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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

- Şi acum umblă procurorii prin
sate să anchetze referendumul.

- Ce să le faci, Popescule, procu-
ră şi ei probe contra celor 7 milioa-
ne şi jumătate de români.

CAS Dolj
a plătit datoriile
către spitale
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Romexpo
de Romaneşti are

nevoie de încă
3,5 milioane de lei

Niciodată, toamna
nu fu mai urâtă...

Marile dueluri din campania
electorală pentru alegerile
parlamentare

16  şefi de stat
sau de guvern
vor fi prezenţi
la Congresul PPE

Cance larul ge rman, Angela
Merk el, pre şedinte le Comisiei
Europene, Jose Manuel Barro-
so, preşedintele Consiliului Eu-
rope an, He rman Van Rompuy,
precum şi alţi lide ri europeni
sunt aşte ptaţi la Congre sul
PPE de la Bucureşti, care se va
desfăşura pe parcursul a două
zile ,  17-18 octombrie. Congre-
sul Popularilor Europe ni va
aduce astfel în prim plan e for-
turile de a aborda provocările
actuale, cu care se confruntă
cetăţenii e uropeni...

Poliţiş tii din Dăbuleni au fost ne-
voiţi să tragă patru focuri de armă
pe ntru a-l convinge pe un conducă-
tor auto să opre ască maşina,  în
noapte a de  duminică spre  luni. Tâ-
nărul de la volan, în vârstă de  25 de
ani, avea toate motivele să-i evite
pe  oamenii le gii pentru că furase
maşina, era băut,  nu mai ave a pe r-
mis de  conducere  de patru ani şi, în
plus, cu câteva ore  înainte de a fi
prins,  accide ntase o fată din locali-
tate ş i părăs ise  locul faptei.  Poliţiş-
tii l-au reţinut pentru 24 de ore, iar
ieri după-amiază l-au prezentat Par-
chetului de pe  lângă
Jude cătoria Craio-
va, iar apoi instan-
ţei de judecată,  cu
propune re  de are s-
tare pre ventivă pen-
tru 29 de  zile.
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actualitate

$1 EURO ...........................4,5687 ............. 45687
1 lirã sterlinã..........................5,6656.......................56656

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 16 octombrie - max: 26°C - min: 13°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,5248........35248
1 g AUR (preþ în lei).......197,9396......1979396
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Preºedintele PSD, Victor Ponta, a preci-
zat, ieri, cã reuniunea Consiliului Executiv Na-
þional al partidului, care se va desfãºura as-
tãzi, va valida, de principiu, candidaþii for-
maþiunii la alegerile parlamentare, el admiþând
cã, pânã la depunerea listelor, ar mai putea

exista schimbãri. „Pânã în ziua în care depu-
nem listele, s-ar putea sã mai fie o mutare,
douã. Eu vorbesc de aprobarea de principiu
(n.r. - la CExN). Practic, 99% dintre candi-
daþi vor fi cunoscuþi de marþi (n.r. - astãzi).
Miercuri avem lansarea, iar de joi suntem în

campanie cu toþii”, a spus
Ponta. El a arãtat cã, în
aceste condiþii, nu este
nici o problemã legatã de
faptul cã PNL îºi va vali-
da candidaþii dupã lansa-
rea oficialã de miercuri,
de pe Arena Naþionalã.

În debutul ºedinþei
BPN, la care presa a avut
acces, preºedintele PSD
le-a cerut social-democra-
þilor sã se batã fãrã milã
cu pedeliºtii care, potrivit
acestuia, apar din când în
când, ca fantomele trecu-

tului, „prin Roman”, „prin Arad”. „Cer tuturor
în aceastã perioadã unitate deplinã cu partene-
rii noºtri în cadrul USL ºi bãtãlie fãrã milã cu
pedeliºtii care, încã, din când în când, mai apar,
aºa, ca niºte fantome ale trecutului. Am vãzut
cã o fantomã e prin Roman, una e prin Arad.
Nu prea apar ei, cã nu-i lasã sã aparã”, a spus
Ponta, cu referire la Elena Udrea, care va can-
dida pentru un post de deputat la Roman, ºi la
fostul premier Mihai Rãzvan Ungureanu, can-
didat pentru Camera Deputaþilor la Arad. Tot-
odatã, Ponta a salutat, ironic, rezultatele obþi-
nute de Monica Macovei la Comisia de inte-
gritate a PDL, în ceea ce priveºte viitorii can-
didaþi la parlamentare din partea democrat-li-
beralilor. „Nu pot decât sã salut rezultatele
excepþionale ale Comisiei de integritate ale
doamnei Macovei. Au trecut toþi examentul.
Aþi vãzut numai oameni cinstiþi - Videanu, Bla-
ga, Udrea. Bãnuiesc cã o sã treacã ºi Blejnar
cu Duþã de Comisia de integritate a doamnei
Macovei”, a spus Ponta.

99% dintre candidaþii PSD99% dintre candidaþii PSD99% dintre candidaþii PSD99% dintre candidaþii PSD99% dintre candidaþii PSD
vor fi cunoscuþi astãzivor fi cunoscuþi astãzivor fi cunoscuþi astãzivor fi cunoscuþi astãzivor fi cunoscuþi astãzi

PNL a decis începerea
negocierilor cu PNG ºi PNÞCD

Conducerea PNL a decis ieri
începerea negocierilor pentru un
acord politic cu PNG, condus de
George Becali, ºi PNÞCD - aripa
Ciorbea, în contextul alegerilor
parlamentare din decembrie, a
anunþat preºedintele Crin Antonescu.
Potrivit acestuia, dacã discuþiile vor fi
finalizate cu succes, iar PNG va susþine
candidaþii USL, George Becali va
trebui sã se înscrie într-un partid din
USL pentru a candida. Liderul PNL a
spus cã au existat opinii în conducerea
PNL împotriva acestor negocieri, dar
în final decizia a fost luatã în unanimi-
tate. La rândul sãu, preºedintele PSD,
Victor Ponta, a declarat, ieri, cã
George Becali va candida din partea
USL într-un colegiu din Sectorul 6,
acelaºi în care va candida ºi Dan
Diaconescu, aliatul PDL, el afirmând
cã Becali va câºtiga: „Am discutat cu
domnul Antonescu - ºi sãptãmâna
trecutã, am discutat ºi azi – ºi cred cã
este o idee foarte bunã ca domnul
Becali sã candideze din partea
noastrã, exact în colegiul în care va
candida domnul Dan Diaconescu,
care e aliatul PDL”.

Monica Ridzi, candidat la
parlamentare din partea PP-DD

Deputatul Monica Iacob Ridzi,
care a demisionat recent din PDL, s-
a înscris ieri în PP-DD Hunedoara,
ea urmând sã candideze din partea
acestui partid pentru Camera
Deputaþilor în Colegiul 5 din Valea
Jiului, colegiu în care a candidat ºi
la scrutinul precedent. „Prin
alocarea Colegiului uninominal 5,
am finalizat lista cu candidaturi
pentru alegerile din decembrie.
Faptul cã Monica Iacob Ridzi
candideazã în Valea Jiului, în
colegiul în care are ºi domiciliul,
demonstreazã cã noi, cei din PP-DD,
venim în faþa electoratului cu oameni
responsabili, cu experienþã în
politicã ºi care cunosc problemele
Vãii Jiului. Principalul nostru scop
este de a trimite oameni de-ai
locului”, a spus preºedintele PP-DD
Hunedoara, Haralambie Vochiþoiu.

Seceta ar putea afecta ºi culturi-
le de toamnã, cele mai expuse fiind
grâul ºi rapiþa, a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã, ministrul Agri-
culturii, Daniel Constantin. Minis-
trul a afirmat cã instituþia pe care o
conduce pregãteºte în prezent mã-
surile necesare, astfel încât sã pre-
vinã „oarecum” efectul pe care l-ar
putea avea seceta. „Ne gândim în
primul rând la suprafaþa însãmân-
þatã cu rapiþã, ne gândim la ce se va
întâmpla cu zona de însãmânþãri la
grâu. Sper sã nu fie probleme. Deo-
camdatã e devreme sã facem pre-
viziuni, dar lucrurile, aºa cum aratã
astãzi, nu aratã foarte bine”, a spus
Constantin. Ministerul Agriculturii a
anunþat în august cã seceta a afec-
tat în acest an aproximativ 40% din
suprafaþa arabilã a României.

 Ministrul Agriculturii:
Seceta ar putea afecta
ºi culturile de toamnã

Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, cã realocarea de
fonduri pentru funcþionarea în
continuare a statului este în
valoare de 1,3 miliarde lei, el
criticând guvernarea PDL pentru
faptul cã nu a alocat resurse
financiare ºi pentru sfârºitul
acestui an. „Am gãsit bani
pentru cã avem venituri supli-
mentare ºi pentru cã realocãm
din altã parte. Cei de la PDL
închideau România la 1 noiem-
brie”, a spus Ponta. El a precizat
cã rectificarea bugetarã din varã
a avut ca obiect acoperirea
sumelor necesare pentru a da
înapoi banii luaþi ilegal de
Guvernul Boc de la pensionari,
în timp ce acum Ministerul de
Finanþe a cumulat restanþele.

Ponta: Realocãm 1,3
miliarde de lei pentru
funcþionarea statului

„Acum Ministerul de Finanþe a
strâns toate restanþele pe care -
în special Ministerul Sãnãtãþii -
dar vorbim de persoanele cu
dizabilitãþi, autoritãþile locale
care trebuie sã plãteascã însoþi-
torii persoanelor cu dizabilitãþi,
CNADR, acolo unde PDL ºi-a
tot dat contracte ºi a uitat sã le
plãteascã. Asigurãm funcþiona-
rea statului”, a spus premierul.
Acesta a subliniat cã prioritatea
actualã a Guvernului este
identificarea fondurilor pentru
funcþionarea spitalelor, plata unei
pãrþi din pensii ºi activitatea
Ministerului Administraþiei ºi
Internelor, deoarece construcþia
bugetarã nu prevede nici o
resursã pentru ultimele 45 de
zile ale anului.

Tot ieri, ministrul a anunþat cã
statul va lua unele mãsuri, anul vii-
tor, pentru a limita cumpãrãrile de
teren de cãtre strãini, dupã liberali-
zarea pieþei, la 1 ianuarie 2014. „În
momentul de faþã, persoanele fizi-
ce strãine nu au în proprietate teren
în România. Piaþa funciarã se va li-
beraliza de la 1 ianuarie 2014, con-
forma tratatului de aderare pe care
îl avem ºi care este semnat ºi vis-a-
vis de care nu putem face modifi-
cãri”, a spus Daniel Constantin, care
a adãugat cã în 2013 va fi pregãtitã
o agenþie, cel mai probabil Agenþia
Domeniilor Statului, pentru a fi „un
fel de jucãtor pe piaþa funciarã” ºi
care sã dea aviz persoanelor fizice
strãine interesate de achiziþia de te-
renuri în România, dupã modelul
altor state membre.

Deputaþii ºi senatorii se vor reuni astãzi, la ora 10:00, în ºedinþã comunã,
pentru a stabili noua conducere a TVR, au decis, ieri, Birourile Permanente
ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului. ªedinþa de plen reunit în care trebuia
validat Claudiu Sãftoiu în funþia de preºedinte director general al SRTv a fost
suspendatã, marþea trecutã, din lipsã de cvorum. Sãftoiu a fost ales, sãptã-
mâna trecutã, preºedinte al Consiliului de Administraþie al Societãþii Române
de Televiziune (SRTv), ur-
mând ca decizia sã fie supusã
votului plenului Parlamentului
ºi, dacã va fi avizatã favorabil,
Sãftoiu va deveni preºedinte-
director general al TVR. Mem-
brii CA al TVR, validaþi de ple-
nul Parlamentului, au votat în
aceeaºi zi candidaturile lui Clau-
diu Sãftoiu ºi Valentin Nicolau
la preºedinþia CA, alegându-l pe
cel dintâi preºedinte-director
general al TVR. Votul a fost „cu
uºile închise”.

Astãzi se decide noua conducere a TVR

Traficul rutier pe DN 7C - Trans-
fãgãrãºan, în comuna Arefu, jude-
þul Argeº, va fi oprit astãzi, timp de
opt ore, pentru detonarea bolovani-
lor de pe versantul de pe partea
dreaptã a ºoselei, spre Bâlea Lac.
„Se va închide circulaþia rutierã pe
DN 7C - Transfãgãrãºan, pe sec-
torul cuprins între km 69+500 - km
70+800, în comuna Arefu, judeþul
Argeº. Închiderea circulaþiei este
necesarã pentru operaþiunea de de-
tonare a bolovanilor de pe versan-
tul de pe partea dreaptã a drumului
naþional, spre Bâlea Lac, în zona km
70+100. Autovehiculele cu masa
totalã sub 3,5 tone vor putea folosi
urmãtoarea rutã ocolitoare: din DN

Traficul pe Transfãgãrãºan va fi
oprit parþial astãzi

7C, la km 61 pe DJ 704, drum neas-
faltat, apoi intrarea pe DN 7C, la
km 90+500. Accesul autovehicule-
lor mai grele de 3,5 tone este inter-
zis pe sectorul de drum menþionat”,
se aratã într-un comunicat al
CNADNR. Duminicã, traficul ru-
tier pe DN7C - Transfãgãrãºan s-a
desfãºurat îngreunat, alternativ pe
un singur sens, între uzina de apã
ºi Barajul Vidraru, în judeþul Argeº,
dupã ce, din cauza ploii, pe carosa-
bil au ajuns aluviuni de pe versanþi.
Dupã aproximativ douã ore, timp
în care drumarii au acþionat pentru
îndepãrtarea aluviunilor de pe ca-
rosabil, traficul rutier a revenit la
normal.
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Romexpo de Romaneºti, cum a
fost botezatã de fostul primar Antonie
Solomon, care a ºi început lucrarea,
se apropie de sfârºit. Se pare însã cã
lucrarea nu poate fi încheiatã în
condiþiile de pânã acum. Pe site-ul de
licitaþii electronice, Primãria Craiova
a scos la licitaþie lucrãri suplimentare
în valoare de 3,5 milioane de lei. În
aceºti bani intrã mai multe tipuri de
lucrãri, începând cu cele de arhitec-
turã ºi terminând cu cele de infras-
tructurã. Conform documentaþiei
depuse pe SEAP, construcþia are
nevoie de lifturi de mare capacitate,
care trebuie sã fie montate pentru a
transporta marfa cãtre platoul de
expunere, aflat la un etaj superior.

Multifuncþionalul trebuie sã fie dotat
ºi cu un sistem de ventilaþie care se
va gãsi la depozitele de la subsolul
clãdirii.

Cupola de sticlã îºi aºteaptã rândul

Semnul distinctiv al Pavilionului
Expoziþional este cupola. Structura
metalicã a fost confecþionatã în
atelierele Popeci, a fost montatã ºi
mai trebuie sã fie acoperitã cu sticlã.
Ajunsã în aceastã fazã, investiþia s-a
terminat, astfel cã ºi aceastã cupolã
de sticlã a fost trecutã pe lista supli-
mentarã. Tot aici, se mai gãsesc ºi
ferestrele cupolate, care, de aseme-

nea, trebuie sã fie montate pe latura
superioarã a clãdirii. Pe lângã înveli-
toare, Multifuncþionalul mai are
nevoie de o reþea proprie de canaliza-
re pluvialã care, pentru a fi funcþio-
nalã, trebuie sã fie prevãzutã cu o
gurã de scurgere în canalul colector
al oraºului. În lista de investiþii a fost
trecutã ºi amenajarea cãlilor de
acces, în proiect fiind amintitã ºi
realizarea unei parcãri de mare
capacitate, care sã serveascã agenþi-
lor economici care vor expune în
Centrul Multifuncþional.

Condiþii stricte pentru constructori

Lucrãrile de pânã acum au fost
realizate de asocierea de firme SC

Recon SA, SC Romelectro SA ºi SC
Mitliv Exim SRL, prin SC Recon SA -
lider al asocierii. Pentru a prinde
acest nou conrtact, firmele interesate
trebuie sã îndeplineascã mai multe
condiþii. În primul rând, trebuie sã
depunã o garanþie de participare la
licitaþie de 60.000 de lei, apoi sunt
obligate sã îndeplineascã mai multe
condiþii. Cel mai important criteriu
este capacitatea financiarã ºi econo-
micã pe care trebuie sã o dovedeascã
depunând bilanþurile contabile pe
ultimii trei ani. Potrivit datelor
posthaste pe SEAP, municipalitatea
cere ca nivelul minim al cifrei medii

de afaceri globala pe ultimii trei ani
(2009, 2010, 2011) sã fie cel puþin
egal cu 6.900.000 lei (exclusiv TVA),
respectiv 1.527.630,18 euro. De
asemenea, firmele trebuie sã depunã
declaraþii cã nu se aflã în conflicte de
interese cu funcþionarii din Primãria
Craiova, care se ocupã de aceastã
licitaþie ºi cu consilierii municipali din
acest mandat.

Spaþii expoziþionale în interior
ºi în exterior

Dupã ce va fi terminat, în Pavilionul
Expoziþional se vor regãsi 6.765,04
metri pãtraþi spaþii expoziþionale
interioare, 1.183,9 metri pãtraþi spaþii
birouri, un centru de presã, o bursa de
contacte, sãli polivalente. Produsele

vor putea fi depozitate în spaþii tehni-
ce, în suprafaþã de 1.587,87 metri
pãtraþi. În exterior, se vor regãsi, de
asemenea, spaþii de expoziþie în aer
liber, în suprafaþã de 6.512 metri
pãtraþi. Multifuincþionalul va fi încon-
jurat de parcãri ºi spaþii verzi. Potrivit
autoritãþilor locale, infrastructura
destinatã expoziþiilor va adduce ºi 197
de locuri de muncã nou create în
cadrul firmelor gãzduite în structura
de sprijinire a afacerilor. Se presupune
cã realizarea Centrului Multifuncþional
va contribui la dezvoltarea a munici-
piului Craiova ºi a regiunii Sud – Vest
Oltenia prin îmbunãtãþirea infrastruc-
turii de afaceri ºi dezvoltarea mediului
de afaceri la nivel local ºi regional.

LAURA MOÞÎRLICHE

Pe mãsurã ce se apropie de final, Centrul Multifuncþional din
Romaneºti este ºi mai scump. Pentru a putea sã fie terminatã,
construcþia are nevoie de încã o investiþie, de 3,5 milioane de lei,
printre detaliile de execuþie regãsindu-se ºi cupola uriaºã de sticlã.
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de încã 3,5 milioane de leide încã 3,5 milioane de leide încã 3,5 milioane de leide încã 3,5 milioane de leide încã 3,5 milioane de lei

Sistemului de Gospodãrire a
Apelor (SGA) Dolj este condus
începând din 4 octombrie 2012 de un
nou director, în persoana inginerului
Florinel Stancu, acesta fiind numit
prin decizie de catre conducerea
Administratiei Bazinale de Apã Jiu.

În vârstã de 45 de ani, Florinel
Stancu absolvit Facultatea de Meca-

Florinel Stancu, noul
director SGA Dolj

nicã din Craiova în 1993 ºi Masterul
în Afaceri Internaþionale.  Pânã a fi
numit director la S.G.A Dolj, Stancu
a lucrat, pe rând, la Electroputere –
Fabrica de Locomotive pânã în anul
2006 ºi apoi în domeniul asigurãrilor
unde a fost administrator ºi inspec-
tor coordonator agenþi.

ALINA DRÃGHICI
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Poliþiºtii din Dãbuleni au fost
anunþaþi, duminicã seara, în jurul
orei 21.00, de cadrele medicale ale
Spitalului Dãbuleni cã la unitatea
sanitarã se prezentase Cornelia Mi-
hai, în vârstã de 23 de ani, din loca-
litate, aceasta declarând cã a fost
victima unui accident de circulaþie.
Fata a spus cã mergea pe jos, pe
marginea pãrþii carosabile, când a
fost lovitã de un autoturism marca
Opel, al cãrui conducãtor auto a
pãrãsit locul faptei, abandonând-
o. În urma verificãrilor fãcute pe
baza datelor oferite de tânãrã, oa-
menii legii au stabilit cã cel care
provocase accidentul era Georgicã
Preduº, în vârstã de 25 de ani, din
Dãbuleni. Între timp, oamenii legii,
mai primiserã o plângere legatã de
furtul unui autoturism care cores-
pundea descrierii celui implicat în
accidentarea fetei, proprietarul ex-
plicându-le oamenilor legii cã ulti-
ma oarã când îºi vãzuse cheile ma-
ºinii era la un bar din localitate,
împreunã cu mai mulþi amici, între
care se afla ºi Georgicã Preduº, cu
care bãuse câteva pahare. Puþin
dupã ora 1.00, un echipaj de la Com-
partimentul Rutier al Poliþiei Dãbu-
leni, aflat în trafic, a observat auto-
turismul despre care li se comuni-
case cã trebuie oprit, i-au fãcut

ºoferului semnale regulamentare
pentru a-l trage pe dreapta, însã
acesta le-a ignorat ºi a cãlcat mai
tare pedala de acceleraþie. Poliþiºtii
au pornit în urmãrirea lui ºi au reu-
ºit sã-l opreascã abia dupã ce au
tras mai multe focuri de armã, fãrã
a-l rãni însã. „În jurul orei 01.15, po-
liþiºti din cadrul Compartimentului
Rutier Dãbuleni l-au depistat, în tra-
fic, pe tânãrul în cauzã ºi, întrucât

nu s-a conformat semnalelor poli-
þiºtilor, s-a procedat la urmãrirea
autoturismului, pentru oprirea aces-
tuia fiind executate patru focuri de
armã.

Din cercetãrile efectuate a rezul-
tat faptul cã, în aceeaºi searã, tâ-
nãrul sustrãsese autoturismul la
volanul cãruia a fost depistat”, ne-
a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de

presã al IPJ Dolj. Preduº a fost în-
cãtuºat ºi dus la sediul subunitãþii
de poliþie, unde, în urma verificãrii
fãcute în baza de date, a reieºit cã
avea permisul de conducere anulat
din anul 2008. Pentru cã tânãrul
emana ºi miros de bãuturi alcooli-
ce, poliþiºtii i-au solicitat sã sufle
în etilotest sau sã meargã la spital
pentru recoltarea probelor biologi-
ce în vederea stabilirii alcoolemiei,
însã bãrbatul a refuzat ambele vari-
ante. În aceste condiþii, pe numele
sãu au fost întocmite acte premer-
gãtoare începerii urmãririi penale
sub aspectul comiterii infracþiuni-
lor de vãtãmare corporalã din cul-
pã, pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea organelor de po-
liþie, conducere fãrã permis, refuz
de recoltare a probelor biologice ºi
furt, dupã cum au mai precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj. Þinând sea-

ma de comportamentul sãu, oame-
nii legii au luat decizia de a-l reþi-
ne pe Georgicã Preduº pentru 24
de ore, astfel cã l-au adus la Cra-
iova, fiind introdus în Centrul de
Reþinere ºi Arestare Preventivã al
IPJ Dolj. Aici a avut toatã noaptea
la dispoziþie ca sã se trezeascã, iar
ieri, în jurul prânzului, a fost pre-
zentat Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova pentru a fi au-
diat de procurorul de caz. În urma
audierii, s-a luat decizia prezentã-
rii acestuia în faþa magistraþilor
Judecãtoriei Craiova cu propune-
re de arestare preventivã pentru
29 de zile. În ceea ce o priveºte pe
victima sa, tânãra de 23 de ani a
primit îngrijirile necesare în spital,
apoi a plecat acasã, nefiind nece-
sarã internarea ei pentru cã, din
fericire, a scãpat cu leziuni care
nu-i pun viaþa în primejdie.

Poliþiºtii din Dãbuleni au fost nevoiþi sã tragã
patru focuri de armã pentru a-l convinge pe un
conducãtor auto sã opreascã maºina, în noap-
tea de duminicã spre luni. Tânãrul de la volan,
în vârstã de 25 de ani, avea toate motivele sã-i
evite pe oamenii legii pentru cã furase maºina,
era bãut, nu mai avea permis de conducere de

patru ani ºi, în plus, cu câteva ore înainte de a fi
prins, accidentase o fatã din localitate ºi pãrãsi-
se locul faptei. Poliþiºtii l-au reþinut pentru 24 de
ore, iar ieri dupã-amiazã l-au prezentat Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craiova, iar apoi
instanþei de judecatã, cu propunere de arestare
preventivã pentru 29 de zile.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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a provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugit

ªofer oprit cu focuri de armã:

Scandal mare, în noaptea de duminicã spre
luni, pe bulevardul „Nicolae Titulescu”, din
Craiova, la „Groapã”. Locatarii blocului G au
fost treziþi în jurul orei 02.00, de un zgomot pu-
ternic, iar când au ieºit afarã sã vadã ce se în-
tâmplã, au vãzut un BMW care intrase în trei
dintre maºinile parcate în faþa blocului. Dupã
ce ºi-au verificat cu toþii maºinile, proprietarii
celor trei autoturisme avariate de BMW-ul scã-
pat de sub control, au început sã vocifereze, ºi
s-au calmat abia dupã ce Poliþia a ajuns la faþa
locului, oamenii legii stabilind cã la volanul
bolidului era o tânãrã de 21 de ani, Mihaela
Pârvu, din Craiova. În urma cercetãrilor fãcute
a reieºit cã tânãra, care circula pe bulevardul
„Nicolae Titulescu”, nu a adaptat viteza de de-
plasare la condiþiile de drum, carosabilul fiind
alunecos în urma ploii, a pierdut controlul di-
recþiei de mers ºi s-a oprit în parcarea blocului

G, unde a avariat un Opel, un Ford ºi o Dacia
Break, cea din urmã fiind distrusã în proporþie
de peste 70%. Tânãra avea permis de conduce-
re valabil ºi nu era sub influenþa bãuturilor al-
coolice, dupã cum s-a stabilit în urma testãrii
cu etilotestul, însã poliþiºtii au constatat cã avea
asigurarea obligatorie expiratã. „Nici o persoa-
nã nu a fost rãnitã în urma evenimentului rutier,
fiind vorba despre o tamponare în urma cãreia
trei autoturisme au fost avariate, însã tânãra
care l-a provocat a fost sancþionatã cu amendã
în valoare de 1.840 lei pentru lipsa asigurãrii
obligatorii ºi pentru vitezã neadaptatã la con-
diþiile de drum”, a declarat agent principal Amelia
Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Poliþiºtii i-au reþinut tinerei de 21 de ani atât
certificatul, cât ºi plãcuþele de înmatriculare ale
autoturismului, aceasta fiind nevoitã sã achite
„din buzunar”, cheltuielile de reparaþie ale ma-
ºinilor pe care le-a avariat.

O tânãrã de 21 de ani, din Craiova, a fost amendatã de poliþiºti ºi a rãmas fãrã
certificat ºi fãrã plãcuþele cu numerele de înmatriculare ale BMW-ului pe care îl
conducea, dupã ce, în noaptea de duminicã spre luni, a produs o tamponare, pe
bulevardul „Nicolae Titulescu”, din municipiu, în urma cãreia trei autoturisme
au fost serios avariate. Din fericire, nici o persoanã nu a fost rãnitã.

A fãcut praf trei dintr-o loviturã!

Duminicã dupã-amiazã, în jurul orei 16.00,
o patrulã de jandarmi ai IJJ Dolj din cadrul
Grupei de Supraveghere ºi Ordine Publicã
Calafat aflatã în zona centrului civic al munici-
piului Calafat, a fost anunþatã de un localnic
cã a vãzut un tânãr care avea un cuþit la el. În
momentul în care a observat patrula, tânãrul a
luat-o la fugã, urmat de un altul, ambii fiind
însã prinºi de jandarmi. Oamenii legii i-au iden-
tificat, stabilind cã este vorba despre doi mi-
nori, C. M., de 15 ani, cu domiciliul în localita-
tea Cetate, ºi E. A., de 15 ani
cu domiciliul în Calafat, iar în
urma controlului corporal au
gãsit asupra lor, într-o pungã
de plastic, mai multe dulciuri,
suma de 10,6 lei, o cheie de
yalã ºi un card bancar pe nu-
mele T. M., iar în apropriere,
într-o tufã, a fost gãsit ºi cuþi-
tul pe care C. M. îl aruncase.
„În urma verificãrilor efectua-
te s-a stabilit faptul cã, în ju-
rul orei 14.30, tinerii, prin fo-
losirea cheii gãsite asupra lor,
au intrat ºi au sustras dintr-
un magazin, din Calafat, mai
multe dulciuri, în valoare de
aproape 200 de lei, precum ºi
suma de 28 de lei, produsele
sustrase fiind împãrþite cu alþi

copii. În plus, C. M. a declarat cã a sustras
din locuinþa unei femei, un card bancar de pe
care a încercat sã scoatã bani, dar nu a reuºit
deoarece nu a cunoscut codul PIN”, au preci-
zat reprezentanþii IJJ Dolj. Bunurile gãsite asu-
pra celor doi minori au fost restituite pãrþilor
vãtãmate, iar pe numele lor au fost întocmite
acte premergãtoare de cercetare pentru comi-
terea infracþiunilor de furt calificat ºi portul
cuþitului, fãrã drept, acestea urmând sã fie îna-
intate Parchetului pentru soluþionare.

Doi minori doljeni, ambii de 15 ani, sunt cercetaþi pentru furt calificat ºi port
fãrã drept al cuþitului, dupã ce au fost prinºi de jandarmii IJJ Dolj, în Calafat, la
scurt timp dupã ce furaserã mai multe dulciuri ºi bani dintr-un magazin ºi un
card bancar din locuinþa unei femei din municipiu.

Minori prinºi dupã ce au spart
un magazin din Calafat
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N-a mai plouat cons istent prin
părţile locului de luni de zile ş i în-
grijorarea chiar a căpătat contur.
Suntem deja la mijlocul lui octom-
brie când, de regulă, ploile de
toamnă c hiar alinau setea pămân-
tului şi îngăduiau c eea ce, prin
Dolj, şi nu numai, se cheamă în-
fiinţarea culturilor de toamnă. Se
însămânţa grâul, nădejdea pâinii
viitoare. Acum, în pofida cerului
plumburiu,  de câteva zile, şi a
unor semnale timide, ploaia se în-
căpăţânează să întârzie, punând
la încercare nervii destul de în-

MIRCEA CANŢĂR

Niciodată, toamna nu fu mai urâtă...
tinşi ai oamenilor. Totul e uscat
pe întinsa câmpie a Doljului.  În-
cât, în pofida oricărei imagini idi-
lice,  niciodată toamna nu fu par-
că mai urâtă. Mulţi producători
agricoli sunt în cumpănă. Într-o
provincie,  o unitate geografică
distinctă, există o armonie lăun-
trică ireductibilă. Forţa ec onomi-
că a zonei stă, de altfel, în armo-
nia ei, în echilibrul ei, în disponi-
bilitatea de a se îngrijora atunci
când apar derapaje nefireşti. Mă
obsedează ideea că vremea fru-
moasă, calmă, uneori însorită,

instalată la nevreme,  e urâtă. Nu
e timpul zilelor senine. Acum ar
fi nevoie de ploaie. Şi vremea, aşa
cum se arată, e o inadecvare a
naturii. Acest anotimp imoral prin
sărăcia de precipitaţii absolut vi-
tale, care să domolească setea
pământului şi să oblige firele de
grâu şi orz să se iluzioneze să
răsară, nu se racordează ritmuri-
lor f ireşti. Orice breacking-news
al televiziunilor de ştir i ar trebui
să insereze faptul că întârzie să
plouă. Dacă am fi oameni treji la
cap,  între altele,  asta ne-ar îngri-

jora. Ceea c e observăm este însă
altceva şi preocupările asidue, ca
o deturnare de la realităţile con-
crete, sunt legate de exhibiţia pu-
blică a unui broker, preşedintele
Bursei din Sibiu, Cristian Sima,
care după ce a tuns-o afară, se
spune prin Islanda, lăsând cu bu-
zele umflate credulii ce-i încre-
dinţaseră o căruţă de bani, îi ţine
acum de vorbă prin coresponden-
ţe pe e-mail şi declaraţii televiza-
te, substituind într-un fel toată ne-
bunia prelungită cu privatizarea
Oltchim şi a actorului afacerii,

Dan Diaconescu. Care se vrea
acum votat. Până şi alipirea lui
Gigi Becali la liberali ac um, în
apropierea c ampaniei electorale,
este descântată în neştire. Marea
nepăsare a firii este unul din ma-
rile câştiguri dobândite în ac este
vremuri care, din păcate, nu mai
sunt nicăieri în Europa ce au fost
odinioară. Şi nu excludem, cât de
curând, să devenim chiar obse-
daţi de faptul că nu plouă la timp,
şi toate sunt de-a-ndoaselea, adi-
că împotriva noastră,  a tuturora,
laolaltă, fără nici o deosebire.

Campania politică nu a început încă, însă dis-
cursurile liberalilor de Dolj au devenit enervan-
te, supărătoare prin frecvenţa în spaiul public,
lipsă de retorică şi idei, căci nu au înţeles şi con-
ştientizat că liderul lor, Crin Antonescu, nu mai

Să cumpărăm cu un strop de
sentimentalism, pardon de liberalism!

În momentul de faţă, prin discursuri dis-
parate şi fără coerenţă, liberalii comit o
eroare impardonabilă prin care pierd şi
şansa minimă deţinută, aceea a  transfe-
rului capitalului de imagine dinspre lider
spre partid. Cu un discurs neracordat la
realităţile judeţului, nu prea prietenoase lor,
cu mult tupeul afişat, unii dintre ei, râvni-
tori de prim rang pentru colegiile din Cra-
iova, cred că sunt eligibili de facto, şi co-
mit greşeli ce vor costa alianţa USL la Dolj.

Ionuţ Stroe, căci el reprezintă zgomotul
semantic analizat, lider important în Dolj,
prin propria evaluare, revendicată de la ru-
bedeniile din alianţă, dintre cele mai alese,
pentru că alte fundamentări nu are, a ţinut
la sediul PNL Dolj, în octombrie, mai mul-
te conferinţe de presă în care, arogant şi
zâmbitor, transmitea poporenilor, sfaturi
pentru alegeri şi culmea, prognoze şi ana-
lize economice ”remarcabile” pentru Ro-
mânia anului 2013.

Are convingerea că, astfel, s-a “legiti-
mat” în faţa electoratului de provincie pen-
tru că el a gândit ceea ce numai mintea
unui parlamentar de la centru putea gândi,
şi a trâmbiţat ceea ce numai gura unui ales
al poporului, cei drept venit de pe un neo-
norabil loc 3 pe colegiu, putea glăsui.

Păcat, pentru că nici de data asta, de-
mersul nu i-a ieşit, deşi a fost singurul re-
prezentant al alianţei USL la conferinţa de
presă care anunţa progresul economic în-
trucât ”România va înregistra o creşte-
re economică substanţială în 2013, mai
mare chiar şi decât cea a Poloniei”.

are relevanţă pentru România şi nu mai repre-
zintă decât amintirea unei veri politice ruşinoa-
se, ceea ce strategic în politică, se traduce prin
reinerea, cel puin pentru un timp determinat, de
la declaraii populiste.

 Discursul său sentimentalist,
idiot şi fără noimă, nu a produs
decât consternare şi contradicţii
printre oamenii de provincie care
trăiesc dintr-un salariu minim/
mediu pe economie dar, atenţie!
cunosc că realitatea economiei
prăbuşite nu bate cu ispita finan-
ciară închipuită de Ionuţ Stroe.

Politician conjunctural, Ionuţ
Stroe asumă, în numele alianţei,

îmbunătăţirea parţială a unor indici de creş-
tere economică în România, aclamând
chiar efecte benefice imediate asupra ve-
niturilor bugetarilor, însă nu mai convinge
pe nimeni astăzi, în condiţiile în care, re-
prezentanţii guvernului anunţă oficial o
inflaţie tăioasă de 5,3%, cu mult peste
ţinta de 3,2%, stabilită de către oficialii
BNR, şi se tem de un curs valutar ce va
depăşi pragul critic de 6,0.

Până şi optimiştii încep să nu mai crea-
dă în aplicabilitatea şi eficienţa reforme-
lor economice implementate în România
în ultimii ani, înspre şi pentru binele po-
pulaţiei, ci mai degrabă s-au convins de
asumarea “legală“ a unor contracte one-
roase de către guvernanţi şi de lipsa de
experienţă impardonabilă manifestată în
eşecurile privatizării Oltchim (unde situa-
ţia tinde să devină explozibilă), Hidroe-
lectrica, CFR Marfă, Tarom, Poşta Ro-
mână etc.

Nu mai funcţionează, nici măcar pen-
tru liniştea noastră, dar nici a voastră
domnilor politicieni, teoriile conspiraţio-
niste simandicoase de genul bancherilor
Tothschild sau Grupului Bildersberg, re-
vendicabile în România prin prisma naţi-
onalismului românesc cum că tactica pri-
vatizărilor a fost una  “bine gândită“ de gu-
vernanţi pentru a prelungi interesul FMI
faţă de România, şi a demonstra că şi o
ţară emergentă ar putea induce în eroare
Europa cu privatizări fictive, începute dar
neterminate. Treziţi-vă, căci şi analiştii de
la “Financial Times“, cataloghează Româ-

nia ca având, în luna octombrie, o econo-
mie de frontieră şi nu emergentă.

Convingerea populaţiei că preţul la ali-
mentele de bază, gigacalorie, carburanţi,
servicii, va creşte într-un ritm şi procent
alarmant, este covârşitoare fiind confirma-
tă de realitate, şi, periculoasă prin deter-
minările sale de primă etapă, respectiv mici
revolte sociale de judeţ. Statul român este
slăbit până la epuizare, şi asta reiese şi din
faptul că rezervele internaţionale ale Ro-
mâniei au scăzut cu 1,5 miliarde de lei, de
la 38,5 miliarde de euro în luna aprilie a
acestui an, la 37 miliarde de euro, la sfâr-
şitul lunii septembrie 2012.

 Este o falsă impresie că schimbări mi-
nimale în registrul economico-financiar,
respectiv reîntregiri salariale, şi chiar geo-
politic al României, cu sau fără Băsescu,
mai pot dezamorsa premisele favorabile
ale declanşării unor astfel de mişcări so-
ciale, deocamdate latente.

Pe de altă parte, este  evident ca situa-

ţia economică a României nu se va îmbu-
nătăţi nici măcar în domeniul exporturilor,
căci vizibilitatea statului român nu se va
relansa în condiţiile în care marile puteri
ale Europei nu dau semne de redresare.
Chiar şi în situaţia idilică a unei reveniri
spectaculoase, va fi greu să updatăm căci
economia românească a luat-o de prea mult
timp pe căi greşite.

Oficial nu mai afişăm nici măcar o doză
de optimism, deşi populaţia speră că ale-
gerile parlamentare din decembrie repre-
zintă schimbare şi salarii mărite începând
cu ianuarie 2013.

Poate că, ce se întâmplă în Spania şi
Grecia, ne poate trezi la un moment dat
la realitate, dar nu în sensul de a fi vio-
lenţi, a ocupa ministere sau a sfida im-
portanţi lideri europeni, ci de a înţelege
că, în 2013, lucrurile în economia româ-
nească se vor complica substanţial pen-
tru că accizele se vor calcula la un curs
cu 5% mai mare decât în 2011, iar in-
vestiţiile străine în România vor fi din
ce în ce mai puţine şi deloc profitabile
pentru statul român.  

În ziua în care analiştii economici şi
politici europeni vorbesc despre: reca-
pitalizarea sistemului bancar din Spania,
şi nu numai, sub strictă supraveghere
financiară, cedarea suveranităţii popoa-
relor, pericolul unui nou război econo-
mic, fără precedent, între SUA şi Ru-
sia, urmare a dezvoltării fulminante a
extracţiei gazelor de şist şi schimbarea
radicală a pieţelor energetice mondiale
şi a situaţiei geopolitice globale de la
Wahington, Moscova, Beijing, să reite-
rezi naivităţi de genul Ionuţ Stroe pri-

vind creşterea fără precedent a unei eco-
nomii deja prăbuşite căreia i se face re-
suscitare doar pentru a mai scuipa salarii
şi pensii lunare, este o eroare politică im-
pardonabilă pentru alianţa USL, chiar dacă
este asezonată cu mult sentimentalism şi
falsitate.

 MIHAELA ENE
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Antonie Solomon versus Mãrini-
cã Dincã?

Pentru cele cinci locuri, din Se-
natul României, lupta va fi una fier-
binte, ºi va începe din Craiova unde
pe Colegiul 1 se pare cã marea
bãtãlie va fi datã între Mãrinicã
Dincã, preºedintele PDL Craiova,
ºi fost candidat din partea acestui
partid la funcþia de primar, unde a
fãcut un scor neaºteptat de bun,
ºi fostul primar al Craiovei Anto-
nie Solomon. Se ºtie cã Mãrini-
cã Dincã nu este în cele mai bune
ralþaii cu Antonie Solomon. Din
partea USL, pe acest colegiu va
fi desemnat un liberal.  Dacã va
fi unul de calibru, atunci lupta se
va da în trei, pentru cã cel de la
USL va beneficia ºi de ajutorul
primarului Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu.
Mihai Fior ºi Dan Cherciu
candidaþi pe Colegiul 2
Craiova Senat

Lucrurile devin ºi mai interesan-
te pe Colegiul 2 Senat Craiova,

Singurul partid care ºi-a anunþat
candidaþii la alegerile parlamentare,
din 9 decembrie a.c.,  este PSD Dolj.
PDL Dolj a lãsat impresia la un mo-
ment dat cã a finalizat lista, dar se
pare cã încã se mai lucreazã la ea.
Liberalii nu au fãcut nici ei publice
numele care vor ocupa cele trei cole-
gii pe care nu au parlamentari în func-

þie, deºi, miercuri, 17 octombrie a.c.,
va avea loc lansarea la nivel naþio-
nal, la Bucureºti, pe Naþional Arena.
La PP-DD Dolj sunt vehiculate câte-
va nume grele, inclusiv numele fostu-
lui primar Antonie Solomon, al expre-
fectului Eugen Georgescu sau al lui
Gigi Neþoiu. Însã deocamdatã toate
acestea sunt la nivel de zvonuri.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

unde PDL îl aruncã în luptã pe
consilierul local, Dan Cherciu, iar
PSD Dolj pe secretarul de stat în
MAI, Mihai Fifor, preºedintele
PSD Craiova. Dan Cherciu a de-
clarat cã are tot respectul pentru
Mihai Fifor, cã este conºtient cã
va fi greu, dar cã îi plac pro-
vocãrile : ”Vreau sã vã spun
cã am tot respectul pentru
domnul Mihai Fifor. Va fi cea
mi grea bãtãlie având în ve-
dere cã va avea în spate tot
sprijinul organizaþiei, inclusiv
pe cel al domnului Ion  Prio-
teasa. Dar îmi plac provocã-
rile”. Mihai Fifor considerã cã
aceastã candidaturã este lega-
tã de craioveni, ºi de proble-
mele acestora care pot fi re-
zolvate, ºi nu de o competiþie
între niºte persoane, care re-
prezintã un partid sau altul:
”Eu consider cã nu intru într-
o competiþie. Candidatura mea
are de a face cu o singurã idee:
aceea de a deservi cetãþenii
Colegiului 2 Senat în care voi
candida, de a le face cunos-

cute problemele, pe
care le cunosc foarte
bine, dupã mai bine de
doi ani de dialog cu oa-
menii ºi, pe cât posibil,
de a mã bate pentru a le
rezolva. Mã onoreazã
faptul cã pot intra în
aceastã cursã ºi sper din
toatã inima sã nu-i deza-
mãgesc vreodatã pe cei
care îmi vor acorda în-
crederea. Restul contea-
zã mai puþin. Important
e sã reuºim sã construim
împreunã pentru Craio-
va ºi pentru craioveni în
anii ce vin. Aceasta este

marea provocare pentru mine ºi
pentru echipa din care fac parte.
Iar dacã vom reuºi, va fi victoria
cetãþenilor împotriva tuturor celor
care i-au umilit ºi batjocorit în ul-
timii ani, o victorie pentru care ne
vom bate în fiecare zi cu tot ce
avem mai bun”.
Nicolae Giugea se vrea senator
peste pesediºtii Petre Petrescu
ºi Claudiu Manda

Pentru Colegiu 3 Cetate-Filiaºi
se va bate Florea Voinea, zis
”Icã”, ºi fostul prefect de Dolj,
Nicolae Giugea. Va fi ºi aceasta o
confruntare de urmãrit, dar este
greu de crezut cã Nicolae Giugea
va reuºi sã câºtige, þinând cont cã
vorbim de un Colegiu pesedist. Pe
Colegiu 4 Calafat-Bãileºti, actua-
lul senator Mario Ovidiu Oprea se
va duela cu pedelistul Marcel Mar-
cea. ”Eu sunt tipul de candidat
care nu îºi subestimeazã contra-
candidaþii. ªi dacã din partea PDL

va fi domnul Marcel Marcea nu îl
voi subestima nici pe dumnealui.
Sunt convins cã va fi prezent, îºi
va face campanie electoralã. Dar
nu am emoþii. Eu îmi doresc sã
câºtig acest Colegiu 4 cu peste
50% plus unu, ºi sunt convins cã
voi reuºi, pentru cã îl cunosc foar-
te bine, ºtiu comunã cu comunã,
sat cu sat, iar acesta este un mare
avantaj pe care îl am în faþa con-
tracandidaþilor”, a declarat sena-
torul liberal, Mario Ovidiu Oprea.
Pentru Colegiul 5 Segarcea-Dã-
buleni cei de la PDL nu au stabilit
încã un candidat, însã existã zvo-
nuri cã din partea PP-DD va intra

în cursã un alt fost prefect, Eu-
gen Georgescu. Este greu de cre-
zut cã acesta, sau oricine altcine-
va de la PDL Dolj, sau PNÞCD,
pentru cã se pare cã acest cole-
giu le va reveni lor, îi vor pune
probleme lui Mircea Geoanã, can-
didatul susþinut de USL Dolj.
Pentru Colegiile de deputaþi
din Craiova se bat mulþi
candidaþi tineri

Pentru Camera Deputaþilor, la
prima vedere, lucrurile par a fi re-
zolvate, dar nu se ºtie niciodatã.

Cum liberalii ºi pepedediºtii nu
ºi-au anunþat candidaþii, nimic
nu poate fi sigur. Din câte se
ºtie, deocamdatã, din partea
PDL pe Colegiul 1 Craiova Ca-
mera Deputaþilor va candida
Eugen Cãlinoiu, actualul ºef al
Finaþelor doljene, ºi îl va avea
contracandidat pe Mihai Cili-
biu, din partea PP-DD, preºe-
dintele organizaþiei judeþene.
Din partea USL va candida un
liberal. Pe Colegiul 2 Craiova,
social-democraþii îl vor de-
semna cel mai probabil pe Ni-
colae Vasilescu, care a activat
pânã în prezent la Bucureºti,
iar PDL Dolj îl pãstreazã pe ac-
tualul deputat Constantin Das-
cãlu. Liberalul Ionuþ Stroe nu
ºtie cu cine se va confrunta pe
Colegiul 3 Craiova. Dacã pânã
ieri se auzea cã din

partea ARD va candida
un peneþecedist, de ieri
lucrurile nu mai sunt
foarte clare. Este posi-
bil ca trasesitul Floren-
tin Gust sã dea piept, pe
Colegiul 4 Craiova, cu
un candidat PNÞCD.
Fiecare candidat
doreºte sã iasã
onorabil din aceste
alegeri parlamentare

Pentru Petre Petres-
cu va fi o formalitate
câºtigarea Colegiului 5

Filiaºi, acesta având-o contracan-
didatã pe Ileana ªerban, cu care
s-a confruntat ºi în 2009. Oricât
ar încerca Ileana ªerban sã se zba-
tã, toate calculele îl dau câºtigãtor
pe Petre Petrescu. Doar trei pri-
mãrii din tot Colegiul au primari
PDL (Predeºti, Gogoºu ºi Gre-
ceºti), toate celelalte fiind PSD,
PNL, sau UNPR. Poate doar un
candidat ca Gigi Neþoiu, din par-
tea PP-DD, ar putea anima puþin
acest Colegiu, dar emoþii nu îi pot
crea. În aceeaºi situaþie se aflã ºi
Claudiu Manda pe Colegiul 6 Ce-
tate, unde PDL l-a trimis pe fostul
director de la ABA Jiu, Cosmin
Cãlin. Preºedintele PNL, Mihai
Voicu, va trebui sã dea piept cu
fostul director al ANIF, Cornel
Popa, pe Colegiul 7 Calafat, iar pe-
delistul ªtefan Stoica va afla abia
în zilele urmãtoare pe cine va de-
semna PNL drept candidat pe Co-
legiul 8 Bãileºti. Valeriu Zgonea va
candida tot pe Colegiul 9 Segar-
cea, ºi principalul contracandidat
este pedelistul Doru Safta. Ion
Cãlin nu pãrãseºte nici el Colegiul
10 Dãbuleni, ºi o va întâlni în cam-
pania electoralã pe pedelista Veta
Pãsculescu. Aºa cum spuneam,
lupta va fi una încinsã, chiar dacã
unii candidaþii pleacã în cursã de
departe cu prima ºansã, pentru cã
fiecare doreºte sã iasã onorabil din
aceste alegeri.
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Cel de-al 21-lea Congres al
PPE va fi gãzduit de partidele
româneºti PDL ºi UDMR ºi va
avea ca obiective dezbaterea
platformei politice a populari-
lor europeni ºi alegerea unei
noi conduceri. De asemenea,
la Bucureºti va avea loc ºi
Summitul ºefilor de state ºi de
guverne ºi liderilor partidelor
populare, organizat de PPE în
pregãtirea reuniunii Consiliu-
lui European din 18 ºi 19 oc-
tombrie. „PPE nu numai cã are
ambiþia ºi angajamentul de a
aduce “mai multã Europã”,
cetãþenilor, ci, de asemenea,
puterea de a rezista în faþa po-
puliºtiilor ºi demagogilor care
doresc sã distrugã Uniunea
Europeanã. Devotamentul nos-
tru pentru a apãra proiectul eu-
ropean ºi valorile sale, de ase-
menea, ne-a inspirat sã sã ac-
tualizãm “Programul de bazã”
al PPE, care a fost adoptat
iniþial în 1992, la Atena. La
acest Congres se vor alege
noii preºedinþi ai PPE”, a pre-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cancelarul german, Angela Merkel,
preºedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, preºedintele Consi-
liului European, Herman Van Rompuy,
precum ºi alþi lideri europeni sunt aº-
teptaþi la Congresul PPE de la Bucu-
reºti, care se va desfãºura pe parcur-
sul a douã zile,  17-18 octombrie. Con-

gresul Popularilor Europeni va aduce
astfel în prim plan eforturile de a abor-
da provocãrile actuale, cu care se con-
fruntã cetãþenii europeni, în lumina
crizei globale economice continue. Sin-
gurul rãspuns la aceste provocãri este
“mai multã Europã”, aceasta fiind ºi
tema Congresului.

cizat europarlamen-
tarul  Marian Jean
Marinescu, vicepre-
ºedintele  grupului
PPE.

Cancelarul
german,
Angela
Merkel,

aºteptatã la
Bucureºti
Peste  1 .200 de

participanþi din 40 de
þãri au fost invitaþi sã

participe la Congresul de la
Bucureºti, inclusiv cei 16 ºefi
de state sau de guverne ai
PPE: preºedintele Traian Bã-
sescu (România), cancelarul
Angela Merkel (Germa-
nia), premierii Mariano
Rajoy (Spania), Jean-
Claude Juncker  (Lu-
xembourg) ,  Donald
Tusk (Polonia), Fredrik
Reinfeldt (Suedia), Jyr-
ki Katainen (Finlanda),
Viktor Orban (Ungaria),
Enda Kenny (Irlanda),
Valdis Dombrovskis (Le-
tonia), Boiko Borisov
(Bulgaria),  Lawrence
Gonzi (Malta), Andriu
Kubilius (Lituania), Pe-
dro Passos  Coelho
(Portugalia), Janez Jan-
sa (Slovenia) ºi Antonis
Samaras (Grecia). De
asemenea,  a lã tur i  de
aceºtia sunt aºteptaþi sã
participe la Congresul PPE ºi
ºefi de state ºi de guverne ai
familiei populare din þãri ne-

membre UE,
preºedintele Co-
misiei Europene,
Jose  Manuel
Barroso, preºe-
dintele Consiliu-
lui  European,
Herman Van
Rompuy, precum
ºi lideri ai parti-
delor, comisari
europeni, euro-
p a r l a m e n t a r i ,
membri ai parla-
mentelor naþio-
nale, delegaþi din
partidele ºi orga-
nizaþiile membre

PPE, precum ºi alþi oaspeþi in-
ternaþionali.

Mesaj comun :
«Mai multã

Europã»
Pe site-ul Congresului PPE

a fost postat un mesaj comun
de invitare la Congres adre-
sat de preºedintele PPE, Wil-
fried Martens, secretarul ge-
neral Antonio Lopez-Isturiz,
preºedintele PDL, Vasile Bla-
ga ºi  preºedintele UDMR,
Kelemen Hunor. “Ne face o
deosebitã plãcere sã vã invi-
tãm la Congresul Statutar al
Partidului Popular European
(PPE) din 2012, care are loc
pe 17-18 octombrie în Bucu-
reºti ,  România.  Congresul
PPE va evidenþia eforturile

noas t re  neconten i te  de  a
combate provocãrile cu care
se confruntã cetãþenii euro-
peni în contextul actualei cri-
ze economice globale. Singu-
rul rãspuns la aceste provo-
cãri este «Mai multã Europã»,
cum sugereazã ºi tema celui
de-al XXI-lea Congres al nos-
tru. PPE nu are doar ambiþia
ºi obligaþia de a aduce «Mai
multã Europã» cetãþenilor, dar
are ºi forþa de a se opune po-
puliºtilor ºi demagogilor care

doresc distrugerea Uni-
unii Europene. Dãrui-
rea noastrã pentru apã-
rarea proiectului euro-
pean ºi a valorilor sale
ne-a inspirit totodatã sã
revizuim ºi reînnoim
«Programul fundamen-
tal» al PPE, adoptat în
1992  la  Atena .  Mai
mult, delegaþii Congre-
sului nostru de la Bu-
cureºti vor alege noua
Preºedinþie a PPE”, se
aratã în mesajul  co-
mun.

O contribuþie
semnificativã

la agenda
politicã a
Europei

În opinia liderilor PPE eve-
nimentul de la
Bucureº t i  va
contribui sem-
nif icat iv  la
agenda politicã
europeanã din
urmãtorii ani.
Ca partid euro-
pean de centru
dreapta ,  PPE
a parcurs  un
drum lung de la
î n c e p u t u r i l e
sale din 1976 ca
o federaþ ie  a
creºtin-demo-
craþilor. Dupã

36 de ani, PPE include 73 de
part ide creºt in-democrate,
conservatoare ºi populare din
40 de þãri europene ºi a de-
venit în mod evident forþa po-
liticã europeanã cea mai in-
fluentã. PPE are ºefi de Sta-
te ºi de Guverne în 16 þãri
Membre UE ºi în 7 þãri non-
UE, preºedintii Comisiei Eu-
ropene ºi Consiliului Euro-
pean, 13 Membri ai Comisiei
Europene ºi 271 de Membri ai
Parlamentului European. „La
Congresul de la Bucureºti,
PPE va contribui semnifica-
tiv la agenda politicã europea-
nã din anii urmãtori. În acest
moment istoric dificil pentru
continentul nostru PPE va
arãta calea cãtre «Mai multã
Europã»”, precizeazã Marian
Jean Marinescu.

Miercuri, 17 octombrie, vor lua
cuvântul :

Angelino Alfano,  Nicos Anas-
tasiades, Juraj Antal, Lars Barfo-
ed, José Manuel Barroso, Traian 
Bãsescu, Vasile Blaga, Boyko Bo-
rissov, Elmar Brok, Pierferdinan-
do Casini,  Jean-François Cope, 
Joseph Daul, Csaba Domotor, Vlad
Filat, Lawrence Gonzi, Nikola Gru-
evski, Hunor Kelemen, Andrius
Kubilus, Antonio  Lopez-Isturiz,
Wilfried Martens, Angela Merkel,
Riccardo Migliori,  Jean-Claude
Mignon, Doris Pack, Mariano Ra-
joy, Mikheil Saakashvili, Antonis
Samaras, Serzh Sargsyan, Michael
Spindelegger, Donald Tusk,
Rámon Luis Valcarcel Siso, Her-
man Van Rompuy, Steven Vana-
ckere, Bernard Worms.

Joi, 18 octombrie, vor lua cu-
vântul :

Sali Berisha, Valdis Dombrov-
skis, Jan Figel, Suzana Grubjesic,
Walburga Habsburg Douglas, Janez
Jansa, Tomislav Karamarko, Jyrki
Katainen, Enda Kenny, Antonio Lo-
pez-Istorit, Wilfried Martens, Vik-
tor Orban, Pedro Passos Coelho,
Aurelian Pavelescu, Fredrik Rein-
feldt, Urmas Reinsalu, Michael
Schneider, Karel Schwarzenberg,
Erna  Solberg,  Sybrand Van Haer-
sma Buma, Luca  Volonte.
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Conform legislaþiei în vigoare,
Casa de Asigurãri de Sãnãtate este
instituþia care încheie contracte cu
furnizorii de servicii medicale din
asistenþa spitaliceascã þinând cont
de Contractul-cadru ºi de norme-
lor de aplicare ale acestuia, în li-
mita prevederilor bugetare alocate
cu aceastã destinaþie. Anul acesta,
la capitolul credite de angajament,
Casa de Asigurãri de Sãnãtate a
avut prevãzutã suma de

CAS Dolj a plãtitCAS Dolj a plãtitCAS Dolj a plãtitCAS Dolj a plãtitCAS Dolj a plãtit
datoriile cãtre spitaledatoriile cãtre spitaledatoriile cãtre spitaledatoriile cãtre spitaledatoriile cãtre spitale

Dupã ce managerii mai multor spi-
tale doljene s-au plâns cã întâmpinã
mari dificultãþi în plata datoriilor cã-
tre furnizorii de medicamente, Casa
de Asigurãri de Sãnãtate (CAS) a

achitat restanþele pe care le avea
cãtre unitãþile sanitare din judeþ. Ca
de obicei, suma de bani cea mai mare
a revenit Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova.

212.379.000 lei, în timp ce la ca-
pitolul credite bugetare - sumã ce
poate fi plãtitã - este vorba de
213.289.000 lei.
13 spitale doljene
au primit bani

În aceste condiþii, Casa de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj a plãtit da-
toriile cãtre 13 unitãþi sanitare din
judeþ. Banii cei mai mulþi, peste
16 milioane de lei, i-a primit Spi-

talul Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova. De asemenea, restan-
þele au fost achitate ºi cãtre Spi-
talul de Boli Infecþioase „Victor
Babeº” - 1.233.179 de lei, Spita-
lul de Neuropsihiatrie - 1.624.740
de lei, Centrul de Cardiologie -
675.728 de lei, Spitalul Bãileºti -
399.221 lei, Spitalul Calafat -
727.210 lei, Spitalul Filiaºi -
1.017.401 lei, Spitalul Poiana
Mare - 643.261 lei, Spitalul Leam-
na - 148.380 lei, SC ONCOLAB
SRL - 31.462 lei, SC MOGOª
MED SRL - 2.884 lei, SC HIT-
MED SRL - 13.572 lei ºi SC
MEDA SRL - 36.182 de lei.

Cadrul legal conþine, de aseme-
nea, prevederi referitoare la even-
tuale regularizãri, în condiþiile su-
plimentãrii de fonduri bugetare ºi
depãºiri sau nerealizãri ale valori-
lor de contract.

De asemenea, reprezentanþii
Casei de Asigurãri de Sãnãtate Dolj
au anunþat cã vor face, în conti-
nuare, toate demersurile necesare
pentru suplimentarea bugetului alo-
cat, în funcþie de necesitãþi ºi de
solicitãri.

Mai întâi plata datoriilor,
apoi rectificare

De altfel, reprezentanþii Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
au anunþat cã vor analiza situaþia
fiecãrui spital în parte, urmare a
ordonanþei care permite noi anga-
jamente bugetare doar dupã plata
datoriilor. În calcul va fi luat nu-
mãrul de internãri realizate pânã în
luna octombrie, dar ºi estimarea de
cazuri pânã la sfârºitul anului. Abia
apoi, casele judeþene de asigurãri
de sãnãtate vor putea încheia con-
tracte suplimentare pentru asigu-
rarea sumelor necesare decontãrii
serviciilor medicale spitaliceºti.

Dupã ce spitalele au anunþat blo-
carea activitãþii, deficitul în sistem
fiind de 700 de milioane de lei ºi
Ministerul Sãnãtãþii va analiza or-
donanþa de urgenþã care prevede
cã ordonatorii de credite pot face
noi angajamente legale, în limita
prevederilor bugetare aprobate,
numai dupã plata datoriilor.

Oficialii din Ministerul Finanþe-
lor au declarat cã în aproximativ
douã sãptãmâni va fi elaboratã ºi

aprobatã rectificarea bugetului de
stat ºi a bugetului Fondului Naþio-
nal Unic de Asigurãri Sociale de
Sãnãtate, care va avea în vedere ºi
necesitãþile de finanþare suplimen-
tare ale spitalelor.

Ordonanþa de urgenþã nr. 47
pentru modificarea ºi completarea
unor acte normative ºi reglemen-
tarea unor mãsuri fiscal-bugetare
a fost publicatã în Monitorul Ofi-
cial pe data de 6 septembrie a.c.,
ºi prevede cã „ordonatorii de cre-
dite pot face noi angajamente le-
gale, în limita prevederilor bugeta-
re aprobate, numai dupã stingerea
plãþilor restante înregistrate la fi-
nele anului anterior, respectiv a
arieratelor din execuþia anului cu-
rent, cu excepþia celor provenite
din neacordarea sumelor cuvenite
conform contractelor de finanþare
a proiectelor derulate prin progra-
me naþionale”. Ordonanþa are în
vedere ºi spitalele, deficitul buge-
tar din Sãnãtate ajungând la 700
de milioane de lei, fapt ce ar putea
pune în pericol chiar funcþionarea
unitãþilor sanitare.

RADU ILICEANU

Liviu Pop, ministrul delegat pen-
tru Dialog Social, a fost prezent
ieri la Craiova, unde a avut între-
vederi atât cu prefectul de Dolj,
Elena Costea, cât ºi cu primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu.
Ministrul a fãcut apoi o vizitã pe
platforma Uzinei Ford, unde a pur-
tat discuþii cu reprezentanþii patro-
natului, ca de altfel cu toþi marii
angajatori din România, pe tema
proiectului de modificare a Legii
Dialogului Social. “Nu am venit
prin surprindere la Craiova. Aveam
programatã o vizitã la Uzina Ford,
unde voi discuta pe tema dialogu-
lui social ºi era normal sã
trec ºi pe la instituþiile ad-
ministrative. În ceea ce
priveºte discuþiile avute
cu prefectul de Dolj,
acestea au vizat tot tema
dialogului social”, a de-
clarat Liviu Pop. Între-
bat dacã a venit la Craio-
va pentru a media con-
flictul dintre Prefecturã ºi
Primãrie, ministrul dele-
gat pentru Dialog Social
a declarat cã este de pã-
rere cã între cele douã in-
stituþii existã “un dialog
constructiv”: “Aºa trebu-
ie sã se întâmple între ori-
ce primãrie ºi prefectu-

Ministrul delegat pentru Dialog
Social în vizitã la Craiova

rã, sã fie dialog. Exact acum mã
duc ºi la Primãrie pentru cã am o
întâlnire ºi cu doamna primar ºi o
sã întreb dacã nu existã comuni-
care. Chiar o sã o întreb dacã nu
existã dialog între cele douã insti-
tuþii. Am vãzut discuþiile din ulti-
mele zile, ºi declaraþiile preºedin-
telui Camerei Deputaþilor, dar eu
cred cã prin dialog social putem
rezolva situaþia”.

Prefectul de Dolj, a declarat cã
în timpul întrevederii cu ministrul
Liviu Pop, propunerile de modifi-
care a Legii Dialogului social au
fost aduse la cunoºtinþã pãrþilor

interesate. O informare referitoa-
re la discuþiile purtate în cadrul
Consiliului Naþional Tripartit pen-
tru Dialog Social a fost, de ase-
menea, transmisã reprezentanþilor
sindicatelor ºi patronatelor din ju-
deþul Dolj.

Proiectul privind modificarea ºi
completarea Legii nr. 62/2011 pri-
vind dialogul social, prevede ca
principale modificãri: punerea în
concordanþã a prevederilor sale cu
cele ale codului muncii; organiza-
þiile sindicale au dreptul de a-ºi ela-
bora reglementãri proprii, de a-ºi
alege liber reprezentanþii, de a-ºi

organiza gestiunea ºi ac-
tivitatea; în vederea rea-
lizãrii scopului pentru
care sunt constituite, or-
ganizaþiile sindicale au
dreptul sã foloseascã mij-
loace specifice, cum
sunt: negocierile, proce-
durile de soluþionare a li-
tigiilor prin mediere sau
arbitraj, petiþia, pichetul
de protest, mitingul, de-
monstraþia ºi greva, po-
trivit statutelor proprii ºi
în condiþiile prevãzute de
lege; stabilirea instanþei
competente sã soluþione-
ze conflictele de muncã.

ALINA DRÃGHICI

Mai mulþi liceeni din
Craiova au participat duminicã
la un concurs de fotografie,
care a avut ca obiective
principale încurajarea creativi-
tãþii tinerilor ºi dezvoltatea
spiritului de echipã. Ideea

proiectului a apãrut
din nevoia implicãrii
tinerilor în activitãþi de
team-building ºi din
atracþia lor pentru
fotografie.

Cei 37 de concu-
renþi au avut misiunea
de a surprinde 50 de
obiective din Craiova
la care au adãugat
creativitate ºi sponta-
neitatea specificã
vârstei. Juriul, format
din membrii Interact,
a punctat fotografiile
în funcþie de originali-
tate ºi impact. Publi-
cul format din concu-
renþi ºi membrii
Interact, s-a bucurat
de proiecþia imaginilor
în amfiteatrul Cole-
giului Naþional „Elena
Cuza”. Echipa câºti-
gãtoare formatã din

cinci elevi de clasa a X-a au
primit premii constând în
cãrþi ºi rame foto. Toþi
participanþii au plecat acasã
cu diplome ºi o experienþã
ineditã.

ALINA DRÃGHICI

“Fotomaraton”
pentru liceeni craioveni
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„Din Bănie-n toată ţara”  –
spectacol în premieră
al Ansamblului „Maria Tănase”

Ansamblul Folc loric
„Maria Tănase” va prezen-
ta în premieră luni, 29 oc-
tombrie, de la ora 18.00,
în sala Teatrului National
„Marin Sorescu”, specta-
colul „Din Bănie-n toată
ţara”. Vor încânta publi-
cul cunoscuţii interpreţi
Niculina Stoican, Mariana
Ionesc u Căpitănesc u,
Constantin Enceanu, Filu-
ţa Bogdan, Marcu Nico-

lici, Marius Măgureanu, Liliana Popa, Lavinia Bîrsoghe, Ma-
nuela Motocu şi Aneta Şişu. Invitaţi speciali sunt Mioara Veli-
cu, Steliana Sima, Cornelia şi Lupu Rednic şi părintele Cristian
Pomohaci. Spectacolul va fi prezentat de Maria Buză şi Marius
Rizea, alias Floarea şi Gheorghe. Acompaniamentul va fi asi-
gurat de orchestra aflată sub conducerea muzicală a maestru-
lui Nicu Creţu, coregrafia este realizată de maestrul Ionel Ga-
roafă, iar regia artistică îi aparţine lui Constantin Enceanu, tot-
odată director al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”. Bilete-
le se vor pune curând în vânzare la agenţia Teatrului Naţional,
la preţul de 30 de lei.

Ziua Dicţionarului,
la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” –
Mediateca şi American Cor-
ner – sărbătoreşte astăzi Dic-
tionary Day (Ziua Dicţiona-
rului), printr-o activitate ce
se desfăşoară începând cu
ora 12.00,  în Sala „Marin
Sorescu”. Vor participa elevi
de la Şcolile Gimnaziale „Ni-
colae Bălcescu” şi „Alexan-
dru Macedonski”, care vor
vizita o expoziţie de dicţio-
nare, vor audia o scurtă is-
torie a dicţionarului, li se va

prezenta personalitatea lui Noah Webster şi vor participa la un
mini-concurs de căutat cuvinte în dicţionar. Ziua Dicţionaru-
lui în Statele Unite este sărbătorită pe data de 16 octombrie a
fiecărui an, marcând ziua de naştere a lui Noah Webster, con-
siderat tatăl dicţionarului american. Webster a început să scrie
primul dicţionar de engleză americană la vârsta de 43 de ani şi
i-a luat 27 de ani să-l termine. Faţă de dicţionarul englez tradi-
ţional, el conţinea cuvinte americane unice. Obiectivele princi-
pale ale acestei zile sunt de a sublinia importanţa abilităţilor de
folosire a dicţionarului şi de îmbogăţire a vocabularului.

Invitaţie la comedia romantică
„Amélie”

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” – Secţia audio-video vă
invită as tăzi, ora 17.00, să vizionaţi
comedia „Amélie” – o producţie 2001,
în regia lui Jean Pierre Jeunet. „Amélie”
a câştigat patru premii César (pentru
regie, imagine, muzică, decor),  două
premii BAFTA şi cinci nominalizări la
Oscar. „Filmul este o comedie romanti-
că şi are puternice influenţe freecinema -
datorită stilului neconveţional în care
s-a filmat şi dogma prin faptul că spec-
tatorul nu este lăsat să-şi imagineze ni-
mic, acesta primeşte constant informa-
ţii precise de la narator (a cărui voce se
aude în off)”, precizează reprezentanţii
instituţiei. Pe scurt, Amélie este o fran-
ţuzoaică atipică: retrasă, cu mici ciudă-
ţenii personale, dar perfect adorabilă. Ea
se hotărăşte să îi ajute pe cei din jur să

îşi împlinească destinul făcând fapte bune din umbră. În acest
demers al său îşi întâlneşte dragostea.

Festivalul Şanselor Tale –
o nouă ediţie la Craiova

Scopul Festivalului Şanselor Tale este acela de a
promova şi implementa conceptul oficial de „învăţare
pe tot parcursul vieţii”, iar obiectivul principal îl re-
prezintă promovarea programelor de educaţie desti-
nate adulţilor, venind în întâmpinarea nevoilor de pre-
gătire profesională şi personală a fiecărui individ. Eve-
nimentul îşi propune promovarea unui parteneriat ac-
tiv între furnizorii de diverse servicii educaţionale din
aria guvernamentală şi nonguvernamentală.

La nivel local, promotorii oficiali ai Festivalului sunt
aşezăminte de cultură (case de cultură, universităţi
populare, cămine culturale şi centre zonale de educaţia
adulţilor), instituţii de educaţie non-formală cu activi-
tăţi în domeniul educaţiei adulţilor. În Craiova şi judeţul
Dolj, organizatorii şi promotorii oficiali sunt  Casa de
Cultură „Traian Demetrescu”, instituţie de cultură sub-
ordonată Consiliul Local şi Primăriei, şi Centrul Zonal
de Educaţia Adulţilor, care vor iniţia şi dezvolta parte-
neriate cu instituţii din sfera guvernamentală, privată,
cea a societăţii civile şi a autorităţilor locale.

În perioada 5-10 noiembrie, la Cra-
iova se va desfăşura cea de-a XIII-a
ediţie a Săptămânii Educaţiei Permanen-
te – Festivalul Şanselor Tale, care va pro-
mova educaţia adulţilor prin conferin-
ţe, mese rotunde, seminarii referitoare
la ofertele educaţionale, legislaţia Ro-
mâniei şi cea a Uniunii Europene, as-
pecte privind sursele de finanţare eu-
ropene, spectacole de teatru, dans, mu-
zică, expoziţii de  pictură, fotografie,
sculptură, workshopuri etc. Cei intere-
saţi de parteneriate pentru organizarea
de manifestări – care pot avea loc în
spaţii închise sau neconvenţionale (pie-
ţe publice, terenuri de sport, mijloace
de transport în comun, parcuri, centre
comerciale ş.a.) – se pot adresa Casei
de Cultură „Traian Demetrescu”, până
pe data de 29 octombrie.

«În această săptămână pot avea loc târguri ale ofer-
tei de educaţie şi ale locurilor de muncă, zilele porţilor
deschise, conferinţe şi simpozioane, seminarii, atelie-
re de lucru, cursuri experimentale, birouri de ghidare
şi consiliere, concerte, spectacole, expoziţii, concur-
suri etc., ca beneficiari regăsindu-se publicul de toate
vârstele, minorităţile etnice, studenţii, elevii, absolvenţi,
grupurile dezavantajate, specialişti în domeniu educa-
ţiei (formale, non-formale) etc.», a precizat prof. Ale-
xandru Stuparu, managerul Casei de Cultură „Traian
Demetrescu”. Acesta a adăugat că evenimentul este
brand prin decizia nr. 244136 emisă de Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi înregistrată cu nr.
1045939/19/09/2007.

Pentru definitivarea programului şi stabilirea deta-
liilor, cei interesaţi de colaborări sunt rugaţi să se adre-
seze Casei de Cultură, fie la sediul din strada “Traian
Demetrescu” nr.  31, fie la numerele de telefon
0351.41.33.68, 0351.41.33.69, 0723.919.750, fie pe
e-mail: casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com.

Revista „Mozaicul” le propune
liceenilor „Anotimpul poemelor”

«Dorim să răspundem, astfel,
necesităţii tinerilor de a-şi
manifesta creativitatea într-un
cadru organizat de cei mai tineri
redactori ai revistei „Mozaicul”
cu scopul de a facilita interacţiu-
nea dintre generaţii şi a-i atrage
pe elevi către noua literatură, una
apropiată prin formă şi conţinut
de preocupările şi aspiraţiile lor»,
spun organizatorii evenimentului.

Activităţi din cadrul proiectului
„Anotimpul poemelor” vor
debuta joi, 18 octombrie, la
Colegiul Naţional „Carol I”, cu
lansarea volumului de versuri
„Iubita lui Kirilov”, de Aurelian
Zisu, din care vor citi tinerii poeţi
Daniela Micu, Gabriel Nedelea şi
Petrişor Militaru. Vor urma – ca,
de altfel, la toate întâlnirile care
vor avea loc cu elevii – lecturi în
cadrul cenaclului şcolii, urmate
de dezbatere despre rolul lecturii
în formarea personalităţii elevilor,
apoi lansarea volumului „Mic
tratat de estetică sau lumea

În perioada 18-24 octombrie, revista „Mozaicul” şi Editura
„Aius” îşi propun să promoveze literatura de calitate şi edu-
caţia prin cultură, să încurajeze lectura, să stimuleze creativi-
tatea şi să susţină dezvoltarea sensibilităţii estetice a tineri-
lor din liceele craiovene. O fac prin proiectul „Anotimpul po-
emelor”, integrat Zilelor Craiovei, care vizează Colegiile Na-
ţionale „Carol I”, „Elena Cuza”, „Fraţii Buzeşti”, „Ştefan
Velovan” şi Liceul de Artă „Marin Sorescu”.

Pentru liceenii craioveni, revista
„Mozaicul” a lansat şi un concurs
de poezie. Cei mai buni poeţi dintre
elevi vor fi premiaţi prin publicarea
poemelor în revistă, la rubrica „Cei
mai tineri poeţi”, şi vor fi invitaţi să
participe la întâlnirile Cenaclului
„Mozaicul”. Festivitatea de premie-
re va avea loc pe data de 25 octom-
brie, la Primăria Craiova, şi va in-
clude o lectură publică şi momente
artistice realizate de elevi ai Liceu-
lui de Artă „Marin Sorescu”.

văzută estetic”, de Felix Aderca,
prima reeditare la mai bine de opt
decenii de la apariţie, realizată cu
ocazia comemorării scriitorului,
la 50 de ani.

Vineri, 19 octombrie, la
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”
va fi prezentat volumul de versuri
„Încălzirea mâinilor”, de Silviu
Gongonea, iar pe 22 octombrie,
la Colegiul Naţional „Elena
Cuza”, va fi lansată cartea
„Prezenţe angelice în poezia
română”, de Petrişor Militaru.
Următoarea întâlnire în cadrul
proiectului „Anotimpul poeme-
lor” este programată pentru 23
octombrie, la Liceul de Artă
„Marin Sorescu”, unde va fi
lansat volumul de versuri „Peisaj
cu întâlnire”, de Gabriel Nedelea,
iar ultima – pe 24 octombrie, la
Colegiul Naţional „Ştefan Velo-
van”, ai cărui elevi se vor putea
delecta cu „Prezenţe angelice în
poezia română”, de Petrişor
Militaru.
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COMENTAR IU

Alianþa neo-flamandã (NVA),
condusã de liderul sãu Bart De
Wever (foto), prin câºtigarea ale-
gerilor municipale la Anvers, cu
38% din sufragii, a reuºit sã de-
troneze pentru prima datã prima-
rul socialist Patrick Janssens. Bart
De Wever intenþiona ieri sã nego-
cieze un acord care sã-i permitã
sã devinã primar. Cvasiinexistantã
pe scena politicã flamandã la pre-
cedentele alegeri municipale, Alian-

þa neo-flamandã a reuºit sã „prin-
dã” în toatã Flandra. „Noi suntem
noul partid al poporului” a explicat
Bart De Wever, evocând „turnan-
ta istoricã”. NVA, potrivit rezulta-
telor provizorii, ar putea deveni
primul partid în 16 din cele 24 de
districte electorale flamande ºi nã-
zuieºte la o medie regionalã de
30%. În primul sãu discurs, Bart
De Wever, depãºind problemele
locale, s-a adresat partidelor fran-

cofone ºi primului ministru socia-
list, valonul Ellio di Rupo. Pe care
l-a rugat sã-ºi asume responsabili-
tatea angajãrii cu NVA a unor con-
sultãri privind instituirea unui sis-
tem confederal, înaintea alegerilor
legislative de anul viitor, care se
anunþã un alt moment cheie în is-
toria þãrii. „Noi nu putem aºtepta
anul 2014 pentru cã ne gãsim în
faþa unui blocaj. Negocierile sunt
cel mai bun punct de pornire” a
explicat Philip Muyters, ministrul
NVA al guvernului regional fla-
mand. De partea francofonã, lide-
rii acesteia au recunoscut succe-
sul NVA dar ei opineazã cã este
vorba de niºte alegeri locale, cum
a declarat di Rupo. „Negocieri cu
NVA? Noi avem deja încercãri ºi
ele au eºuat”, a adãugat vicepre-
mierul liberal Didier Reynders.
Senator ºi constituþionalist, cen-
tristul Francis Delperee descrie ale-
gerile de duminicã drept „un ape-
ritiv”, care va fi urmat de un plan
de rezistenþã în 2014. ªi în acel
moment chestiunea statului fede-
ral ar putea fi din nou reluatã. Afir-
mând, duminicã seara, cã taxele

Guvernului di Rupo au fost susþi-
nute „de o majoritate flamandã”,
De Wever a dezvãluit o altã axã a
strategiei sale pentru urmãtoarele
luni: el vrea sã demonstreze cã ac-
tuala coaliþie, condusã de un va-
lon, este costisitoare pentru popu-
laþia flamandã ºi ameninþã bunãsta-
rea acesteia. Faptul cã cele trei par-
tide neerlandofone prezente la ni-
velul federal vor încerca sã nege îl
va obliga pe di Rupo sã procedeze
la o nouã operaþiune bugetarã în
sãptãmânile urmãtoare. Sentimen-
tul cã flamanzii nu vor sã plãteascã
pentru valoni ºi Bruxelles existã. Dar
marile reforme socio-economice
sunt necesare, a comentat Didier
Reynders, confirmând astfel cã în
tabãra francofonã nu existã unani-
mitate în privinþa contracarãrii in-
tenþiei de independenþã a flamanzi-
lor. Ceea ce trebuie reþinut în egalã
mãsurã dupã alegerile de duminicã
este faptul cã cele trei partide neer-
landofone prezente în guvernul fe-
deral au rezistat atacului NVA. ªi,
mai mult, ceea ce au realizat au fã-
cut în detrimentul extremei drepte
(Vlaams Belang).

Belgia: Separatiºtii flamanzi se gândescBelgia: Separatiºtii flamanzi se gândescBelgia: Separatiºtii flamanzi se gândescBelgia: Separatiºtii flamanzi se gândescBelgia: Separatiºtii flamanzi se gândesc
deja la alegerile legislativedeja la alegerile legislativedeja la alegerile legislativedeja la alegerile legislativedeja la alegerile legislative

Dublarea numãrului de meserii
accesibile românilor ºi bulgarilor
este „o decizie scandaloasã”, în
condiþiile în care Franþa este afec-
tatã de un ºomaj „în masã”, denun-
þã Marine Le Pen într-un comuni-
cat. „Astfel, Guvernul anticipeazã
cu câteva luni o obligaþie europea-
nã perfect absurdã, acceptatã atât
de cãtre PS (Partidul Socialist, la
putere), cât ºi de cãtre UMP (dreap-
ta, în opoziþie)”, apreciazã ºefa Fron-
tului Naþional (FN) într-un comu-
nicat, postat pe site-ul NationsPres-
se. Ea adaugã cã „plângerile UMP

Guvernul francez, criticat
dupã relaxarea pieþei muncii

pentru români ºi bulgariPremierul britanic, David Came-
ron, a efectuat ieri o vizitã la Edin-
burgh, cu scopul de a parafa un
acord în vederea organizãrii unui re-
ferendum, în 2014, asupra proble-
mei, pe care o considerã „istoricã”,
a independenþei Scoþiei. Cameron,
care se opune acestei independen-
þe, urma sã îl întâlneascã pe pre-
mierul naþionalist scoþian Alex Sal-
mond, care cere ca acest scrutin
sã aibã loc peste doi ani, în toam-
nã. „Cele douã Guverne ale Scoþiei
(Guvernul naþional de la Londra ºi
Guvernul regional de la Edinburgh)
s-au reunit pentru a pune la punct
un referendum care va fi legal, just
ºi hotãrâtor”, a declarat Cameron

Referendum pentru
independenþa Scoþiei

în acest sens sunt foarte ipocrite”.
În opinia lui Le Pen, Franþa va lupta
împotriva ºomajului atunci când va
urmãri „prioritatea naþionalã” ºi „în-
cetând sã se supunã unei ideologii
ultraliberale care utilizaezã imigra-
þia masivã ca mijloc de presiune
asupra muncitorilor”. Accesul la
locuri de muncã pentru români ºi
bulgari a fost extins în Franþa la 291
de meserii, faþã de 150 anterior, în
sectoare în care angajatorii întâm-
pinã dificultãþi la recrutare, potrivit
unei decizii publicate duminicã în
Jurnalul Oficial.

în cursul acestei vizite. „Acest lu-
cru marcheazã începutul unui ca-
pitol important în istoria Scoþiei ºi
permite începerea unei dezbateri
reale. Acest lucru deschide calea
celei mai importante dintre proble-
me, ºi anume (este necesarã) o
Scoþie separatã sau un Regat Unit?
Eu voi pleda cu hotãrâre în favoa-
rea unui regat Unit”, a adãugat lide-
rul conservator, subliniind cã „de-
acum, scoþienilor le revine sã ia o
decizie istoricã. Viitorul Scoþiei de-
pinde de verdictul lor”. Dupã luni
de negocieri între cele douã pãrþi,
acordul de ieri searã urmeazã sã
ofere Parlamentului scoþian puterea
de a organiza consultarea.

Miniºtrii europeni de Externe nu au realizat
un progres real în ceea ce priveºte dosarul siri-
an în cursul unei reuniuni, duminicã searã, cu
omologul lor rus, Serghei Lavrov (foto), au afir-
mat ieri mai mulþi dintre aceºtia. „Am discutat
seara trecutã cu Serghei Lavrov despre Siria
sub toate aspectele. Nu pot sã spun cã am fã-
cut un progres”, a afirmat ieri ministrul brita-
nic de Externe, William Hague, la sosirea sa la
reuniunea de la Luxemburg a miniºtrilor euro-
peni. Potrivit unui diplomat european, întâlni-
rea a durat peste trei ore ºi jumãtate ºi a fost pe
alocuri „foarte durã”. Ministrul rus a criticat
puternic atitudinea europenilor cu privire la Si-
ria ºi sancþiunile autonome ale acestora împo-
triva regimului preºedintelui Bashar al-Assad.
„Pericolul unei situaþii stânjenitoare creºte. ªi
nimeni, inclusiv Rusia, nu are acest interes”, a
avertizat ministrul german de Externe, Guido
Westerwelle. „Este necesar sã-i convingem pe
cei care continuã sã protejeze regimul Assad cã
pericolul unei astfel de situaþii creºte, cã peri-
colul unui rãzboi prin intermediari creºte”, a
insistat el. Uniunea Europeanã se pregãtea, ieri,

sã consolideze încã o datã sancþiunile la adresa
regimului sirian, care are un aliat important în
Moscova. Se aºtepta îngheþarea fondurilor în
cazul a 28 de susþinãtori ai preºedintelui Bashar
al-Assad ºi a douã societãþi, în cadrul celui de-
al 19-lea pachet de sancþiuni.

În paralel, regimul sirian a
fost acuzat de organizaþia non-
guvernamentalã Human Rights
Watch (HRW) cã a utilizat re-
cent bombe cu submuniþie în
apropiere de Maaret al-Nooma-
ne, unde armata luptã împotri-
va rebelilor care încearcã sã îi
blocheze drumul de acces cã-
tre Alep (nord). „Dispreþul Si-
riei faþã de populaþia sa civilã
transpare clar în cadrul cam-
paniei sale aeriene, care inclu-
de în prezent lansarea de bom-
be cu submuniþie asupra unor
zone locuite”, a declarat Steve
Goose, însãrcinat cu armamen-
tul în cadrul HRW, citat într-un

comunicat. Potrivit organizaþiei pentru apãra-
rea drepturilor omului cu sediul la New York,
acest tip de armament a fost utilizat în provin-
ciile Idleb (nord-vest), Alep, Homs (centru),
Lattakia (în zona de coastã) ºi Damasc.

Un nou eºec în negocierile cu Rusia pe problema sirianã

A murit Norodom Sihanouk,
fostul rege al Cambodgiei

În 1941 s-a urcat pe tron. A
abdicat în 1955, a fost ilegal
destituit în 1970 ºi luat prizonier
de khmerii roºii între 1975 ºi
1979, la Phnom Penh. A revenit în
Cambodgia în 1991 ºi, doi ani mai
târziu, s-a urcat pe tron. Fostul
rege al Cambodgiei a murit
duminicã, 14 octombrie, în China,
unde se afla pentru un tratament
medical, dupã ce fusese bãnuit de
un cancer, de diabet ºi hipertensi-
une arterialã. Om politic intere-
sant al secolului trecut, unul
dintre fondatorii miºcãrii de
nealiniere la Bandung, alãturi de
Chou Enlai, Nehru, Nasser ºi
Sukarno, Norodom Sihanouk a
trebuit sã asiste la uciderea a 14
dintre copiii ºi nepoþii sãi de cãtre
khmerii roºii, pânã la evacuarea
sa din Phnom Penh de cãtre un
comandou chinez.

FMI supravegheazã
recapitalizãrii sectorului
bancar din Spania

O misiune a FMI a început ieri,
la Madrid, o vizitã ce va dura pânã
în 26 octombrie ºi care presupune
supravegherea tehnicã a procesu-
lui de recapitalizare a sectorului
bancar spaniol, care are nevoie de
59 de miliarde de euro, dupã cum a
anunþat postul public de televiziu-
ne. Este a doua vizitã de acest fel
fãcutã de reprezentanþii Fondului,
care nu contribuie cu capital la
planul de salvare financiarã
pentru bãncile spaniole, însã îºi
împãrtãºeºte din experienþa în
supravegherea financiarã. La
Madrid lucreazã deja, din luna
august, un tehnician al FMI, care
colaboreazã cu autoritãþile locale.
ªapte bãnci spaniole - jumãtate
dintre cele mai importante 14 ale
þãrii - au nevoie de 59,3 miliarde
de euro pentru a face faþã nevoilor
de capital ale sectorului, dupã cum
au relevat datele prezentate recent
de Banca Spaniei ºi Ministerul
spaniol al Economiei, potrivit
rezultatelor auditului independent
al companiei strãine Oliver Wyman.
UE a aprobat în luna iunie un plan
de salvare financiarã pentru
sectorul bancar spaniol, care are
la dispoziþie suma de 100 de
miliarde de euro.

Cursa pentru alegerile
prezidenþiale din SUA
rãmâne strânsã

Cu trei sãptãmâni înainte de
alegerile prezidenþiale, cursa
pentru Casa Albã între Barack
Obama ºi rivalul sãu republican
Mitt Romney rãmâne strânsã,
preºedintele democrat în exerciþiu
având totuºi un uºor avantaj,
potrivit unui nou sondaj. Ancheta
sociologice ABC News/Washing-
ton Post ce a fost publicatã ieri,
Obama este creditat cu 49% din
voturi, faþã de 46% pentru
Romney, o diferenþã inferioarã
marjei de eroare a sondajului.
Totuºi, Obama conducea cu 51%
faþã de 46% în nouã state-cheie:
Colorado, Florida, Iowa, Nevada,
New Hampshire, Carolina de
Nord, Ohio, Virginia ºi Wisconsin.
Starea de spirit a alegãtorilor
pare sã se fi ameliorat uºor, dar
rãmâne destul de pesimistã.
Potrivit sondajului, numai 42%
din alegãtorii înscriºi intervievaþi
considerã cã þara se îndreaptã în
direcþia bunã.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul menaje-
rã, 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.

Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunã-
tãþiri, cu 3 camere. Tele-
fon: 0724/218.190.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere decoman-
date, îmbunãtãþiri, P/7,
Sara, 1 Mai, stradal. Tele-
fon: 0747/110.887; 0748/
195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.

Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj I, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 came-
re 70 mp Calea Bucureºti,
etaj 2/4. Telefon: 0762/
047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere
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 deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, 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 Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corpo-
ralã M.B.S. din spatele Pri-
mãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.

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.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament Craiova.
Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.

Anunþul tãu!
Titular S.C. AGRICOLA  PADANA SRL anunta
elaborarea primei versiuni a planului: EXTIN-
DERE INTRAVILAN - ZONA INDUSTRIE SI
SERVICII, T77 - P1, P2, P3, P4  - SAT PODARI,
din judetul DOLJ si declansarea etapei de in-
cadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rares, nr. 1, Craiova, judetul Dolj si la sediul
Primariei PODARI, SAT PODARI, judetul DOLJ.
Comentariile si sugestiile  se vor transmite in
scris la sediul ARPM Craiova in termen de 15
zile calendaristice de la prezentul anunt.
COMPLETARE Ordine de Zi A.G.O.A. din 8/
9.11.2012 publicatã în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei partea a IV-a nr. 3813/3.10.2012. S.C.
COREALIS S.A., cu sediul în str. Caracal, nr.
79, camera 25, parter, Craiova, Dolj, la solicita-
rea acþionarului S.C. SIF OLTENIA S.A. cu o
deþinere de 9,148% din capitalul social, în con-
formitate cu prevederile art. 1171 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990 republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, solicitã completarea
ordinii de zi a AGOA cu urmãtoarele puncte: 1.
Aprobarea administrãrii S.C. COREALIS S.A.
Craiova de cãtre un consiliu de administraþie
format din 3 membri, conform art. 9.1. din Ac-
tul Constitutiv al societãþii. 2. Alegerea, prin vot
secret, a membrilor consiliului de administra-
þie. 3. Stabilirea remuneraþiei membrilor consi-
liului de administraþie ºi a duratei mandatului
consiliului de administraþie ales. 4. Aprobarea
încheierii unei poliþe de asigurare pentru rãs-
pundere profesionalã a administratorilor ºi a
nivelului sumei poliþei de asigurare. Data:
10.10.2012, SC COREALIS SA.
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Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren,
vie, grãdinã, pomi, în Livezi
– Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe, gaz,
apã, canal, curte, 161 mp,
preþ 45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon: 0723/
537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON),
negociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.

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

TERENURI
Particular, vând teren in-
travilan 3000mp comuna
Redea, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Telefon
0743/068.317.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Telefon:
0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.

Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deose-
bitã, 5 E/mp,  la 20 km de
Craiova. Telefon 0767/
221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp,
ideal pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.

Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
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.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.

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

DIVERSE
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând aragaz 4 ochiuri, sta-
re foarte bunã, an fabrica-
þie 2008, preþ negociabil.
Telefon: 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 mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun. Te-
lefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã
manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã co-
pil, 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.

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 ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, ex-
cepþional. 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, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. 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 nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. 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. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.

Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare manua-
lã, nou, 1000 RON, nego-
ciabil. 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 maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Te-
lefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi uti-
l i tãþi le. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la stra-
dã. Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.

Spaþiu de închiriat pentru
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.

Comisariatul Regional Pen-
tru Protecþia Consumatorilor
Regiunea Sud – Vest Olte-
nia cu sediul în Craiova, str.
Gh. Chiþu nr. 58, organizea-
zã în data de 29.10.2012,
ora 10.00, proba scrisã ºi în
data de 31.10.2012, ora
14.00 interviul, concurs pen-
tru ocuparea pe perioadã
determinatã, a funcþiei de
execuþie: - Comisar Superi-
or Gradaþia 5 Clasa 59 – la
Comisariatul Regional Pen-
tru Protecþia Consumatorilor
Regiunea Sud – Vest Olte-
nia – Comisariatul Judeþean
pentru Protecþia Consuma-
torilor Dolj. Concursul va
avea loc la sediul CRPCR
S-V Oltenia cu sediul în str.
Gh. Chiþu nr. 58. Condiþiile
specifice pentru participare,
actele care alcãtuiesc dosa-
rele de concurs, precum ºi
bibliografia aferentã sunt afiþ-
ºate la sediul CRPCR S-V
Oltenia. Depunerea dosare-
lor de concurs ºi completa-
rea formuralului de înscrie-
re se va face în termen de 8
zile de la data publicãrii
anunþului (22.10.2012 –
26.10.2012) la sediul
CRPCR S-V Oltenia între
orele 8.30 – 16.00. Selecta-
rea dosarelor se va face din
rândul funcþionarilor publici
din corpul de rezervã. Infor-
maþii suplimentare la telefon:
0251/533.118.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare
diverse. Telefon: 0724/
281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 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

MINERVA
Telefon:

0729/163.266
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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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PRELIMINARII CM
2014 – EUROPA –

ETAPA A IV-A
Astãzi

GRUPA A
Croaþia – Þara G. 21:00
Macedonia – Serbia 21:30
Belgia – Scoþia 21:45
Clasament: 1. Belgia 7p, 2. Croaþia 7p,

3. Serbia 4p, 4. Þara G. 3p, 5. Scoþia 2p, 6.
Macedonia 1p.

GRUPA B
Cehia – Bulgaria 21:00
Italia – Danemarca 21:45
Clasament: 1. Italia 7p, 2. Bulgaria 5p,

3. Cehia 4p (2j), 4. Armenia 3p, 5. Dane-
marca 2p (2j), 6. Malta 0p.

GRUPA C
I-le Feroe – Irlanda 21:00
Austria – Kazahstan 21:35
Germania – Suedia 21:45
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).

GRUPA E
Cipru – Norvegia 21:00
Islanda – Elveþia 21:30
Albania – Slovenia 21:45
Clasament: 1. Elveþia 7p, 2. Islanda 6p,

3. Norvegia 4p, 4. Albania 3p, 5. Cipru 3p,
6. Slovenia 3p.

GRUPA F
Rusia – Azerbaidjan 18:00
Israel – Luxemburg 19:00
Portugalia – Irlanda N. 22:45
Clasament: 1. Rusia 9p, 2. Portugalia 6p,

3. Israel 4p, 4. Irlanda N. 1p (2j), 5. Azer-
baidjan 1p (2j), 6. Luxemburg 1p.

GRUPA G
Letonia – Liechtenstein 20:00
Bosnia – Lituania 21:00
Slovacia – Grecia 21:30
Clasament: 1. Bosnia 7p, 2. Slovacia 7p,

3. Grecia 7p, 4. Lituania 4p, 5. Letonia 0p,
6. Liechtenstein 0p.

GRUPA H
Ucraina – Muntenegru 21:00
San Marino – Moldova 21:30
Polonia – Anglia 22:00
Clasament: 1. Anglia 7p, 2. Muntenegru

4p (2j), 3. Polonia 4p (2j), 4. Ucraina 2p
(2j), 5. Moldova 1p, 6. San Marino 0p (2j).

GRUPA I
Belarus – Georgia 19:00
Spania – Franþa    22:00, Dg. Sp. 2
Clasament: 1. Spania 6p (2j), 2. Franþa

6p (2j), 3. Georgia 4p, 4. Finlanda 1p (2j),
5. Belarus 0p.

- Naþionalele de pe primul loc se cali-
ficã 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 „du-
ble” de baraj.

- Grupa D, din care face România, este
tratatã pe larg în pagina 16.

Astãzi
Bolivia – Uruguay 23:00

Mâine
Venezuela – Ecuador 00:00
Paraguay – Peru 02:00
Chile – Argentina 03:05
Columbia stã.

Clasament (8 meciuri
fiecare): 1. Argentina 17p, 2.
Columbia 16p, 3. Ecuador
16p, 4. Uruguay 12p, 5. Chile
12p, 6. Venezuela 11p, 7.
Peru 8p, 8. Bolivia 5p, 9.
Paraguay 4p.

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

Campioana României, Oltchim Râmni-
cu Vâlcea, a demonstrat, duminicã sea-
rã, împotriva lui Hypo Viena, de ce e con-
sideratã una dintre favoritele la câºtiga-
rea Ligii. Deºi a suferit în anumite mo-
mente ale jocului, echipa vâlceanã n-a avut
nici o problemã la startul în noua ediþie a
celei mai importante competiþii europe-
ne, impunându-se clar, cu 30-25.

În lot cu nu mai puþin de ºapte brazi-
lience (locul 5 la CM din 2011), care

au imprimat unei echipe obiºnuite cu
rigurozitatea germanã un stil latin, bazat
pe explozie ºi vitezã, campioana Austriei
a contat doar în primele 25 de minute,
când a izbutit sã þinã aproape de un Ol-
tchim care pãrea cã vrea, dar nu poate
mai mult (10-10, min. 23). Însã când în
echipã ai jucãtoare precum Navarro, Nea-
gu, Bulatovici, Barbosa sau Pineau, ba-
lanþa este de aºteptat sã se încline la un
moment dat. Iar vâlcencele au reuºit cinci
minute senzaþionale în finalul reprizei, cu
Neagu pe teren, atât pe faza de atac, cât
ºi în defensivã, detaºându-se la trei go-
luri (15-12).

Repriza secundã a fost o simplã forma-
litate. Deºi s-au zbãtut în atac, vizitatoa-
rele nu a putut sã se apropie la mai mult

Prima victorie în goana dupã trofeu!

Oltchim, debut fãrã emoþiiOltchim, debut fãrã emoþiiOltchim, debut fãrã emoþiiOltchim, debut fãrã emoþiiOltchim, debut fãrã emoþii
de patru “lun-
gimi” de cam-
pioana României,
21-17 (41). Dacã
în apãrare pro-
blemele au conti-
nuat, aºa cum a
recunoscut ºi
tehnicianul Jacob
Vestergaard, ata-
cul Oltchimului a
gãsit uºor dru-
mul spre poarta
lui Hypo. Iar cel
mai important
transfer al cam-
pioanei României
din aceastã varã,

muntenegreanca Bulatovici a reuºit un
meci perfect, înscriind de zece ori! Au mai
înscris Manea – 5, Barbosa – 4, Jovano-
vic, Brãdeanu, Managarova, Stanca, Nea-
gu – câte 2 ºi Nechita – 1.

În urmãtoare partidã din grupa A, Ol-
tchim va întâlni sâmbãtã, de la ora 16:30,
în deplasare, formaþia germanã Buxtehu-
der SV, formaþie ce a
debutat în competiþie
asearã dupã închiderea
ediþiei, în Danemarca,
contra lui Randers.

“U” Jolidon,
cât pe ce sã
dea lovitura
Participantã în pre-

mierã în Liga Campio-
nilor, “U” Jolidon Cluj a
debutat  curajos,  la
Ljubljana, în Grupa B,
cu Krim. Ardelencele au
pierdut cu 28-27 dumi-
nicã, la finalul unei meci
frumos, în care s-au
bãtut de la egal la egal
cu favoritele numãrul

trei la cucerirea trofeului. Ele au început
timorate partida, 1-7 (11), dupã care aju-
tate de intervenþiile portarului Victoria Pe-
troczi au revenit în joc ºi au strâns sco-
rul la pauzã, 13-15. În partea a doua, ele-
vele lui Gheorghe Covaciu s-au þinut
aproape de slovene 18-19 (39) sau 26-27
(57), fiind la un pas de o mare surprizã
pe final.

Marcatoare: Ani-Senocico (foto) 8
goluri, Cartaº 7, Dincã 4, Tivadar 3, Vã-
dineanu 3, Paraschiv 2.

Runda viitoare, în 20 octombrie, Clujul
va întâlni acasã pe finalista ediþiei trecute
de Ligã, Gyor (Ungaria), învingãtoare,
sâmbãtã, pe teren propriu, în faþa croate-
lor de la Podravka Vegeta, scor 24-19.

În celelalte douã grupe s-au consem-
nat rezultatele: Larvik (Nor) – Savehof
(Sue) 39-31, Dinamo Volgograd (Rus) –
Ferencvaros (Ung) 21-37 (Gr. C), Buduc-
nost (Mun) – Zvezda Zvenigorod (Rus)
29-21, Thuringer (Ger) – Viborg (Dan)
34-30 (Gr. D).

În faza urmãtoare, cea a grupelor prin-
cipale, se calificã primele douã clasate.

Cvadruplã câºtigãtoare a CAN,
naþionala Camerunului a ratat pen-
tru a doua la rând prezenþa la ma-
rele bal al fotbalului de pe conti-
nentul negru, nereuºind decât o
victorie cu 2-1, duminicã searã,
pe teren propriu, în compania in-
signifiantei reprezentative a Repu-
blicii Capului Verde, dupã un in-
credibil 0-2 în prima manºã.

Ceea ce se credea a fi o reve-
nire facilã, majoritatea punând
eºecul din tur pe seama unui ac-
cident, s-a transformat repede
într-un coºmar, oaspeþii arenei din
Yaounde deschizând scorul prin
Augusto Almeida. La pauzã s-a in-
trat, totuºi, cu 1-1, Achille Ema-
na mai oferind ceva speranþe am-
fitrionilor. Care, ulterior, deºi au
atacat cu toate liniile, n-au mai reu-

Surprizã de proporþii provocatã de minuscula Republicã a Capului Verde!

„Leii neîmblânziþi” vor lipsi pentru a doua oarã
consecutiv de la Cupa Africii pe Naþiuni
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ºit decât un gol, ºi acela venit târ-
ziu, gol ce a purtat semnãtura puº-
tiului de 16 ani al celor de la Ma-
laga, Fabrice Olinga.

Pe lângã Camerun, de la tur-
neul final va absenta ºi Egiptul,
cea mai titratã reprezentativã din
istoria competiþiei, cu 7 trofee,
eliminatã încã din faza anterioa-
rã, de asemenea într-o altã uria-
ºã surprizã, de Republica Cen-
tral Africanã (2-3 acasã ºi 1-1 în
deplasare).

Iatã însã ºi rezultate ce au con-
sfiinþit celelalte 14 echipe califi-
cate, alãturi de gazda Africa de
Sud: Uganda – Zambia 1-0 (0-1
în tur, 8-9 la loviturile de departa-
jare), Burkina Faso – Republica
Central Africanã 3-1 (0-1), Togo
– Gabon 2-1 (1-1), Malawi – Gha-

na 0-1 (0-2),
Tunisia – Sier-
ra Leone 0-0
(2-2), Botswa-
na – Mali 1-4
(0-3), Senegal
– Coasta de Fil-
deº 0-2 (2-4), Etiopia – Sudan 2-
0 (3-5), Nigeria – Liberia 6-1 (2-
2), Maroc – Mozambic 4-0 (0-
2), Angola – Zimbabwe 2-0 (1-
3), Guinea Ecuatorialã – Congo
2-1 (0-4), Niger – Guinea 2-0 (0-
1), Algeria – Libia 2-0 (1-0).

Tragerea la sorþi a celor patru
grupe va avea loc în 24 octom-
brie la Durban.

A 29-a ediþie a Cupei Africii pe
Naþiuni se va disputa la începutul
anului viitor, între 19 ianuarie ºi
10 februarie.

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILORHANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR
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sport

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

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

2005

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

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

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

Preliminariile CM Brazilia 2014, grupa D
Andorra – Estonia – ora 21
Ungaria-Turcia – ora 21.30, Dolcesport 2

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

Piţurcă este nevoit să predea
încă o dată lecţia de contracarare
a ofensivei olandeze. „Portocala
mecanică” este adversarul la care
s-a abonat selecţionerul în ultimele
mandate. În 2005, imediat după
al doilea descălecat al său, Olan-
da ne bătea în Giuleşti cu 2-0, însă
imediat a sosit şi vremea revan-
şei.  În preliminariile pentru Euro
2008, România izbutea un 0-0 în
deplasare şi câştiga cu 1-0 la Con-
stanţa, pentru a-i devansa pe ba-
tavi în fruntea grupei de calif ica-
re. Succ esul datorat golului lui
Goian a fost singurul obţinut de
tricolori contra „Portocalei” din
cele 10 meciuri directe, 3 fiind
remize, iar 6 soldându-se cu vic-
torii ale batavilor. Numai că a ve-
nit şi vremea celei de-a patra în-
tâlniri,  chiar la turneul f inal din
Austria şi Elveţia, acolo unde olan-
dezii ne-au bătut şi fără să vrea,
tocmai când aveam nevoie cel mai
mult de un succes. Deocamdată,
de când a preluat, pentru a treia
oară, naţionala, Piţurcă nu a pier-
dut vreun meci ofic ial, având 4
victorii şi 3 egaluri, iar după 3 eta-
pe de preliminarii Mondiale mer-
ge c ap la cap cu Olanda lui van
Gaal.  Paradoxal, după ce a primit
nu mai puţin de 4 goluri de la Slo-
venia în amicalul de la Ljubljana,
România nu a primit nici măcar
unul în debutul preliminariilor.
Dacă în Turcia a suprins prin al-
cătuirea primuluii „11”, probabil
şi as tă-seară selecţionerul român
va apela la elemente-surpriză. Faţă
de meciul de la Istanbul, ar putea
ieşi din schemă Pintilii, Grozav sau
Stancu, substituiţi cu Lazăr, Chip-
ciu şi Mutu, însă mutările lui Pi-
ţurc ă nu-s  uşor de intuit.

Pe „Naţional Arena” care se anunţă arhiplină, tricolorii
întâlnesc favorita grupei de calificare, Olanda

Victor Piţurcă: „Suntem în
dezavantaj pentru că am avut un
meci dificil în Turcia şi pe un
teren destul de greu, pe când
Olanda a avut o partidă uşoară, a
odihnit câţiva fotbalişti. Nu avem
probleme medicale. Mutu juca
titular şi cu Turcia dacă ar fi fost
100 % din punct de vedere fizic.
Un punct mă mulţumeşte, jucăm
cu Olanda, o forţă, dar vreau
victoria, fiindcă ţintim primul loc
în grupă”

Ciprian Marica: „Olandezii
sunt cu o clasă peste turci şi cu
siguranţă va fi un meci greu.
Ştim că după victoria din Turcia

toastă lumea aşteaptă o victorie şi
cu Olanda, dar trebuie să fim
precauţi şi echilibraţi, pentru că
această euforie ne poate costa.
Eu personal mi-am propus patru
puncte în cele două meciuri cu
Olanda, asta ar fi ideal pentru
noi. Deocamdată nu ne gândim la
calificare”

Louis Van Gaal: „Nu mi-a
convenit victoria României în
Turcia, speram să fie o remiză,
fiindcă acum ne va fi şi mai greu
la Bucureşti. România nu se
compară cu Andorra, deci ne
aşteptăm la o replică puternică şi
la o atmosferă încinsă, dar sper
să câştigăm şi în aceste condiţii”

Dirk Kuyt: „Decât un joc cu
Andorra, eu prefer să întâlnesc
România, pentru că un astfel de
meci e cel care contează cu
adevărat. Noi suntem echipele
care am câştigat primele trei
meciuri şi câştigătoarea poate
face un pas mare către calificare.
Vom juca pe un stadion nou, cu
55.000 de oameni în tribune şi va
fi greu. Nu m-am aşteptat ca
România să învingă Turcia, mai
ales că-i ştiu pe turci, au o echipă
bună, dar nu ştiam că România
are o generaţie atât de bună”.

Lipsesc Robben şi Sneijder,
dar van Gaal are de unde alege

Preluând Olanda după dezastrul
de la Euro, Van Gaal a purces la tes-
tări în serie, prima ligă olandeză, Ere-
divisie, fiind furizor permanent de
tineri care duhnesc de talent. După
ce a experimentat masiv şi a primit
o corecţie zdravănă de la vecina din
Benelux, naţionala Belgiei, selecţio-
nerul batav a revenit  totuşi la coloa-
na vertebrală consacrată, cu stope-
rii experimentaţi Heitinga şi Vlaar, cu
Nigel de Jong la închidere şi atacând
tot cu vedetele Van Persie, Huntela-
ar, Van der Vaart, Robben şi Sneij-
der, pe ultimii doi neavându-i însă în
seara aceasta din cauza accidentări-
lor. Practic, suflul nou vine pe benzi
în defensivă, iar la mijloc şi atac au
fost promovaţi viteziştii lui PSV Ein-
dhoven: Strootman, Lens, Narsingh
sau Wijnaldum. Feyenoord a propus
şi ea o tripletă de puşti teribili care a
readus-o în prim-planul fotbalului
olandez, Janmaat, Clasie sau Mar-
tins Indi, alături de veteranul Scha-
ken, convingându-l deja şi pe van
Gaal. Dintre olandezi, Van Persie şi
Kuyt au fost deja anul acesta în Ro-
mânia şi au reuşit câte o dublă, însă
împotriva unor echipe în care pre-
domină străinii, CFR Cluj şi FC Vas-
lui. La fel ca în meciul de la Istan-
bul, tricolorii au statut de out-sideri,
însă vor beneficia de avantajul pu-
blicului, fiindcă meciul de pe „Naţi-
onal Arena” se dispută cu casa în-
chisă, cele peste 50.000 de bilete fi-
ind epuizate de săptămâna trecută.
Este ultimul meci oficial al anului pen-
tru tricolori, iar o remiză mai mult
decât acceptabilă. Un succes ne-ar
face să visăm deja la plaje spectacu-
loase şi ritm de samba.

Liga a II-a, etapa a 7-a: Seria I: Unirea
Slobozia – Delta Tulcea 2-1, Dinamo II – Rapid CFR
Suceava 1-2, Farul – Dunărea Galaţi 1-0, CF Brăila –
CS Otopeni 3-2, Chindia – FC Botoşani 2-0. Lider este
Sportul cu 18 puncte, pe locul secund aflându-se CS
Otopeni, cu 14 puncte. Seria a doua: FC Olt – CS Mio-
veni 1-1, FCM Târgu Mureş – Voinţa Sibiu 2-1, FC
Argeş – FC Maramureş 3-1, CM Rm. Vâlcea – FC
Bihor 1-1, Luceafărul Oradea – UTA Arad 0-0, Damila
Măciuca – Poli Timişoara 0-0, Corona Braşov- Unirea
Alba Iulia 2-0. Pe primul este Corona Braşov cu 17
puncte, urmată la 3 puncte distanţă de Damila Măciuca.

Liga a IV-a Dolj, etapa a 12-a:
CS Işalniţa – Energia Craiova 2-0,  Avântul Pie-
leş ti – FC Podari 2-3,  CSO Filiaş i – Rec olta Os-
troveni 1-3, Dinamyk Craiova – Viitorul Câr-
c ea 1-4,  Prometeu Craiova – FC Leamna 6-0,
Progresul Segarcea – CSJ  Ştiinţa U Craiova 2-
0. Partida GP Craiova – Dunărea Calafat s -a ju-
c at ieri,  iar Amaradia Melineşti a s tat.  Lider este
FC Podari c u 27 de punc te, pe locul secund se
află Prometeu Craiova c u 24 de punc te,  în timp
c e Dunărea Calafat ş i CS Işalniţa au câte 23 de
punc te.

Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj!Să fie deranj în oranj! România – Olanda
Bucureşti, „Naţional Arena”, ora 21 (în direct la Antena 1)
România: Tătăruşanu – Tamaş, Chiricheş, Goian, Raţ – Bourceanu,

Pintilii – Torje, Stancu, Chipciu – Marica. Antrenor: Victor Piţurcă.
Olanda: Stekelenburg – Van Rhijn, Heitinga, Vlaar, Martens - N. de

Jong, Strootman – Narsingh, Van der Vaart, Lens - Van Persie. Antrenor:
Louis van Gaal.

Arbitru: Craig Thomson (Scoţia).


