor Legii 1/2005 ºi ale actu-
lui constitutive al societãþii cooperative de con-
sum, Consiliul de Administraþie al S.C.C. Fede-
ralcoop Dolj, convoacã adunarea generalã ex-
traordinarã a membrilor cooperatori la sediul
din B-dul Decebal- Berãria Lãpuº, Craiova –
pentru data de 29 octombrie 2012, ora 11.00
cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Analizarea si-
tuaþiei economico – financiare a S.C.C. Fede-
ralcoop Dolj ºi luarea de mãsuri privind deblo-
carea situaþiei existente. 2. Diverse. În cazul
neîndeplinirii cvorumului, adunarea generalã
extraordinarã se va întruni peste o sãptãmânã
la aceeaºi orã ºi locaþie.
Asociaþia de locatari nr. 12 – 1 Mai cautã firmã
neplãtitoare de TVA pentru lucrãri mãrunte de
reparaþii. Relaþii la telefon: 0724/047.371.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în
muncã. Telefon. 0763/780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) con-
fort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior, preþ
negociabil, 60.000 lei. Tele-
fon: 0743/120.446; 0770/
556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsoni-
erã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
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 camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
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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 – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), 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. „Dum-
brava” 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 in-
travilan 3000mp comuna
Redea, judeþul Olt. Tele-
fon: 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
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
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”, toa-
te utilitãþile instalate, îm-
prejmuit, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.

Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
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, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate 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
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulburea
– Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.

Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb 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
ROMÂNEªTI

Vând Tico, an fabricaþie
1998, km. 52.500. Telefon:
0720/010.629.

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. Te-
lefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

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

DIVERSE
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.

Vând aragaz 4 ochiuri, sta-
re foarte bunã, an fabricaþie
2008, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/805.022.
Vând miere de mai (17 lei/
kg) ºi poliflorã (14 lei/kg). Te-
lefon: 0743/237.732.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 –
60 lei; covor persan 3/2 gre-
na – 50 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã
manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.

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 piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.

Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de 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 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.

Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu co-
mercial 25 mp, sat Braniºte
comuna Podari. Vad comer-
cial excelent. Telefon: 0758/
576.984.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca. 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
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.

Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
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. 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 Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utilitã-
þile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la stra-
dã. Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã 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 po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament 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. Te-
lefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii, do-
resc cunoaºtere doamnã si-
milarã social, pentru convie-
þuire, vârstã aproximativ 70
ani. Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 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.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

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.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut feme-
ie pentru ajutor în gospodã-
rie. Telefon: 0729/805.979.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

COMEMORÃRI
Cu sufletele zdrobite de
durere familia anunþã cã
a trecut un an ºi jumãtate
de când dragul nostru
ADRIAN  VIOREL  DUDÃU
ne-a pãrãsit pentru tot-
deauna. Lacrmi ºi multe
regrete pentru sufletul lui
bun. Mama Mida, sora
Cami, fetiþa Bianca, soþia
Nicoleta ºi tatãl. Odihneº-
te-te în pace. Comemora-
rea va avea loc în locali-
tatea Zãnoaga – Dolj.
Cu aceeaºi durere în su-
flet, Florin ºi Nicoleta
Miulescu, aduc la cunoº-
tiinnþa celor care l-au cu-
noscut pe ION PETRE
(PUIU) MIULESCU, fost
judecãtor la Curtea de
Apel Craiova, cã dumini-
cã, 14 octombrie a.c., de
ziua Prea Cuvioasei Pa-
rascheva, se împlinesc
14 ani de la trecerea în
nefiinþã a celui ce a fost
iubit tatã, soþ ºi fiu. Tre-
cerea timpului nu poate
acoperi golul lãsat în su-
fletele noastre prin dis-
pariþia sa. Fiul, soþia ºi
mama invitã pe cei care l-
au cunoscut sã-i come-
moreze amintirea, la Ci-
mitirul Sineasca, în ziua
de 13 octombrie, ora
11.30. Nu te vom uita nici-
odatã! Dumnezeu sã te
odihneascã în pace,
PUIU! Florin, Nicoleta ºi
Ecaterina Miulescu.

De închiriat
„SALA MAURÃ”
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ajunsã pânã în semifinalele
ediþiei trecute, dupã ce în 2010
bifase chiar o prezenþã în ultimul
act, Oltchim Râmnicu Vâlcea va
susþine mâine searã, pe teren pro-
priu, cel dintâi meci în tentativa
de a se impune în premierã în
Liga Campionilor, urmând sã în-
frunte, în cadrul grupei A, for-
maþia austriacã Hypo Viena.

Obiectivul cu care pornesc la
drum “galacticele” este cu atât
mai realizabil cu cât în aceastã
varã, înaintea prãbuºirii combi-
natului, s-au fãcut investiþii se-
rioase în transferuri: pe lângã
antrenorul danez Jakob Vesterga-
ard, la Vâlcea au venit handba-
liste de marcã cu salarii pe mã-
surã: Katarina Bulatovici (argint
cu Muntenegru la Olimpiadã),
franþuzoaica Allison Pineau (cea
mai bunã jucãtoare a lumii în
2009) ºi portugheza Alexandrina
Barbosa. Oltchim s-a întãrit ºi în-
tre buturi, cu portarul Spaniei, Sil-
via Navarro, ºi cel al Franþei,
Amandine Leynaud, momentan
accidentatã.

Lor li se adaugã Cristina Nea-
gu, marea speranþã a handbalu-
lui românesc, revenitã pe semi-
cerc dupã o accidentare care a
þinut-o pe tuºã începând cu  fe-

Oltchim îºi începe asaltul spreOltchim îºi începe asaltul spreOltchim îºi începe asaltul spreOltchim îºi începe asaltul spreOltchim îºi începe asaltul spre
cucerirea primei Ligi a Campionilorcucerirea primei Ligi a Campionilorcucerirea primei Ligi a Campionilorcucerirea primei Ligi a Campionilorcucerirea primei Ligi a Campionilor

bruarie 2011. Cristina a jucat câ-
teva minute, miercuri, contra
Coronei Braºov ºi a înscris un
gol în meciul câºtigat de Oltchim
cu 34-23.

Cum problemele financiare s-
au rezolvat parþial, prin implica-
rea primarului Bucureºtiului, So-
rin Oprescu, handbalistele vor sã
rãsplãteascã cumva efortul vâl-
cenilor de a plãti între 35 ºi 100
de lei pentru a vedea jocul de
mâine. „Trebuie sã punem pro-
blemele financiare la urmã. Eu,
personal, nu vreau decât sã câº-
tig Liga Campionilor dupã 15 ani
în care am jucat pentru aceastã
echipã”, a afirmat pivotul Oana
Manea.
Specialiºtii o vãd
principala favoritã
la victoria finalã,
casele de pariuri
a doua

Oamenii din mijlocul fenome-
nului sunt de pãrere cã Oltchim
este favorita numãrul 1 la câºti-
garea Ligii Campionilor în acest
sezon. Pãrere neîmpãrtãºitã însã
ºi de bookmakeri, care au cotat-
o pe Gyor (formaþie ce a le-a eli-
minat pe vâlcence stagiunea tre-

cutã în semifinale) cu prima
ºansã, în vreme ce Oltchim e a
doua favoritã (cotã 3.50). „Gyor
are cam aceeaºi echipã, joacã de
atât de mult timp împreunã, iar
Buducnost rãmâne un oponent
de calibru, chiar dacã a pierdut
câteva jucãtoare. Pe de altã par-
te, noi avem o echipã foarte pu-
ternicã ºi ne dorim enorm sã
mergem cât mai departe, chiar
pânã la capãt!”, a afirmat antre-
norul Jakob Vestergaard.

Dublu câºtigãtor al Ligii Cam-
pionilor cu Viborg, danezul spe-
rã sã-ºi adauge un nou trofeu în
palmares, cu Oltchim: „Sã câº-
tig din nou Liga e un obiectiv în-
drãzneþ, dar eu de asta am venit
aici, ca sã câºtig!”
Hypo, miza
pe brazilience

Campioana Austriei este o pre-
zenþã constantã în Liga Campio-
nilor, participând la fiecare din
ultimele 20 de ediþii. Hypo a câº-
tigat de patru ori trofeul ºi a mai
jucat ºase finale, dar în ultimele
trei stagiuni nu a trecut de gru-
pe. Hypo se bazeazã pe un grup
de opt jucãtoare din Brazilia, iar
echipa e antrenatã de maghiarul
Andreas Nemeth.

Ultima confruntare dintre Ol-
tchim ºi Hypo, în fapt “o dublã”,
s-a consumat în primãvara lui
2010, în faza grupelor principa-
le, ºi s-a încheiat cu vâlcencele
de fiecare datã învingãtoare. A
fost 31-26 la Viena ºi 32-27 în

Sala Traian.
În afarã de Hypo, Oltchim va

mai întâlni în aceastã grupã pe
Randers (Danemarca) ºi Buxte-
huder (Germania)
Ardelencele,
în misiune
imposibilã

Calificate în premierã în gru-
pele Ligii Campionilor, handba-
listele de la „U” Jolidon Cluj au
nimerit într-o grupã extrem de
puternicã (gr. B), alãturi de ad-
versara de mâine, campioana
Sloveniei, Krim, mai având de
înfruntat pe Gyor (Ungaria) ºi
Podravka (Croaþia). Antrenorul
Gheorghe Covaciu (foto) e
conºtient cã îi va fi foarte greu
sã emitã pretenþii la calificare:
„Sigur cã suntem foarte fericiþi,

ne-am calificat pentru prima datã
în grupe, inclusiv eu ca antre-
nor, mã aflu la prima experienþã
de acest fel ºi sunt mândru. Dar,
de acum începe greul. Am in-
trat într-o grupã infernalã din
cea mai puternicã competiþie ºi
sper sã putem face faþã. În pri-
mul rând vom acumula experi-
enþã mare, pentru cã nu putem
emite mari pretenþii într-o gru-
pã cu douã foste câºtigãtoare,
Krim ºi Podravka, ºi o finalistã
a Ligii Campionilor, Gyor. Sigur
cã ne dorim meciuri ºi rezultate
bune, dar trebuie sã fim ºi rea-
liºti“, a declarat Covaciu.

Partidele Oltchim – Hypo ºi
Krim – Jolidon se vor disputa
mâine searã, de la orele 19:00,
respectiv 20:30, ambele putând
fi urmãrite în direct pe Digi
Sport 1.

Fãrã vreo realizare în clasa-
ment dupã primele douã jocuri
din grupa B a Ligii Campionilor,
cu Savehof (31-35) ºi Ves-
zprem (27-37), HCM Constan-
þa, nu doar cã a pierdut din
nou, ci a fost pur ºi simplu
umilitã, joi searã, la Kiel,
cedând în compania campioanei
continentale en-titre cu un
incredibil 14-35 (7-16).

Marcatorii constãnþenilor,

Naþionala Under 19 a Româ-
niei a fost învinsã, joi, la Falkirk,
cu scorul de 1-0 (1-0), de repre-
zentativa similarã a Scoþiei, în al
doilea meci din grupa a noua, ºi,
coroborat cu rezultatul celeilalte
partide a grupei, Elveþia – Arme-
nia 4-0, mai pãstreazã doar ºanse
teoretice de calificare la turneul
de elitã al Campionatul European
2012-2013.

Golul gazdelor turneului a
fost marcat de John Herron în

Constãnþenii s-au fãcut
de râs la Kiel

care se deplasaserã în Germania
cu scopul, halal scop, de a nu
pierde la mai mult de 10 goluri,
au fost realizate de Angelovski
– 4, ªimicu – 3, Csepreghi ºi
Criciotoiu – câte 2, Buricea,
Toma ºi Humet – câte 1.

Viitorii adversari ai HCM-ului
sunt slovenii de la Celje Pivo-
varna, meci ce se va disputa în
18 octombrie la Bucureºti.

Celelalte jocuri ale rundei a
treia, Celje –
Savehof ºi Atletico
Madrid – Veszprem
vor avea loc astãzi,
respectiv mâine.

Clasament: 1.
Kiel 6p, 2. Ves-
zprem 4p, 3.
Atletico 2p, 4.
Savehof 2p, 5.
Celje 0p, 6. HCM
0p.

În faza ºaispre-
zecimilor de finalã
se calificã primele
patru clasate.

PRELIMINARII CE UNDER 19, EDIÞIA 2012-2013 – ETAPA A II-A

“Tricolorii”, eºec cu Scoþia ºi ºanse infime de calificare

minutul 43.
Selecþionerul Adrian Vãsâi a

folosit urmãtoarea formulã de
echipã: G. ªerban – Bãlaºa,
Þîru, Antoniu, Schuller – Puº-
caº (Roºu 57) – Filip, Bumba,
Enceanu (Buia 46), A. Dan –
Voduþ (Bic 67).

Înaintea ultimei etape, care
mâine de la ora 17:00 va pro-
grama jocurile România – Arme-
nia ºi Elveþia – Scoþia, “tricolo-
rii” ocupã locul trei ,  cu un

punct, dupã Scoþia 6p, Elveþia
4p ºi înaintea Armeniei 0p.

Ei se mai pot califica doar
dacã elveþienii vor pierde, rezul-
tat ce va trebui completat cu o
victorie la scor în faþa Armeniei.

În aceastã fazã preliminarã
sunt 12 grupe a câte patru echi-
pe. Se calificã la turul de elitã
din primãvara anului viitor pri-
mele douã clasate din fiecare
grupã, plus cel mai bun loc 3,
luându-se în calcul doar punc-
tele din jocurile cu primele douã
formaþii din grupa respectivã.

În primãvara anului 2013,
cele 25 de echipe calificate, îm-
preunã cu primele trei naþionale
care au cel mai bun coeficient
la aceasta categorie, vor fi îm-
pãrþite în ºapte grupe a câte pa-
tru reprezentative, de unde se
vor califica la turneul final al
Campionatului European, ediþia
2012-2013, cele ºapte câºtigã-
toare de grupã. Faza finalã va
avea loc între 20 iulie ºi 1 au-
gust 2013, în Lituania, echipa
þãrii gazdã fiind calificatã auto-
mat.

HANDBAL (M)

În faza grupelor prestigioasei competiþii va lua startul, în premierã, ºi o doua formaþie din România, „U” Jolidon Cluj
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sport

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

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

2005

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

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

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

SCM Craiova joacă în seara aceasta,
de la ora 19, cu BCM U Piteşti

Meciul week-end-ului este pro-
gramat în seara aceasta, în sala
din Valea Vlăcii, echipa de baschet
masculin SCM Craiova urmând să
debuteze pe teren propriu în ac-
tualul sezon, contra formaţiei BCM
U Piteşti, de la ora 19. Băieţii an-
trenaţi de Andelko Mandici şi Ma-
rius Toma au câştigat în prima
rundă, în deplasare, la Timişoara
şi au şanse să-şi adjudece şi punc-
tele puse în joc astă-seară, contra
piteştenilor, învinşi în prima run-
dă în deplasare, la 3 puncte de Mu-
nic ipal Oradea. Echipa feminină
SCM Craiova a câştigat deja un
meci săptămâna aceasta, în faţa
Olimpiei Bucureş ti,  scor 50-47
(14-11, 12-16, 16-12, 8-8), în
runda a patra a Ligii Naţionale.-

 Pentru SCM Craiova au evoluat:
Bianca Barbu (2 puncte), Zorica
Mitov (11), Andra Ionescu (18),
Janina Ninu Simionca (5), Kaila
Guidry (5). Au mai jucat: Marija
Prlja (9), Alexandra Cutaş, Irina
Borş , Corina Ceauşu. „Am înce-
put foarte slab partida,  fetele au
fost neconcentrate, crezând că
meciul este deja câştigat. Un meci
foarte slab al echipei noastre, dar,
din fericire, cu puţină concentra-
re la final, l-am câştigat. Sper că
este prima şi ultima data când am
văzut aşa ceva din partea fetelor“
a declarat antrenorul Milan Nisic.
După 4 meciuri, SCM Craiova are
6 puncte din 2 vic torii ş i 2 eşecuri
şi va evolua duminică, în deplasa-
re, împotriva campioanei şi lide-

rului Ligii Naţiona-
le, CS Munic ipal
Târgovişte, c are
are maximum de
puncte. Altă echi-
pă a clubului SCM
Craiova,  c ea de
handbal feminin, a
jucat aseară în de-
plasare, cu CSM
Bucureşti,  în cadrul etapei a cin-
cea din Liga Naţională. La volei,
echipa feminină SCM Craiova va
evolua astăzi, de la ora 16.30, în
etapa a doua a Diviziei A1, contra
echipei Unic Piatra Neamţ, în Sala
Sporturilor „Ion Constantinescu”.
În schimb, băieţii vor evolua în
deplasare,  de la ora 17,  c ontra
echipei CSM Bucureşti.

Liga a IV-a,
etapa a 12-a

Astăzi, ora 12: Progresul Segar-
cea – CSJ Ştiinţa U Craiova (arbi-
tru: C. Chirea), Prometeu Craiova
– FC Leamna (stadion: „Electropu-
tere”, arbitru: A. Puiu), Dynamik
Craiova – Viitorul Cârcea (stadion:
„Constructorul”, arbitru: V. Fluie-
ran), CSO Filiaşi – Recolta Ostro-
veni (arbitru: D. Gheorghe), Avân-
tul Pieleşti – FC Podari (arbitru: E.
Constantinescu), CS Işalniţa – Ener-
gia Craiova (ora 11, arbitru: F. Câr-
ceanu), Şcoala de Fotbal GP – Du-
nărea Calafat (marţi, 16 octombrie,
ora 16, arbitru: C. Găman).

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 10 2 5 3 26-24 11
11. FC Leamna 10 3 0 7 18-24 9
12. Viitorul Cârcea 10 2 3 5 11-21 9
13. Dinamyk Craiova 10 3 0 7 19-36 9
14. Energia Craiova 10 1 1 8 9-32 4
15. Recolta Ostroveni 10 0 4 6 10-38 4

CS Apă, altă încercare de a obţine prima victorie
După cinci eşecuri consecutive

în startul de sezon, singura forma-
ţie craioveană din Liga a III-a, CS
Apă Craiova, speră să spargă gheaţa
în etapa a şaptea a seriei a IV-a, una
care şi-a programat majoritatea par-
tidelor ieri după-amiază. În schimb,
oltenii joacă astăzi, de la ora 15, pe
stadionul „Extensiv” din Parcul Ro-
manescu împotriva formaţiei Au-
tocatania Caransebeş. Cu o echipă
remaniată de la venirea noului an-
trenor, Ionel Luţă, formaţia craio-
veană îşi propune să supravieţuias-
că până la pauza competiţională,

Seria I: CSM Unirea Slobozia – Delta Tulcea, Di-
namo II – Rapid CFR Suceava, Farul Constanţa –
Dunărea Galaţi, CF Brăila – CS Otopeni (ora 13, Dol-
cesport 2), Chindia Târgovişte – FC Botoşani (dumi-
nică, ora 11, Dolcesport 2). Lider este Sportul Stu-
denţesc cu 18 puncte, pe locul secund se află CS
Otopeni cu 14 puncte.

Seria a II-a, astăzi, ora 11: FCM Târgu Mureş –

atunci când se anunţă întăriri se-
roase în Parcul Romanescu. Dacă
formaţia din Bănie ocupă detaşat
ultima poziţie, fără niciun punct şi
golaveraj 1-10, adversara de astăzi
se afla pe locul 4 înaintea etapei,
cu 8 puncte şi golaveraj 9-5. Parti-
da va fi arbitrată de bucureşteanul
Cristian Georgescu la centru, asistat
de Mihaela Blându Popescu din
Târgu Jiu şi Gheorghe Dănăşel din
Bumbeş ti-J iu.  Observatori sunt
Cosmin Tutunaru din Târgu Jiu şi
Constantin Constantinescu din Sla-
tina. Ieri au avut loc celelalte me-

ciuri ale rundei a şaptea: Minerul
Motru – Millenium Giarmata, Mi-
nerul Mătăsari – Pandurii II, Jiul
Rovinari – CS Vladimirescu, Fla-
căra Făget – Vulturii Lugoj.

Într-un alt duel care se anunţă
interesant în acest week-end la Cra-
iova, în Campionatul de juniori A,
seria a 5-a, etapa a 6-a, Şcoala de
Fotbal Gică Popeescu întâlneşte
CSJ Ştiinţa U Craiova pe arena
„Hanul Doctorului” duminică, de la
ora 12, în timp ce disputa dintre
aceleaşi echipe la juniori B va avea
loc de la ora 14.

Voinţa Sibiu (Dolcesport 2), FC Argeş – FC Maramu-
reş Baia Mare, CSM Râmnicu Vâlcea – FC Bihor,
Luceafărul Oradea – UTA Arad, Damila Măciuca –
Poli Timişoara, Corona Braşov – Unirea Alba Iulia (ora
15, Digisport 2). Meciul Alro Slatina – CS Mioveni s-
a jucat ieri. Clasament: 1. Corona Braşov 14 puncte,
2. Damila Măciuca 13 puncte. Partidele seriei a doua
sunt transmise în direct de Radio Oltenia Craiova.

Liga a II-a, etapa a VII-a

Liga a III-a, etapa a VII-a
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