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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

- Barroso şi d-na Merkel vin
în România; statul lor la bucu-
reşti trei zile este o adevărată
lovitură, Popescule, pentru 7,5
milioane de români.

„Drumul vinului,
drumul
succesului”

social / 8

cultură / 9

Razie
de noapte
în Craiova

Zgonea, ca mărarul
în ciorbă
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De ieri, SC Termo Craiova SRL a
început probele la cald în tot oraşul.
Deşi conducerea societăţii spune că
a anunţat administratorii că reţele-
le vor fi puse sub presiune, mulţi
dintre craioveni s-au trezit cu apar-
tamentele inundate pentru că toc-
mai se apucaseră să-şi repare calo-
riferele.

”Spre deosebire de probele la rece,
cele cu apă fierbinte sunt mai eficiente
pentru că ne arată exact care sunt ţevile
cu probleme. Din cauza vechimii siste-
mului, conductele noastre  pot să reziste
la presiune, dar nu pot să suporte tem-
peraturile ridicate şi, de
aceea, am luat decizia să
efectuăm şi aceste probe
fiindcă nu vreau să avem
vreo problemă în iarnă”,
: Nicolae Degeratu, ad-
ministratorul societăţii.
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Baletul „Lacul Lebedelor”,
cu artişti ucraineni, pe scena Teatrului
Naţional din Craiova

Vaccinarea
antigripală,
în impas

Campania gratuită de
imunizare a populaţiei
împotriva gripei ar fi trebuit
să înceapă chiar din această
săptămână. Termenul pare
însă deja depăşit pentru că la
DSP Dolj, la fel ca la toate
direcţiile de sănătate publică
din ţară, nu a ajuns nici
măcar o doză de vaccin
antigripal. Întârzierea este
provocată mai ales din cauza
faptului că Institutul Canta-
cuzino, este trecut de o bună
bucată de vreme pe linie
moartă.
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$1 EURO ...........................4,5658 ............. 45658
1 lirã sterlinã..........................5,6465.......................56465

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 15 octombrie - max: 23°C - min: 10°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,5193........35193
1 g AUR (preþ în lei).......200,0499......2000499
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Premierul Victor Ponta a susþinut ieri, în emisiu-
nea „Dupã 20 de ani”, difuzatã de Pro TV, cã sintag-
ma „dottore” rostitã de preºedintele Traian Bãses-
cu cu puþin timp înainte ca el, ca prim-ministru, sã
fie acuzat de plagiat, i-a dovedit încã o datã cã ac-
tualul ºef al statului rãmâne tributar „ºantajului” ºi

altor metode securiste. „Episodul acela mi-a confir-
mat încã o datã, dacã mai era nevoie, cã preºedinte-
le Bãsescu va folosi întotdeauna, cât va fi în viaþã -
ºi îi doresc o viaþã cât mai lungã - ºantajul ºi armele
cele mai murdare în politicã. Acel episod mi-a dove-
dit cã preºedintele Bãsescu va rãmâne întotdeauna

tributarul metodelor securiste: dosare, aranja-
mente, lucruri descoperite din trecutul meu.-
..din fericire, nu prea am ce lucruri sã îmi des-
copere”, a spus Ponta. Fãrã sã doreascã sã
prezinte detalii, acesta a menþionat cã preºe-
dintele a încercat sã îl ºantajeze în acest fel:
„Nu pot sã spun cã a fost vorba de un ºantaj
direct, imi dai ºi îþi fac. Mi-a dovedit însã, încã
o datã, cã nu vom putea niciodatã sã gândim
la fel. Eu nu mã apuc sã scormonesc cã poate
gãsesc când a fost domnul preºedinte Bãses-
cu în armatã nu ºtiu ce a fãcut. Asta este o
gândire securistã. Eu am avut ºansa naturalã
sã am 17 ani la Revoluþie ºi urãsc ceea ce dom-
nul preºedinte Bãsescu reprezintã”. În luna
iunie, preºedintele Traian Bãsescu l-a criticat
pe premierul Victor Ponta cã nu l-a anunþat,
mãcar telefonic, înainte de ºedinþa de Guvern,
despre mutarea Institutului Cultural Român din
subordinea sa în subordinea Senatului, afir-

mând cã aceasta denotã o lipsã de respect ºi adãu-
gând: „Când eºti doctor în drept, eºti tare. Dotto-
re!”. La scurt timp dupã aceastã declaraþie, premie-
rul a fost acuzat de plagiat, revista „Nature” arãtând
cã a accesat documente prezentate de o persoanã
anonimã care indicã faptul cã mai mult de jumãtate
din teza de doctorat a lui Victor Ponta, privind Cur-
tea Penalã Internaþionalã, ar conþine texte copiate.

În cadrul aceleiaºi emisiuni de la Pro TV, Victor
Ponta a declarat cã va încerca sã discute cu preºe-
dintele Traian Bãsescu despre nivelul de reprezenta-
re a României la urmãtoarea reuniune a Consiliului
Europei, din noiembrie, chiar dacã relaþia sa cu ºeful
statului este, în continuare, glacialã. El a amintit cã la
CE de la sfârºitul lunii noiembrie va fi negociatã alo-
carea pe care România o va primi în urmãtorul exerci-
þiu financiar, 2014-2020, adicã o problemã foarte deli-
catã. „Asta pentru cã a negociat ºi negociazã Guver-
nul, însã este posibil sã se ducã preºedintele sã vor-
beascã ºi atunci o sã fie... Aºa se face în toate þãrile
Uniunii Europene, toatã negocierea se face la nivel
de guvern. Din cauza conflictului constituþional între
preºedinte ºi guvern, Curtea Constituþionalã a decis
cã e preºedintele ºi atunci sigur cã eu voi încerca cu
preºedintele Bãsescu sã gãsim o soluþie ca România
sã fie reprezentatã corect”, a spus Ponta.
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Guvernul nu va mai apela
la PricewaterhouseCoopers

Premierul Victor Ponta a anunþat, în
emisiunea „Dupã 20 de ani” de la Pro
TV, cã Guvernul nu va mai apela la servi-
ciile consultantului PricewaterhouseCo-
opers pentru viitoarele procese de priva-
tizare, deoarece acesta a recomandat gre-
ºit ca la licitaþia de vânzare a Oltchim sã
fie acceptat oricine. „Dupã lecþia Oltchim
putem sã explicãm de ce licitaþiile nu rã-
mân deschise aºa cum ne-a....în primul
rând, nu mai iau PricewaterhouseCoo-
pers ca ºi consultant, cã vãd cã toatã lu-
mea vorbeºte de OPSPI (n.r. – Oficiul Par-
ticipaþiilor Statului ºi Privatizãrii în In-
dustrie, care s-a ocupat de privatizarea
Oltchim)”, a spus Ponta. Întrebat dacã
acest consultant a greºit, premierul a rãs-
puns afirmativ: „Da, categoric da. Trebu-
ie sã îl întreb pe consultant de ce a lãsat
ca la licitaþia Oltchim sã vinã...este aºa
bine sã fii consultant, sã iei o mulþime de
bani, sã faci caietul de sacini, dupã care
sã fie întrebat Ponta...eu nici nu am vãzut
caietul de sarcini ºi nu era treaba mea sã-
l vãd”. Premierul a anunþat deja cã urmã-
toarea privatizare a Oltchim va fi prin ne-
gociere cu un investitor strategic ºi nu
licitaþie deschisã, ca prima oarã.
PCM are un nou preºedinte,
dar acelaºi þel: autonomia
Þinutului Secuiesc

Consiliul Naþional al Partidului Ci-
vic Maghiar (PCM), care s-a desfãºurat
sâmbãtã, la Odorheiu Secuiesc, l-a ales
în funcþia de preºedinte pe purtãtorul de
cuvânt al formaþiunii, jurnalistul Biro
Zsolt. Noul preºedinte ºi-a manifestat spe-
ranþa cã dupã alegerile parlamentare co-
munitatea maghiarã va avea deputaþi
care sã depunã din nou la Parlament pro-
iectul autonomiei Þinutului Secuiesc.
„PCM s-a înfiinþat pentru niºte þeluri, care
nu se schimbã de la o zi la alta. Cel mai
important punct al programului este ob-
þinerea autonomiei Þinutului Secuiesc. (...)
La sfârºitul lunii septembrie, în Senat a
fost respins proiectul de autonomie, însã
noi sperãm cã, dupã 9 decembrie, comu-
nitatea maghiarã va avea deputaþi în Par-
lament prin care vom înainta acest pro-
iect de lege. Dacã nu se poate înainta
prin deputaþi, va trebui sã apelãm la ini-
þiativa cetãþeneascã”, a afirmat Biro Zsolt.

Prioritatea actualã a Guvernului
este identificarea fondurilor pentru
funcþionarea spitalelor, plata unei
pãrþi din pensii ºi activitatea Minis-
terului Administraþiei ºi Internelor,
deoarece construcþia bugetarã nu
prevede nici o resursã pentru ulti-
mele 45 de zile ale anului, susþine
premierul Victor Ponta. „Prioritatea
numãrul unu în acest moment a
Guvernului este finalizarea anului
2012, pentru cã începând cu 15
noiembrie - aºa s-a prevãzut anul
trecut în buget - nu existã nici o
resursã pentru funcþionarea spita-
lelor, pentru Ministerul Administra-
þiei ºi Internelor, pentru o parte din
pensii, ºi atunci, profitând de înca-
sãri mai bune la buget, un trend care
s-a confirmat ºi în trimestrul III, ºi
rearanjând cheltuielile, prioritatea
numãrul unu este sã ºtiu cã pânã la
31 decembrie 2012 pensii, salarii,
funcþionarea instituþiilor publice ºi
încãlzirea putem sã le asigurãm,
evident cu un buget pentru 2013”,

Guvernul s-a trezit
fãrã bani pentru ultimele

45 de zile ale anului
Direcþia Regim Permise de Con-

ducere ºi Înmatriculare a Vehicule-
lor nu va elibera permise auto sau
dovezi înlocuitoare ale acestora în
zilele de 19 ºi 22 octombrie, au
anunþat reprezentanþii Ministerului
Administraþiei ºi Internelor (MAI).
De asemenea, în cele douã zile nu
vor fi eliberate certificate de înma-
triculare sau dovezi înlocuitoare ale
acestora, autorizaþii provizorii de
circulaþie ºi nici plãci cu numere de
înmatriculare. Totodatã, în aceste
zile nu se va putea susþine proba
teoreticã în vederea obþinerii per-
misului de conducere. Activitatea de
examinare la proba practicã se va
derula însã conform programãrilor.

Sistarea acestor activitãþi este de-
terminatã de punerea în funcþiune,
din aceastã lunã, a unor aplicaþii in-
formatice necesare modernizãrii
Sistemului naþional de emitere ºi evi-
denþã a permiselor de conducere.
„Gradul de complexitate ºi volumul
operaþiunilor informatice necesare

Pe 19 ºi 22 octombrie nu se
elibereazã permise auto ºi

nu se înmatriculeazã maºini
a spus Ponta, la emisiunea „Dupã
20 de ani” de la Pro TV. El a expli-
cat cã a constatat cã fosta adminis-
traþie a aprobat un buget din care lip-
seºte finanþarea aferentã ultimelor 45
de zile din acest an, în condiþiile în
care cererile de alocãri însumeazã 3,5
miliarde lei, reprezentând necesarul
minim pânã la sfârºitul anului. Din
totalul acestei sume, 200 milioane
lei trebuie alocate primãriilor pen-
tru indemnizaþiile destinate însoþito-
rilor persoanelor cu dizabilitãþi. Mi-
nisterul Finanþelor va acoperi o parte
din aceste solicitãri, în principal
pentru agriculturã prin subvenþii ºi
ajutoare, prin realocãri de fonduri,
încasãri suplimentare ºi sumele ob-
þinute din vânzarea licenþelor 4G. La
rândul sãu, premierul a dat asigu-
rãri cã existã fonduri pentru reîn-
tregirea  salariilor bugetarilor, ram-
bursarea cãtre pensionari a unei
cote din contribuþiile de asigurãri de
sãnãtate percepute nelegal ºi aloca-
þiile pentru mame.

modernizãrii, precum ºi asigurarea
corectitudinii preluãrii bazelor de
date deja existente, presupune în-
treruperi ale fluxurilor unor activi-
tãþi”, afirmã reprezentanþii MAI.
Prima fazã se va încheia pânã la
sfârºitul acestui an. Potrivit repre-
zentanþilor MAI, un prim beneficiu
constã în simplificarea formalitãþi-
lor necesare preschimbãrii permi-
selor de conducere, în sensul cã se
va elimina necesitatea procurãrii ºi
completãrii de cãtre cetãþeni a for-
mularelor aferente, care vor fi tipã-
rite direct la ghiºeele de primire a
documentelor, în sistem informa-
tic. De asemenea, într-o etapã viitoa-
re va fi posibilã ºi încasarea contra-
valorii documentelor emise la ghiºee-
le serviciilor publice comunitare ju-
deþene de profil. Modernizarea în to-
talitate a Sistemului informatic naþio-
nal se va finaliza în primul semestru
al anului viitor, când vor fi puse în
funcþiune ºi aplicaþiile referitoare la
evidenþa vehiculelor înmatriculate.

Liderul USL Victor Ponta a de-
clarat, la emisiunea „Dupã 20 de
ani” de la Pro TV, cã nu este îm-
potriva candidaturii lui Gigi Becali
(foto) pe listele Uniunii la alegerile
parlamentare din acest an. „Sunt
stelist, cum aº putea sã fiu contra
?”, a fost rãspunsul premierului la
întrebarea pe aceastã temã. Zâm-
bind, el a evitat alte comentarii,
spunând doar cã pe listele USL
sunt ºi foarte mulþi politicieni ti-
neri noi, nu doar vechi politicieni,
dar cã în actualul sistem de vot
uninominal vor fi tot mai puþini
oameni noi ºi tineri. Europarlamen-
tarul George Becali a declarat, vi-

neri, cã va candida la alegerile par-
lamentare din 9 decembrie sub si-
gla USL, într-un colegiu din Sec-
torul 6 Bucureºti, susþinând cã a
avut joi o discuþie cu liderul PNL,
Crin Antonescu, privind încheie-
rea unui protocol de susþinere în-
tre PNG ºi Uniune. La rândul sãu,
Crin Antonescu a precizat, vineri,
cã Biroul Politic al PNL ar urma sã
ia astãzi o decizie cu privire la can-
didatura lui Becali sub sigla USL,
menþionând cã el este de acord cu
aceasta. „Domnul Becali m-a con-
tactat, ºi-a exprimat intenþia de a
susþine, împreunã cu partidul sãu,
USL, din punct de vedere politic,

electoral, ºi dorinþa domniei sale de
a candida, în situaþia în care ºi noi
suntem de acord cu acest
lucu. Eu am avut o discu-
þie cu domnul Becali în care
am luat act de aceastã do-
rinþã a domniei sale, i-am
spus cã, din punctul meu
de vedere, lucrurile sunt
deschise ºi cã se poate în-
cheia un acord politic în-
tre USL ºi PNG, prin care
acest partid sã dea voturile
sale candidaþilor USL ºi, de
asemenea, Gigi Becali sã
candideze pentru Parla-
ment, dacã doreºte, pe lis-

tele USL”, a spus Antonescu, într-
o intervenþie la Antena 3.

Ponta ºi Antonescu, de acord cu candidatura lui Becali sub sigla USL
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Timp de douã sãptãmâni, începând de
ieri, pe tot sistemul de alimentare cu
agent termic va circula apã fierbinte.
Dupã ce în urmã cu câteva sãptãmâni
s-au efectuat probele la rece, acum SC
Termo Craiova SRL executã ºi probele
la cald pentru a se depista conductele
cu probleme. ”Spre deosebire de pro-
bele la rece, cele cu apã fierbinte sunt
mai eficiente pentru cã ne aratã exact
care sunt þevile cu probleme. Din cau-
za vechimii sistemului, conductele noas-
tre  pot sã reziste la presiune, dar nu
pot sã suporte temperaturile ridicate ºi,
de aceea, am luat decizia sã efectuãm
ºi aceste probe fiindcã nu vreau sã
avem vreo problemã în iarnã”, a decla-
rat Nicolae Degeratu, administratorul
societãþii. Potrivit acestuia, chiar de ieri,

duminicã, apa caldã a plecat la toate blo-
curile din Craiova, acesta fiind motivul
pentru care mulþi dintre locatari au sim-
þit zgomote în calorifere.

Craiovenii s-au trezit
cu apartamentele inundate

Prima zi de probe nu a trecut fãrã in-
cidente. Mai multe echipe ale SC Termo
Craiova SRL au trebuit în intervinã de
urgenþã în mai multe locuri din oraº unde
au fost semnalate inundaþii în aparta-

De ieri, SC Termo Craiova SRL a început probele la cald în
tot oraºul. Deºi conducerea societãþii spune cã a anunþat admi-
nistratorii cã reþelele vor fi puse sub presiune, mulþi dintre cra-
ioveni s-au trezit cu apartamentele inundate pentru cã tocmai
se apucaserã sã-ºi repare caloriferele.

Craiova, sub presiune termicãCraiova, sub presiune termicãCraiova, sub presiune termicãCraiova, sub presiune termicãCraiova, sub presiune termicã
Probe la cald, cu apartamente inundate

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, în colaborare cu Asociaþia “La
ªcoalã cu Plãcere” a dat startul
concursului “Campionii”, în cadrul
cãruia elevii ºi cadrele didactice pot
obþine premii care constau în excur-
sii în strãinãtate, dar ºi pachete care
conþin materiale didactice.

Concursul “Campionii” va consta
într-o serie de probe interdisciplinare
la limba românã, limba francezã,
limba englezã la nivel primar ºi
gimnazial. Înscrierile pentru învãþã-
mântul primar au început în data de
10 septembrie a acestui an ºi se
încheie în ultima zi a lunii februarie

Elevii doljeni se pot înscrie
la concursul “Campionii”

mente. Profitând de zilele libere, mai mulþi
locatari ºi-au pus în plan sã-ºi pregãteas-
cã deja caloriferele pentru iarnã ºi au fost
surprinºi de valul de apã fierbinte. ”Eu
am atenþionat toþi administratorii cã, în-
cepând din acest sfârºit de sãptãmânã,
vom face probe calde pe reþea. Unii din-
tre ei probabil au neglijat acest aspect ºi
nu au înºtiinþat locatarii. Oamenii s-au
apucat sã lucreze prin apartamente la
sursele de cãldurã, sã le aeriseascã, ºi
s-au trezit cu apa peste ei în casã. Noi
nu avem nici o vinã, dar am intervenit
imediat cu oamenii noºtri care au mers
la blocuri ºi au oprit furnizarea”, a preci-
zat Nicolae Degeratu. Astfel de situaþii
s-au întâmplat ºi în centrul Craiovei, dar
ºi în celelalte cartiere.

Din cauza vechimii,
reþeaua publicã e

foarte sensibilã

Potrivit conducerii SC
Termo Craiova SRL,
agentul termic care va
circula pe reþea în aces-
te zile va avea o tempe-
raturã influenþatã de cea
de afarã. Dacã tempe-
ratura va scãdea foarte
mult în aceste zile, gra-
dele agentului termic vor
urca ºi ele, în mod pro-
porþional, distribuitorul
de cãldurã dorind sã ºtie
cu exactitate cum se
comportã reþeaua publi-
cã în situaþii reale. ”Am

luat aceastã mãsurã suplimentarã deoa-
rece sistemul nostru de alimentare este
foarte vechi ºi ridicã foarte multe sem-
ne de întrebare. E foarte posibil ca nici
cu aceste probe sã nu putem sã ºtim cu
exactitate la ce sã ne aºteptãm pentru
cã iarna este întotdeauna imprevizibilã.
Temperaturile pot sã scadã mult sub
zero grade, aºa cum s-a mai întâmplat,
ºi atunci nu putem sã mai facem nimic
pentru a proteja reþeaua”, a mai spus
Degeratu. În sens invers, dacã afarã se

va încãlzi în urmãtoarele zile, SC Ter-
mo Craiova SRL va reduce ºi ea tem-
peratura agentului termic.

Furnizarea începe
de la 1 noiembrie

Probele la cald vor dura pânã la 1
noiembrie, dupã care se va începe fur-
nizarea propriu-zisã a cãldurii care se
va face pe o perioadã de cinci luni, in-
clusiv în luna martie.
Administratorul SC
Termo Craiova SRL
a precizat ieri cã, în
tot acest timp, loca-
tarii vor putea sã se
ºi încãlzeascã la ca-
lorifere. Dacã tot blo-
cul doreºte acest lu-
cru, administratorul
asociaþiei de proprie-
tari poate sã porneas-
cã sistemul de la sub-
sol, iar consumaþia va
fi înregistratã pe ca-
lorimetru. ”Dacã toþi
locatarii dintr-un bloc
vor sã aibã cãldurã ºi
în aceste douã sãptã-
mâni,administratorul
asociaþiei poate sã in-

tervinã ºi sã porneascã reþeaua, ur-
mând ca noi sã calculãm facturã se-
paratã pe aceste douã sãptãmâni.
Dacã nu se doreºte, nu e nici o proble-
mã”, a mai spus Degeratu. Cãldura
poate fi pornitã fãrã njici un fel de pro-
blemã în fiecare bloc pentru cã, în pe-
rioada celor douã sãptãmâni de probã,
apa caldã va circula pe reþea.

LAURA MOÞÎRLICHE

2013, iar elevii din învãþãmântul
gimnazial se pot înscrie pânã în data
de 21 decembrie a.c. “În fiecare
unitate de învãþãmânt existã un
profesor coordonator care va primi
un portofoliu cu mapã care conþine
foi de subiecte, marcarea rãspunsuri-
lor, diplomã de participare atât pentru
cadrele didactice, cât ºi pentru elevii
înscriºi”, a declarat Mihãiþã Stoica,
purtãtor de cuvânt în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj. Taxa de
înscriere la concursul “Campionii”
este de 20 de lei.

ALINA DRÃGHICI
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Aproximativ 70 de poliþiºti de la
formaþiunile de ordine publicã ºi
poliþie rutierã, cãrora li s-au alãtu-
rat jandarmi, au acþionat, în noap-
tea de vineri spre sâmbãtã, pentru
prevenirea ºi combaterea faptelor
cu violenþã comise în zona disco-
tecilor, cluburilor de noapte, baru-
rilor ºi pentru identificarea persoa-
nelor care încalcã normele de cir-
culaþie rutierã. Poliþiºtii au legitimat
în jur de 350 de persoane în ca-
drul acestei acþiuni, unele dintre
acestea fiind controlate sumar ºi
de arme albe ºi au constituit filtre
rutiere în preajma discotecilor, pen-
tru descurajarea celor tentaþi sã
urce la volan dupã ce au consu-
mat bãuturi alcoolice. „Poliþiºtii au
efectuat verificãri ºi controale în

Poliþiºtii craioveni, sprijiniþi de jan-
darmi din cadrul Grupãrii de Jan-
darmi Mobile Craiova, au descins, în
noaptea de vineri spre sâmbãtã, în
barurile ºi cluburile de noapte din
Craiova, pe parcursul acþiunii fiind
întocmite douã dosare penale – unul

pentru port fãrã drept de armã albã,
iar cel de-al doilea pe numele unui
craiovean care a încercat sã scape
de poliþiºti întrucât se plimba cu ma-
ºina prin oraº deºi nu avea permis –
ºi au aplicat 50 de amenzi cu o va-
loare de peste 7.000 lei.

16 locuri ºi medii pretabile comi-
terii de infracþiuni, peste 300 au-
tovehicule au fost controlate, iar
aproximativ 350 persoane au fost
legitimate. Astfel, au fost întocmi-
te douã dosare de cercetare pena-
lã, iar pentru cele 50 abateri de
naturã contravenþionalã constata-
te au fost aplicate amenzi în sumã
totalã de 7.070 lei”, a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

Cei care s-au ales cu dosare
penale sunt doi craioveni, unul fi-
ind prins cu un cuþit asupra sa, în
timp ce un altul i-a „fugãrit” pe
poliþiºti pentru cã nu avea permis
de conducere.

Potrivit reprezentanþilor Poliþiei
doljene, pe parcursul raziei, în jurul

orei 01.30, în apropierea unui bar
de pe strada „Dezrobirii” din muni-
cipiu, a fost oprit Denis C., de 15
ani, din localitate, asupra cãruia, în
urma controlului corporal, a fost
gãsit un cuþit tip briceag, pe nume-
le sãu fiind întocmite acte premer-
gãtoare începerii urmãririi penale
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de port fãrã drept de armã albã.

Cam pe la aceeaºi ora, un echi-
paj format din poliþiºti ai Biroului
Rutier ºi jandarmi din cadrul GJMb
Craiova, în timp ce efectua con-
trolul traficului rutier la intersec-
þia bulevardului „Dacia” cu stra-
da „Amaradia” au fãcut semnal de
oprire unui autoturismmarca Vol-
kswagen Golf, al cãrui conducã-
tor a ignorat semnalele oamenilor

legii ºi a încercat sã scape de ei,
cãlcând acceleraþia ºi mai tare.
Echipajul din filtrul rutier, împre-
unã cu poliþiºti ai Secþiei 4 Craio-
va, au pornit în urmãrirea autotu-
rismului Volkswagen, iar pe stra-
da „General ªtefan Fãlcoianu” s-
a reuºit blocarea maºinii în trafic,
ºoferul fiind imobilizat, încãtuºat
ºi dus la sediul subunitãþii de poli-
þie. „Fugarul” a fost identificat,

stabilindu-se cã este Constantin
Boulescu, de 32 de ani, ºi fãcuse
tot posibilul sã nu fie prins de oa-
menii legii întrucât îºi conducea
maºina prin oraº fãrã sã aibã per-
mis de conducere pentru nici o
categorie de autovehicule. ªi el s-
a ales cu dosar penal, conform
prevederilor OUG nr. 195/2002
privind circulaþia pe drumurile pu-
blice.

Criza cu care se confruntã poliþiºtii doljeni
se poate spune cã s-a acutizat în ultima vre-
me, deºi oamenii legii au probleme cu com-
bustibilul, calculatoarele, colile ºi alte lucruri
necesare desfãºurãrii activitãþii de ani buni.
Asta nu i-a împiedicat, pe cei mai mulþi dintre
ei, sã-ºi facã meseria, sã mai prindã ºi câte-
un infractor, chiar dacã au terminat cota de
combustibil încã de la jumãtatea lunii, pentru
cã sunt localitãþi unde oamenii sunt mai „ne-
liniºtiþi”, astfel cã apelurile care necesitã de-
plasarea poliþiºtilor sunt mai multe. Lipsa sau,
mai exact, reducerea numãrului de veste an-
tiglonþ din dotarea Serviciului de Intervenþie
Rapidã este doar una dintre problemele care
ar trebui rezolvate. Elvis Mãceºeanu, liderul
unuia dintre sindicatele poliþiºtilor doljeni ºi
luptãtor în cadrul Serviciului de Intervenþie
Rapidã spune cã acum mai au în dotare doar
ºase veste antiglonþ ºi trei scuturi, în condiþii-
le în care sunt angajaþi zeci de luptãtori. În
plus, ºapte „mascaþi” nu au nici mãcar cas-
chete. „Dacã mâine avem misiune, vestele din
dotare nu ajung nici mãcar pentru o grupã de
intervenþie. Aºa cã trebuie sã plecãm cu piep-
tul gol, sã ne riscãm viaþa. S-au fãcut nume-
roase demersuri la Logisticã, dar nu am pri-

„Mascaþii” Serviciului de Intervenþie Rapidã (SIR) din cadrul IPJ Dolj au
rãmas fãrã veste antiglonþ, pentru cã le-a expirat termenul de valabilitate. În urmã
cu aproximativ douã sãptãmâni, ºapte din cele 13 veste de protecþie din dotarea

SIR au fost retrase ºi, din lipsã de fonduri, nu au fost înlocuite. Liderii unuia dintre
sindicatele poliþiºtilor doljeni au solicitat conducerii IPJ Dolj înlocuirea acestor

echipamente ºi, pentru cã nu s-a rezolvat nimic la nivel local, au transmis solicita-
rea ºi IGPR. Numai cã, de la Centru, în loc sã fie alocate cele de trebuinþã bunei

funcþionãri a Poliþiei doljene, se pare cã s-a trimis un ... control.

mit nici un rãspuns pânã acum”, a declarat
Elvis Mãceºeanu. Conducerea Inspectoratu-
lui de Poliþie al Judeþului Dolj recunoaºte cã
s-au retras o parte din vestele antiglonþ, însã
spune cã în cazul unui incident deosebit se
poate apela la sprijinul jandarmilor. „În pre-
zent, luptãtorii de la Intervenþie Rapidã au ºase
veste antiglonþ. Au fost, iniþial, 13, dar s-au
retras ºapte acum douã sãptãmâni pentru cã
au expirat ºi nu au fost înlocuite. Dacã are
loc vreun incident în judeþ, nu ne facem pro-
bleme. Dacã e nevoie de mascaþi, ies doar cei
cu veste ºi apelãm la alte forþe de interven-
þie”, a declarat comisar-ºef Nicuºor Badea,
desemnat la comanda IPJ Dolj.

ªi, în plus, cei mai expuºi unor eventuale
riposte ale infractorilor sunt poliþiºtii de la or-
dine publicã, cei care ar trebui sã fie primii la
faþa locului în cazul unui apel pe 112, fie cã e
vorba de un scandal cu împuºcãturi, fie de o
neînþelegere apãrutã între ºoferi, în trafic. Ei
sunt primii care riscã sã fie agresaþi ºi, din
nefericire, avem destule dosare de ultraj asu-
pra poliþiºtilor în curs de cercetare sau chiar
pe fondul instanþelor de judecatã, iar autorii
sunt liberi.

Poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier Craiova
au surprins, în trafic, în cursul zilei de sâmbã-
tã, pe Bogdan Miþãrele, de 29 de ani, din mu-
nicipiu, în timp ce conducea un autoturism pe
strada „Henry Ford” cu o vitezã de 115 km/h,
dupã cum au comunicat reprezentanþii IPJ Dolj.
Craioveanul a fost sancþionat contravenþional,
cu amendã în conformitate cu prevederile
OUG 195/2002 privind circulaþia pe drumuri-
le publice, iar ca mãsurã complementarã, po-
liþiºtii i-au reþinut permisul de conducere în
vederea suspendãrii.

Acesta nu a fost singurul ºofer sancþionat
de poliþiºtii de la Rutierã. Oamenii legii au or-
ganizat, pe tot parcursul sfârºitul de sãptãmâ-
nã, acþiuni care au avut drept scop prevenirea
ºi combaterea accidentelor de circulaþie cau-
zate de încãlcarea regimul legal de vitezã ºi de
nerespectarea culorii semaforului electric aflat
în funcþiune. În total, au fost constatate 245
abateri de naturã contravenþionalã, pentru care
s-au aplicat amenzi în valoare de 23.858 lei,
cele mai multe, respectiv 99, vizând depãºirea
vitezei regulamentare. Alte 29 de amenzi au fost

date celor prinºi fãrã centura de siguranþã, în
timp ce 11 ºoferi au fost sancþionaþi pentru
nerespectarea culorii roºu a semaforului, însã
n-au fost trecute cu vederea nici alte încãlcãri
ale legislaþiei în vigoare. Ca mãsurã comple-
mentarã, poliþiºtii au reþinut 16 permise de con-
ducere în vederea suspendãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice ºi
au retras ºapte certificate de înmatriculare,
dupã cum au comunicat reprezentanþii Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Poliþiºtii din cadrul Secþiei 6 Craiova au reu-
ºit, în cursul zilei de vineri, sã-l prindã pe Io-
nuþ Zãtreanu, de 18 ani, din localitate, ºi sã-l
introducã în arestul IPJ Dolj. Tânãrul era pus
în urmãrire la nivel internaþional de ceva vre-
me, întrucât pe numele sãu erau emise douã
mandate de executare a pedepsei cu închisoa-
re, acesta sustrãgându-se de la executare. Po-
trivit reprezentanþilor IPJ Dolj, pe numele lui
Ionuþ Zãtreanu, Judecãtoria Craiova a emis un
mandat de executarea a unei pedeapse de 3 ani

închisoare, la care a fost condamnat pentru
comiterea infracþiunii de tâlhãrie – faptã comi-
sã în anul 2010, când a fost trimis în judecatã
împreunã cu alþi patru inculpaþi, sentinþa rã-
mânând definitivã în ianuarie 2012 –, iar cel
de-al doilea mandat vizeazã o pedeapsã de 1 an
ºi 6 luni închisoare pentru comiterea infracþiu-
nii de furt calificat – faptã pentru care a fost
condamnat, iniþial, cu suspedare, Curtea de Apel
Craiova dispunând în sentinþa rãmasã definiti-
vã în martie a.c., ca inculpatul sã execute pe-

deapsa. De la momentul respectiv,
oamenii legii n-au mai dat de Zãtrea-
nu, motiv pentru care a ºi fost dat în
urmãrire internaþionalã, pânã vineri,
când au reuºit sã punã mâna pe el.
Tânãrul a fost încarcerat în Centrul
de Reþinere ºi Arestare Preventivã din
cadrul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj ºi urmeazã sã fie trans-
ferat în penitenciar pentru a-ºi ispãºi
pedeapsa.

Urmãrit internaþional prins de poliþiºti
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Am făcut imprudenţa, deşi nu e
singura, ca, de-a lungul timpului,
să-l băgăm în seamă, mai mult de-
cât se cuvenea, pe deputatul rural
de Dolj Valeriu Zgonea, deşi toate
semnalele nu erau deloc tonice. Şi
sunt multe de spus. Ajungând pre-
şedintele Camerei Deputaţilor, omul
s-a umplut de sine, schimbându-şi
chimia, adoptând o veselă comple-
zenţă faţă de sine însuşi, conside-
rând probabil că, odată cu adjude-
carea demnităţii respective, pentru
care nu avea anvergura necesară,
a devenit mai deştept, mai altceva,
deşi pe lângă un predecesor al său
ca Adrian Năstase rămâne un poli-
tician second hand, fără armătură
şi fără contur. Ca să nu spunem
un impersonal preşedinte de comi-
tet de bloc. De regulă, personajele
publice, spune undeva Andrei Ple-
şu, şi în această privinţă merită cre-
zut, se smintesc de prea mult suc-
ces. Mai pe şleau, veleitarul Vale-
riu Zgonea nu poate raporta nici o
ispravă semnificativă de-a lungul
carierei sale politice. Ca să dobân-
deşti un mandat de deputat prin
comunele doljene, cu destui primari
social-democraţi cărora le faci pro-

MIRCEA CANŢĂR

Zgonea, ca mărarul în ciorbă
misiuni deşarte, nu-i nici o brânză.
Funcţia de preşedinte al Camerei
Deputaţilor i-a produs, însă, un soi
de ebrietate sufletească, de natură
să-i dinamiteze discernământul şi
buna cuviinţă, şi o impudică mul-
ţumire de sine. Venind vineri la Cra-
iova, de data asta nu pe calea aeru-
lui, cu elicopterul, Valeriu Zgonea
a găsit de cuviinţă să-şi dea cu pă-
rerea despre dispoziţiile primarului
în chestiunea cu demolarea chioş-
curilor „amplasate ilegal pe spaţiul
public”, cum cugetă aiuristic pe
blogul personal. Vorbe de „băiat
fin” care îşi dă în petic. Facem o
paranteză: de regulă, copiii preiau
de la părinţi hobby-urile acestora
şi nu rareori profesiile acestora. Sau
ce li se mai pune pe la masa de
ursitori. Ne-am fi aşteptat, în con-
text, ca Valeriu Zgonea, acum pre-
şedinte al Camerei Deputaţilor, să
aibă păreri realmente avizate în
chestiunea câinilor comunitari, şi
aceasta greu surmontabilă la nive-
lul unui mare municipiu cum este
Craiova. Poate chiar mai importantă
în planul interesului public şi chiar
al imaginii sale, de Craiova e vor-
ba, pe harta turistică a ţării. Dar să

revenim. Valeriu Zgonea, prin ceea
ce scrie pe blogul său, demonstrea-
ză un lucru care nu mai trebuia rei-
terat. Că habar nu are, aidoma ori-
cărui ageamiu, de Legea 50/1991,
de prevederile acesteia, în temeiul
căreia, prin coroborare cu preve-
derile Legii 215/2001, s-a făcut in-
terpretarea juridică a legalităţii dis-
poziţiilor primarului Craiovei, nu
a deciziilor, cum bălmăjeşte ridi-
col, pe blogul său, urmaşul Rober-
tei Anastase. Deşi semantica celor
doi termeni se interferează precum-
pănitor, legiuitorul a decis o dis-
tincţie clară.  Fiindcă aşa menţio-
nează expres Legea administraţiei
publice locale – modificată, com-
pletată şi republicată – la art.68
(al.1): „În exercitarea atribuţiilor
sale, primarul emite dispoziţii cu
caracter normativ sau individual”.
Dar e adevărat, Valeriu Zgonea se
descurcă mai bine oral, când în-
drugă ceea ce-i place interlocuto-
rului să audă. Cerând, cu un aer
superdecident, demisia prefectului
de Dolj, Elena Costea, reprezenta-
tul Guvernului USL, pe motive de-
loc riguros fundamentate, neştiind
despre ce este vorba, amestecân-

du-se ca mărarul în ciorbă, Valeriu
Zgonea comite un discret atentat
la respectarea legalităţii actelor ad-
ministrative, o crasă impoliteţe şi
un partizanat facil, pe care în locul
primarului Lia Olguţa Vasilescu n-
aş pune vreun preţ. Pe mandatul
predecesorilor actualului prefect,
care respingeau la snop actele ad-
ministrative supuse controlului de
legalitate, venite precumpănitor de
la primăriile cu primari social-de-
mocraţi sau Consiliul Judeţean
Dolj, Valeriu Zgonea tăcea chitic,
cu capul în nisip, şi „eroda” fosta
putere prin cultivarea muţeniei de-
pline. Acum s-a umflat în pipotă,
găsind de cuviinţă să aplice o lim-
bă fierbinte şi apăsată pe popoul
polizat al primarului, după ce fă-
cuse acelaşi lucru, până la satu-
raţie, cu alţii. Nu le mai dăm nu-
mele. Bine că şi-a obişnuit limba,
fiindc ă, vorba lui I.  D. Sârbu,
„doar curu’ se schimbă” când ai
vocaţie. Şi acum, pentru neştiin-
ţa de carte şi necunoaşterea le-
gislaţiei administraţiei public e de
către Valeriu Zgonea, care ai zice
că e direc torul şcolii populare de
artă, nu preşedintele Camerei De-

putaţilor,  iată c um au motivat ju-
riştii Prefecturii Dolj: desfiinţa-
rea construcţiilor provizorii nu
este posibilă din punct de vedere
legal pe baza dispoziţiei emisă de
primar, deoarece competenţe în
acest sens au consiliile locale din
unităţile administrativ-teritoria-
le unde sunt situate terenurile.
Inclusiv prevederile art.33 din
Legea 50/1991, singurele în care
se menţionează sintagma „provi-
zoriu” şi „de autoritatea adminis-
traţiei publice locale”, încep cu
formula „prin excepţie”, pentru
a continua enunţarea articolului
respec tiv.  Pe ac es t temei,  de
abordare diferită din punc t de
vedere juridic, deloc  un c apăt de
ţară, s-a ajuns în instanţa de con-
tencios administrativ. Şi ca să
încheiem, parcă niciodată n-am
înţeles  atât de bine cuvântul
mascaradă ca din bălmăjeala de
pe blogul personal al lui Zgonea.
Evident,  nimeni nu-i definitiv
pierdut. Şi-a ales pârtia electo-
rală c onvenabilă şi şansa de a-şi
veni în f ire spre amanetarea vii-
torului politic nu-i lipseşte, dar
e atât de greu.

Doar 26 de candidaţi au trecut de testul grilă
al examenului de intrare în profesia de avocat stagiar

 Aşa cum prevede Regulamne-
tul cadru al examenului de intrare
în profesie de avocat, vineri până
la ora 15.00 la toate centrele din
ţară s-au afişat rezultatele contes-
tatţiilor depuse de candidaţi la pri-
ma probă scrisă tip grilă. Comisia
naţională de examen a dispus:  ”La
întrebarea menţionată la punctul
a)  Grila 1 (23), Grila 2 (30), Gri-

S-au afişat reultatele, la proba scrisă tip grilă
pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avo-
cat stagiar, susţinută la data de 8 octombrie a.c.,
la Centrul teritorial Craiova al INPPA. Rezultatul
este mai slab decât în 2011, şi la fel şi punctajul. În

2011 cel mai mare punctaj era de 93, de data aceas-
ta a fost mai mic cu două puncte. Printre cei ad-
mişi au fost şi copii de avocaţi din Craiova. Cei
care au trecut de prima probă se pregătesc de ur-
mătoarele, care vor avea loc săptămâna aceasta.

la 3 (36),  Grila 4 (37),  se consi-
deră corectă şi indicarea literei b)
ca singură variantă valabilă de răs-
puns. În consecinţă, se acordă un

(1) punct la această întrebare
atât candidaţilor care au indicat ca
variantă de răspuns litera a) şi li-
tera b), cât şi candidaţilor care au
indic at ca variantă de răspuns nu-
mai litera b). -Întrebările menţio-

nate la punctul b), Grila 1 (28),
Grila 2 (29), Grila 3 (39), Grila 4
(31) şi, respectiv,  Grila 1 (40),
Grila 2 (33), Grila 3 (24), Grila 4
(32), se anulează, acordându-se
tuturor candidaţilor  câte un (1)
punc t la fiecare dintre acestea; 2.
În baza opiniei majoritare a mem-
brilor  comisiei de soluţionare a
cotestaţiilor la baremul de evalua-
re la testul tip grilă, se admite con-
testaţia la următoarea întrebare de
la disciplina „Drept procesual ci-
vil”: Grila 1 (41), Grila 2 (58),
Grila 3 (60), Grila 4 (46). În con-
secinţă, se consideră valabile: va-
rianta de răspuns indicând numai
litera a); varianta de răspuns indi-
când numai litera c); varianta de
răspuns indicând litera a) şi litera
c)”, se arată în procesul-verbal
semnat de preşedintele Comisiei
naţională de examen av. dr.  Dan
Oancea. Toate celelalte contesta-
ţii la baremul de notare şi evalua-
re, formulate de candidaţii care s-
au prezentat la proba de examen
din data de 08 octombrie a.c . au
fost respinse.
Doar şapte doljeni
merg mai departe

Conform articolului 6 din Re-
gulamentul cadru: ” (1)Testul gri-
lă –eliminatoriu cuprinde 100 de
întrebări din toate materiile de exa-

men.  Timpul necesar  pentru for-
mularea răspunsurilor la testul gri-
lă este cel stabilit de comisia de
elaborare a subiec telor pentru
aceas tă probă; acesta nu poate fi
mai scurt de 2 ore şi nici depăşi 4
ore de la momentul la care s-a în-
cheiat distr ibuirea testelor către
toţi candidaţii. (3) Lucrările se no-
tează cu Admis sau Respins, în
funcţie de punctajul obţinut de
către candidat. Sunt admişi în eta-
pa a II-a candidaţii care au obţi-
nut minimum 70 de puncte”.  Vi-
neri, s-au afişat rezultatele, ţinân-
du-se cont şi de contestaţii.  Din
259 doar 26 de candidaţi au reu-
şit să treac ă de prima probă, în
comparaţie cu anul 2011, când
testul grilă a fost luat de 33 de
competitori.  Cel mai mare puctaj
obţinut a fost 91. Din cei 26 de
conc urenţi c are au trecut prima
probă,  şapte sunt din Dolj, opt din
Mehedinţi, trei din Argeş, patru

din Vâlcea, trei din Gorj şi doar
unul singur din Olt.
Următoarele trei probe se vor
defăşura în această săptămână

Candidaţii declaraţi respinş i au
putut formula contestaţie până
sâmbătă, 13 octombrie a.c ., la se-
diul Centrului Teritorial Craiova al
INPPA din incinta Baroului Dolj,
între orele 9.00 şi 14.00. Urmă-
toarele probe, pentru toţi candi-
daţii vor avea loc în ac eastă săp-
tămână după cum urmează: mier-
curi, 17 octombrie a.c. - proba
scrisă la disciplinele: Drept c ivil
şi Drept procesual civil (două teze
distincte);  joi, 18 octombrie a.c -
proba scrisă la disciplina: Organi-
zarea şi exercitarea profesiei de
avocat; vineri, 19 octombrie 2012
- proba scrisă la disciplinele Drept
penal ş i Drept proc esual penal
(două teze distinc te).

MARIN TURCITU
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„Legea
Stanciu-Voicu”
sau câºtigãtorul
care pierde

Ne referim la actul norma-
tiv gândit, elaborat ºi structu-
rat, în principal, de social-de-
mocratul Anghel Stanciu ºi li-
beralul Mihai Voicu, în 2008, la
„ordinul” lui Mircea Geoanã ºi
Viorel Hrebenciuc, pentru a
exploata realitãþile electorale
ale acelui moment. La acea
vreme, PSD ºi PNL erau par-
tide cotate de sondaje pe locu-
rile doi ºi trei, dupã PDL. „Le-
gea lui Stanciu ºi Voicu” a fost
astfel gânditã încât sã favori-
zeze partidele de pe locurile doi
ºi trei, în detrimentul formaþiu-
nii câºtigãtoare. Soarta e, însã,
ironicã. În 2008, PSD a câºti-
gat alegerile, obþinând în cifre
absolute mai multe voturi de-
cât PDL, care s-a situat pe lo-
cul doi. În baza Legii Stanciu-

Clasa politicã româneascã se aflã în
plinã fierbere a negocierilor pentru un
post de parlamentar, exponenþii ei jon-
glând între calculul rece, bazat pe pre-
vederile legale, ºi loteria celor douã re-
distribuiri, una pe circumscripþie ºi alta
naþionalã. Scrutinul parlamentar din 9
decembrie reprezintã o simbiozã între
rãceala aritmeticã a cifrelor date de
sondaje ºi tombola redistribuirii de vo-

turi, cea care a fãcut ca în 2008 sã
ajungã parlamentari candidaþi care au
obþinut doar locul trei ºi sã rãmânã aca-
sã câºtigãtori de colegii. Chiar dacã în
2012 realitãþile politice ºi actorii care
se vor confrunta, ne referim aici la for-
maþiuni, sunt cu totul diferite faþã de
2008, alegerile parlamentare de anul
acesta se vor desfãºura tot în baza le-
gii de acum patru ani.

Voicu, PSD, deºi a câºtigat ale-
gerile ca numãr de voturi obþi-
nute, a cumulat cu trei colegii
mai puþin decât partidul de pe
locul doi, PDL, ºi s-a aflat în
situaþia ingratã de a nu putea
propune premierul. Calculul re-
alitãþilor electorale pentru 2012
pleacã de la aceste prevederi
ale „Legii Stanciu-Voicu”.

Combatanþii:
La vremuri noi,
tot noi; PP-DD,
new entry

În 2012, lucrurile pe scena
politicã s-au schimbat funda-
mental în ceea ce priveºte de-
numirile ºi politica de alianþe,
vechii combatanþi rãmânând,
însã, aceiaºi. Ecuaþia electoralã
în acest moment impune o lup-
tã între o alianþã politicã - USL,
formatã din douã sub-alianþe
politice – Alianþa de Centru
Stânga (PSD-UNPR) ºi Alian-

þa de Centru Dreapta (PNL-
PC), o alianþã electoralã –
Alianþa România Dreaptã, for-
matã din trei partide: PDL,
PNÞCD ºi Forþa Civicã, la care
s-a raliat ºi Partidul Noua Re-
publicã, UDMR ºi, new-entry,
Partidul Poporului-Dan Diaco-
nescu. Potrivit sondajelor - ºi
dacã lãsãm deoparte UDMR,
considerând cã beneficiazã de
un electorat stabil - în 2012
avem o polarizare extremã a
voturilor între douã
alianþe inegale - USL
ºi ARD - la care se
adaugã, pe locul al
treilea, noul jucãtor
PP-DD, reprezentând
a treia forþã politicã a
României în urma ale-
gerilor locale.

Efect pervers:
USL câºtigã,
ARD ºi PP-DD
câºtigã
ºi mai mult

USL este cotatã de
sondaje la 65% inten-
þie de vot. În aceste
condiþii, efectul per-
vers al legii Stanciu-Voicu, prin
al sãu „principiu al proporþio-
nalitãþii”, coroborat cu puterni-
ca polarizare a voturilor, con-
stã în faptul cã ARD ºi PP-DD
vor prelua, automat, aproape
toate colegiile în care USL nu
obþine 50% plus unu din voturi.
Acest lucru se întâmplã din ca-
uza puternicei polarizãri a vo-
turilor între USL, pe de o par-
te, ºi ARD, pe de altã parte, în
condiþiile în care cele douã
alianþe nu sunt cvasiegale, ci
disproporþionate, ARD cumu-
lând în sondaje circa 24% in-
tenþie de vot. Acest lucru este
speculat inteligent de UDMR,
care va avea candidaþi în toate
colegiile din România, conside-
rând cã poate obþine voturi din
toate localitãþile.

Efect ºi mai pervers:
de la 50 la 80 de
parlamentari în plus

Calculul UDMR se bazeazã
tocmai pe „Legea Stanciu-Voi-
cu”, al cãrui principiu privind
identitatea dintre proporþionalita-
tea voturilor acordate ºi cea a
structurii viitorului Legislativ stã

la baza unei astfel de strategii
electorale. Proporþionalitatea, în
condiþii de polarizare a votului,
va face ca în circumscripþii sã
aparã parlamentari fãrã colegiu,
care sã-i dubleze practic pe cei
aleºi efectiv. Iar acest lucru nu
va fi singular, aºa cum s-a întâm-
plat în 2008, în Arad, ci, potrivit

simulãrilor, vor exista între 50 ºi
80 de noi parlamentari, viitorul
Legislativ ajungând sã cumule-
ze impresionanta cifrã de 500-
530 de aleºi.

Candidaturi inedite
pentru Parlament

Din viitorul Parlament nu vor
mai face parte Radu Berceanu,

care a decis sã nu mai candide-
ze, dar nici Adriana Sãftoiu, Se-
ver Voinescu sau Cristian Þo-
pescu. În locul lor vor apãrea
nume noi, inedite. Unul dintre
acestea este cel al actualului eu-
roparlamentar Gigi Becali, care
ºi-a anunþat disponibilitatea de a
candida în Bucureºti, pe locurile

USL, susþinut de
PNL. Alte new-
entry-uri în lumea
parlamentarismu-
lui românesc ar
putea fi profesorul
Daniel Barbu,
consilier preziden-
þial în mandatul de
preºedinte interi-
mar al lui Crin An-
tonescu, soþia pri-
marului oraºului
Voluntari, Floren-
tin Pandele, fosta
jurnalistã Gabrie-
la Firea, care va
candida pentru un
colegiu la Senat în
Ilfov, din partea
USL, ºi jurnalistul

Sorin Roºca Stãnescu, care ar
putea candida pentru un post de
senator din partea PNL, în Pra-
hova. Sã nu-i uitãm însã nici pe
Sebastian Ghiþã, patronul Româ-
nia Tv, el candidând, probabil, din
partea USL la Prahova, ºi Dan
Diaconescu, care a anunþat cã
vrea sã se înfrunte cu Victor
Ponta pe colegiul acestuia din
Gorj.
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„Drumul vinului, drumul succesului”„Drumul vinului, drumul succesului”„Drumul vinului, drumul succesului”„Drumul vinului, drumul succesului”„Drumul vinului, drumul succesului”

Asociaþia Românã pentru
Transfer Tehnologic ºi Inovare
ARoTT Craiova, în parteneriat cu
Universitatea din Craiova, Facul-
tatea de Horticulturã, Balkan Civic
Coalition–Belogradchik, Agenþia
pentru Dezvoltarea Regionalã ºi
Centrul de Afaceri 2000 Montana
ºi Centrul National pentru Servicii

de Informare Pleven implementea-
zã proiectul „Drumul vinului”,
finanþat în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalierã Româ-
nia – Bulgaria 2007 – 2013, Axa
prioritarã nr. 3 „Dezvoltare Eco-
nomicã ºi Socialã”, Domeniul de
intervenþie 3.1. „Susþinerea coope-
rãrii mediului de afaceri din zona

transfrontalierã ºi a promovãrii
imaginii ºi identitãþii regionale”.
Proiectul propune dezvoltarea eco-
nomicã durabilã a regiunii trans-
frontaliere Dolj, Olt, Mehedinti, Be-
logradchik, Montana, Pleven, prin
identificarea ºi promovarea opor-
tunitãþilor în domeniul viticulturii ºi
servicii adiacente.

O expoziþie transfrontalierã
Activitãþile proiectului vizeazã

“Identificarea potenþialului de
dezvoltare a industriei viticole
din regiunea transfrontalierã ro-
mâno-bulgarã”, “Strategia de
promovare a produselor vini-vi-
ticole din zona transfrontalierã
Dolj, Olt, Mehedinþi, Belograd-
chik, Montana, Pleven pe pieþe-
le Uniunii Europene”, un Ghid
al “Celor mai bune practici în vi-
ticultura regiunii tranfrontaliere
româno-bulgare”, un film de pro-
movare „Drumul vinului, dru-
mul succesului”, un portal de pro-
movare a industrie viþei de vie ºi
vinului ºi industriile adiacente din
zona transfrontalierã româno-bul-
garã, patru seminarii pentru
IMM-uri din industria viticolã,
douã evenimente tip workshop si
brokerage pentru producatorii ºi
comercianþii din industria vinu-
lui, douã misiuni economice pen-
tru IMM-uri din industria vinu-
lui, o Conferinþã Regionalã, o ex-
poziþie transfrontalierã, douã ini-
þiative pilot pentru industria viþei
de vie ºi a vinului ºi nu în ultimul
rând, o campanie de promovare.

500 IMM-uri, furnizori de servicii
adiacente industriei viticole
„Grupurile þintã vizate de pro-

iect sunt 200 IMM-uri ºi producã-

tori viticoli privaþi din regiunea
transfrontalierã, 500 IMM-uri, fur-
nizori de servicii adiacente indus-
triei viticole din regiunea transfron-
talierã, autoritãþile locale ºi regio-
nale din regiunea transfrontalierã,
întrega populaþie a regiunii de gra-
niþe româno-bulgare”, a precizat
ing. Gabriel Vlãduþ, preºedintele
ARoTT. În cadrul acestui proiect,

timp de douã zile, în perioada 18-
19 octombrie 2012, va avea loc la
sediul AroTT o misiune economi-
cã a delegaþiei din districtele Ple-
ven, Vidin ºi Montana din Bulga-
ria. Din delegaþie vor face parte pro-
ducãtori ºi comercianþi din industria
vini-viticolã din Bulgaria dornici de a
schimba informaþii ºi bune practici
cu producãtori din România.

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã recoman-
dã întreprinzãtorilor sã apeleze la creditul bancar ºi sã

nu se întoarcã la tendinþa de acum 15 ani de a recurge
la creditul fiscal, respectiv de a nu-ºi plãti datoriile cã-
tre stat. Reprezentanþii ANAF au explicat cã  din cauza
gradului ridicat de îndatorare al firmelor fiscul este foarte
vulnerabil ºi scoate cu greu banii de la societãþi. Atunci
când se executã bunurile acestora, toate sechestrele
stau ºi-ºi pierd din valoare pentru cã nu existã apetit de
cumpãrare pe piaþã. ANAF începe sã treacã de la pro-
filul economic pe care ar trebui sã îl aibã la profilul
juridic, angajând în ultima perioadã tot mai mulþi juriºti
pentru a reprezenta instituþia în litigii cu firmele. Prin
programul de reformare a instituþiei, programat pentru
urmãtorii patru ani, ANAF vizeazã sã atingã un grad de
conformare al contribuabililor de 92%, de la circa 80%
în prezent, potrivit reprezentantului Agenþiei. În þãrile
dezvoltate indicatorul se situeazã la 94% din populaþie.

Tot mai multe firme intrã în insolvenþã

Aproape o treime din
unitãþile de producþie a electri-
citãþii în panouri fotovoltaice,
adicã 154 MW, ar urma sã fie
instalate în regiunea Olteniei.
CEZ opereazã reþeaua de
distribuþie a electricitãþii din
Oltenia. România este conside-
ratã de investitori atractivã
pentru dezvoltarea de proiecte
de energie regenerabilã, în
special eolianã ºi fotovoltaicã,
inclusiv datoritã sprijinului
acordat de stat. În prezent, în
România funcþioneazã mai
multe proiecte de energie

Oltenia va atrage aproape o treime din panourile solare din România
fotovoltaicã, având o putere
instalatã de aproximativ 5 MW,
dar alte investiþii în
derulare prevãd
instalaþii cu o
capacitate cumulatã
de peste 520
MW.În ultimii trei
ani proiectele de
producþie a energiei
eoliene au ajuns la
o putere totalã de
1.400 MW, echiva-
lentul celor douã
reactoare nucleare
de la Cernavodã,

care asigurã aproape 20% din
necesarul de consum al þãrii.
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Întârzierea este provocatã mai
ales din cauza faptului cã Institu-
tul Cantacuzino, cel care pânã în
urmã cu ceva timp asigura nece-
sarul de vaccinuri antigripale pen-
tru toatã þara, este trecut de o bunã
bucatã de vreme pe linie moartã.
Astfel, sezonul acesta medicii ro-
mâni vor folosi doar produse me-
dicale împotriva gripei din strãinã-
tate. Un milion de doze vor fi cum-
pãrate de peste hotare pentru a
acoperi din punct de vedere vac-
cinal o micã parte din populaþie.

În acest sens, Ministerul Sãnã-
tãþii a organizat o licitaþie pentru
achiziþionarea vaccinurilor antigri-
pale, necesare imunizãrii popula-
þiei în sezonul rece 2012-2013. Iar
în septembrie autoritãþile sanitare
dãdeau asigurãri cã vaccinarea în-
cepe la mijlocul acestei luni. Deo-
camdatã, însã, dozele de vaccin
nici nu au ajuns la direcþiile de sã-

Campania gratuitã de imunizare a
populaþiei împotriva gripei ar fi tre-
buit sã înceapã chiar din aceastã sãp-
tãmânã. Termenul pare însã deja de-

pãºit pentru cã la DSP Dolj, la fel ca
la toate direcþiile de sãnãtate publicã
din þarã, nu a ajuns nici mãcar o dozã
de vaccin antigripal.

nãtate publicã.
Probleme cu repetiþie
la vaccinul antigripal

Situaþia prezentã aduce aminte
de ce s-a întâmplat la începutul
anului atunci când, din cauza unor
sincope, campania de vaccinare a
fost întreruptã în toatã þara. Re-
zultatul: în lunile ia-
nuarie ºi februarie
a.c., atunci când s-a
înregistrat o adevãra-
tã explozie a numã-
rului de cazuri de gri-
pã, nu mai puþin de
20.000 de doljeni au
rãmas nevaccinaþi în
plin sezon rece, deºi
fãceau parte din ca-
tegoriile la risc.
Atunci de vinã au
fost unele nereguli
descoperite în cazul

mai multor loturi de vaccinuri.
Drept urmare, un numãr mare de
bãtrâni, copii sau chiar bolnavi cro-
nic nu au mai beneficiat de dozele
de vaccin dupã ce acestea au fost
retrase din cabinetele medicilor de
familie ºi apoi distruse. Asta deºi,
dupã spusele specialiºtilor, singu-
ra problemã era aceea cã vaccinul
nu mai oferea protecþie totalã îm-
potriva gripei, una dintre tulpini
având o concentraþie mai micã
decât ar fi trebuit.

ªi sezonul acesta campania de
vaccinare se va derula prin inter-
mediul medicilor de familie, iar
persoanele care se încadreazã în
grupele la risc, care vor primi vac-
cin gratuit, vor fi programate pen-
tru imunizare.
Imunizare gratuitã pentru mai
multe categorii de populaþie

Campania de vaccinare a popu-
laþie vizeazã reducerea la maximum
a îmbolnãvirilor prin gripa de se-
zon. Grupele considerate la risc ºi

pentru care Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii recomandã vaccinarea
antigripalã sunt persoanele cu vâr-
sta cuprinsã între 6 luni ºi 64 ani
cu afecþiuni medicale cronice pul-
monare, cardiovasculare, metabo-
lice, renale, hepatice, neurologice,
diabet zaharat, astm, infecþie HIV,
medicii, cadrele sanitare ºi perso-
nal auxiliar din spitale, ambulato-
rii, inclusiv salariaþii din instituþiile

de ocrotire a copiilor ºi bãtrâ-
nilor, din unitãþile de bolnavi
cronici, care vin în contact re-
spirator cu pacienþii sau asi-
staþii. Tot în aceastã categorie
se încadreazã adulþii ºi copiii
rezidenþi în instituþiile de ocro-
tire socialã, precum ºi persoa-
nele care acordã asistenþã me-
dicalã, socialã ºi îngijiri la do-
miciliu celor cu risc înalt, pre-
cum ºi toate persoanele peste
65 ani.

Vaccinarea este contraindi-
catã persoanelor care au febrã

ridicatã sau sunt diagnosticate în
acel moment cu gripã. Acelaºi lu-
cru este valabil ºi pentru femeile
aflate în primul trimestru de sarci-
nã, dar ºi pentru proaspetele mã-
mici. Nici copiii pânã la ºase luni
nu pot fi vaccinaþi deoarece nu au
sistemul imunitar dezvoltat ºi pot
face bronºite sau chiar encefalite,
care pot duce la deces. De aseme-
nea, vaccinul antigripal este con-
traindicat persoanelor care sunt
alergice la ouã, pentru cã acelaºi
tip de proteine sînt incluse în com-
poziþia dozelor.

Cei care nu sunt incluºi în cate-
goriile cu prioritate la vaccinare ºi
intenþioneazã totuºi sã se imunize-
ze vor fi nevoiþi sã cumpere doze-
le necesare. Vaccinul antigripal
poate fi achiziþionat ºi din farma-
cii. În unitãþi se gãseºte doar ser
din import care este adus pe co-
mandã. O dozã de vaccin costã
minimum 35 de lei.

RADU ILICEANU

MOL Romania a lansat cea de-
a patra ediþie a Programului - MOL
Pentru Sãnãtatea Copiilor. În ca-
drul precedentelor ediþii MOL Ro-
mânia a susþinut 53 de proiecte cu
peste 200.000 euro ºi astfel au fost
ajutaþi 5.600 de copii cu nevoi spe-
ciale, din Oltenia fiind finanþat pro-
iectul “ªi noi avem dreptul la ex-
primare”, derulat de Asociaþia
“Peoples in Difficulty” din Craio-
va.  Ediþia actualã a programului
este susþinutã cu sponsorizãri dis-
ponibile ONG-urilor în valoare to-
talã de 300.000 de lei.

Programul “MOL Pentru Sãnã-
tatea Copiilor”, se adreseazã orga-
nizaþiilor non-profit care derulea-

zã proiecte de terapie emoþionalã
sau terapie prin artã pentru copiii
care sunt afectaþi de boli cronice,
suferã de dizabilitãþi sau se aflã în
curs de recuperare dupã afecþiuni
grave.  “În esenþã, prin programul
MOL – Pentru sãnãtatea copiilor
este sprijinitã munca de zi cu zi a
unor echipe complementare, care
luptã alãturi de pãrinþi astfel încât
copiii lor aflaþi în suferinþã sã îºi
amelioreze starea de sãnãtate. Pe
parcursul celor trei ani de existen-
þã a acestui program, MOL Româ-
nia a susþinut 53 de proiecte cu
peste 200.000 euro ºi astfel au fost
ajutaþi 5.600 de
copii cu nevoi

speciale”, declarã reprezentanþii
MOL România.

“Terapia prin artã contribuie
la dezvoltarea personalã”
Lansarea programului a avut

loc la ªcoala Specialã Paºcani, a
cãrei ofertã educaþionalã ºi tera-
peuticã este special conceputã
pentru 133 de elevi cu deficienþe
mintale uºoare, moderate, severe
ºi asociate, copii cu vârste între
7 ºi 17 ani din Paºcani ºi localitãþi
limitrofe.  “Rezultatele programu-
lui MOL - Pentru sãnãtatea copii-
lor organizat de Fundaþia pentru

Comunitate ºi finanþat de MOL
România au fost pozitive, terapia
prin artã contribuind la dezvolta-
rea personalã ºi stimularea auto-
exprimãrii creative a copiilor cu
deficienþã mintalã, precum ºi la
facilitarea integrãrii lor ºcolare,
profesionale ºi sociale”, mai spun
Reprezentanþii MOL România

În cadrul proiectului MOL –
Pentru sãnãtatea copiilor un ONG

poate sã beneficieze de o sumã de
maximum 20.000 lei sub formã de
prefinanþare, pentru un proiect ce
urmeazã sã fie implementat în pe-
rioada 30 noiembrie 2012 – 21 oc-
tombrie 2013. Termenul-limitã de
depunere a cererilor de finanþare
este 2 noiembrie 2012. Cuantumul
total al sponsorizãrilor este de
300.000 lei.

  ALINA DRÃGHICI

Fundaþia Pentru Comunitate este o organizaþie non profit înfiinþatã la
Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoaºterea, solidaritatea,
valorile comunitare, astfel încât lumea noastrã sã devinã mai prietenoa-
sã. Pentru realizarea scopurilor anunþate, Fundaþia sprijinã activitãþi în
domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv ºi de recreaþie.
Sprijinã de asemenea copii ºi tineri în suferinþã, precum ºi acele organi-
zaþii care se ocupã de însãnãtoºirea, de reabilitarea lor.

Grupul MOL este una dintre companiile de top din
Europa Centralã, cu operaþiuni în peste 40 de þãri ºi
32.000 de angajaþi în întreaga lume. MOL are operaþi-
uni de explorare în 11 þãri ºi de producþie în 7 þãri.
Grupul controleazã, de asemenea, cinci rafinãrii ºi douã
unitãþi petrochimice la nivelul managementului inte-
grat al lanþului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia,
Croaþia ºi Italia. Compania deþine o reþea de peste 1.700
de benzinãrii în Europa Centralã ºi de Sud-Est.
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„Evergreen Orchestra” revine
în „Play” cu „Symphonic Rock”

„Smoke on The Water”, „Poi-
son”, „TNT”, „Cocaine”, „Not-
hing Ealse Matters”, „Satisfac-
tion”,  „I  Love Roc k’n’Roll”,
„Smells Like Teen Spirit”, „It’s
My Life”, „Knockin’ on Heaven’s
Door”, „The Wall” şi multe şi cu-
noscute alte piese vor răsuna, din
nou,  în „Café Teatru Play” din
Craiova (strada „C.D. Fortunes-
cu” nr. 18, tel. 0722.21.78.66), cu
prilejul concertului care va fi sus-
ţinut miercuri, 24 octombrie, de
la ora 21.00, de „Evergreen Or-
chestra”. Adică de Bogdan (cla-
pe/saxofon/orchestraţii) , I rina,
Fufu (voce), Epa (chitară solo),
Dorin (c hitară armonie),  Alex
(bas), Cristi (tobe), Geo, Simona

(vioară), Nicoleta (violă) şi Rucsandra (violoncel). Proiectul
„Evergreen”  a fost conceput în urmă cu doi ani de muzicianul
Bogdan Uţă şi a fost prezentat pentru prima dată pe scena Fi-
larmonicii „Oltenia”, debutând cu varianta „Jazz Simfonic”. Au
urmat concerte în cluburi craiovene, precum şi la TVR. Inspi-
rat de recitalurile din străinătate la care a participat, orchestra-
torul Bogdan Uţă a realizat fuziunea între o formaţie de jazz sau
rock şi orchestra simfonică camerală (cvartet de corzi). Pro-
iectele „Rock Simfonic” şi „Jazz Simfonic” cuprind lucrări de
mare  popularitate, ce s-au bucurat de un real succes, primind
numeroase aprecieri, solicitări în rândul tinerilor şi nu numai.

 „GrupArt”
expune la Galeria „Cromatic”

Centrul Judeţean pentru
Conservarea ş i Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj vă
invită mâine, 16 octombrie, ora
18.00, la Galeria de Artă „Cro-
matic”, la vernisajul expoziţiei
„Rădăcini şi aspiraţii”. Îş i
prezintă luc rările membrii
„GrupArt”: Teodora Ciolan,
Antoaneta Cocoş Andreescu,

Minel Dina, Eugen Dumitru, Constantin Enache, Lia Maria
Gaşpar, Alina Găulea, Mihaela Georgescu, Bebică Ghiţă, Flo-
rin Grădinaru, George Lazăr, Benoni Mogoşeanu, Mariana
Montegaza, Liviu Pop, Dan Purcărea, Gabriela Rădulescu,
Veronica Rădulescu, Dan Scurtu şi Robert Strebeli. Invitaţi
sunt Nicolae N. Negulescu – redactor-şef al revistei de cultu-
ră universală „Regatul cuvântului”, lector univ. dr. Viorel Ghe-
nea şi lector univ. dr. Cristinel Trandafir – Facultatea de Ştiin-
ţe Sociale a Universităţii din Craiova, Ionuţ Duşcă – revista
online de cultură „Manifest”.

Proiectul „Cărticica pentru
prichindei şi copii mai măricei” ,
la a III-a ediţie

Secţia pentru Copii şi Ti-
neret a Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”
a lansat pentru preşcolari şi
elevi din clasele primare cea
de-a III-a ediţie a proiectului
„Cărticica pentru prichindei
şi copii mai măricei”. Prima
temă, „Ce frumoasă-i Ludo-
teca!”, le este propusă aces-
tora în săptămâna 15-18  oc-
tombrie. „Bibliotecarele le vor
explica celor mici conceptul

de  ludotecă, le vor face cunoscute condiţiile de înscriere la
bibliotecă, precum şi restul de activităţi pe care le desfăşoară
secţia. Nu vor lipsi joaca, fondul muzical, navigarea pe Inter-
net, dar mai ales foşnetul paginilor de cărţi extrem de frumos
ilustrate”, spun reprezentanţii instituţiei. Oaspeţi vor fi în aces-
te zile copii de la Colegiile Naţionale „Elena Cuza” şi „Carol I”,
Şcolile Gimnaziale „Mircea Eliade” şi „Sfântu Gheorghe”, Gră-
diniţele nr. 23 şi „Dumbrava Minunată”.

Programul cuprinde mai întâi o prezentare cu ti-
tlul „Aspecte ale prezenţei italiene în Romania”, re-
alizată de studenta Andreea Iliescu – anul I, Secţia
română-italiană (astăzi, ora 10.00) şi proiecţia a două
filme documentare: „Italia infinita. Le isole”, cu o
introducere de dott. Marco Oletti, viceconsulul ono-
rific al Italiei la Craiova (mâine, 16 octombrie, ora

Săptămâna limbii italiene în lume

Cu ocazia celei de a XII-a ediţii a Săptămânii Lim-
bii italiene în lume, din perioada 15-21 octombrie a.c.,
cu tema „L’Italia dei Territori, l’Italia del Futuro / Ita-
lia Teritoriilor, Italia Viitorului”, Secţia de Italiană a
Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, So-
cietatea Culturală Româno-Italiană „Dante Alighieri”
– Comitet Local al Societăţii „Dante Alighieri” din
Roma şi Viceconsulatul Italian Onorific din Craiova
organizează, zilele acestea, la Lectoratul Italian al
Universităţii craiovene, o serie de activităţi.

14.00), ş i „Italia inf inita.  Le acque”, cu o introdu-
cere de lec tor univ. dr. Ramona Lazea (miercuri, 17
octombrie, ora 11.00).

De asemenea,  sâmbătă, 20 oc tombrie, ora 10.00,
va avea loc  o sesiune de c omunicări la care vor par-
ticipa prof . Aurelian Velea – Grupul Şcolar Trans-
porturi Auto din Craiova („Italia. Structura geogra-
fică”), prof . Iulia Mănăchescu – Colegiul Agricol
„Dimitrie Petrescu” din Caracal („Italia dialectală
în v iziunea lui Dante Alighieri”), studenţii Andra
Neaţu – anul al II-lea, Secţia engleză-italiană („Ita-
lia.  Structura administrativă”), Velica Ramona Ale-
xandra – anul al III-lea, Secţia engleză-italiană („Evo-
luţia limbii italiene din Cinquecento până în zilele
noastre”), Iovan Cris tina-Elena – anul al III-lea, Sec-
ţia engleză-italiană („Clasificarea dialectală a lim-
bii italiene”) şi Cristina Cebuc – anul al III-lea,
Secţia engleză-italiană („De la limbă la dialect în
italiana contemporană”).

Coordonatorul programului este prof.univ.dr. Ele-
na Pîrvu, prodecan al Facultăţii de Litere a Univer-
sităţii din Craiova, preşedinte executiv al Societăţii
Culturale Româno-Italiene „Dante Alighieri”, Co-
mitet Local al Societăţii „Dante Alighieri” din Roma.

Trupa de balet a Teatrului Naţi-
onal Municipal din Kiev este unul
dintre cele mai performante an-
sambluri de gen din lume. Vestit în
Ucraina, dar şi în întreaga lume,
colectivul a fost fondat în 1980 de
celebrul coregraf din fosta URSS
Vahtang Vronskii, cu numele „Ba-
letul clasic din Kiev”.

Între anii 1989 şi 2005 ansam-
blul a fost condus de marele maes-
tru al baletului ucrainean, laureat al
Premiului „Vatlav Nejinsky”, câşti-
gător al concursurilor internaţiona-
le de balet, recunoscut de Acade-
mia franceză de dans, dar cunos-
cut şi drept „Artist al poporului din
URSS”. Din 2005, Victor Litvinov
a fost numit maestru de balet al an-
samblului uc rainean,  iar
din 2010 colectivul a fost
preluat de maestrul de ba-
let Tatiana Borovik.

Principala ţintă a acti-
vităţii artistice a corpului
de balet – format din pes-
te 60 de dansatori, absol-
venţi ai diferitelor şcoli de

Spectacolul „Lacul Lebedelor”, susţinut de ansamblul de balet cla-
sic al Teatrului Municipal de Operă şi Balet din Kiev, va fi prezentat
pe scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu” vineri, 19 octombrie,
de la ora 19.00, urmând ca pe 25 octombrie să aibă loc în Capitală, la
Sala Palatului. Realizat de Valery Kovtun, după coregrafia clasică a
lui Marius Petipa, spectacolul îi va avea ca solişti pe Natalia Matsak
– prim-solistă a Operei Naţionale din Ucraina, alături de Denys Ne-
dak – prim balerin al Operei Naţionale „T. Chevtchenko” din Kiev.
Luxuriantă, producţia aduce în faţa publicului 45 de balerini în cos-
tume spectaculoase, scenografia aparţinând renumitului Veaceslav
Okunev, iar costumele fiind creaţia Irinei Press.

Baletul „Lacul Lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski,
a avut premiera la Balşoi Teatr din Moscova, pe 4 martie
1877, sub conducerea muzicală a lui Semen Riabov şi
în coregrafia lui Julius Reisinger. Din păcate, publicul
epocii nu era obişnuit cu stilul „simfonic” al unei mu-
zici pentru balet, aşa că nu a înţeles bogăţia partiturii.
La aceasta s-a adăugat şi coregrafia mediocră a lui
Julius Reisigner, ceea ce a făcut ca primele reprezen-

balet din Kiev, Moscova, Sankt
Petersburg şi alte oraşe – este po-
pularizarea şi păstrarea celor mai
renumite balete clasice şi naşterea
unor noi producţii de succes. Re-
pertoriul trupei cuprinde peste 30
de spectacole, dar şi programe de
concert şi recitaluri, printre care
„Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de
nuci”,  „Frumoasa din Pădurea
adormită”, „Giselle”, „La Bayade-
re” şi „Romeo şi Julieta”.

Natalia Matsak este starul bale-
tului ucrainean, câştigătoarea com-
petiţiilor de balet internaţional. Este
premiantă în Competiţia Internaţi-
onală Serge Lifar din Kiev (meda-
lia de argint în 2004), Competiţia
Internaţională de Balet şi coreogra-
fie din Moscova în 2005 (medalia
de bronz). La a VI-a Competiţie In-
ternaţională „Serge Lifar” din apri-
lie 2006, Natalia Matsak a câştigat
medalia de aur. Balerina este invi-
tată permanentă la gala concertu-

lui „Stelele Baletului Mondial”, ală-
turi de cei mai buni artişti din lu-
mea întreagă. Natalia Matsak a fost
aplaudată în Japonia, Coreea, Ca-
nada, Portugalia,  Spania, I talia,
Germania şi Mexic.

După c e a obţinut Diploma
Şc olii de Coregrafie din Odesa,
în 2005, Denys Nedak  a fos t ad-
mis în corpul de balet al Operei
Naţionale din Ucraina. A fos t pri-
mul balerin licenţiat la concursu-
rile internaţionale de dans din
Kiev, (Ucraina) ş i Moscova (Ru-
sia). Stăpânirea perfec tă a miş-
cărilor în rolurile clasic e ş i dra-
matice a fost pusă în evidenţă în
reprezentaţii c a „Marc eline”,
„Nunta lui Figaro”,  „Escamillo”,
„Carmen (suita)”; Tybalt în „Ro-
meo şi Julieta”, Sigfrido în „La-
cul Lebedelor”, prinţ în „Schiac-
cianoc i”, Albert în „Giselle”,  prin-
cipele Des ire în „Frumoasa din
Pădurea adormită”.

Biletele pentru spec-
tac olul de la Craiova
sunt disponibile la Agen-
ţia Teatrului Naţional
(tel. 0251.413.677) şi
costă 130 de lei (cate-
goria I), 100 de lei (ca-
tegoria a II-a) şi 80 de
lei (categoria a III-a).

Baletul „Lacul Lebedelor”, cu artişti ucraineni,
pe scena Teatrului Naţional din Craiova

taţii să fie un real eşec. După moartea compozitorului,
la cererea conducerii Teatrului Mariinsky din Sankt Pe-
tersburg, Marius Petipa şi Lev Ivanov au schimbat
coregrafia baletului, iar dirijorul teatrului Mariinsky, Ric-
cardo Drigo, a adus mai multe modificări partiturii. În
noua formă, baletul a avut premiera pe 15 ianuarie 1895
şi a fost un succes. Deşi au mai existat şi alte versiuni,
aceasta este cea reprezentată în mod curent.
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COMENTAR IU

Potrivit cotidianului „Le Mon-
de”, fostul preºedinte al Fran-
þei, Nicolas Sarkozy, ºi fostul
procuror de Nanterre, Phillippe
Curroye, s-au întâlnit de cel pu-
þin opt ori, la date foarte apro-
piate de momentele cheie ale
„afacerii Bettencourt”, deºi
magistratul a negat cã a discu-
tat cazul cu aceste ocazii. Avo-

caþii lui Nicolas Sarkozy ºi Phil-
lippe Curroye n-au putut fi con-
tactaþi vineri de publicaþia men-
þionatã. Cu toate acestea, coti-
dianul francez a obþinut anumi-
te date din ancheta judiciarã a
Parchetului din Bordeaux, care
citeazã diverse întâlniri între
Sarkozy ºi Curroye ºi un oare-
care „Ph. C.” Figureazã pe una

sau alta dintre agendele ex-pre-
ºedintelui, cu menþiunea „sosire
în parc”, pentru garantarea dis-
creþiei întâlnirii. O astfel de în-
tâlnire a avut loc la 12 iunie
2010, la douã zile dupã ce fiul
Lillianei Bettencourt (foto),
Francois Bettencourt Meyers, a
adus la Brigada financiarã înre-
gistrãrile realizate timp de un an
de majordomul mamei sale. O
altã întâlnire este menþionatã la
11 septembrie 2010, atunci când
fostul contabil, Claire Thibout,
a evocat o posibilã finanþare ili-
citã a campaniei lui Nicolas Sar-
kozy, în 2007, cu patru zile îna-
inte de deplasarea în Elveþia a
procurorului de caz, pentru a
cãuta elemente despre o astfel
de finanþare, de unde s-a întors
cu mâna goalã. Agendele, men-
þioneazã cotidianul amintit, ofe-
rã, de asemenea, indicii despre
întâlniri ale lui Phillippe Curro-
ye cu Patrick Ouart ºi Jean
Pierre Picca, doi consilieri pe
justiþie, succesivi, ai lui Nicolas
Sarkozy la Elysee. Phillippe Cur-
roye, aºteptat timp de douã ore,
la 2 octombrie a.c., de doi jude-

cãtori care se ocupã de aface-
rea Bettencourt la Bordeaux, a
fost interogat despre aceastã
coincidenþã. Potrivit „Le Mon-
de”, el a confirmat cã-l cunoaº-
te personal pe Nicolas Sarko-
zy, de mai mulþi ani, ºi „îl vedea
de trei ori pe an, pentru a dis-
cuta teme generale ºi instituþi-
onale” în aceste întâlniri priva-
te. „Nu au existat niciodatã în-
trebãri despre aceastã afacere
în întâlnirile mele cu Nicolas
Sarkozy, Patrick Ouart ºi Jean
Pierre Picca”, a spus judecãto-
rilor Curroye, în prezent avocat,
adãugând: „sã nu vã imaginaþi
cã Nicolas Sarkozy sau Patrick
Ouart mã întrebau despre
aceastã afacere. Gândiþi-vã,
chiar e scandalos. (...) Relaþia
mea cu Nicolas Sarkozy nu s-
a concretizat niciodatã în dis-
cuþii despre aceastã afaceri ºi
Nicolas Sarkozy nu mi-a vor-
bit de finanþarea campaniei
sale”. Numeroºi actori ai do-
sarului estimeazã cã Sarkozy
ar putea fi interogat cât de
curând în aceastã afacere de
cãtre judecãtori.

Afacerea Bettencourt: Sarkozy ºi CurroyeAfacerea Bettencourt: Sarkozy ºi CurroyeAfacerea Bettencourt: Sarkozy ºi CurroyeAfacerea Bettencourt: Sarkozy ºi CurroyeAfacerea Bettencourt: Sarkozy ºi Curroye
s-au întâlnit în mai multe rânduris-au întâlnit în mai multe rânduris-au întâlnit în mai multe rânduris-au întâlnit în mai multe rânduris-au întâlnit în mai multe rânduri

Uniunea Europeanã nu mai
poate primi, pentru moment,
noi state membre, în timp ce
membri existenþi au în conti-
nuare mult de lucru asupra
consolidãrii, declarã preºedin-
tele Bundestagului (camera in-
ferioarã a parlamentului ger-
man), citat ieri de un sãptãmâ-
nal german, relateazã agenþia
Reuters. „Nu cred cã Uniunea
Europeanã este capabilã sã se
extindã în viitorul apropiat”, a
declarat Norbert Lammert, ci-
tat într-un articol publicat de
ziarul „Welt am Sonntag”.
„Avem atât de multe sarcini

Preºedintele Bundestagului cere
suspendarea temporarã a extinderii UE

Directorul general al FMI,
Christine Lagarde, a apreciat
ieri, la Tokyo, cã iniþiativele
anticrizã desfãºurate de
bãncile centrale din þãrile
bogate riscã sã destabilizeze
economiile emergente, prin
crearea de „dezechilibre” ºi
„bule” financiare, transmite
France Presse. „Politicile
monetare permisive pot
provoca fluxuri importante de
capital spre economiile emer-
gente (...) ºi conduce la
formarea unor bule financiare
în preþul anumitor active ºi la
naºterea unor dezechilibre

Acþiunile anumitor bãnci centrale ar
putea destabiliza economiile emergente

financiare”, a declarat Lagar-
de în închiderea adunãrii
anuale a FMI. Pentru a lupta
împotriva încetinirii dezvoltãrii
economice, mai multe bãnci
centrale - Fed în SUA, BCE în
Europa, Banca Japoniei - ºi-au
relaxat politicile monetare,
injectând masiv lichiditãþi ºi
scãzând ratele dobânzilor de
referinþã la niveluri apropiate
de zero. Anumite þãri emer-
gente, precum Brazilia, se tem
cã aceste acþiuni le destabili-
zeazã economia, alimentând
fluxuri speculative în þara lor ºi
întãrindu-le artificial moneda.

urgente de finalizat în termeni
de consolidare a comunitãþii,
încât ar trebui sã nu lãsãm încã
o datã ambiþia sã ia locul sta-
bilizãrii necesare”, a subliniat
el. Lammert a avertizat contra
admiterii Croaþiei prea repede
în UE: „Trebuie sã luãm în se-
rios raportul Comisiei Europe-
ne asupra progreselor, în spe-
cial în lumina experienþelor pe
care le-am avut cu (n.r. – alte
state membre ale UE) Bulga-
ria ºi România. Croaþia nu este
încã, în mod clar, pregãtitã pen-
tru aderare”, a mai declarat pre-
ºedintele Budestag.

Premierul turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, a pledat, sâmbãtã, pentru reforma-
rea Consiliului de Securitate al ONU,
pentru a pune capãt blocajelor în ceea
ce priveºte criza sirianã, din cauza
dreptului de veto folosit de Rusia ºi
China, ºi a apreciat cã lipsa de reacþie a
Consiliului încurajeazã regimul sirian sã
continue crimele, informeazã EFE ºi
AFP. „Consiliul de Securitate al ONU
nu a intervenit în tragedia umanitarã
care se petrece în Siria de 20 de luni, în
ciuda tuturor eforturilor noastre”, a
declarat Erdogan într-o intervenþie pe
care a avut-o la un forum la Istanbul.
„Existã o atitudine care încurajeazã ºi îi
dã undã verde (n.r. - preºedintelui
sirian) lui Assad sã ucidã zeci ºi sute de
oameni în fiecare zi”, a avertizat el. În
opinia ºefului Executivului de la Ankara,
Consiliul de Securitate cade în aceleaºi
greºeli care au permis în anii 90 ai
secolului trecut masacrele din Balcani,
în timpul rãzboaielor de dezintegrare ale
fostei Iugoslavii. „Ce trist este cã ONU

este la fel de neputincioasã cum a fost
ºi acum 20 de ani, când a fost martora
masacrelor a sute de mii de oameni în
Balcani, Bosnia ºi Srebrenica”, a spus
Erdogan.

Premierul turc crede cã prin reforma-
rea Consiliului de
Securitate se va
evita ca „lumea sã
fie la mila acestor
cinci membri”
permanenþi ai orga-
nismului ONU,
format din SUA,
China, Franþa,
Marea Britanie ºi
Rusia.

Opt persoane,
dintre care un copil ºi
douã femei, au fost
ucise sâmbãtã în
explozia unei maºini-
capcanã în apropie-
rea unui fost bastion
al regimului lui

bashar al-Assad, din apropiere de Da-
masc, a anunþat Observatorul sirian
pentru drepturile omului (OSDH), citat
de AFP. „Explozia i-a vizat pe participan-
þii la o manifestaþie antiregim”, a precizat
directorul OSDH, Rami Abdel Rahman.

Premierul turc a cerut reformarea Consiliului de Securitate al ONU

Alegeri legislative în
Muntenegru ºi Lituania

Muntenegrenii au fost chemaþi
ieri la urne pentru desemnarea
membrilor Parlamentului,
coaliþia de stânga, aflatã la
guvernare, fiind favoritã.
Aproximativ 514.000 de alegã-
tori erau aºteptaþi la vot, pentru
desemna 81 de parlamentari.
Dintre cele 13 formaþiuni politice
înscrise în cursa electoralã se
disting coaliþia de la guvernare -
Muntenegru European, formatã
în jurul Partidului Democrat al
Socialiºtilor - ºi opoziþia,
reprezentatã de Frontul Demo-
cratic. Tot ieri s-au deschis
secþiile de votare ºi în Lituania ºi
tot pentru parlament, alegerile
riscând sã conducã la o înfrân-
gere a coaliþiei conservatoare
aflatã la putere de patru ani.
Partidul premierului Andrius
Kubilius, artizanul mãsurilor de
austeritate care au permis ieºirea
þãrii din criza economicã, este
creditat cu doar 12% din intenþii-
le de vot. Formaþiunea social-
democratã a adversarului sãu,
Algirdas Butkevicius, ar obþine,
potrivit sondajelor, circa 23%.

Supravegherea bãncilor
va deveni operaþionalã
dupã un an

Preºedintele Bãncii Centrale
Europene (BCE), Mario
Draghi, a recunoscut sâmbãtã,
la Tokio, cã viitorul mecanism
european de supervizare banca-
rã nu va deveni operaþional
decât dupã „aproximativ un
an”, relateazã France Presse.
Deºi calendarul oficial prevede
lansarea noului organism de
supervizare la 1 ianuarie 2013,
„Aaceasta nu înseamnã cã
(mecanismul) va fi operaþional
la 1 ianuarie”, a adãugat
acesta într-o conferinþã de
presã la Tokio, cu ocazia
adunãrii anuale a FMI ºi
Bãncii Mondiale. Comisia
Europeanã intenþioneazã sã
încredinþeze BCE supervizarea
bancarã a zonei euro, însã
statele membre au divergenþe
asupra capacitãþii de interven-
þie a noului mecanism, Germa-
nia dorind ca instituþiile
financiare mici sã rãmânã sub
monitorizare naþionalã.

Atacuri reciproce între Israel
ºi Palestina

Aviaþia militarã israelianã a
efectuat, sâmbãtã dimineaþã, trei
raiduri aeriene în Fâºia Gaza,
dupã un atac cu rachete care a
vizat, vineri seara, o zonã
rezidenþialã din sudul Israelului.
Avioanele de vânãtoare israelie-
ne „au atacat o locaþie unde se
desfãºurau activitãþi teroriste, în
nordul Fâºiei Gaza ºi alte trei
locaþii teroriste în centrul Fâºiei
Gaza”, precizeazã armata
israelianã. Conform unor surse
palestiniene, raidurile aeriene au
vizat o tabãrã de antrenament a
Brigãzilor Ezzedin al-Qassam,
aripa militarã a Hamas, ºi douã
tabere de refugiaþi din Nusseirat
ºi Al-Bureij, dar nu s-au înregis-
trat victime.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul mena-
jerã, femeie de serviciu
sau bonã. Telefon: 0720/
008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.

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

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

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.

Vând casã ºi mobilã + te-
ren 600 mp cartier Roma-
neºti, strada Aleea Târgu-
lui nr. 26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniº-
te, comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren,
vie, grãdinã, pomi, în Livezi
– Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe, gaz,
apã, canal, curte, 161 mp,
preþ 45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. 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 intra-
vilan 3000mp comuna Re-
dea, judeþul Olt. Telefon:
0768/612.733.
Vând teren extravilan, preþ
12 euro/mp. Telefon 0743/
068.317.
Vând teren central 330 mp,
2 deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren 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 Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
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 car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.

Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri 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
negociabil. 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.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

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.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 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.

Primãria Cârcea, anunþã elaborarea
primei versiuni a planului: PLANULUI
URBANISTIC ZONAL – LOCALITATEA
CÂRCEA – TRUP DN 65 – COMUNA
CÂRCEA – JUDEÞUL DOLJ ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planu-

lui se poate realiza la sediul Agenþiei
Regionale pentru Protecþia Mediului
Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, Craio-
va, judeþul Dolj, la sediul titularului,
Primãria Cârcea, cu sediul în satul
Cârcea, judeþul Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor trans-

mite în scris la sediul Agenþiei Regio-
nale pentru Protecþia Mediului Craiova
în termen de 15 zile calendaristice de
la publicarea anunþului.

DOLJCHIM vinde din stoc piese
de schimb si materiale utilizate
in fostele instalatii de productie.

 Ne puteti contacta la e-mail:
gabriela.argintaru@petrom.com
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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, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp,
ideal pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
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
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.

Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
cu gard beton plus 500 mp
construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 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.
Telefon: 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, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

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

DIVERSE
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.

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).
Telefon: 0743/237.732.
Vând butelie aragaz - 80
lei; pãlãrie fetru nouã 52-55
– 60 lei; covor persan 3/2
grena – 50 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.

Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.

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
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. 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 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tine-
ret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.

Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.

Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând cãrucior pentru 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 loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã
exterioarã  autoturism în
stare excelentã. Telefon:
0749/059.070.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþ i i  bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung aparta-
ment ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot
confortul, preþ nego-
ciabil. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bu-
levardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Înch i r i ez  apar tament
trei camere  G. Enescu.
Telefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în
chiria acceptabilã. Douã
camere la casã 1-2 stu-
denþi .  Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Închiriez apartament 2
camere complet mobilat
(utilat) în Brazda lui No-
vac, zona Simplon, pen-
tru 2 studenþi (studente).
Relaþii la telefon: 0351/
172.213; 0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez garsonierã în
Bucureºti – zona Dristor.
Telefon: 0766/312.443.

Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda lui
Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi
utilitãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensio-
narã sau salariatã, sub 70
de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.

Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon:
0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. 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.
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 pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT
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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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Naþionala Belgiei are, cu siguranþã, un vii-
tor extrem de luminos! Având în Vicent Kom-
pany ºi Thomas Vermaelen, ambii la doar 26
de ani, cei mai vârstnici jucãtori al primului
11 trimis pe „Maracana belgrãdeanã”, „grã-
diniþa” condusã de Marc Wilmots s-a distrat
pur ºi simplu, vineri searã, contra Serbiei,
cãreia i-a administrat un incredibil 3-0.

Pe o ploaie mocãneascã, „plavii” au fost
însã cei care au început mai bine ºi, notând
numai pe cea mai mare din cele trei oportu-
nitãþi venite în primele 10 minute, doar bara
l-a salvat pe Thibaut Courtois, la ºutul lui
Zoran Tosici (2). Odatã scãpaþi de forcing-
ul din debut al gazdelor, belgienii au preluat
încet-încet frâiele partidei, dând întâiul sem-
nal de alarmã prin Christian Benteke (22).
Avertisment neluat în seamã cum s-ar fi
cuvenit de amfitrioni, care aveau sã fie pe-
nalizaþi ulterior (32) de acelaºi Benteke, „vâr-
ful” lui Aston Villa gãsindu-se la capãtul unei
centrãri semnate de Kevin De Bruyne. Ju-
cãtor ce avea sã-ºi treacã ºi el numele pe
lista marcatorilor, la mijlocul pãrþii secunde
(68), când, lansat perfect de Moussa Dem-
bele, nu i-a dat nici o ºansã lui Zeljko Brkici.

Tabela a fost închisã de rezerva Kevin
Mirallas, în prelungiri (90+1), graþie unui
assist venit din partea unui alt jucãtor ce a
început meciul pe bancã, Dries Mertens.

Pentru a înþelege mai bine valoarea ºi ti-

PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA – ETAPA A III-A

nereþea echipei Belgiei, Marc Wilmots a tri-
mis în teren jucãtorii: Courtois (Atl. Madrid,
20 de ani) – Alderweireld (Ajax, 23), Kom-
pany (Man. City, 26), Vermaelen (Arsenal,
26), Verthongen (Tottenham, 25) – Witsel
(Zenit, 23), De Bruyne (Werder, 21), Dem-
bele (Tottenham, 25) – Chadli (Twente, 23),
Hazard (Chelsea, 21) – Benteke (Aston Vil-
la, 21). Au mai intrat Mertens (Anderlecht,
25) ºi Mirallas (Everon, 25). La aceastã par-

tidã a absentat, accidentat, Marouane Fel-
laini (Everton, 25).
„Die Mannschaft”, fãrã milã în Irlanda.
Gest fãrã precedent fãcut de un jucãtor
al gazdelor, la finele „mãcelului”!

Germania îºi cautã deja biletele pentru CM
2014. „Panzerele” au cãlcat în picioare tru-
pa lui Giovanni Trapattoni, Irlanda, chiar la
Dublin (scor 6-1) ºi au punctaj maxim dupã
trei etape. Mai mult, nemþii îºi menþin intact
recordul în deplasare, nepierzând niciodatã
pe teren strãin în preliminariile pentru o Cupã
Mondialã.

Marco Reus, cu o „dublã”, Mesut Ozil,
Miro Klose ºi Toni Kroos, de asemenea de
douã ori, au marcat pentru Germania, în timp
ce golul de onoare al irlandezilor a fost reu-
ºit de Andy Keogh, în prelungirile partidei.
Acesta a oferit, de altfel, imaginea serii în
preliminarii. Dupã ce a înscris, vârful de 26
de ani al lui Millwall a fãcut semnul de time-
out cãtre arbitru, recunoscând, sportiv, su-
perioritatea zdrobitoare a formaþiei lui Joa-
chim Loew. De remarcat ºi reacþia suporte-
rilor, care nu au plecat din tribune pânã la
fluierul de final ºi au aplaudat la scenã des-
chisã reuºita lui Keogh.

Stelari în Primera, la Barcelona, respec-
tiv Atletico, formaþii alãturi de care ocupã
primele locuri ale ierarhiei la egalitate de punc-
te, Leo Messi (foto stânga) ºi Radamel
Falcao (foto dreapta) ºi-au continuat due-
lul de la distanþã ºi în preliminariile pentru
mondialul brazilian, fiecare izbutind câte o
„dublã”, vineri noapte, pentru reprezentati-
vele þãrilor lor. Cronologic, Falcao a mutat

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE SUD – RUNDA A IX-A

La braþ, spre Brazilia!

Show cu Messi ºi Falcao
primul, „El Tigre” înscriind ambele goluri
ale Columbiei (52, 89), în victoria cu 2-0,
împotriva dezamãgirii Paraguay, într-un meci
disputat pe „Estadio Metropolitano Roberto
Melendez” din Barranquilla. Câteva ore mai
târziu, pe teren propriu, la Mendoza, Messi
avea nevoie de mai mult de o orã (66) pen-
tru a perfora poarta Uruguayului lui Ca-
vani ºi Suarez. Pânã la urmã a fost, totuºi,

un succes facil pentru Argentina, 3-0, în-
tre punctele lui Messi, al doilea venit în
minutul 80, insinuându-se reuºita lui Kun
Aguero (75).

În celelalte douã dispute ale rundei, una
în care Venezuela a stat, Ecuador a trecut
cu 3-1 acasã de Chile (Caicedo 33, 57, Cas-
tillo 90+3 / Paredes 25 aut.), iar Bolivia ºi
Peru au terminat la egalitate, 1-1 (Chuma-

cero 51 / Marino 22).
Clasament: 1. Argentina 17p, 2. Co-

lumbia 16p, 3. Ecuador 16p, 4. Uruguay
12p, 5. Chile 12p, 6. Venezuela 11p, 7.
Peru 8p, 8. Bolivia 5p, 9. Paraguay 4p.
Deºi etapa a IX-a, toate reprezentativele
enumerate au câte 8 meciuri, fiecare stând
câte o datã.

Etapa viitoare (marþi noapte): Boli-
via – Uruguay, Venezuela – Ecuador, Pa-
raguay – Peru, Chile – Argentina. Colum-
bia stã.

Primele 4 clasate acced la turneul final,
iar locul 5 va susþine o dublã de baraj cu o
reprezentantã a zonei CONCACAF.

GRUPA A: Serbia – Belgia 0-3 (Ben-
teke 34, De Bruyne 68, Mirallas 90+1), Ma-
cedonia – Croaþia 1-2 (Ibraimi 16 / Corlu-
ka 33, Rakitici 60), Þara G. – Scoþia 2-1
(Bale 81 pen., 88 / Morrison 26).

Clasament: 1. Belgia 7p, 2. Croaþia 7p,
3. Serbia 4p, 4. Þara G. 3p, 5. Scoþia 2p,
6. Macedonia 1p. Mâine: Croaþia – Þara
G., Macedonia – Serbia, Belgia – Scoþia.

GRUPA B: Cehia – Malta 3-1 (Ge-
bre Selassie 34, Pekhart 52, Rezek 67 / Brif-
fa 38), Armenia – Italia 1-3 (Mkhitaryan
27 / Pirlo 11 pen., De Rossi 64, Osvaldo
82), Bulgaria – Danemarca 1-1  (Rangelov
7 / Bendtner 40).

Clasament: 1. Italia 7p, 2. Bulgaria 5p,
3. Cehia 4p (2j), 4. Armenia 3p, 5. Dane-
marca 2p (2j), 6. Malta 0p. Mâine: Cehia –
Bulgaria, Italia – Danemarca.

GRUPA C: Kazahstan – Austria
0-0, I-le Feroe – Suedia 1-2, (Baldvinsson 57
/ Kakaniklici 65, Ibrahimovici 75), Irlanda –
Germania 1-6 (Keogh 90+2 / Reus 32, 40,
Ozil 55 pen., Klose 58, Kroos 61, 83)

Clasament: 1. Germania 9p, 2. Suedia
6p (2j), 3. Irlanda 3p (2j), 4. Austria 1p (2j),
5. Kazahstan 1p, 6. I-le Feroe 0p (2j).
Mâine: I-le Feroe – Irlanda, Austria – Ka-
zahstan, Germania – Suedia.

GRUPA E: Albania – Islanda 1-2
(Cani 29 / Bjarnason 19, G. Sigurdsson 81),
Elveþia – Norvegia 1-1 (Gavranovici 79 /
Hangeland 81), Slovenia – Cipru 2-1 (Ma-
tavz 38, 62 / Aloneftis 83).

Clasament: 1. Elveþia 7p, 2. Islanda 6p,
3. Norvegia 4p, 4. Albania 3p, 5. Cipru 3p,
6. Slovenia 3p. Mâine: Cipru – Norvegia,
Islanda – Elveþia, Albania – Slovenia.

GRUPA F: Rusia – Portugalia 1-0
(Kerjakov 6), Luxemburg – Israel 0-6
(Radi 4, Ben Basat 12, Hemed 27, 73, 90,
Melikson 60).

Clasament: 1. Rusia 9p, 2. Portugalia
6p, 3. Israel 4p, 4. Irlanda N. 1p (2j),
5. Azerbaidjan 1p (2j), 6. Luxemburg 1p.
Mâine: Rusia – Azerbaidjan, Israel – Lu-
xemburg, Portugalia – Irlanda N.

GRUPA G: Liechtenstein – Lituania
0-2 (Cesnauskis 51, 75), Slovacia – Leto-
nia 2-1 (Hamsik 5 pen., Sapara 9 / Verpa-
kovskis 84 pen), Grecia – Bosnia 0-0.

Clasament: 1. Bosnia 7p, 2. Slovacia
7p, 3. Grecia 7p, 4. Lituania 4p, 5. Letonia
0p, 6. Liechtenstein 0p.Mâine: Letonia –
Liechtenstein, Bosnia – Lituania, Slovacia
– Grecia.

GRUPA H: Moldova – Ucraina 0-0,
Anglia – San Marino 5-0 (Rooney 35 pen., 70,
Welbeck 37, 72, Oxladae-Chamberlain 77).

Clasament: 1. Anglia 7p, 2. Muntene-
gru 4p (2j), 3. Polonia 4p (2j), 4. Ucraina
2p (2j), 5. Moldova 1p, 6. San Marino 0p
(2j). Mâine: Ucraina – Muntenegru, San
Marino – Moldova, Polonia – Anglia.

GRUPA I: Finlanda – Georgia 1-1
(Hamalainen 62 / Kashia 57), Belarus – Spa-
nia 0-4 (Jordi Alba 12, Pedro 21, 69, 72).

Clasament: 1. Spania 6p (2j), 2. Franþa
6p (2j), 3. Georgia 4p, 4. Finlanda 1p (2j),
5. Belarus 0p. Mâine: Belarus – Georgia,
Spania – Franþa.

♦ Naþionalele de pe primul loc se
calificã direct la CM, celelalte patru
locuri disponibile urmând sã se decidã
din cele mai bune opt (din nouã) echipe
clasate pe poziþiile secunde, în urma
unor jocuri de baraj.

♦ Grupa D, din care face România,
este inseratã pe larg în pagina 16.

Puºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la BelgradPuºtii belgieni au dat spectacol la Belgrad



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii luni, 15 octombrie 2012
Pagină realizată de COSMIN STAICU

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.

 

De ce s-a impus România la Is-
tanbul vineri seara? În primul rând
pentru că versatul Piţurcă şi-a sur-
clasat tânărul omolog Abdullah
Avci. Românul a declarat că fot-
balul nu are vreo legătură cu lupte-
le istorice dintre otomani şi ţările
române, dar a aplicat
aceeaşi tactică. A pustiit
totul în calea turcilor că-
tre careul nostru şi a dat
lovitura în momentul
prielnic, atunci când ad-
versarul a fost neatent,
labil. În plus, Arda şi ai
săi au părut mai motivaţi
de public decât dinspre
banca tehnică, de unde nu au venit
nici indicaţii tactice eficiente. Abun-
denţa de centrări spre un careu
dominat de masivii Goian, Tamaş
şi Chiricheş şi de unde lipsea gol-
gheterul Burak Yilmaz nu putea să
aducă nimic, chiar dacă şansa le
putea surâde în prelungirile parcă
interminabile ale britanicului Webb.
Turcii nu au fost inspiraţi nici la
alegerea terenului, desemnat pro-
babil din superstiţie, fiindcă acolo
ne-au bătut într-un amical acum 2
ani şi datorită unei presiuni care ar
fi trebuit să-i copleşească pe trico-
lori. Altfel, o suprafaţă de joc care
se dezmembra, pe care mai bine
jonglai decât să driblezi şi să pa-

Turcia – România 0-1
A marcat: Grozav 45.
Turcia: Volkan - Gökhan Gönül, Semih, Ömer Toprak, Hasan Ali -

Mehmet Topal, Emre Belözođlu (Nuri Şahin 81) - Hamit (Erdinc 61), Arda,
Sercan Sararer (Emre Çolak 69) - Umut Bulut. Antrenor: Abdullah Avci.

România: Tătăruşanu - Tamaş, Chiricheş, Goian, Raţ - Pintilii, Bour-
ceanu - Torje, B. Stancu (Mutu 82), Grozav (Cociş 50) - Marica (Chip-
ciu 79). Antrenor: Victor Piţurcă.

Cartonaş galben: Goian 48
Arbitru: Howard Webb (Anglia).

Aferim, Piţi bey!
România

s-a întors cu
toate punctele
de la Istanbul
şi abordează

de pe picior de
egalitate marele
duel cu Olanda
de mâine seară

Preliminariile CM Brazilia 2014, grupa D
Olanda – Andorra 3-0 (Van der Vaart 7, Huntelaar 15, Schaken 50)
Estonia – Ungaria 0-1 (Hajnal 47)
Mâine se joacă meciurile:  România - Olanda, Andorra - Estonia

şi Ungaria-Turcia.

sezi, nu putea decât să ne fie favo-
rabilă. România nu a avut puncte
îndeajuns de slabe pentru a fi spe-
culate de o Turcie deloc inspirată,
fără viteză şi dârzenie. Tătăruşanu
a scos mingile accesibile pe care
le-a avut şi a ieşit când trebuia pe

centrări, Tamaş a jucat mai bine
decât ar fi făcut-o un fundaş dreap-
ta de profesie, Goian şi-a câştigat
toate duelurile şi a acoperit câteva
„aroganţe” ale lui Chiricheş, al că-
rui avânt mai produce uneori şi
emoţii. Raţ s-a plictisit să blocheze
tentativele de centrare şi l-a servit
excelent pe Marica pentru o oca-
zie mare în partea secundă. Piţur-
că l-a scos din schemă pe Lazăr şi
a mers pe omogenitatea cuplului de
închizători Bourceanu-Pintilii, su-
dat de Reghe la Steaua, iar cei doi
au acoperit ideal zona care pregă-
tea blocul defensiv, iar Emre a fost
practic eliminat. Torje nu a mai fost
decisiv, dar s-a sacrificat făcând

„banda” de la un cap la altul şi du-
blându-l în apărare pe Tamaş. Stan-
cu a fost unul dintre ghiaurii-sur-
priză şi a fost atât de util încât Mutu
a prins doar un sfert de oră pe te-
ren, jumătate datorită prelungirilor.
Grozav, o altă apariţie-şoc, a fost

precum numele său
la faza care a decis
meciul, penalizând cu
stângul ieşirea imbe-
cilă a lui Volkan. Ma-
rica a fost printre cei
mai buni tr ic olori,
câş tigând neverosi-
mil de multe dueluri
c u fundaş ii turc i

aflaţi în superioritate numerică
netă şi scoţându-ne din defensivă
cu mingile arestate în zona cen-
trului. De pe bancă putea veni în-
chiderea jocului, însă Cociş nu a
vrut să astupe vocile care-i con-
testă prezenţa printre tr ic olori.
Mutu este singura „victimă” a suc-
cesului de la Istanbul. Deşi a pă-
rut împăcat c u postura, ţinând de
orgoliul său şi reacţiile-i inopina-
te, dacă nu va fi titular cu Olanda
vedeta din Corsic a ar  putea ră-
bufni. Dacă Piţurcă ş tie să nego-
cieze relaţia cu el şi menţină echi-
librul, motivaţia în rândul echipei,
putem miza pe cel puţin un punct
cu Olanda.

Clasament
1. Olanda 3 3 0 0 9-1 9p
2. România 3 3 0 0 7-0 9p
3. Ungaria 3 2 0 1 7-4 6p
4. Turcia 3 1 0 2 3-3 3p
5. Estonia 3 0 0 3 0-6 0p
6. Andorra 3 0 0 3 0-12 0p

Nicio noutate la CS Apă: alt eşec
Şirul înfrângerilor continuă pentru formaţia craio-

veană din Liga a III-a CS Apă Craiova, care nu a acu-
mulat încă vreun punct în clasament. În etapa a 7-a a
seriei a IV-a, craiovenii au pierdut pe teren propriu,
scor 0-2, partida disputată sâmbătă, pe arena „Exten-
siv”, contra Autocataniei Caransebeş, care şi-a asigu-
rat victoria din prima repriză prin golurile marcate de
Opriş şi Vucea. Antrenorul Ionel Luţă a utilizat jucăto-

rii: Grecu – Orban, Chiriţă, Gheorghiţă, Duca – Niţă,
Lupu (62 Stăncuţa), Dreşcă, Răduţ – Cojocaru, Băia
(68 D. Stancu). În celelalte meciuri ale etapei s-au
înregistrat rezultatele: Minerul Motru – Millenium Giar-
mata 0-0,  Minerul Mătăsari – Pandurii II 1-1, Jiul
Rovinari – CS Vladimirescu 3-2, Flacăra Făget – CSM
Vulturii Lugoj 1-0. Flacăra Făget şi Autocatania Ca-
ransebeş conduc seria, ambele cu 14 puncte.

Succese la baschet şi volei
pentru SCM Craiova

După ce au debutat cu succes
în noul campionat, în deplasare,
baschetbaliştii de la SCM Craiova
au câş tigat şi joc ul din runda a
doua, din sala proprie, contra echi-
pei BCM Piteşti, scor 84–73 ( 14–
14, 18–19; 24–21, 28–19. Au ju-
cat pentru formaţia craioveană:
Habus – 8 p, Drăguşin – 6 p, Seals
– 18 p, Dzambic – 17 p, Miskovic
– 17 p şi pe parcurs: Orbeanu – 6
p, Bureau – 10 p, Djurasovic – 2
p. ”Am avut un plus la organizare
’i concentrare pe finalul jocului. Le
mulumesc jucătorilor şi spectato-
rilor pentru atitudinea din teren şi
respectiv din tribune” a declarat
antrenorul Andelko Mandic. În eta-

pa a 5-a a Ligii Naţionale de hand-
bal, echipa feminină SCM Craiova
a pierdut în deplasare, scor 31-25
(17-15), cu CSM Bucureş ti. În
urma acestui joc, formaţia din Bă-
nie a rămas cu 3 puncte pe locul 8.
Au evoluat pentru SCM: Barbu –
Ilie – 5 g ( 1 – 7 m.), Ianaşi – 1 g,
Briscan – 4 g, Gogoriţă – 8 g, Bă-
beanu – 2 g, Florică – 2 g ( 2 – 7
m.), iar ca rezerve: Vlăsceanu, Pă-
tuleanu - 1g, Hamciuc – 1 g, Nicu
şi Dincu. La volei, fetele de la SCM
au câştigat în runda a doua a Divi-
ziei A1 pe teren propriu jocul cu
Unic Piatra Neamţ, scor 3–0 (25–
22, 27–25, 25–9). Au evoluat: Ga-
lan, Bobi, Badea, Pereyra,  Buz,

Vâlcu şi Pristavu ca libero, iar pe
parcurs au intrat: Postea, Smultea
şi Ilina. „Un meci în care am văzut
o cu totul altă faă a echipei noastre,
care s-a luptat pentru fiecare minge
’i care a dovedit că poate să gestio-
neze foarte bine finalurile de set” a
spus antrenorul Mircea Dudaş de-
spre joc. Şi băieţii de la SCM şi-au
adjudecat jocul din etapa a doua,
însă au avut nevoie de un set deci-
siv în deplasare cu CSM Bucureşti.
A fost 3-2 pentru olteni, pe seturi:
27-25, 19-25, 25-20, 23-25, 16-14.
„A fost un meci spectaculos, cu
răsturnări de scor. Puteam să câşti-
găm în 4 seturi dacă eram mai atenţi”
a spus antrenorul Dănuţ Pascu.


