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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Doctorul Popescu mi-a zis
că dacă ţin la viaţă să las ţigă-
rile. Şi i-am lăsat două cartuşe
de Kent.

„Curtea de Arbitraj
Dolj se constituie
ca o alternativă a
sistemului judiciar
de stat”
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Constantin
Enceanu, dat afară

de la Ansamblul
Folcloric ”Maria

Tănase”

Nişte prostii periculoase ale
viceprimarului Cristina Calangiu

Dan Nelu Anuşca, medic specia-
list ortoped, angajat în cadrul Spi-
talului Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, dar şi profesor în cadrul
Universităţii de Medicină şi Farma-
cie (UMF) Craiova, a fost reţinut
pentru 24 de ore, ieri după-amiază,
de procurorii Parchetului de pe lân-
gă Tribunalul Dolj, sub acuzaţia de
luare de mită în formă continuată.
Medicul a fost prins în flagrant, ieri,
în timp ce primea 1.200 de lei drept
şpagă,  de  la sora une i pacie nte,
după ce, cu o zi înainte se arătase
extrem de nemulţumit de cei 800 de
lei primiţi de la pacientă pentru efec-
tuarea unei intervenţii chirurgica-
le de specialitate. Astăzi acesta ur-
mează să fie prezentat instanţei, cu
propunere de arestare preventivă.

Medicul ortoped Anuşca,
reţinut pentru luare de mită
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Conferinţa „Oltenia. Interferenţe
culturale” capătă caracter
internaţional

Să o ajutăm
pe Bianca
să respire,
să o ajutăm
să trăiască!

Bianca Roman, este o fetiţă în
vârstă de 10 ani şi 9 luni, elevă în
clasa aV-a la Şc oala Gimnazială
“Nicolae Bălcescu” din Craiova. Ea
suferă de distrofie musculara con-
genitală cu deficit de merozină,
este încadrată în gradul grav de
handic ap, mama fiind însoţitor.
Fetiţa stă în scaun cu rotile şi nu
poate face nici o activitate neaju-
tată, nesusţinută. În prezent starea
Biancăi s-a agravat, având nevoie
de oxigen.

PDL Dolj îl cheamă la bară pe deputatul
Gelu Vişan c a urmare a afirmaţiilor făcute de
aces ta în emisiunea RTV ”Ultima oră cu Că-
tălin Striblea” din  data de 15 octombrie 2012.
„Partidul Democrat Liberal filiala Dolj a for-
mulat cerere de chemare în judecată pe rolul
instanţelor civile pentru c onstatarea caracte-
rului delic tual c ivil al afirmaţiilor  mincinoase
făcute de domnul Gelu Vişan şi pentru obliga-
rea acestuia la repararea prejudiciului de ima-
gine cauzat organizaţiei noastre de partid şi
estimat la suma de 500.000 lei...”, se preci-
zează într-un comunicat de presă al PDL Dolj.
Pe de altă parte, senatorul Radu Berceanu,  cel
care l-a adus pe Gelu Vişan în partid şi l-a
ajutat pe ac esta să promoveze politic a decla-
rat că „în lasă rec e” ce spune Vişan şi că PDL
filiala Dolj va solicita Direcţiei Naţionale Anti-
corupţie – Serviciul Teritorial Craiova  să se
autosesizeze cu privire la presupusele fapte
asimilate infracţiunilor de corupţie denunţate
de  Gelu Vişan în emisiune pentru stabilirea
vinovăţiei ş i tragerea la răspundere penală a
persoanelor vinovate în cazul în care ac uza-
ţiile vor fi confirmate.

MARGA BULUGEAN
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Preºedintele PNL, Crin Antonescu (foto), a de-
clarat, luni searã, într-o emisiune la Antena 3, cã în
situaþia în care USL va pierde alegerile parlamentare
acest lucru nu se va întâmpla din cauza lui George
Becali ºi nimeni nu e „vinovat singur”, precizând cã
pânã la urmã acesta cere un mandat în Legislativ.
„Dacã USL câºtigã aceste alegeri, nu le câºtigã da-
toritã lui Gigi Becali, dacã le pierde, nu le pierde din
cauza lui Gigi Becali (...) Nimeni nu e vinovat singur,
nimeni nu are merite singur într-o asemenea con-
strucþie. (...) Nu e Gigi Becali un capãt de þarã, în
momentul în care tot felul de flãcãi – plãtiþi de unde

sunt plãtiþi – tot fac comparaþii cu Brãtianu ... Eu
spun urmãtorul lucru: haideþi sã nu mai amestes-
cãm lucrurile astea cu Brãtianu, Brãtianu e la locul
lui, în istorie, avem de învãþa de acolo, ne descur-
cãm dupã puterile noastre”, a susþinut Antonescu.

La rândul sãu, liderul PSD, Victor Ponta, copre-
ºedinte USL, susþine cã Gigi Becali va candida pe
listele Uniunii deoarece îi poate rãspunde lui Dan
Diaconescu mai bine decât o poate face el cu cifre
ºi texte de legi, liderii USL asumându-ºi strategic
decizia de a nu-l trimite pe Becali sã se mai „spele
pe mâini”. „Decizia cu Gigi Becali am susþinut-o

din douã motive: unul strategic, în care ne-
am asumat cã USL nu este doar adunarea
liberali cu pesediºti sau Antonescu-Ponta,
ci adunarea tuturor celor care vor sã ne spri-
jine sã scãpãm de regimul Bãsescu. Ne-am
asumat strategic cã orice om care este alã-
turi de noi în aceastã bãtãlie nu începem sã-
i spunem: Dom’ne, de tine nu-mi place, tu
mai du-te pe la ºcoalã, tu mai du-te mai spa-
lã-te pe mâini...Tactic, în momentul în care
PDL ºi-a construit aceastã relaþie directã cu
Dan Diaconescu ºi cu un discurs de tipul
Dan Diaconescu, care este foarte mult pro-
movat, Becali îi rãspunde lui Diaconescu
mult mai bine decât aº putea s-o fac eu. Eu îi
rãspund cu cifre, cu texte de legi lui Diaco-
nescu, dar nu pare sã-l impresioneze nici le-
gea, nici bunul-simþ sau rãspunsul raþional.
Dacã Diaconescu vrea sã candideze la Par-

lament, o sã candideze Becali împotriva lui”, a spus
Ponta, tot la Antena 3. Preºedintele PSD, Victor
Ponta, a declarat, luni, cã George Becali va candi-
da din partea USL într-un colegiu din Sectorul 6,
acelaºi în care va candida ºi Dan Diaconescu, alia-
tul PDL, el afirmând cã Becali va câºtiga.

Conducerea PNL a decis, luni, începerea ne-
gocierilor pentru un acord politic cu PNG, con-
dus de Gigi Becali, ºi cu PNÞCD - aripa Ciorbea,
în contextul alegerilor parlamentare din decem-
brie, a anunþat preºedintele liberalilor, Crin An-
tonescu. Acesta a menþionat cã au existat ºi voci
care s-au pronunþat împotriva includerii lui Be-
cali pe listele USL, însã, în final, decizia a fost
luatã în unanimitate. Lucru contrazis însã de vi-
cepreºedintele Varujan Vosganian, care precizea-
zã, pe blog, cã în ºedinþa de luni el a votat împo-
triva unei cooptãri pe listele USL a lui George
Becali. „Doresc sã aduc o micã rectificare ºtirii
de presã potrivit cãreia mandatul preºedintelui
PNL pentru a negocia susþinerea de cãtre PNG a
USL, inclusiv prin participarea pe listele USL,
pe locurile PNL, a preºedintelui PNG, a fost ad-
optat în unanimitate. Personal am votat împotri-
vã (ºtiu cã a existat ºi o abþinere). Motivul pen-
tru care am votat împotrivã l-am prezentat în ca-
drul ºedinþei de birou PNL. Nu doresc sã reiau
aceste argumente, cãci nu vreau, cum am mai
spus-o, sã intru în polemici publice cu unii din-
tre colegii mei de partid”, susþine Vosganian, într-
o postare pe blogul personal.
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Detaºarea lui Kovesi
la Bruxelles, o „încercare
de diplomaþie”

Detaºarea fostului procuror
general al României, Laura Codruþa
Kovesi, la Ministerul de Externe,
pentru a ocupa o funcþie de Înalt
reprezentant la Misiunea României
la Bruxelles pe probleme privind
reforma justiþiei ºi lupta anticorupþie,
este prezentatã de premierul Victor
Ponta drept o „încercare de
diplomaþie”. „A fost o încercare de
diplomaþie”, a spus Ponta la Antena
3, precizând cã miniºtrii Justiþiei ºi
de Externe l-au informat despre
aceastã mãsurã. El a mai arãtat cã,
din câte cunoaºte, Kovesi a plecat
deja la Bruxelles pentru a prelua
acest post. Fostul procuror general
al României, Codruþa Kovesi, a fost
detaºatã la Ministerul Afacerilor
Externe, pentru o perioadã de trei
ani, urmând a ocupa o funcþie de
Înalt reprezentant la Misiunea
României la Bruxelles pe probleme
privind reforma justiþiei ºi lupta
anticorupþie.

Orban: Trebuie noi resurse
pentru plãþile pe programele
operaþionale întrerupte

Ministrul Afacerilor Europene,
Leonard Orban, a declarat cã
Guvernul ar trebui sã aloce, inclusiv
la rectificarea bugetarã de sãptãmâ-
na viitoare, noi sume pentru
beneficiarii programelor operaþiona-
le în care plãþile sunt întrerupte de
Comisia Europeanã. „Soluþia ar fi sã
se continue procesul de platã de
cãtre ministere, de cãtre instituþiile
responsabile cãtre beneficiarii
interni, fie cã vorbim de POSDRU, de
Programul Operaþional Sectorial
pentru Creºterea Competitivitãþii
sau de celelalte programe”, a afirmat
ieri Orban. Întrebat de necesarul
financiar care ar trebui sã fie
identificat ºi alocat de Guvern în
acest sens, ministrul a arãtat cã
acesta este „mult mai mare” decât
cele aproximativ 400 de milioane de
lei puse la dispoziþie pânã în prezent.

Premierul Victor Ponta a anunþat,
luni, la Slatina, cã el este cel care va
decide pe cine trece pe listele PSD,
menþionând cã nu are de gând sã în-
fiinþeze vreo comise de eticã precum
cea de la PDL, considerând cã demo-
crat-liberalii s-au fãcut de râs cu aceas-
tã comisie. „Nu vreau sã facem o co-
misie ca sã ne facem de râs, cum s-a
fãcut PDL, pentru cã au fãcut comi-
sia acestei Ana Ipãtescu a secolului XXI
ºi nu a bãgat-o nimeni în seamã. Nu
au fãcut altceva decât sã se facã de
râs. Aþi auzit: doamna Udrea (n.r. - Ele-
na Udrea) candideazã, domnul Igaº
(n.r. - Traian Igaº, fost ministru al Ad-
ministraþiei ºi Internelor) candideazã,
mai rãmâne sã candideze ºi domnul
Apostu (n.r. - Sorin Apostu, fostul pri-
mar al Clujului), de la Cluj, cã tot s-a

Ponta va decide singur
pe cine trece pe listele

PSD pentru parlamentare
O echipã de experþi ai FMI, con-

dusã de ºeful misiunii Fondului în
România, Erik de Vrijer, se va afla
la Bucureºti în perioada 6-14 no-
iembrie pentru discuþii cu autoritã-
þile române despre evoluþiile eco-
nomice recente, perspectivele eco-
nomice, politica fiscalã ºi moneta-
rã ºi reformele structurale. Echipa
FMI va fi însoþitã de experþi de la
Comisia Europeanã ºi Banca Mon-
dialã, a declarat reprezentantul FMI
pentru România ºi Bulgaria, Tonny
Lybek, într-un comunicat transmis
ieri de Fond. „Pe fondul alegerilor
parlamentare care vor avea loc în
România pe 9 decembrie, cea de-a
ºaptea evaluare a programului con-
venit prin acordul stand-by cu FMI
va fi amânatã. Echipa FMI însãrci-

O echipã a FMI vine
la Bucureºti în perioada

6-14 noiembrie
întors la catedrã ºi nu o bagã în seamã
pe Macovei, cu comisia ei”, a decla-
rat, luni, într-o conferinþã de presã la
Slatina, liderul PSD, Victor Ponta, po-
trivit Mediafax. „Nu vreau sã fim nici
ipocriþi, nici mincinoºi ºi vreau sã spu-
nem foarte clar, avem candidaþi, evi-
dent cã unii dintre foºtii parlamentari,
cu titlu de excepþie, de nu vor mai can-
dida, dar asta e decizia noastrã, nu tre-
buie sã vinã comisia Ioanei d’Arc sã-i
ardã pãrul, ci pot eu sã fac lucrul ãsta,
nu am nevoie sã îmi spunã o comisie.
Sunt preºedinte la PSD ºi ºtiu pe cine
trebuie sã nu mai pun pe listã”, a afir-
mat Ponta. Listele de candidaþi ai Alian-
þei România Dreaptã (formatã din PDL,
PNÞCD ºi Forþa Civicã) urmeazã sã
fie analizate de Comisia de eticã condu-
sã de Monica Macovei.

natã sã discute performanþele înre-
gistrate în cadrul programului ºi sã
stabileascã împreunã cu autoritãþi-
le mãsurile necesare pentru a în-
cheia evaluarea va sosi la Bucureºti
odatã cu instalarea unui nou gu-
vern”, precizeazã Lybek în comu-
nicat. Board-ul FMI a aprobat, la
finele lunii septembrie, cea de-a
ºasea evaluare a acordului preven-
tiv cu România, disponibilizând cea
de-a ºaptea tranºã, în valoare de
430 milioane DST - drepturi spe-
ciale de tragere (513 milioane euro),
din programul de finanþare de 3,5
miliarde euro. Astfel, suma totalã
pusã la dispoziþia României pânã în
prezent de la începutul acordului cu
FMI, din martie 2011, este de 3,2
miliarde euro.

Fostul director al Bursei din
Sibiu, Sibex, Cristian Sima
(foto), continuã sã facã valuri.
Cu ajutorul media, acesta a mai
aruncat pe piaþã o „bombã”,
anume întâlnirea cu conducerea
SRI. Care a fost confirmatã
oficial ºi de SRI, scrie Ziarul
Ring. SRI nu spune, deocamda-
tã, dacã „afacerea Sima” aduce
sau nu atingere siguranþei
naþionale. „Da, confirmãm cã
domnul Sima a fost la SRI. A
fost primit de conducerea
serviciului. A fost o singurã datã

adus de un beneficiar legal de-al
nostru care, de altfel, l-a ºi
însoþit la întâlnire. Persoana a
venit la solicitarea sa, ca sã
prezinte niºte evaluãri economice
care, în opinia domniei sale,
interesau ºi Serviciul Român de
Informaþii”, a declarat purtãtorul
de cuvânt al serviciului, Marius
Bercaru. Cristian Sima susþine,
într-un interviu acordat jurnalis-
tului Radu Soviani, pentru
Realitatea TV, cã le-a prezentat
celor de la SRI ce crede el
despre datoriile suverane, dar

spune cã nu crede cã aceºtia ar fi
priceput ceva. „Am cunoscut
multã lume. Am fost
ºi la SRI cu Dãianu,
Predoiu, Coldea (n.r.
- prim-adjunctul
directorului SRI)
pentru a expune ce
cred eu despre
datoriile suverane.
Am spus cã euro va
dispãrea, mai
devreme sau mai
târziu. (...) Cred cã
cei de la SRI nu au

priceput, cred cã au spus cã
vorbesc prostii”, a declarat Sima.

SRI confirmã întâlnirea cu fostul director al Bursei Sibiu
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Problemele au început pentru
Constantin Enceanu în luna au-
gust, când autoritãþile locale au
considerat cã managerul de la
“Maria Tãnase” trebuie sã fie re-
evaluat. Aleºii locali s-au întrunit
atunci într-o ºedinþã ordinarã ºi au
aprobat comisia de evaluare care
sã-l verifice pe acesta. Sorin Man-
da, proaspãt intrat în CLM Cra-
iova ºi doi specialiºti în domeniul
cultural, Cezar Avram- directorul
Institutului de Cercetãri Socio-
Umane CS ”Nicolãescu-Plopºor”
ºi Antoniu Zamfir – manager al
Teatrului Liric “Elena Teodorini”
au fost cei propuºi sã facã parte
din aceastã comisie, aceºtia fiind
apoi votaþi  de consilierii munici-
pali. O lunã mai târziu, în septem-

Cunoscutul solist Constantin En-
ceanu conduce Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” din Craiova din ia-
nuarie 2010, dar cariera lui manage-
rialã se va opri aici. Motivul pentru

care acesta trebuie sã-ºi strângã ba-
gajele ºi sã plece din fruntea artiºti-
lor craioveni este nota micã pe care
a obþinut-o la ultima evaluare care i
s-a fãcut.

brie, Constantin Enceanu s-a pre-
zentat la examen.

Nesatisfãcãtor la douã probe
Potrivit regulamentului de func-

þionare, acesta a trecut prin douã
probe. În prima etapã, a depus la
Primãrie un raport de activitate,
iar apoi a susþinut un interviu în
faþa comisiei. Fiecare membru
i-a dat câte douã note, una pe mar-
ginea proiectului de management
ºi alta pentru examenul oral. Într-
un proiect de hotãrâre care este
supus spre aprobare consilierilor
municipali, în ºedinþa de vineri, se
comunicã nota finalã pe care Con-
stantin Enceanu a reuºit sã o ob-
þinã - 6,68. În raport nu se spu-
ne, însã, ce note a oferit fiecare

membru în parte, dar se precizea-
zã cã acest calificativ este”nesa-
tisfãcãtor” ºi cã îi dã dreptul co-
misiei de evaluare sã recomande
autoritãþilor locale sã-i înceteze
contractul de managment.

Plecarea, la pachet cu laudele
Evaluarea lui Constantin En-

ceanu este consideratã una cu
cântec. În urmã cu ºase luni, în
decembrie 2011, Constantin En-
ceanu trecea cu bine de o primã
evaluare. Comisia de atunci era
formatã din consilierul Gheorghe
Albãstroiu, Cornel Bãlosu – ºeful
Secþiei Etnografie de la Muzeul
Olteniei ºi Dan Lupescu – direc-
torul Direcþiei Judeþene pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cul-
tural Naþional Dolj. Respectând
aceleaºi reguli de evaluare, aceº-
tia l-au notat pe Constantin En-
ceanu cu nota 9.43, recoman-
dând sã-ºi continue activitatea la
conducerea Ansamblului. Trebuie
amintit ºi faptul cã, în destinul
de manager al artistului, intervi-
ne ºi o micã ironie, pe ordinea de
zi aflându-se atât evaluarea cu
notã mare, care nu a mai apucat
sã fie votatã, cât ºi cea cu notã
micã.

Mazilit pentru apropierea
de fostul primar

Surse din cadrul CLM Craio-
va spuneau ieri cã solistul Con-
stantin Enceanu va pleca întru-

cât nu mai este dorit de actuala
administraþie, acesta fiind asociat
fostului primar Antonie Solomon.
Oficial, acestuia i s-a reproºat
însã faptul cã nu a avut prea
multe activitãþi în ultimul timp ºi
nu a reuºit astfel sã promoveze
Ansamblul din postura de mana-
ger. Sursele noastre mai spun cã
Enceanu a fost luat la puricat în-
deosebi la mapa de presã, comi-
sia scoþând în evidenþã faptul cã
nu a avut multe comunicãri cã-
tre mass-media. Cert este cã, în
ultimul timp, Ansamblul Folclo-
ric “Maria Tãnase” nu a mai fost
solicitat la manifestãrile organi-
zate de Primãria Craiova, la con-
certul folcloric dedicat persoane-
lor vârstnice, ultimul eveniment
de acest gen, fiind invitaþi alþi
soliºti.

Va cânta la altã masã
Odatã cu plecarea din funcþia

de conducere, Constantin Encea-

nu nu mai are loc nici printre cei-
lalþi artiºti, motiv pentru care nu
mai poate evolua pe scenã alã-
turi de aceºtia. Sursele din inte-
riorul ansambului susþin cã aces-
ta nu se poate întoarce pe un post
de solist întrucât nu existã nici
unul disponibil în acest moment.
Asta face ca, dacã va rãmâne fãrã
postul de director, Enceanu sã fie
pus în situaþia sã-ºi caute un alt
ansamblu în cadrul cãruia sã evo-
lueze. Primul la care solistul se
gândeºte ar fi Ansamblul Artistic
„Ciocârlia”, din Bucureºti, care
funcþioneazã în cadrul Centrului
Cultural al MAI, condus de so-
lista de Steliana Sima, o bunã
prietenã a acestuia. Aceleaºi sur-
se mai spun cã plecarea lui En-
ceanu se va lãsa ºi cu alte dezer-
tãri, zvonindu-se cã Petricã Mâþu
Stoian ºi Niculina Stoican se pre-
gãtesc ºi ei sã plece din formaþie
odatã cu acesta.

LAURA MOÞÎRLICHE

Deputatul  Liana Dumitrescu, care
s-a stins din viaþã în ianuarie 2011, la
numai 38 de ani, va primi titlul de
cetãþean de onoare post-mortem al
Craiovei. Dacã aleºii locali vor vota
aceastã nominalizarea, distincþia va fi
înmânatã pãrinþilor în cadrul ceremoniei
festive dedicate “Zilelor Craiovei”.
Solicitarea a venit din partea Asociaþiei
Macedonenilor din România, al cãrui
vicepreºedinte a fost, ºi a fost însuºitã
de Primãria Craiova, care a recunoscut
faptul cã aceasta a avut ”un cuvânt
greu de spus în cadrul vieþii politice
româneºti”.  Între 2004 ºi 2011, Liana
Dumitrescu a fost deputat în Parlamen-
tul României, reprezentând minoritatea
macedoneanã. CLM Craiova va mai
acorda încã douã titluri de cetãþean de
onoare, unul post-mortem acordat
comandorului Aurelian Cojocaru ºi altul
care va fi înmânat actorului Valer
Delakeza pentru performanþele obþinute
cu Teatrul Naþional “Marin Sorescu”
din Craiova. (L.Moþîrliche)

Deputatul Liana Dumitrescu,
cetãþean de onoare post-mortem

Prefectura Dolj a anunþat cã “în con-
tinuarea acþiunilor întreprinse pentru or-
ganizarea ºi desfãºurarea alegerilor pen-
tru Camera Deputaþilor ºi Senat din data
de 9 decembrie 2012”, au fost achiziþi-
onate toate materialele necesare tipãririi
listelor electorale permanente ºi au fost
puse la dispoziþia Biroului Judeþean de

520 de secþii de votare pentru alegerile
parlamentare în Dolj

Administrare a Bazelor de
Date Dolj. De asemenea,
a fost emis Ordinul Pre-
fectului privind aprobarea
numerotãrii secþiilor de
votare din judeþul Dolj pen-
tru alegerea Camerei De-
putaþilor ºi Senatului din
anul 2012. La nivelul ju-
deþului Dolj, pentru alege-
rile parlamentare ce vor
avea loc în data de 9 de-
cembrie 2012 a fost sta-
bilit un numãr de 520 sec-

þii de votare, astfel: municipii – 194, ora-
ºe – 25 ºi comune – 301. “A fost trans-
misã ºi publicatã în S.E.A.P. documen-
taþia de atribuire a contractului de achi-
ziþie publicã privind tipãrirea buletinelor
de vot, data limitã de depunere a oferte-
lor fiind miercuri, 17.10.2012. Începând
cu data de 1 octombrie, Instituþia Pre-

fectului-Judeþul Dolj, desfãºoarã activi-
tatea de înscriere a persoanelor care
doresc sã fie desemnate preºedinþi ºi loc-
þiitori ai acestora din birourile electorale
ale secþiilor de votare, care vor funcþio-
na la alegerile pentru Camera Deputaþi-
lor ºi Senat din data de 9 decembrie
2012. Ultima zi de înscrieri este vineri,
19.10.2012”, precizeazã un comunicat
remis de cãtre Prefectura Dolj

Luni, 15 octombrie, sediul Instituþiei
Prefectului-Judeþul Dolj, a avut loc o în-
tâlnire cu reprezentanþii structurilor Mi-
nisterului Administraþiei ºi Internelor, în
cadrul cãreia s-a pus în discuþie planul
general de mãsuri privind menþinerea ºi
asigurarea ordinii ºi siguranþei publice
pe timpul campaniei ºi în ziua votãrii.
De asemenea, s-a realizat repartizarea
secþiilor de votare cãtre structurile MAI.
Care vor asigura paza acestora.

ALINA DRÃGHICI
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Potrivit procurorilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
medicul specialist ortoped Dan
Nelu Anuºca, în vârstã de 55 de
ani, angajat vechi al Spitalului

Dan Nelu Anuºca, medic specialist
ortoped, angajat în cadrul Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
dar ºi profesor în cadrul Universitã-
þii de Medicinã ºi Farmacie (UMF)
Craiova, a fost reþinut pentru 24 de
ore, ieri dupã-amiazã, de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, sub acuzaþia de luare de mitã
în formã continuatã. Medicul a fost

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

prins în flagrant, ieri, în timp ce pri-
mea 1.200 de lei drept ºpagã, de la
sora unei paciente, dupã ce, cu o zi
înainte se arãtase extrem de nemul-
þumit de cei 800 de lei primiþi de la
pacientã pentru efectuarea unei in-
tervenþii chirurgicale de specialitate.
Astãzi acesta urmeazã sã fie prezen-
tat instanþei, cu propunere de ares-
tare preventivã.

Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, a fost denunþat cã ar fi ce-
rut bani pentru efectuarea unei in-
tervenþii chirurgicale de specia-
litate. Se pare cã medicul i-ar fi

explicat unei paciente cã opera-
þia pe care trebuie sã o efectue-
ze necesitã diverse costuri, nu
poate fi fãcutã oricum, ºi cã o
astfel de intervenþie costã cam
2.000 de lei, dupã cum le-a ex-
plicat denunþãtoarea procurori-
lor. Femeia, care era internatã în
cadrul unitãþii sanitare, ºi-a su-
nat membrii familiei, sã-i aducã
bani, iar luni i-a dat medicului
Anuºca 800 de lei. Dacã a vãzut
cã acesta a strâmbat din nas, ex-
plicându-i cã suma este foarte
micã ºi cã nu o poate opera pe
banii ãºtia, pacienta a discutat cu
sora ei ºi au hotãrât sã-l denun-
þe pe medic. În baza denunþului,
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, împreunã cu
poliþiºtii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj au pus rapid
la cale prinderea în flagrant a

medicului. Astfel, sora pacien-
tei a primit de la anchetatori
suma de 1.200 de lei – bancno-
tele fiind anterior marcate cri-
minalistic – ºi s-a prezentat, ieri,
în jurul prânzului, la cabinetul lui
Anuºca, din spital. A spus cine
este, i-a dat acestuia „diferenþa
de bani pentru operaþia surorii”,
iar imediat ce femeia a ieºit din
cabinet a intrat echipa operati-
vã, s-a fãcut constatarea în fla-
grant a infracþiunii de luare de
mitã, ortopedul fiind ridicat ºi
dus la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj. Medicul a
petrecut câteva ore bune la se-
diul Parchetului, a fost audiat,
iar la final, procurorul de caz a
emis ordonanþã de reþinere pen-
tru 24 de ore pe numele lui Anuº-
ca. „În sarcina inculpatului au
fost reþinute douã acte materia-
le de luare de mitã, a fost intro-
dus în arestul Poliþiei doljene în

baza ordonanþei de reþinere emi-
sã de procurorul de caz, ºi ur-
meazã sã fie prezentat instanþei
de judecatã cu propunere de
arestare preventivã pentru luare
de mitã în formã continuatã”,
ne-a declarat procuror Magda
Bãdescu, purtãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj.

Pe lângã faptul cã este medic
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, Dan Nelu Anuº-
ca este ºi profesor în cadrul
Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie (UMF) Craiova. Este al
doilea cadru didactic al UMF
care ajunge, anul acesta, pe
mâna poliþiºtilor anticorupþie ºi
procurorilor doljeni, dupã Florin
Gorunescu, prodecanul Facultã-
þii de Farmacie, arestat preven-
tiv ºi trimis în judecatã tot pen-
tru luare de mitã în formã con-
tinuatã.

Adrian Maryus Bãlãºoiu, an-
gajat al Poliþiei Locale Craiova ºi
caporalul Cristian Irinel Dionisie,
militar angajat la una din unitãþile
din municipiu, ambii în vârstã de
37 de ani, au fost prinºi în urma
unui flagrant organizat de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, luni dupã-
amiazã, în parcarea hipermarket-
ului „Real” din Craiova, în timp
ce primeau 1.500 de lei, repre-
zentând prima tranºã dintr-un
total de 5.000 de lei la un bãrbat
care depusese plângere cã este
ºantajat de cei doi.

În urma cercetãrilor efectuate
ºi dupã audierea celor implicaþi,
anchetatorii au stabilit cã, de la
sfârºitul lunii septembrie ºi pânã

Un poliþist local ºi un angajat al unei
unitãþi militare din Craiova, ambii în
vârstã de 37 de ani, au fost reþinuþi pen-
tru comiterea infracþiunii de ºantaj. Cei
doi sunt acuzaþi cã s-au comportat exact
ca niºte recuperatori, ameninþându-l pe
administratorul unei societãþi comercia-
le cã-l omoarã în bãtaie dacã nu le dã
suma de 5.000 de lei, care ar fi trebuit sã
ajungã la o cunoºtinþã a celor doi, în con-

tul unor lucrãri efectuate pentru partea
vãtãmatã. Administratorul i-a denunþat la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, cei doi au fost prinºi în flagrant, luni
dupã-amiazã, în incinta hipermaket-ului
„Real”, în timp ce primeau o primã tran-
ºã – de 1.500 de lei – din suma solicitatã,
iar ieri dupã-amiazã au fost prezentaþi
Judecãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã.

acum, Bãlãºoiu ºi Dionisie „au
ameninþat cu vãtãmarea integri-
tãþii corporale partea vãtãmatã P.
M., administrator al unei socie-
tãþi comerciale din Craiova, pen-
tru a o constrâge sã le dea o sumã
de bani”, dupã cum au precizat
reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, care
au instrumentat cauza. Mai
exact, Marius Pavelescu, admi-
nistrator al SC Gimar Conrep
SRL, firmã ce se ocupã cu ter-
moizolaþii, s-a prezentat la Par-
chet ºi le-a declarat  procurori-
lor cã Bãlãºoiu ºi Dionisie l-au
ameninþat în repetate rânduri cã
îl taie sau îl bagã în spital dacã
nu le dã 5.000 de lei, reprezen-
tând o datorie pe care Pavelescu

ar fi avut-o cãtre un prieten de-
al lor, care efectuase o lucrare
pentru firma sa ºi nu îºi primise
banii. Se pare cã lucrarea fusese
fãcutã, conform înþelegerii, Pa-
velescu ar fi încasat
contravaloarea, aproxi-
mativ 7.000 de lei, din
care trebuia sã opreas-
cã TVA-ul ºi un comisi-
on, însã nu i-a mai dat
cunoºtinþei lui Bãlãºoiu
ºi Dionisie cei aproxi-
mativ 5.000 de lei, aºa
cum bãtuserã palma ini-
þial. Pavelescu i-a înre-
gistrat pe cei doi bãrbaþi
în timp ce-l ameninþau
ºi i-a reclamat la Par-
chet, declarând în faþa

oamenilor legii cã nu avea nici o
cale legalã de a scoate din înca-
sãri suma cu pricina pentru a o
remite celor doi.

Luni, dupã realizarea flagran-

tului, Adrian Maryus Bãlãºoiu ºi
Cristian Irinel Dionisie au fost
duºi la sediul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, au
fost audiaþi, procurorul de caz

dispunând reþinerea lor
pentru 24 de ore. Ieri,
dupã o noapte petrecutã
în arestul IPJ Dolj, cei
doi au fost din nou au-
diaþi, li s-a adus la cu-
noºtinþã cã s-a pus în
miºcare acþiunea penalã
faþã de ei ºi au fost pre-
zentaþi Judecãtoriei Cra-
iova cu propunere de
arestare preventivã pen-
tru o perioadã de 29 de
zile, pentru comiterea
infracþiunii de ºantaj.
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Înainte de a pleca, pentru o săp-
tămână, să se remonteze pe alte
meleaguri, viceprimarul Craiovei
Cristina Calangiu a postat pe pagi-
na sa de Facebook un mesaj mai
degrabă descumpănitor: „Plec o
săptămână din Craiov. Abia aştept.
În ultimele zile am înţeles de ce
unii zic că suntem Sicilia Româ-
niei. Uneori am sentimentul că e
mai periculos să fii cinstit. Promit
să mă întorc nou-nouţă, cu mora-
lul foarte sus”. Trecem peste to-
pica discutabilă a construcţiei în-
tregului text bizar, fiindcă „dacă
pleci” nu prea mai ai „ce aştep-
ta”, dar nu logica lexicală e punc-
tul forte al viceprimarului Cristina
Calangiu. Preluând însă compara-
ţia peiorativă „cu Sicilia”, pusă în
gura altor rătăciţi, viceprimarul Cra-

MIRCEA CANŢĂR

Nişte prostii periculoase ale
viceprimarului Cristina Calangiu

iovei comite o eroare riscantă, nu
impardonabilă, c ât de-a dreptul
halucinantă, frizând delirul. Cu po-
sibile consecinţe nefaste în planul
imaginii municipiului şi îngrijorării
la nivelul unor „paliere” speciale.
Numai că între balivernele Cristi-
nei Calangiu de pe pagina de Face-
book, care promite imposibilul ce-
lor cu care socializează („să mă
întorc nou-nouţă”), şi realitatea
cotidiană, e o distanţă imensă. Într-
un fel, în avantajul ei. Aşadar, sun-
tem consideraţi „Sicilia” României,
în opinia viceprimarului liberal fără
mantie liberală. S-ar putea însă, nu
excludem, să ştie mai multe decât
noi despre „mafia siciliană”, noi
rezumându-ne, ca nişte profani, la
ceea ce lecturăm prin presă şi nu
numai (“Imperiul mafiei” de Ales-

sandro Silj - Editura Nemira 1998).
Ieri, de pildă, cotidianul francez „Le
Monde” a publicat incitantul arti-
col „Mafia sicilienne et corruption
gangrenent le Quebec”. Scandalul
zguduie lumea politică din provin-
cia canadiană La Belle. Un anume
Lino Zambito (43 de ani), a com-
părut luni, 15 octombrie, în faţa
comisiei de anchetă asupra corup-
ţiei din Quebec, numită Comisia
Charbonneau. Până la data de 19
octombrie 2013, respectiva comi-
sie, după numele judecătorului
France Charbonneau (60 de ani),
căruia cotidianul din Quebec „Le
Devoir” i-a consacrat un portret,
formată din patru procurori şi cinci
anchetatori de poliţie, trebuie să
verifice modul de atribuire a unor
contracte de achiziţii publice în

domeniul construcţiilor, de-a lun-
gul a 15 ani, şi cazul ar putea fi o
lovitură pentru Partidul Liberal din
Quebec (PLQ), al cărui membri la
nivel local şi provincial au cam „pus
botul” la comisioane şi toate ingre-
dientele care îţi iau respiraţia. Este
vorba de o infiltrare a mafiei sici-
liene în construcţii şi magnitudinea
afacerii a fost dezvăluită, printr-o
anchetă de presă, în toamna anului
trecut. Lista oamenilor politici care
au beneficiat de comisioane, aten-
ţii şi tot tacâmul cuprinde un fost
ministru al Mediului, Line Beau-
champ,  fos tul şef  de la Vision
Montreal, Benoit Labonte, şi mulţi
alţii. Lino Zambito şi apropiaţii săi
au vărsat importante sume de bani
din 2001 până în 2009, în princi-
pal PLQ,  dar de comisioane au

beneficiat şi Partidul Quebecului şi
Acţiunea Democratică a Quebe-
cului. Scandalul poartă amprenta
mafiei siciliene. Ce-o fi găsit-o pe
Cristina Calangiu să pomenească
de Sicilia, pe pagina sa de Face-
book, n-avem habar. Dar n-a ni-
merit-o deloc. Şi ştie mai bine de-
cât noi de ce. Chiar e nevoie de
„lecţia siciliană”? După toate apa-
renţele, în ceea ce o priveşte, de-
loc. Deşi „sentimentul că e mai
periculos să fii cinstit” s-ar putea
să stârnească zâmbetele de com-
plezenţă ale multora, cu unii având
„probleme” chiar Cristina Calan-
giu. Mai exact, procurorii Parche-
tului Craiova, care îi vor trimite
cât de curând vorbă că doresc să
o vadă „nou-nouţă,  cu moralul
foarte sus”.

Ileana Şerban
şi legăturile ei cu primăriile
din judeţul Dolj

”Seriozitatea,  bunătatea altruistă şi ome-
nia sunt câteva dintre c alităţile c are o de-
finesc . Despre Ileana Şerban, oamenii din
comunele Almăj, Argetoaia, Botoşeşti-Paia,
Brabova, Brădeşti,  Braloş tiţa, Carpen, Cer-
năteşti, Coţofenii din Dos, Coţofenii din
Faţă, Fărc aş,  Gogoşu,  Greceş ti,  Işalniţa,
Melineş ti, Filiaşi, Pleşoi, Predeş ti, Scaeş ti,
Seaca de Pădure, Secu, Şimnicu de Sus,
Sopot şi Tălpaş vorbesc ca despre o bine-
făcătoare”, aşa este descrisă I leana Şer-
ban pe blog-ul personal.  Pe acelaşi plat-
formă online se spune că Ileana Şerban a
introdus sistemul de alimentare c u gaze
naturale în Brădeşti, apă c urentă ş i c anali-
zare în Greceşti, a reabilitat în Carpen şi
Sopot cişmele,  şi a făcut toate demersuri-
le nec esare pentru ca Spitalul din Filiaşi
să nu f ie închis.
A amendat Primăria Carpen cu 850 de
milioane de lei vechi

Am discutat c u unii primarii ai comu-
nelor enumerate, şi nu sunt deloc de ac e-
eaşi părere, ba din c ontră, nu au c uvinte
prea elegante la adresa aces teia. De exem-
plu primarul comunei Carpen Ştefan Va-
silc ă spune că din momentul în care ac eas-
ta a ajuns  director la Garda de Mediu Dolj,

Ileana Şerban şi -a făcut blog. Este pe online de sâmbăta trecută, şi
este evident că are un scop electoral. În acest spaţiu Ileana Şerban
spune verzi şi uscate. Vorbeşte despre real izăril e ei din ul timii ani
pe Colegi ul 5 Filiaşi. A ajuns până acolo î ncât să spună despre ea că
este o salvatoare, şi îşi doreşte să ajungă deputat în Parl amentul
României pentru a sol uţiona probl emele doljenilor ”la un nivel su-
perior”. ”Nu am ţinut cont de col oratura poli tică a primarilor. Am
vrut doar să fi u alături de oameni şi  să fac tot posibilul pentru a-i
ajuta să trăiască în condiţi i mai bune. I-am î ndrumat pe primari  să
întocmească şi să depună proiecte pentru a atrage fonduri europe-
ne”, decl ară Il eana Şerban. Real itatea este însă cu totul al ta.

nu a făcut altceva decât să îi pună piedic i,
şi de câte ori a înc erc at să depună un pro-
iect pentru a accesa fonduri europene, Ilea-
na Şerban a intervenit pentru ca acesta să
nu fie aprobat. ”Este adevărat că în urmă
cu câţiva ani a venit prin comună şi a aju-
tat la reabilitarea unei fântâni. Avea un in-
teres politic.  Dar de atunci, pentru că nu
a luat voturi din Carpen, nu a făc ut altc e-
va dec ât să ne pună piedici. Proiectul nos-
tru pentru alimentare cu apă şi canal nu a
trecut de Ministerul Mediului pentru că
aveam datorii la bugetul de stat. De fapt,
datoriile noastre la buget erau amenzile
ac ordate de I leana Şerban Primăriei Car-
pen, în valoare de 850 de milioane de lei
vechi.  Ne-am judecat cu dânsa, am câşti-
gat procesul, dar  proiectul nostru a rămas
respins. Şi aces ta este doar un exemplu.
Es te jenant să te lauzi cu faptul c ă ai rea-
menajat o fântână, ştiind cât rău ai făc ut
în realitate c etăţenilor din comuna respec-
tivă”,  a declarat Ştefan Vas ilcă, primarul
comunei Carpen.
Spitalul din Filiaşi salvat de primar şi
Consiliul Local

Primarul oraşului Filiaşi, Nic olae Stăn-
cioi, spune şi el c ă Ileana Şerban spune

numai minciuni, iar faptul c ă Spitalul nu
es te închis  i se datorează lui ş i Consiliu-
lui Local, care a înţeles că trebuie să alo-
c e bani pe ntru inves tiţiile nec esare.
”Dac ă eu şi c ons ilierii loc ali nu am fi în-
ţeles c ă es te nevoie de investiţii din bu-
getul loc al în aceas tă unitate spitalic eas-
că astăzi ar f i înc hisă. Cei care au venit
în c ontrolul la Spitalul din Filiaş i nu au
avut ce să fac ă.  Dacă unii se laudă ac um
că Spitalul este desc his pentru că au in-
tervenit ei, vă asigur c ă spun doar min-
ciuni. Spitalul este deschis  datorită pri-
marului Nicolae Stăncioi ş i Cons iliului
Local Filiaşi”,  a declarat Nicolae Stăn-
cioi, primarul oraşului Filiaş i.
Alimentare cu apă în Braloştiţa cu
cântec. Unul cunoscut de Ileana Şerban

Cu alimentarea cu apă din comuna Bra-
loştiţa es te o altă poves te.  Ileana Şerban
ştie foarte bine,  şi este în dezavantajul ei,
şi ar trebui să o lase mai moale cu lauda
pe acest subiect. Iniţial proiectul tehnic
elaborat de SC Prospect SRL prevedea
construirea puţului principal la o altitudi-
ne c are să permită exploatarea apei cu
costuri zero. Această soluţie tehnic ă pre-
supunea c osturi de execuţe mai mari, iar

as ta ar f i redus profitului firmei executan-
te. Aşa se face c ă  I leana Şerban a făc ut
toate demersurile pentru a schimbat pro-
iectului tehnic,  iar  fostul primarul al c o-
munei Braloştiţa, Dumitru Amza, a schim-
bat amplasamentul iniţial prevăzut în pro-
iect pentru puţul de alimentare cu apă.
Dac ă ar  fi fost păs trată soluţia iniţială c os-
turile pentru cei din Braloştiţa ar f i fost
mai mici decât cele c are sunt în prezent.
Povestea este mult mai c omplexă, şi Ilea-
na Şerban o c unoaşte în profunzime. Dar
ac est tupeu fără margini nu mai miră pe
nimeni. Toate proiec tele din comuna Gre-
ceşti au fost realizate de fostul primar,
Marcel Firu. Actualul edil, Corîci Lucică
es te la primul mandat. Este adevărat că a
fost secretarul Primăriei Grec eşti, ş i unul
foarte priceput de altfel, care ştie foarte
bine c âte fonduri proprii au fost cheltuite
pentru implementarea proiec telor ş i câte
au venit de la Consiliul Judeţean Dolj. Sin-
gurele legături ale Ilenei Şerban cu primă-
riile de pe Colegiul 5 Filiaşi,  şi nu numai,
au fos t numai de natură finaciară, la mo-
dul că a intervenit de c âte ori a putut pen-
tru anumite f irme pedeliste pentru a câşti-
ga unele lucrări.

MARIN TURCITU
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Bianca Roman, este o fetiþã în
vârstã de 10 ani ºi 9 luni, elevã în
clasa aV-a la ªcoala Gimnazialã
“Nicolae Bãlcescu” din Craiova. Ea
suferã de distrofie musculara congeni-
talã cu deficit de merozinã, este
încadratã în gradul grav de handicap,
mama fiind însoþitor. Fetiþa stã în
scaun cu rotile ºi nu poate face nici o
activitate neajutatã, nesusþinutã. În
prezent starea Biancãi s-a agravat,
având nevoie de oxigen. Ultimele
analize au fost ºocante: plãmânul drept
nu mai este funcþional ºi prezintã ºi
pleurezie, iar musculatura paraverte-
bralã nefiind dezvoltatã normal are
capacitatea doar de 40% de a respira
cu plãmânul stang. Din aceastã cauzã
fetiþa are nevoie de un aparat de
oxigen sub presiune care s-o ajute,
preluându-i din funcþia plãmânului.
Numai cã aparatul poate fi subînchiriat
cu sume foarte mari pe lunã – 500 ron
– ceea ce familia nu îºi poate permite.

Pentru a o ajuta pe micuþa Bianca,
ªcoala Gimnazialã “Nicolae Bãlces-
cu” ºi ªcoala Specialã „Sf. Mina”
organizeazã în zilele de 27 ºi 28
octombrie 2012 o amplã acþiune
umanitarã de strângere de fonduri sub
genericul “Sã o ajutãm pe Bianca sã
respire, sã o ajutãm sã trãiascã!”.
“Ne-am propus ca prin aceastã
acþiune sã ajutãm familia Roman sã
achiziþioneze aparatul de oxigen atât
de necesar ºi de care aceasta a
devenit dependentã. Aparatul costã

Sã o ajutãm pe Bianca sã respire,Sã o ajutãm pe Bianca sã respire,Sã o ajutãm pe Bianca sã respire,Sã o ajutãm pe Bianca sã respire,Sã o ajutãm pe Bianca sã respire,
sã o ajutãm sã trãiascã!sã o ajutãm sã trãiascã!sã o ajutãm sã trãiascã!sã o ajutãm sã trãiascã!sã o ajutãm sã trãiascã!

între 3.000 ºi 4.000 de Euro. Acþiunea
se va desfãºura pe parcursul zilelor de
27 ºi 28 octombrie la Electroputere
Mall, între orele 12:00 – 18:00. Vor fi
alãturi de noi Oana Radu, Cristian
Sanda, trupa <<NO LIMITS>>, elevi
de la Liceul cu Program Sportiv
<<Petrache Triºcu>, Direcþia Judeþea-
nã de Tineret ºi Sport, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj. Gândul bun sã
vã cãlãuzeascã! Orice ajutor, oricât de
mic, o va ajuta enorm pe Bianca
Andrada Roman sã poatã sã devinã pe
viitor un om normal”, spun organizato-
rii acþiunii umanitare.

“Vã rog din suflet sã mã ajutaþi”
Pentru a vã convinge cã este un copil

cu probleme, care meritã sã fie ajutat,
prin intermediul unei scrisori Bianca
face un apel cãtre toþi oamenii cu suflet
care vor sã îi întindã o mânã de ajutor:

“Sunt Bianca Roman din Craiova ºi
prin intermediul mãtuºii mele vreau sã
vã fac cunoscutã povestea mea
rugându-vã din suflet sã mã ajutaþi.

Trebuia sa fiu un cadou pentru bunicul
meu...aºa îmi tot spune mama, dar nu
m-am grãbit ºi am venit pe lume cu o
zi mai târziu. Încã de atunci mã
certam cu sora mea geamãnã. Lore-
dana. cãci nu mai aveam loc în burta
mamei. Ea era cam nãzdrãvanã cum
de fapt este ºi azi, dar este sora mea
ºi o iubesc mult. La început nu prea
înþelegeam ce se întâmplã cu mine,
apoi, uºor-uºor am început a mã
dezmetici ºi a înþelege: cine este
mama, ce este lumea, cine sunt eu...
numai cã eu nu sunt ca toþi ceilalþi, iar
boala mea mã þine într-un scaun cu
rotile ca ºi când lumea nu voi putea
niciodatã sã o privesc de sus. Mânuþe-
le sunt singurele care mã ajutã cât de
cât sã scriu, sã þin o jucãrie. Dar
atât... cana de apã mi-o dã mama ºi
mâncarea la fel. Am vãzut-o de multe
ori plângând ºi îngrijoratã. Am stat
mult prin spitale ºi fac zilnic ore de
recuperare. Mi-e foarte greu, cãci
cresc, corpul meu se îngreuneazã ºi
nu mai pot sta nici în ºezut. De multe
ori îmi vine sã renunþi pentru cã: îmi
place muzica ºi aº vrea sã dansez dar
asta nu voi putea face niciodatã; îmi
plac plimbãrile ºi aº vrea sã alerg dar
nici asta nu voi putea face niciodatã.
Dar pot visa ºi sunt curajoasã din nou
când vãd cã cei din jurul meu mã
susþin. Îmi place sã mã iau la întrece-
re la învãþãturã cu sora ºi veriºoara
mea ºi sunt mândrã de ceea ce fac ºi
de premiile pe care le-am câºtigat.
Vreau ca lumea sã înþeleagã cã nu
sunt ca toþi ceilalþi ºi totuºi...sunt.
Acum vã scriu deoarece mã simt din

Toþi cei care vor sã îi întindã o mânã de ajutor Biancãi, pentru ca aceasta sã se
bucure de o copilãrie cât de cât normalã, pot lua legãtura cu Alina Peþa (telefon:
0748870282, e-mail: ionelaalina62@yahoo.com), directorul ªcolii Gimaziale “Nicolae
Bãlcescu” din Craiova, acolo unde micuþa care are nevoie de ajutor este elevã.

Conturile deschise pentru Bianca la BANC POST:
IBAN EURO: RO64BPOS17406781524EUR01
IBAN LEI: RO32BPOS1740678152RON01

ce în ce mai rãu, nu mai pot respira
singurã, nu mai pot face nici puþinele
lucruri pe care le fãceam înainte. Eu
cred cã Dumnezeu ºtie situaþia mea,
dar încã nu mi-a dat rãspuns pânã
acum la rugãciunile mele. Poate are
alt plan cu mine ºi de aceea am
rãbdare sã aºtept. Totuºi tare m-aº
bucura dacã sãrbãtoarea de Crãciun
din anul acesta va fi curatã, feritã de
orice rãu pentru mine ºi pentru familia
mea, dar ºi pentru toþi copiii din lume.
Vã mulþumesc, Bianca!”
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Luni, seara, într-o atmosferã
festivã, la Sala Albastrã a Univer-
sitãþii din Craiova, a avut loc re-
cepþia de relansare a Curþii de Ar-
bitraj Dolj. Distinºi oameni afaceri,
cadre universitare de prestigiu,
personalitãþi din domeniul juridic,
oficialitãþi locale au luat parte la
acest eveniment care va deschide
un nou capitol în prestarea de ser-
vicii de arbitraj. Activitatea Curþii
de Arbitraj se va desfãºura cu
sprijinul Camerei de Comerþ ºi In-
dustrie a judeþului Dolj ºi al Uni-
versitãþii din Craiova. Din partea
administraþiei a fost prezent Cris-
tinel Iovan, vicepreºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj ºi Gheorghe
Nedelescu city-manager al muni-
cipiului Craiova. Noul regulament
al Curþii de Arbitraj aduce o
schimbare foarte importantã: dacã
pãrþile nu convin asupra unui ar-
bitru comun, selecþia arbitrilor se
face aleatoriu. Cristian Dobre, pre-
ºedintele Camerei de Comerþ ºi
Industrie a judeþului Dolj a preci-

„Curtea de Arbitraj Dolj se constituie„Curtea de Arbitraj Dolj se constituie„Curtea de Arbitraj Dolj se constituie„Curtea de Arbitraj Dolj se constituie„Curtea de Arbitraj Dolj se constituie
ca o alternativã a sistemului judiciar de stat”ca o alternativã a sistemului judiciar de stat”ca o alternativã a sistemului judiciar de stat”ca o alternativã a sistemului judiciar de stat”ca o alternativã a sistemului judiciar de stat”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

zat cã la nivelul mediului de afa-
ceri existã o oarecare reticenþã în
ceea ce priveºte actul de justiþie.
„Mulþi dintre dumneavoastrã aþi
ajuns, probabil, în instanþã pen-
tru recuperarea unor debite. Aþi
constatat cu toþii cã procedeul
este lent, cu multe cãi de atac. Dar
multe aspecte ale afacerii noastre
nu ne permit sã aºteptãm atât de
mult pentru recuperarea unor de-
bite. De aceea, Curtea de Arbitraj
Dolj se constituie ca o alternativã
a sistemului judiciar de stat, cu
avantajul unor costuri reduse ºi
cu o duratã mai micã de soluþio-
nare.... “, a subliniat Cristian Do-
bre.

Un arbitru poate
fi schimbat
oricând, printr-o
decizie

Totodatã, s-a  prezentat ºi com-
ponenþa plenului Curþii de Arbitraj,
dar ºi viziunea asupra ceea ce va

însemna acest for. Prof.univ,dr
Gabriel Olteanu, preºedintele Cur-
þii de Arbitraj Dolj a precizat cã
printre noii arbitri se numãrã per-
soane din elita juridicã româneas-
cã ºi cã pãrþile pot  alege ºi arbi-
trii din afara Craiovei, sau chiar
din altã þarã. De exemplu, în cor-
pul arbitrilor activeazã ºi profe-
sorul german Michael Martinek de
la Universitatea din Saarbrücken,
un arbitru cu experienþã interna-
þionalã. „Pe lista de arbitri postatã
pe site-ul Camerei de Comerþ ºi
Industrie a judeþului Dolj veþi gãsi
decani ai facultãþilor de drept din
Bucureºti, Timiºoara, Piteºti, Si-
biu ºi avocaþi din barourile din di-
verse judeþe. Un arbitru poate fi
schimbat oricând, printr-o deci-
zie, deci putem vorbi de o auto-
nomie”, a precizat prof.univ.dr
Gabriel Olteanu. S-a discutat ºi
despre paºii care trebuiesc fã-
cuþi  pentru a se putea ajunge
la o formã de soluþionare a
unui litigiu între pãrþi. ªi anu-
me cã este neapãrat nevoie sã
existe o clauzã compromisorie
stipulatã în acel contract sem-
nat ºi agreat de cele douã pãrþi
pentru afacerea perfectatã îna-
inte de a ajunge la litigiu.

Protocol
încheiat cu
Curtea de Apel
Craiova

Curtea de Apel Craiova a fost
reprezentatã la acest eveniment
de judecãtoarea Nicoleta Þãndã-
reanu, care a vorbit celor prezenþi
la eveniment despre Controlul

jursdicþional al hotãrârii arbitra-
le. Preºedinta Secþiei a II-a Civi-
lã a subliniat faptul cã a venit la
aceastã manifestare ºi cu un

mandat de la preºedinta Curþii de
Apel Craiova, judecãtoarea.dr
Mihaela Cotora în vederea înche-
ierii unui protocol cu Curtea de
Arbitraj Dolj pentru a se organi-
za în parteneriat diverse semina-

rii, mese rotunde, dezbateri, toa-
te pe tema arbitrajului. Avocatul
Lavinia Tumbãr, a creionat câte-
va din avantajele recurgerii la ar-

bitraj. „Curtea de Arbitraj
Dolj vã oferã o serie de
avantaje în judecarea litigii-
lor comerciale, faþã de in-
stanþele de drept comun.
Soluþionarea litigiului du-
reazã maximum 5 luni. Pro-
cedura de judecatã se des-
fãºoarã mult mai rapis, per-
miâînd soluþionarea efi-
cientã a raporturilor litigioa-
se dintre pãrþi. Un alt avan-
taj este cel al confidenþiali-
tãþii. În cadrul porcedurii
arbitrale, pãrþile sunt singu-

rele care participã la dezbaterea
litigiului. Hotãrârea curþii de ar-
bitraj nu este pronunþatã în ºedin-
þã publicã, ea fiind comunicatã
numai pãrþilor implicate”, a subli-
niar av. Lavinia Tumbãr.

Vicepreºedintele PDL Dolj Ni-
colae Giugea a cerut, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, de-
misia ministrului Agriculturii, a
directorului general al APIA ºi a
conducerii APIA Dolj pe motiv cã
la nivelul judeþului Dolj nu a fost
demaratã plata pe unitatea de su-
prafaþã, aºa cum a fost stabilit la
nivel naþional. „Ca urmare a con-
diþiilor climatice extreme care au
caracterizat anul agricol ce
tocmai s-a încheiat - un an
agricol începe în septembrie
ºi se terminã anul urmãtor în
septembrie-, ºi a acþiunilor
Guvernului USL, ne punem
întrebarea fireascã cine va
mai hrãni România. Produc-
þia agricolã reprezintã garan-
þia capacitãþii de redresare
economicã în marea crizã
materialã actualã. În condi-
þiile în care dezideratul mon-
dial este cel al dezvoltãrii agri-
culturii durabile, Guvernul
USL, prin atitudine, impune
poporului român aspiraþia
spre o formã idealã de supra-

vieþuire”, a spus Nicolae Giugea.

Doar 8% din fermele din
România îºi pot asigura econo-
mic susþinerea

Reprezentantul democrat-liberal
a declarat cã de exemplu, azi ( n.r
ieri), 16 octombrie 2012, trebuia
sã înceapã acordarea plãþilor pe
unitatea de suprafaþã, or la nivelul

judeþului Dolj nu se realizeazã aces-
te plãþi. Pentru acest lucru, Nico-
lae Giugea, fostul preºedinte al
ADS a cerut demisia urgentã, ne-
condiþionatã a ministrului Agricul-
turii, directorului general al APIA
ºi a întregii conduceri a APIA Dolj.
„Este dreptul fermierilor de a-ºi
primi banii. Ministerul Agriculturii
a lansat niºte mãsuri antisecetã
când a început recoltatul porum-

bului ºi a inventat seceta „di-
ferenþiat”. Pe anumite criterii
politice, probabil, s-a stabilit
un anumit segment al popu-
laþiei, astfel încât sã se acor-
de compensaþii financiare,
acea intervenþie de minimis,
fermierilor care deþin între 1
ºi 10 hectare în condiþiile în
care doar 8% din fermele din
România îºi pot asigura eco-
nomic susþinerea, restul de
92% fiind ferme de subzisten-
þã...”, a spus Nicolae Giugea.

Directori detaºaþi
Vicepreºedintele PDL Dolj

a mai afirmat cã Ministeru-

lui Agriculturii se ocupã de deta-
ºarea prin þarã a directorilor di-
recþiilor agricole pentru care chel-
tuieºte lunar 250.000 de euro.
„Ministerul Agriculturii se ocupã
în schimb de detaºarea directori-
lor de la direcþiile agricole: de
exemplu, directorul Direcþiei Agri-
cole Dolj a fost detaºat la Harghi-
ta. În momentul în care cel de
acolo ºi-a adus aminte cã are o
afinitate cu actualul Guvern a re-
venit pe post (fiindcã fusese de-
taºat de la Harghita la Mehedinþi),
iar acum directorul Direcþiei Agri-

cole Dolj este detaºat în judeþul
Cãlãraºi. Directorul Direcþiei Agri-
cole Olt este detaºat în judeþul
Alba. ªi aºa mai departe. În Dolj,
de exemplu, toþi fermierii se de-
plaseazã la Craiova pentru a se
înregistra la sediul Direcþiei Agri-
cole în loc sã se înregistreze la
sediile APIA din judeþ, ceea ce în-
seamnã cã o parte din suta de lei
care se acordã la ha este deja
cheltuitã de oameni pentru trans-
port, ca sã nu mai vorbim de tra-
casare ºi timp pierdut..., a mai
spus Nicolae Giugea.

Nicolae Giugea a cerut ieri demisia
ministrului Agriculturii
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Evenimentul organizat la
Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova a fost
moderat de prof. univ. dr. Ve-
ronica Mercuþ, decan al Facul-
tãþii de Medicinã Dentarã, Uni-
versitatea de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova ºi a benefi-
ciat de prezenþa autoritãþilor
locale ºi a profesioniºtilor în do-
meniul sãnãtãþii orale. Dezba-
terea  a fost parte a campaniei

„Zâmbeºte România”, lansatã
de de GlaxoSmithKline (GSK)
ºi Wrigley România. „Trebuie
sã tragem un semnal de alar-
mã pentru a îmbunãtãþi sãnã-
tatea oralã în zona noastrã.
Este adevãrat nu prea avem
date statistice pentru ultimii 20
de ani, însã situaþia nu este
foarte bunã. În ultima perioa-
dã, au fost câteva campanii de
prevenþie derulate de Univer-
sitatea de Medicinã ºi Farma-
cie împreunã cu mai mulþi par-
teneri, de care au beneficiat
elevi atât din mediul rural cât
ºi din Craiova”, a precizat prof.
univ. dr. Veronica Mercuþ, de-
can al Facultãþii de Medicinã

Dentarã, Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova

Control gratuit
în 48 de cabinete

stomatologice din Dolj

Þinând cond de efectele ne-
faste pe care o igienã precarã
a dinþilor le are asupra întregu-
lui organism, principalul obiec-
tiv pe termen lung al campaniei

„Zâmbeºte România” este de a
dezvolta, împreunã cu autoritã-
þile centrale ºi locale, un proiect
cu o duratã de 4 ani. Peste
2.000 de elevi din 20 de ºcoli ºi
grãdiniþe din judeþ vor fi infor-
maþi asupra rolului deosebit de
important pe care îl joacã igie-
na oralã, dar ºi despre soluþiile
de prevenire a afecþiunilor la
nivelul cavitãþii bucale.

De asemenea, pentru a încu-
raja prevenþia bolilor orale, cam-
pania „Zâmbeºte România” le
oferã doljenilor ocazia de a efec-
tua vizita anualã recomandatã la
medicul stomatolog.  În perioada
campaniei, pânã pe 31 octombrie,
toþi cei interesaþi pot beneficia de

un control stomatologic gratuit ºi
de materiale educaþionale în 48
de cabinete stomatologice din ju-
deþul Dolj. Mai multe informaþii
legate de programarea la un con-
trol gratuit într-unul dintre cabi-
netele stomatologice partenere se
pot obþine accesând site-ul
www.zambesteromania.ro.

Spãlatul pe dinþi, o raritate

Nu mai este demult o nouta-
te cã afecþiunile orale reprezin-
tã o problemã majorã de sãnã-
tate publicã. În condiþiile în care
acestea nu sunt însã tratate la
timp, pot determina apariþia unor
probleme grave de sãnãtate. Nu
degeaba caria dentarã este con-
sideratã de specialiºti cea mai
frecventã boalã cronicã la nivel
mondial, afectând deopotrivã
copii, adulþi ºi persoane în vâr-
stã. S-a ajuns, astfel, la situaþia
în care prima vizitã la medicul
dentist presupune deja trata-
ment stomatologic. Medicii ex-
plicã faptul cã afecþiunile orale
pot fi prevenite prin mãsuri sim-
ple ºi eficiente. Este greu de
crezut însã cã acest lucru se
poate întâmpla ºi într-o þarã în
care nici mãcar spãlatul pe dinþi
nu este o practicã zilnicã. În pri-
vinþa obiceiurilor nesãnãtoase,
medicii au insistat asupra fap-
tului cã mulþi dintre elevi nu ºtiu

încã sã se spele pe dinþi, o altã
problemã subliniatã fiind alimen-
taþia nesãnãtoasã.

Numãrul pacienþilor
cu probleme dentare

este în creºtere

Conform unui studiu elabo-
rat de Ipsos Marketing cu pri-
vire la starea de sãnãtate ora-
lã în România,  areieºit cã
aproape 80% dintre respon-
denþi au probleme dentare ºi
apariþia cariilor este cea mai
frecventã afecþiune.

Studiul relevã faptul cã 4 din

10 persoane prezintã probleme
cauzate de placa dentarã bacte-
rianã, iar 3 din 10 au respiraþia
urât mirositoare ºi dinþi sensibili.
Cele mai frecvente simptome
pentru dinþi sensibili sunt dureri-
le apãrute în momentul în care
mãnâncã produse reci sau calde
(91%), urmate de durerea pro-
dusã de consumul produselor
dulci/acre (50%) sau atunci
când intrã în contact cu aerul
rece (47%). Cei cu probleme ale
gingiilor au prezentat în cea mai
mare parte sângerarea gingiilor
dupã periaj, iritarea gingiei ºi in-
flamaþii ale acesteia.

Românii ajung la dentist
doar pentru urgenþe

 Când vine vorba de diferen-
þele de comportament între
restul europenilor ºi români la
capitolul vizitã la medicul den-
tist, cifrele vorbesc de la sine.
Majoritatea occidentalilor merg
la stomatolog pentru control de
rutinã sau tratament de curã-
þare. În ceea ce priveºte moti-
vele pentru care unii dintre eu-
ropeni nu au consultat un me-
dic dentist în ultima perioadã,
principala motivaþie este ace-
ea cã problemele dentare nu au
fost suficient de grave (33%).
Al doilea motiv menþionat pen-
tru a nu consulta un dentist a
fost absenþa dinþilor naturali
(16%), urmat îndeaproape de
costul ridicat al examenelor de
rutinã ºi  al  t ratamentului
(15%). De altfel, în unele þãri,
vizita la medicul dentist este
obligatorie o datã pe an sau
chiar la fiecare ºase luni pen-
tru ca persoanele asigurate sã
continue sã beneficieze de asi-
gurarea medicalã.

În schimb, în România, mo-
tivele ultimei vizite la medicul
dentist au fost controlul de ru-
tinã sau tratamentele de curã-
þare (27%), tratamentul de ru-
tinã (31%) ºi tratamentul de ur-
genþã (40%).

Medicii dentiºti din judeþul Dolj se declarã
îngrijoraþi de numãrul tot mai mic al celor care
trec pragul cabinetelor stomatologice pentru
un control medical de rutinã. Din cauza lipsei
banilor, cei mai mulþi doljeni merg la dentist
doar atunci când durerile de dinþi devin insu-
portabile. În unele situaþii este însã prea târ-

ziu. În aceste condiþii, ieri, la Craiova specia-
liºtii în domeniu au lansat o dezbatere pe mar-
ginea stãrii actuale de sãnãtate oralã la nivel
local. Tot cu aceastã ocazie, s-a discutat de-
spre posibilitatea de a dezvolta programe de
educaþie ºi prevenþie pentru îmbunãtãþirea
sãnãtãþii orale în judeþul Dolj.

Doljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilorDoljenii, la pãmânt cu sãnãtatea dinþilor

Despre campania „Zâmbeºte România”

Obiectivele Campaniei „Zâmbeºte România” sunt concordan-
te cu cele promovate de Platforma Europeanã pentru o Igienã
Oralã mai Bunã, o iniþiativã comunã a Asociaþiei Europene
pentru Sãnãtate Publicã Dentarã (EADPH), Asociaþiei pentru
Educaþie Dentarã în Europa (ADEE), Consiliului European al
Medicilor Stomatologi (CECDO), Programul de Îngrijire Oralã
Wrigley ºi GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.

Potrivit iniþiatorilor acestei campanii, sãnãtatea oralã este
esenþialã pentru calitatea vieþii ºi pentru o stare generalã bunã
a organismului, dar mulþi români suferã din cauza problemelor
apãrute n urma unei igiene orale precare. Aceste probleme
variazã de la neplãcerile cauzate de apariþia cariilor, pânã la
dezvoltarea cancerului oral. Scopul campaniei este de a oferi
informaþii despre instrumentele necesare ngrijirii orale, precum
periuþa de dinþi, pasta de dinþi, apa de gurã, guma de mestecat
fãrã zahãr, ºi acces la servicii medicale stomatologice prin
consultaþiile stomatologice gratuite oferite în perioada
1 septembrie-31 octombrie a.c.
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„Muzica ne uneşte!” –
proiect adresat tinerilor din liceele tehnologice

Proiectul „Muzica ne uneşte!” es te f i-
nanţat de Adminis traţia Fondului Cultural
Naţional, aria „Educaţie Culturală”, imple-
mentat de Asociaţia Culturală ARTEC din
Craiova ş i derulat în parteneriat cu Filar-
monica „Oltenia”, Colegiile Naţionale Eco-
nomice din Râmnicu Vâlc ea,  „Andrei Bâr-
seanu” din Braşov şi „Maria Teiuleanu” din
Piteşti. Partenerii locali ai ARTEC sunt
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi
Colegiul Naţional Ec onomic „Gheorghe
Chiţu” din Craiova.

La sediul Case i de  Cultură „Traian Demetre s-
cu” are  loc astăzi,  ora 12.00, lansare a proie ctu-
lui  „Muzica ne uneşte!”, impleme ntat în perioa-
da septembrie-noiembrie 2012. Focalizat pe edu-
caţie culturală,  acesta îş i propune  să contribuie

„Singurătatea vine pe Facebook”,
susţine scriitorul Dan Mircea Cipariu

«Am scris această carte obsedat de ideea cumplitului
paradox pe care îl trăim: avem comunicare de masă fără
comunicare, pierdem sinestezia şi accidentul metafizic care
este descoperirea, pupilă în pupilă, al lui Celălalt. Mulţi se
aruncă în marea Facebook crezând că vor scăpa de singu-
rătate, de dramele şi spaimele interioare. Trecând această
mare a deziluziei-iluziei găseşti şi mai multă însingurare, şi
mai multă înstrăinare. Dacă foloseşti acest instrument doar
pentru relaţii publice, vei putea fi doar un om pragmatic şi
atât!». (Dan Mircea Cipariu)

Craiovenii, invitaţi şi la
repetiţiile Filarmonicii,
nu numai la concerte

Dacă v-aţi între bat vre odată cât
timp ş i cât e fort pre supune pentru
muzicieni pre gătirea unui concert,
dacă sunteţi curioşi ce îndrumări
primesc aceştia din parte a unui
dirijor ş i care sunt „secretele” scenei
de  concert, poftiţi de le aflaţi la
Filarmonica „Oltenia”! Cu ocazia
Zilelor Municipiului Craiova, institu-
ţia vă invită să participe gratuit la
re petiţiile orchestrei simfonice.  O
puteţi face în zilele  de  marţi, 23
octombrie,  miercuri,  24 octombrie, şi
joi, 25 octombrie, între orele  13.00 şi
14.00.  Intrarea în sala de spectacole
va fi permisă în limita locurilor
disponibile. Pentru informaţii supli-
me ntare puteţi apela numărul de
te lefon 0351.418.112.

«Am vrut foarte mult să ajung în capi-
tala Olteniei, în inima ei culturală, la Tea-
trul Naţional, condus atât de inspirat de
regizorul Mircea Cornişteanu. Mi-am do-
rit ca „Singurătatea vine pe Facebook”
să fie prezentată de unul dintre cei mai
importanţi poeţi români contemporani,
Nicolae Coande. Nu în ultimul rând, am
ales Craiova şi pentru că un grup de lice-
eni de la Colegiu Naţional „Ştefan Velo-
van” a confecţionat, de curând, după cur-
suri, cărţi-obiect cu poeme ale unor au-
tori născuţi în septembrie, precum Nico-
lae Coande, Ionel Ciupureanu sau subsem-

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” va găzdui mâine, 18 octombrie, ora
17.00, la Sala „Ion D. Sîrbu”, o lectură publică prilejuită de lansarea cărţii
„Singurătatea vine pe Facebook”, de Dan Mircea Cipariu. Volumul a apărut
la Editura „Tracus Arte” şi cuprinde 12 desene de Mihai Zgondoiu, docto-
rand la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.

natul. Ce poate dezvălui noul meu proiect
editorial? Distincţia dintre vis şi virtualita-
te, dintre reţea şi unicitate, dintre evoluţie
şi devenire», a declarat autorul.

Dan Mircea Cipariu s-a născut la 7
septembrie 1972, în Bucureşti. Este ab-
solvent al Şcolii Superioare de Jurnalisti-
că din Bucureşti şi licenţiat al Universităţii
din Capitală – Facultatea de Jurnalism şi
Ştiinţele Comunicării. A debutat în presa
literară în 1988, debutul editorial având loc
în 1999, cu volumul „Hai să ne-ntâlnim
pe site sâmbătă seara” (Editura „Libra”).
Este membru al Uniunii Scriitorilor din Ro-

mânia, iar în 2009 a fost ales, pentru al
doilea mandat, preşedinte al Secţiei de
Poezie a Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti.

În 2008 a iniţiat şi coordonat proiectul
„Scriitori pe Calea Regală”, iar din 2009
până anul acesta, proiectul „Maratonul de
poezie, blues şi jazz”. Este fondatorul şi pre-
şedintele Asociaţiei EURO CULTURART,
care deţine o galerie dedicată tinerilor artişti
vizuali europeni – Atelier 030202 –, coor-
donată de graficianul Mihai Zgondoiu. Dan
Mircea Cipariu este un apreciat comenta-
tor de artă contemporană, cu cronici apă-
rute în revistele „Arta” (a Uniunii Artiştilor
Plastici din România), „Cultura”, „Lucea-
fărul”, „Altitudini” şi AgenţiadeCarte.ro.
Este preşedintele Asociaţiei Publicaţiilor Li-
terare şi Editurilor din România (APLER)
şi preşedintele Opera Scrisă.ro – societate
de gestiune a drepturilor de autor.

la creşte re a gradului de  îmbunătăţire a modali-
tăţilor constructive  de  petrecere a t impului liber
prin promovarea dive rsităţii valorii muzicii in-
strumentale  (folclor,  e vergreen, clasic,  jazz) la
nive lul t inerilor din lice ele tehnologice.

Grupurile-ţintă ale proiectului sunt apro-
ximativ 3.200 de elevi din amintitele şcoli
tehnologice, dar şi salariaţi, cu preponde-
renţă instrumentişti, din cele patru filarmo-
nici din localităţile unde se desfăşoară pro-
iectul, susţinători şi/sau promotori ai muzi-
cii instrumentale, organizaţiile implicate. În-
tre activităţile propuse se numără seminarul
cu tema „Educaţia timpului liber prin muzi-
că” şi un concert live de muzică instrumen-
tală (clasic, jazz, folclor, evergreen) susţi-
nut de Cvartetul „Gaudeamus” din Braşov

şi invitaţii săi, ambele
cu participarea tinerilor
din cele patru licee teh-
nologice din ţară (Cra-
iova, Râmnicu Vâlcea,
Braşov, Piteşti).

Între obiec tivele proiectului se numă-
ră identificarea celor mai bune alternati-
ve actuale de petrecere a timpului liber,
creş terea interesului pentru valorile cul-
turale prin partic iparea activă la ac tul
cultural,  promovarea valorilor reprezen-

tative ale muzic ii instrumentale, îmbună-
tăţirea c unoştinţelor  referitoare la diferi-
tele genuri muzicale instrumentale,  c reş-
terea pos ibilităţilor  de emitere a judec ăţii
es tetice asupra divers ităţii fenomenului
muzical ş.a.

Conferinţa „Oltenia. Interferenţe
culturale” capătă caracter internaţional

„Conferinţele anuale ale
Secţiei de Istorie-Arheologie au
avut o bună apreciere ştiinţifică
până în anul 1995, drept pentru
care, odată cu evenimentul din
aceste zile, am decis să lărgim
aria geografică a cunoaşterii.
Interferenţele culturale nu se
limitează doar la o provincie sau
un stat naţional, ci cuprind spaţii
mult mai vaste, cum ar fi Europa
estică sau sud-estică, adevărat
creuzet de obiceiuri, mode,
mentalităţi, ierarhii sociale ale
unor populaţii venite de te miri
unde. Tocmai de aceea internaţi-
onalizarea acestei manifestări
ştiinţifice ne va ajuta pe noi,
specialiştii craioveni, fie că

La Muzeul Olteniei (clădirea nouă) are loc
astăzi, ora 11.00, deschiderea oficială a celei de-
a III-a ediţii a Conferinţei Internaţionale „Olte-
nia. Interferenţe Culturale”, organizată de Sec-
ţia de Istorie-Arheologie a instituţiei, cu spriji-
nul Consiliului Judeţean Dolj. Conferinţa se va
desfăşura pe parcursul a două zile, astăzi şi mâi-
ne, pe două secţiuni principale – Arheologie şi
Istorie –, urmând ca programul de vineri, 19 oc-
tombrie, să cuprindă o excursie documentară.

provenim din
mediul universitar,
academic sau
muzeal, să înţele-
gem mai bine
realităţile istorice”, a
declarat Florin
Ridiche, managerul
Muzeului Olteniei.

Numeroase
instituţii de presti-
giu vor fi reprezen-
tate la această
ediţie a Conferinţei „Oltenia.
Interferenţe Culturale”:
universităţile din Iaşi, Galaţi,
Bucureşti, Aachen şi Craiova,
Academia Română împreună
cu institutele din Bucureşti, Iaşi

şi Craiova, Academia de Ştiinţe
din Bulgaria prin Institutul
Naţional de Arheologie, precum
şi numeroase muzee din Sibiu,
Constanţa, Giurgiu, Călăraşi,
Alba Iulia, Târgu Jiu, Drobeta-

Turnu Severin, Vidin. Lucrările
vor fi onorate de prezenţa
academicianului Alexandru
Vulpe, preşedintele Secţiei de
Ştiinţe Istorice şi Arheologie din
cadrul Academiei Române.
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În timp ce atacul asupra
consulatului american din Ben-
ghazi a devenit o încinsã temã
de campanie electoralã, secre-
tarul de stat Hillary Clinton
(foto) a anunþat într-un inter-
viu la CNN, luni, 15 octombrie
a.c., cã „îºi asumã responsabi-
litatea” gestionãrii întregii în-
tâmplãri, inclusiv versiunile
contradictorii care circulã.

„Vreau sã evit orice capcanã
politicã”, a declarat Clinton,
asigurând cã preºedintele Ba-
rack Obama n-a fost la curent
cu deciziile privind asigurarea
securitãþii personalului diploma-
tic american în Libia. „Preºe-
dintele ºi vicepreºedintele n-au
avut cunoºtinþã de toate deci-
ziile luate de profesioniºti în
materie de securitate, a asigu-

rat secretarul de stat. În astfel
de domenii, deciziile sunt luate
de profesioniºti, dar vom face
ceea ce trebuie fãcut, într-un
mediu din ce în ce mai riscant”.
În campania sa electoralã pen-
tru alegerile prezidenþioale, Ba-
rack Obama a fost extrem de
criticat în legãturã cu acest atac,
care a costat viaþa a patru per-
soane, între acestea aflându-se
ºi ambasadorul SUA Chris Step-
hens. Administraþia sa a fost
expusã la critici vehemente de
cãtre republicani, aceºtia con-
siderând cã atacul a fost bine
coordonat, fãrã a avea de-a
face cu protestele împotriva unui
film islamofob, dezlãnþuite în lu-
mea arabã. La rândul sãu, vi-
cepreºedintele Joe Biden a sus-
þinut cã guvernul american n-a
fost la curent cu cererile de în-
tãrire a securitãþii în Libia, ceea
ce responsabilii sau foºtii res-
ponsabili ai Departamentului se-
curitãþii au recunoscut în faþa
Senatului. Nivelul de siguranþã
în Benghazi s-a dovedit insufi-
cient înaintea atacului, iar mã-

surile suplimentare de siguran-
þã au fost respinse de Washing-
ton. În timpul unei vizite în Peru,
Hillary Clinton a recunoscut cã
dosarul libian s-ar putea afla în
inima celei de-a doua dezbateri
dintre Barack Obama ºi Mitt
Romney, de azi-noapte. Luând
întreaga responsabilitate a ges-
tionãrii atacului asupra sa, ºefa
Departamentului de Stat încear-
cã sã elimine o parte din greu-
tatea de pe umerii preºedinte-
lui. Pentru CNN, Clinton a mai
declarat cã fusese asiguratã cã
nu se va întâmpla nici un fel de
atac asupra capacitãþilor diplo-
matice ale SUA în toate regiu-
nile lumii, inclusiv într-o zonã
periculoasã precum Libia. O co-
misie de anchetã bipartitã a Se-
natului, condusã de senatorul
Joseph Lieberman, va investiga
circumstanþele atacului, dar nu
înainte de scrutinul din 6 noiem-
brie. FBI are propria anchetã,
iar o comisie parlamentarã or-
ganizeazã audieri pentru exami-
narea „deficienþelor de securi-
tate la Benghazi”.
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Uniunea Europeanã a prelun-
git, luni, cu un an sancþiunile
împotriva Belarusului, subliniind
cã este în continuare „puternic
îngrijoratã de nerespectarea
drepturilor omului, democraþiei
ºi statului de drept” în aceastã
þarã, condusã autoritarist de
cãtre Aleksandr Lukaºenko.
„Dat fiind cã deþinuþii politici nu
au fost încã eliberaþi, cã nici un
deþinut eliberat nu a fost reabili-
tat ºi având în vedere absenþa
unei ameliorãri” a situaþiei
democraþiei în þarã, miniºtrii
europeni de Externe au decis sã
prelungeascã cu un an atât
blocarea averilor, cât ºi interdic-
þiile de eliberare de vize turistice

Sancþiunile UE împotriva Belarusului,
prelungite cu un an

ªapte nave militare chineze au
fost reperate ieri în apropierea in-
sulei situate în extremitatea de sud
a Japoniei, în plin conflict diplo-
matic cu privire la suveranitatea
asupra unor insule din Marea Chi-
nei de Est, a anunþat Ministerul ja-
ponez al Apãrãrii. „Un avion japo-
nez a reperat ºapte nave militare
chineze la o distanþã de aproxima-
tiv 49 de kilometri sud-sud-est de
Insula Yonaguni la ora localã 7.00
(1.00, ora României). Ele se de-
plasau cãtre nord, dinspre Ocea-
nul Pacific spre Marea Chinei de
Est”, a declarat un oficial din ca-
drul ministerului. Între aceste ºapte
nave chineze, ministerul japonez a
enumerat un distrugãtor lansator de

ªapte nave militare chineze, reperate
în apropierea insulelor japoneze

rachete, un distrugãtor, douã fre-
gate, douã nave de salvare pentru
submarine ºi o navã de aprovizio-
nare. Trecerea acestor nave mili-
tare are loc în contextul unor ten-
siuni bilaterale cu privire la suve-
ranitatea asupra Insulelor Senka-
ku, situate mai la nord, în Marea
Chinei de Est. Aceste insule mici
ºi nelocuite sunt administrate de
cãtre Tokyo, dar sunt revendicate
insistent de cãtre Beijing, sub nu-
mele de Diaoyu. Tensiunea între
cei doi vecini a crescut la începu-
tul lunii septembrie, dupã ce Gu-
vernul japonez a decis sã naþiona-
lizeze mai multe dintre aceste in-
sule, care au aparþinut anterior unui
cetãþean japonez.

aflate în vigoare împotriva a 243
de membri din cadrul regimului,
în cursul unei reuniuni la
Luxemburg. Blocarea averilor a
32 de societãþi comerciale este
prelungitã, de asemenea, pentru
o perioadã suplimentarã de 12
luni. Membrii regimului sunt
acuzaþi de „încãlcãri grave în
domeniul drepturilor omului sau
de reprimarea societãþii civile ºi
opoziþiei democratice”, de
obþinerea unor avantaje de la
puterea lui Lukaºenko sau de
susþinerea acesteia. Un embargo
asupra armamentului ºi unor
materiale legate de reprimare
este, de asemenea, în vigoare
începând din iunie 2011.

Comisia Europeanã a avertizat, luni, mai mul-
te þãri din Balcanii de Vest în privinþa unei rein-
troduceri a vizelor, pentru a lupta împotriva so-
licitãrilor de azil abuzive prezentate de cetãþenii
acestora la sosirea în statele membre UE. ªase
þãri UE - Germania, Austria, Belgia, Franþa, Lu-
xemburg ºi Olanda - au cerut posibilitatea intro-
ducerii obiligativitãþii vizelor pentru Serbia, Mun-
tenegru, Bosnia-Herþegovina, Albania ºi fosta
republicã iugoslavã Macedonia pentru a protes-
ta faþã de o creºtere considerabilã a cererilor de
azil nefondate înaintate de cetãþenii acestor þãri.
„Am primit o scrisoare semnatã de miniºtrii de
Interne din ºase state membre - pentru a cere un
acord cât mai rapid posibil în privinþa unei clau-
ze de salvgardare care sã permitã reintroducerea
vizelor în caz de încãlcãri grave”, a anunþat Mi-
chele Cercone, purtãtorul de cuvânt al comisa-
rului pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström.
Aceastã cerere va fi discutatã la viitoarea reu-
niune a miniºtrilor de Interne din cadrul UE, la
25 octombrie, la Luxemburg, a precizat purtã-
torul de cuvânt. „Situaþia este îngrijorãtoare.
Marea majoritate a cererilor de azil prezentate nu
sunt fondate ºi aduc prejudicii, deoarece supra-

încarcã serviciile care examineazã cererile în sta-
tele care s-au plâns”, a recunoscut el. Normele
în materie de azil impun ca toate cererile sã fie
examinate individual, a subliniat el.

Aproape 5.000 de cereri de azil au fost de-
puse în Germania de cetãþenii celor cinci þãri
vizate de la începutul anului 2012, a precizat
purtãtorul de cuvânt. Aceastã situaþie dureazã
de la ridicarea obligativitãþii vizelor pentru cetã-
þenii acestor cinci þãri, în 2010.
Malmström a intervenit în mai multe rân-
duri, dar fãrã rezultat. Germania a vizat
în special cetãþenii sârbi ºi macedoneni.
„Afluxul masiv de cetãþeni sârbi ºi ma-
cedoneni trebuie sã fie stopat imediat”,
a afirmat vineri ministrul german de In-
terne, Hans-Peter Friedrich. Secretarul
de stat belgian pentru Azil ºi Imigraþie,
Maggie De Block, a mers la Belgrad sãp-
tãmâna trecutã pentru a le cere cetãþeni-
lor sârbi, în special minoritãþilor romã ºi
albanezã care locuiesc în sudul Serbiei,
sã nu mai cearã azil în Belgia. „Nu am
primit o cerere concretã de reintrodu-
cere a vizelor”, a declarat purtãtorul de

cuvânt al lui Malmström. Dar o clauzã de salv-
gardare este în curs între guverne ºi Parlamen-
tul UE. „Dacã aceasta face obiectul unui acord,
un stat va putea notifica o situaþie de urgenþã ºi
cere aplicarea acestei clauze pentru a suspenda
scutirea de vize. Comisia va evalua aceastã ce-
rere ºi va prezenta o propunere care va trebui
aprobatã de state cu majoritate calificatã”, a ex-
plicat Michele Cercone.

UE avertizeazã cinci þãri din Balcani în privinþa posibilitãþii de reintroducere a vizelor

Parlamentul israelian a
votat dizolvarea sa ºi a
convocat alegeri anticipate

Parlamentul israelian (Kneset)
a votat dizolvarea sa, în noaptea
de luni spre marþi, ºi a convocat
alegeri legislative anticipate
pentru 22 ianuarie 2013, a
anunþat o sursã oficialã. Premierul
în exerciþiu, Benjamin Netanyahu,
liderul Partidului Likud (dreapta),
este principalul favorit al scrutinu-
lui, care urmeazã sã se desfãºoare
într-un climat de tensiuni regionale
ºi de crizã economicã la nivel
mondial. El este cel mai bine
plasat în sondaje în vederea
formãrii viitoarei coaliþii guverna-
mentale. Scrutinul urmeazã sã se
desfãºoare pe 22 ianuarie, aºa
cum a dorit Netanyahu, care s-a
pronunþat pentru o campanie
electoralã scurtã. Legislatura, a
18-a în istoria Israelului, urma sã
se încheie în mod normal în
octombrie 2013.

Brahimi neagã
cã ar vrea forþã de
menþinere a pãcii în Siria

Emisarul internaþional pentru
Siria, Lakhdar Brahimi, aflat în
vizitã, luni, în Irak, a dezminþit cã
intenþioneazã sã cearã mobilizarea
unei forþe de menþinere a pãcii în
Siria, aºa cum a afirmat un lider
al opoziþiei siriene. „Nu ºtiu care
este originea acestei informaþii. Ea
nu vine cu siguranþã de la mine”,
a declarat Brahimi, în cadrul unei
conferinþe de presã la Bagdad. Cu
câteva ore înainte, Ahmad
Ramadan, ºeful biroului de
informaþii al Consiliului Naþional
Sirian (CNS), principala instanþã a
opoziþiei, a anunþat cã Brahimi
intenþioneazã sã mobilizeze o forþã
de menþinere a pãcii în Siria.
„Una dintre ideile avute în vedere,
în cadrul unei iniþiative politice,
este mobilizarea unei forþe de
menþinere a pãcii, dar aceastã
problemã este analizatã în conti-
nuare”, a declarat pentru AFP
acest oficial la Doha. El a precizat
cã Brahimi s-a întâlnit la acest
sfârºit de sãptãmânã, în Turcia, cu
reprezentanþi ai CNS.

Barack Obama va vota
în avans, la 25 octombrie,
la Chicago

Barack Obama va vota cu 12
zile înaintea alegerilor prezidenþia-
le în fostul sãu fief la Chicago, o
premierã pentru un preºedinte în
exerciþiu al Statelor Unite ºi o
modalitate de a încuraja o
participare similarã celei care l-a
avantajat în 2008, relateazã AFP.
„Voi vota în avans (...), la 25
octombrie. Dacã statul vostru
organizeazã un scrutin anticipat,
faceþi ca mine”, a scris luni
Obama pe contul sãu oficial
Twitter, @BarackObama, semnând
cu iniþialele, fapt ce înseamnã cã
el însuºi a redactat mesajul.
Potrivit mass-media americane,
este pentru prima datã când un
preºedinte în exerciþiu nu voteazã
în ziua scrutinului, 6 noiembrie în
acest an. Cu câteva minute
înainte, Prima Doamnã a Statelor
Unite, Michelle Obama, a
anunþat, tot pe Twitter, cã ea a
votat prin corespondenþã, incitân-
du-ºi compatrioþii sã facã la fel.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul mena-
jerã, femeie de serviciu
sau bonã. Telefon: 0720/
008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

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

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

Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + 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), ne-
gociabil. 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 teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi se-
curitãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabili-
tate presteazã servicii
de calitate la preþ avan-
tajos. Telefon: 0766/
379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.

Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã de lux cu
centralã proprie, ultracentra-
lã, oraº Balº – Olt, preþ la
vedere negociabil. Telefon:
0746/292.721.
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 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.

Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ PRIVIND VÂNZAREA
DE BUNURI IMOBILE. Biroul Valorificare Bunuri.
În temeiul art. 22, alin. (1) din Hotãrârea Guver-
nului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Ordonanþei Guver-
nului nr. 14/2007 pentru reglementarea modu-
lui ºi condiþiilor de valorificare a bunurilor intra-
te, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului,
republicatã, Direcþia Generalã a Finanþelor Pu-
blice a Judeþului Dolj organizeazã licitaþie publi-
cã în data de 30.10.2012 orele 14:00 la sediul
instituþiei din Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr.
2 – Biroul Valorificare Bunuri (str. Mihail Kogal-
niceanu, nr. 10), a urmãtorului bun: - Proprieta-
te Imobiliarã situatã in Filiaºi, sat Fratoºtiþa, jud.
Dolj, compusã din Clãdire (construcþie de cãrã-
midã); teren intravilan ºi anexe gospodareºti în
suprafaþã totalã de 8800 mp la pretul de 50.400
lei. La licitaþie pot participa atãt persoane fizi-
ce, cât ºi persoane juridice, îndeplinând urmã-
toarele condiþii: - înscrierea la licitaþie se face
pe bazã de cerere, care se depune pânã la data
de 29.10.2012 orele 13:00 la sediul D.G.F.P. Dolj
– Biroul Valorificare Bunuri, împreunã cu: - pla-
ta garanþiei de participare la licitaþie, reprezen-
tând 10% din valoarea de pornire a licitaþiei; -
împuternicirea persoanei care il reprezintã pe
ofertant; - pentru persoane juridice de naþio-
nalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; - pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba ro-
mânã ºi legalizat; - pentru persoane fizice ro-
mâne, copie de pe actul de identitate; - pentru
persoane fizice strãine, copie de pe paºaport
sau carte de identitate, dupã caz; - dovada
emisã de creditorii fiscali (buget consolidat,
buget local) cã nu are obligaþii fiscale restan-
te. Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi
adresa la sediul nostru din Craiova, str. Mihail
Kogãlniceanu nr. 10, Biroul Valorificare Bunuri,
la nr. de  telefon: 0251/402259, 0251/533827.

Construcþii Montaj 1 S.A. cu se-Construcþii Montaj 1 S.A. cu se-Construcþii Montaj 1 S.A. cu se-Construcþii Montaj 1 S.A. cu se-Construcþii Montaj 1 S.A. cu se-
diul în Craiova, M. Kogãlniceanu nr.diul în Craiova, M. Kogãlniceanu nr.diul în Craiova, M. Kogãlniceanu nr.diul în Craiova, M. Kogãlniceanu nr.diul în Craiova, M. Kogãlniceanu nr.
20 „închiriazã sau vinde teren în su-20 „închiriazã sau vinde teren în su-20 „închiriazã sau vinde teren în su-20 „închiriazã sau vinde teren în su-20 „închiriazã sau vinde teren în su-
prafaþã de 94.000 mp situat în punc-prafaþã de 94.000 mp situat în punc-prafaþã de 94.000 mp situat în punc-prafaþã de 94.000 mp situat în punc-prafaþã de 94.000 mp situat în punc-
tul de lucru din Craiova, Calea Se-tul de lucru din Craiova, Calea Se-tul de lucru din Craiova, Calea Se-tul de lucru din Craiova, Calea Se-tul de lucru din Craiova, Calea Se-
verinului nr. 40. Relaþii la telefon:verinului nr. 40. Relaþii la telefon:verinului nr. 40. Relaþii la telefon:verinului nr. 40. Relaþii la telefon:verinului nr. 40. Relaþii la telefon:
0251/532.114 sau 0744/563.729.”0251/532.114 sau 0744/563.729.”0251/532.114 sau 0744/563.729.”0251/532.114 sau 0744/563.729.”0251/532.114 sau 0744/563.729.”
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Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.

Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Te-
lefon: 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 imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit 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 auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.

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

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

DIVERSE
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.

Vând aragaz 4 ochiuri, sta-
re foarte bunã, an fabricaþie
2008, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/805.022.
Vând miere de mai (17 lei/
kg) ºi poliflorã (14 lei/kg).
Telefon: 0743/237.732.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 –
60 lei; covor persan 3/2 gre-
na – 50 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã
manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.

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 avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, 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 loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.

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 vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Te-
lefon: 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, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.

Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon: 0351/
404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

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,
condiþi i bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, util itãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung aparta-
ment ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot
confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Te-
lefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Te-
lefon:  0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mo-
bi lat ºi ut i lat.  Telefon:
0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat
(utilat) în Brazda lui No-
vac, zona Simplon, pen-
tru 2 studenþi (studente).
Relaþii la telefon: 0351/
172.213; 0752/294.839.
Închiriez apartament. Re-
laþi i la telefon: 0769/
477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã -
studentã – salariatã. Tele-
fon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda
lui Novac. Telefon: 0745/
612.847.

Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utilitã-
þile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 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.

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Tele-
fon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

CITAÞII
NUMITUL Pãtru Cristian
este chemat in instanþã la
Judecãtoria Craiova în do-
sar nr.17016/215/2012 cu
termen de judecatã la data
de 01.11.2012.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri interi-
oare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în 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 retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
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.

PIERDERI
SC FARSCO SERVICES
SRL anunþã pierderea certi-
ficatului constatator pentru
punctul de lucru cu sediul în
Craiova, strada Caracal nr.
142, Centrul Comercial Bã-
nie, Dolj. Se declarã nul.
Pierdut certificat  constatator
nr. 1147 din 12.01.2012 pen-
tru SC KLAUMITRA  SRL
având J16/54/2012. Se de-
clarã nul.
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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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A reuºit sã scrie istorie cu
echipa Barcelonei, performanþele
sale pe banca echipei “blaugra-
na” putând fi cu greu egalate în
viitorul apropiat (14 trofee în
doar 4 ani).

Dupã despãrþirea de echipa
catalanã, Pep Guardiola a plecat
la New York ºi a declarat cã are
nevoie de o perioadã de relaxare
alãturi de familie pentru a reveni
în forþã din 2013.

AC Milan i-a fãcut o propu-
nere interesantã lui Guardiola,
care este aºteptat de Silvio Ber-
lusconi pentru a readuce gloria
de altã datã a echipei milaneze.

Milan ºi United ar putea rãmâne cu buza umflatã!

Guardiola, ofertat de Federaþia unui statGuardiola, ofertat de Federaþia unui statGuardiola, ofertat de Federaþia unui statGuardiola, ofertat de Federaþia unui statGuardiola, ofertat de Federaþia unui stat
din America de Suddin America de Suddin America de Suddin America de Suddin America de Sud

Îl vedem la CM 2014?!

Fostul antrenor al Barçei este
vãzut ºi drept un înlocuitor per-
fect pentru Sir Alex Ferguson,
care s-ar putea retrage la finalul
actualului sezon de la Maches-
ter United.

Numai cã, pe adresa lui Guar-
diola a venit ºi o propunere sur-
prizã din partea Federaþiei de
Fotbal din Chile. Preºedintele fo-
rului din Santiago doreºte înlo-
cuirea lui Claudio Borghi cu Pep
Guardiola ºi încearcã sã-l con-
vingã pe acesta sã accepte aceas-
tã ofertã, a notat, ieri, tuttomer-
catoweb.com.

Reprezentativa din Chile ocu-

pã locul cinci în grupa de califi-
care pentru CM 2014, cu 12
puncte strânse în opt meciuri,
la egalitate cu Uruguay. Dacã îºi
vor pãstra aceastã poziþie la fi-
nalul calificãrilor, atunci vor juca
baraj pentru calificarea la CM
din Brazilia. „Guardiola este cel
mai bun antrenor din lume ºi
Chile îl poate convinge oferin-
du-i un proiect serios. El nu lu-
creazã pentru bani, el fiind inte-
resat de noi provocãri. Selecþio-
nata din Chile poate convinge ori-
ce antrenor”, a spus Juan Car-
los Berliner, preºedintele Fede-
raþiei de Fotbal din Chile.

Jose Mourinho ºi-a prelungit de curând
contractul cu Real Madrid ºi se pregãteºte
sã schimbe liniile în sezoanele care urmea-
zã, iar pentru asta a pus ochii pe câþiva jucã-

Schmeichel jr., un potenþial
înlocuitor pentru Casillas

tori de perspectivã care îl pot ajuta pe viitor.
Astfel, portughezul se gândeºte deja la un

înlocuitor pentru Iker Casillas, iar acesta ar
putea fi Kasper Schmeichel (25 de ani), ni-

meni altul decât fiul lui Peter Schmei-
chel, portarul care a fãcut istorie în
tricoul lui Manchester United.

Cei de la Dailymail au scris cã
Mourinho i-a transmis lui Silvino Lou-
ro (n.r. antrenorul cu portarii de la Real)
sã urmãreascã un tânãr goalkeeper de
perspectivã care sã fie un concurent
serios pentru Casillas.

Kasper evolueazã în acest moment
pentru Leicester City, în liga a doua
englezã, danezul fiind votat drept cel
mai bun jucãtor al echipei în sezonul
trecut.

Pe lista madrilenilor se mai aflã co-
legul lui Cristi Sãpunaru de la Real Za-
ragoza, Roberto, ºi Andres Fernandez
de la Osasuna Pamplona.

Manchester City are în plan s-o desta-
bilizeze serios pe Barcelona! ªeicii de pe
“Etihad Stadium” încearcã sã-l transfere

City vrea sã dea lovitura cu un jucãtor al Barçei
Catalanii au simþit pericolul ºi îi pregãtesc acestuia un contract nou “betonat”

de o clauzã de reziliere fabuloasã

pe Sergio Busquets, considerat unul dintre
cei mai buni mijlocaºi defensivi din lume.

Va fi greu însã, deoarece catalanii, pen-
tru a-l convinge pe Busquets sã continue
pe “Camp Nou”, i-au pregãtit acestuia un
nou contract ºi o clauzã de reziliere de 150
de milioane de euro, au anunþat cei de la
Sport.es.

Chiar ºi aºa, arabii doresc sã-i facã pe
plac lui Mancini ºi au anunþat cã vor conti-
nua negocierile pentru transferul mijloca-
ºului în “Premier League”.

În vârstã de 24 de ani, Busquets evolu-
eazã din 2008 la prima echipã a catalanilor,
pentru care a jucat 202 meciuri ºi a marcat
7 goluri în toate competiþiile.

FIFA a anunþat, ieri, cã a lansat o procedurã
disciplinarã împotriva selecþionerului Elveþiei,
Ottmar Hitzfeld, acuzat cã ar fi fãcut gesturi
obscene la meciul cu Norvegia, de vineri sea-
rã, din grupa E a preliminariilor CM-2014, meci
disputat la Berna ºi încheiat la egalitate, 1-1.

Vizibil exasperat de deciziile arbitrului spa-
niol David Fernandez Borbalan, germanul a fost
vãzut ridicând de douã ori degetul mijlociu. El
ºi-a recunoscut gestul, însã a subliniat cã nu
viza pe nimeni în mod special.

“Vicepreºedintele Comisiei de Disciplinã din
cadrul FIFA, Rafael Esquivel, a decis sã des-
chidã o procedurã disciplinarã împotriva lui
Ottmar Hitzfeld. Antrenorul are la dispoziþie
zece zile pentru a-ºi prezenta poziþia în acest
caz. Dupã ce va prezenta argumentele, vice-
preºedintele va stabili urmãtoarele etape”, s-a

FIFA a deschis o procedurã disciplinarã
împotriva lui Ottmar Hitzfeld

arãtat într-un comunicat al FIFA.
Aceastã procedurã nu l-a împiedicat însã

pe Ottmar Hitzfeld sã stea pe bancã, asearã, la
confruntarea cu Islanda, de asemenea din pre-
liminariile CM din Brazilia.

“Galacticele” de la Oltchim au trecut, du-
minicã, la cinci goluri de Hypo Viena (30-25),
într-o partidã ce a deschis grupa A a Ligii
Campionilor, însã formaþia condusã de Ja-
cob Vestergaard nu este încã lider în clasa-
ment. Prima poziþie e ocupatã de Randers HK,
campioana Danemarcei, care a învins la scor,
36-26, luni searã, pe Buxtehuder SV, viitoa-
rea adversarã a vâlcencelor. Nemþoaicele, care
ºi-au câºtigat dreptul de a evolua în competi-
þie dupã ce ºi-au adjudecat un turneu de cali-
ficare, nu au avut nici o ºansã în faþa
nordicelor, care au stabilit diferenþa de
10 goluri chiar de la pauzã, 20-10.

Pentru Randers au marcat Jacobsen
(foto) – 8 goluri,  Aguilar ºi Dalby –
câte 5, Agren, Dembele ºi Johansen –
câte 4 ºi Kyndbol – 1, în timp ce reuºi-
tele lui Buxtehuder au venit din partea
lui Fischer – 7, Stapelfeldt – 6, Olden-
burg – 5, Deen – 4, Hayn ºi Melbeck –
câte 2.

Oltchim nu e prima în grupa sa!

Etapa viitoare (sâmbãtã): Buxtehuder –
Oltchim (16:00, Digi Sport 1), Hypo – Ran-
ders (21:25).

Tot sâmbãtã (ora 17:30, Digi Sport 1 ) va
juca ºi cealaltã echipã din România angrenatã
în competiþie, “U” Jolidon Cluj, care va primi
pe teren propriu replica finalistei ediþiei trecu-
te, echipa maghiarã Gyor. În prima rundã “U”
a pierdut la limitã deplasarea de la Ljublijana
(27-28), cu Krim, iar Gyor a învins acasã pe
Podravka Vegeta (Croaþia), scor 24-19.

Randers, victorie netã cu Buxtehuder

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

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

2005

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

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

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

Pe vremuri, copilăria şi adolescenţa
se desfăşurau cu precădere în aer li-
ber, iar sporturile şi jocurile deviate
din sport, cu sau fără minge, compu-
neau aproape întregul univers al co-
piilor şi tinerilor. Acum, sportul este
mai puţin „cool” sau la modă. Nu eşti
deloc special dacă ştii să jonglezi, să
drib lezi, dacă sari mai sus sau  mai
departe, dacă înscrii din afara semi-
cercului, dacă ai precizie, talent, in-
tuiţie. Diversele jocuri sunt catalogate
drept , spiritul de competiţie s-a eva-
porat sau s-a transformat în alte pre-
ocupări, iar mulţi copii au parte de o
copilărie v irtuală. Cândva, cel mai
gras copil abia căpăta un loc de portar,
o dată cu caterinca de rigoare. Acum,
cu Cola şi „Mecul” în tr-o mână şi
joystick-urile în alta ai realizat combi-
naţia care te aduce rapid spre obezi-
tate. Când suna clopoţelu l cohorte
întregi de pici se năpusteau să prin-
dă un loc în curtea şcolii şi să dema-
reze o repriză mai scurtă sau mai lun-
gă de joc, cu riscul asumat de întâr-
ziere la ora următoare, care implica
ascu ltarea sau chiar o
corecţie cu linia la pal-
mă. Acum, sportul se
face mai mult din taste
sau  telecomenzi, com-
petiţia se poartă mai nou
între cele mai noi tele-
foane, cele mai upgra-
date laptopuri şi cele mai
s cumpe tab lete. Poţ i
marca gol oricând la PC
prin cele mai noi jocuri
FIFA şi poţi fugări ad-
versarii la „counter-stri-
ke”, nu neapărat trebu-
ie să găseşti locuri piti-
te necesare la „de-a v-
aţi ascunselea”. Pe tim-
puri, părinţ ii ab ia reu-
şeau să-şi readucă sea-
ra odras lele în casă,
acum este un challange
să-i scoată pe puşti afară, departe de
calculatoare şi jocurile promovate
online. Terenurile virane, maidanele,
cele de bitum din şcoli nu mai există
sau nu mai sunt accesibile, astfel în-
cât nici infrastructura nu-i ajută pe
copii şi tineri. Pe lângă sălile de sport
incluse în programul fostului premier
Năstase, în ultimii ani s-au construit
terenuri sintetice în fostele spaţii de
joc ale şcolilor, însă acestea sunt ac-
cesibile doar contra cost după ore,
conform protocolului încheiat între
instituţiile de învăţământ şi investi-
torii privaţi. Soluţia ideală ar fi fost
amenajarea acestor terenuri cu iarbă
artificială chiar de către şcoli şi alo-
carea lor pentru elevii proprii, în anu-
mite programe speciale, aşa cum se
întâmplă în străinătate, cu preţuri mi-
nime solicitate de la părinţi, integrate
în acel „fond al clasei”, iar investiţia
generală şi costurile să fie acoperite
din închirierea terenurilor către terţi
când acestea rămân libere.

2 ore de sport, şi acelea
nerespectate, sunt insuficiente

Pentru copii practicarea sportului
se poate face doar în cadru organi-

Sportul în şcoli, tot mai necesar, tot mai neglijat
Competiţiile, programele şi clasele
sportive din instituţiile de învăţământ pot
reprezenta „salvarea” copiilor şi tinerilor
într-un un sistem de deficitar, nesănătos,
o infrastructură încă precară şi de lângă
diverse „atracţii” nocive

zat, iar cel din şcoli reprezintă primul
pas. Însă picii au parte doar de 2 ore
de educaţie fizică săptămânal, iar cei
mai mari elevi doar una, şi acestea
sunt anihilate de multe ori de dezin-
teresul elevilor sau al profesorilor şi
implicit de interesul altor dascăli, care
le „împrumută” orele pentru a-i pre-
găt i la disciplinele de bacalaureat.
Scutirile de la ora de sport pentru di-
verse motive sunt deja o obişnuinţă,
în special pentru fete. Cele mai multe
dintre acestea sunt nevoite mai să
apeleze la săli de fitness sau aerobic
pentru a se dezvolta armonios şi a
scăpa de kilogramele în plus. De câţi-
va ani, pentru clasa pregătitoare şi
ciclul gimnazial există p rofesori de
sport care se ocupă de orele de sport,
însă mai cu seamă pentru lucrul cu
cei mai mici copii nu există preocupa-
re pentru instruirea corespunzătoare
a acestor intructori-profes ori, care
trebuie să fie autodidacţi, profesio-
nişti desăvârşiţi pentru a îmbina ide-
al sportul cu joaca şi a le capta aten-
ţia micuţilor şi a-i educa din punct de

vedere sportiv, mulţi dintre aceştia
neştiind nici măcar să alerge. Şi aceşti
profesori s unt „sabotaţ i” de către
educatori şi învăţători, care, în con-
diţiile preluării muncii lor de odinioa-
ră de căt re altcineva rămân tind să
rămână fără „obiectul muncii”. Cât
despre liceele cu program sportiv, în
Craiova acestea sunt: LPS „Petrache
Triş cu”, specializat pe s crimă, arte
marţiale, lupte, etc, Grupul Şcolar In-

dustrial Energetic, cu specializare pe
fotbal, baschet şi fotbal, cât şi Gru-
pul Şcolar „Traian Demetrescu”, aco-
lo unde învaţă elevii Şcolii de Fotbal
„Gică Popescu”. Rezultatele sunt no-
tabile, ţinând con t de condiţiile de
pregătire şi interesul din ce în ce mai
scăzut din partea elevilor, dar evident
departe de performanţele ş i perfor-
merii de altădată.

ONSS şi alte 30
de competiţii pentru
şcolarii „amatori”

Pe vremuri se organi-
zau ad-hoc, chiar de că-
tre elevi sau  unii profe-
sori cu iniţiativă, adevă-
rate tu rnee, aşa-zis ele
„campionate” între şcoli
ori între cartiere şi străzi,
locurile fiind  alese pe
rând, prin dispute „aca-
să” şi în „deplasare”. Or-
goliile  erau mari, iar iz-
bânda îţ i conferea un
anumit statu t, respectat
şi apreciat. Cel pu ţin în
judeţu l Dolj, conform

programei întocmite, se încearcă atra-
gerea, angrenarea copiilor în diverse
competiţii sportive, atât prin interme-
diul disciplinelor Olimpiadei Naţiona-
le a Sportului Şcolar, care începe de
la nivel judeţean, dar şi prin diverse
alte competiţii în care nu sunt impli-
caţi neapărat sportivi legitimaţi, aşa-
zişii elevi „amatori” având şi ei oca-
zia de a-şi etala abilităţile sau pur şi
simplu de a face mişcare într-un ca-

dru organizat. Printre acestea, în Dolj
se număr: Ziua Naţională „Sportul
pentru toţi”, Crosul Primăriei Craio-
vei” – 27 octombrie, la Hipodrom,
Cupa „Dunării” la fotbal şi handbal –
decembrie, la Dăbuleni, „Fluturaşul
de Aur”, badminton – 17 decembrie,
în perioada apropiată, apo i pe par-
cursul anului şcolar copetitiţii de fot-
bal, volei, atletism, baschet dansuri
sportive. De asemenea, în cadrul
Olimpiadei Naţionale a Sportului Şco-

lar elevii din clasele preprimare, pri-
mare, gimnaziale şi liceale şi profesi-
onale iau parte la competiţii de fot-
bal, baschet, handbal, cros, volei, te-
nis de masă, oină, badminton, şah şi
rugby tag şi rugby în 7, care se des-
făşoară începând cu fazele incipien-
te, pe diverse sectoare din oraş sau
în mediul rural până la etapele finale,
organizate în primăvară, acolo unde
se poate vorbi chiar de atingerea unui
nivel de performanţă.


