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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sunt un om avut, Popescule.
Am şi spondiloză, dar şi artro-
ză, am şi reumatism...

Elevii,
îndrumaţi
să adopte
un stil de viaţă
sănătos

actualitate / 7

eveniment / 4

PSD Dolj:
Discreţie şi tact

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

Constantin Enceanu a fost penalizat pe ntru că a cân-
tat doar pe ntru propria imagine , în loc să promove ze
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”,  al cărui dire ctor
era.  Aceasta a fost cel mai greu cap de  acuzare care i-
a fost adus  de  membrii comis iei de e valuare  chiar în
plenul Consiliului Local Municipal de  ieri, când s -a
votat ş i ult ima sa notă obţinută: puţin pe ste  6.

CLM a votat: Constantin Enceanu
pleacă de la şefia

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” 3 AD
MIN

ISTR
AŢ
IE

pa
gi

na

Constantin Enceanu a de clarat ulterior că nu va pă-
răsi ansamblul ,  ci va rămâne solis t în cadrul ace stuia.
„La vre muri noi,  oame ni noi”, a comentat interpretul.
„Am adus 500 de milioane de le i ca să fac această in-
stituţie să arate aşa cum este acum,  pentru că ş tiţi
cum am preluat-o de  la CLM Craiova, într-un grad ri-
dicat de de gradare ”,  a mai afirmat Ence anu.

Vaccinarea
antigripală
va demara
la sfârşitul lunii

După mai multe amânări provo-
cate şi de faptul că dozele de vacci-
nuri vor fi achiziţionate anul acesta
din străinătate, autorităţile sanitare
au anunţat că, la sfârşitul acestei
luni, va demara campania naţională
de imunizare antigripală. Medicii
vor utiliza aproximativ un milion de
doze de vaccinuri, în total, pentru
campania  din sezonul 2012-2013
fiind alocat un buget de 11 milioane
de lei. Ca în fiecare an, campania
Ministerului Sănătăţii se va derula
prin cabinetele medicilor de familie
şi în unităţile sanitare cu paturi.

CONTEX şi
AUTOSHOW,

evenimente
tradiţionale

pentru Craiova

Traficanţii de minore
din Băileşti n-au scăpat
de puşcărie la apel



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 20 octombrie 2012
actualitate

$1 EURO ...........................4,5809 ............. 45809
1 lirã sterlinã..........................5,6373.......................56373

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 20 octombrie - max: 19°C - min: 8°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5097........35097
1 g AUR (preþ în lei).......195,4793......1954793

Cursul pieþei valutare din 20 octombrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 SRL
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1229/06.08.2012; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 30516403
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Guvernul va tãia din cheltuielile acoperite de la
bugetul de stat pentru Senat, Consiliul Superior al
Magistraturii, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, te-

leviziunea ºi radioul publice ºi unele ministere, prin-
tre care Cultura ºi Apãrarea, ºi va suplimenta alocã-
rile la Agriculturã, Sãnãtate, Administraþie, Educa-
þie, Justiþie, Dezvoltare Regionalã ºi Turism ºi la SRI.
Modificãrile financiare vor fi operate prin a doua
rectificare bugetarã din acest an.

Proiectul de rectificare bugetarã relevã cã din to-
talul cheltuielilor acoperite de la bugetul de stat vor
fi efectuate diminuãri la Senat (cu 191.000 lei), Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (4 milioane lei), Consiliul
Superior al Magistraturii (2,2 milioane lei), Curtea
de Conturi (1,5 milioane lei), Consiliul Concurenþei
(1,3 milioane lei), Consiliul Naþional pentru Studie-
rea Arhivelor Securitãþii (94.000 lei), Ministerul Fi-
nanþelor (49,7 milioane lei), Ministerul Apãrãrii (3,9
milioane lei), Ministerul Muncii (65,6 milioane lei),
Ministerul Mediului (1,3 milioane lei), Ministerul
Culturii (8,6 milioane lei), Ministerul Public (2,2 mili-
oane lei), Agenþia Naþionalã de Integritate (550.000
lei), Serviciul de Informaþii Externe (500.000 lei), Mi-
nisterul Economiei (51,2 milioane lei), Secretariatul

de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor (70.000
lei), Consiliul Naþional pentru Combaterea Discrimi-
nãrii (110.000 lei), Societatea Românã de Radiodifu-
ziune (533.000 lei), Societatea Românã de Televiziu-
ne (1,9 milioane lei), Autoritatea Electoralã Perma-
nentã (78.000 lei), Ministerul Afacerilor Europene
(650.000 lei). Majorãri de cheltuieli vor fi acceptate
pentru Ministerul Agriculturii (400 milioane lei),
Ministerul Sãnãtãþii (57,7 milioane lei), Ministerul
Afacerilor Externe (11 milioane lei), Ministerul Co-
municaþiilor (2,5 milioane lei), Ministerul Educaþiei
(9,4 milioane lei), Ministerul Transporturilor (2,5 mi-
lioane lei), Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Tu-
rismului (14,2 milioane lei), Ministerul Administraþei
ºi Internelor (156 milioane lei), Ministerul Justiþiei
(47,8 milioane lei), Secretariatul General al Guvernu-
lui (8,5 milioane lei), Consiliul Naþional al Audiovi-
zualului (85.000 lei), Serviciul Român de Informaþii
(17,7 milioane lei), Serviciul de Telecomunicaþii Spe-
ciale (1,6 milioane lei), Academia Românã (15,6 mili-
oane lei) ºi Institutul Cultural Român (676.000 lei).

Guvernul taie din banii Senatului,Guvernul taie din banii Senatului,Guvernul taie din banii Senatului,Guvernul taie din banii Senatului,Guvernul taie din banii Senatului,
CSM, ICCJ, Apãrãrii ºi CulturiiCSM, ICCJ, Apãrãrii ºi CulturiiCSM, ICCJ, Apãrãrii ºi CulturiiCSM, ICCJ, Apãrãrii ºi CulturiiCSM, ICCJ, Apãrãrii ºi Culturii

OSCE va monitoriza alegerile
parlamentare din România

Oficiul OSCE pentru Instituþii
Democratice ºi Drepturile Omului
va trimite în România o misiune de
monitorizare a alegerilor parlamen-
tare din 9 decembrie 2012. Oficiul
OSCE exprimã încrederea în
„imparþialitatea” autoritãþilor
electorale din România ºi în
„capacitatea acestora de organiza-
re a alegerilor într-o manierã
profesionistã”, dar, cu toate acestea,
experþii organizaþiei au observat
„un nivel ridicat de polarizare” în
România, situaþie care, în opinia
lor, „poate avea efecte asupra unor
aspecte ale procesului electoral”. În
aceste condiþii, OSCE a recomandat
trimiterea unei misiuni limitate de
monitorizare a alegerilor, cu o
echipã de 20 de membri, informeazã
site-ul oficial al instituþiei.  
Corecþiile financiare aplicare
de CE dau peste cap deficitul

Guvernul a cerut sprijinul
Comisiei Europene pentru identifi-
carea unei soluþii legate de
corecþiile financiare care trebuie
aplicate României, dupã ce s-a
constatat cã aceste corecþii ar face
ca România sã iasã din þinta de
deficit convenitã cu FMI. „(...) Din
noiembrie 2011 încoace, practic s-
au fãcut acele ajustãri care erau
necesare în ceea ce priveºte
procedurile ºi suntem pregãtiþi sã
deblocãm ºi POSDRU, ºi celelalte
programe, dar pentru ceea ce s-a
fãcut greºit în 2009-2011 trebuie sã
suportãm niºte corecþii financiare
pânã la 25%. Singura problemã
dificilã pe care o avem este când se
aplicã aceste corecþii, pentru cã
dacã se aplicã în 2012 ieºim din
þintele de deficit cu FMI, iar dacã nu
se aplicã în 2012 s-ar putea sã nu se
deblocheze programele pânã nu
aplicãm corecþiile. Suntem într-un
cerc vicios, între modul de calcul al
FMI ºi cel al Comisiei Europene, ºi
în sensul acesta i-am cerut ajutorul
preºedintelui Barroso, sã gãsim
soluþia de calcul al deficitului”, a
declarat premierul Victor Ponta.

Comisia Europeanã (CE) a propus,
ieri, acordarea unui ajutor de 2,9 mili-
oane de euro României, pentru a sus-
þine revenirea pe piaþa muncii a 1.416
angajaþi concediaþi de Nokia ºi unul din-
tre furnizorii companiei, dupã închi-
derea fabricii din judeþul Cluj. Propu-
nerea va fi trimisã Parlamentului Eu-
ropean ºi Consiliului de Miniºtri pen-
tru aprobare, se aratã într-un comuni-
cat al Executivului comunitar. „(...)
Aceastã propunere pentru circa 3 mi-
lioane de euro din Fondul de Globali-

CE a aprobat un ajutor
de 2,9 milioane euro pentru

muncitorii concediaþi de Nokia
Guvernul ar putea limita numã-

rul tichetelor acordate în schim-
bul casãrii maºinilor vechi la un
singur astfel de voucher, faþã de
trei tichete acordate în prezent,
care sã poatã fi folosit numai de
cãtre proprietarul maºinii scoase
din uz, nu ºi de cãtre intermediar,
a declarat premierul Victor Pon-
ta. „Programul «Rabla» este unul
bun, singurul lucru pe care tre-
buie sã-l studiem este acela cã
doar România a permis cumula-
rea tichetelor. În Franþa, în Ger-
mania ºi în alte þãri, proprietarul
maºinii care se caseazã are un ti-
chet pe care îl foloseºte pentru
a-ºi cumpãra o maºinã nouã. În
România, s-a dezvoltat în ultima
perioadã un fel de piaþã neagrã a

Proprietarii de „rable” ar
putea primi doar un voucher

în loc de trei
zare vizeazã sã ajute foºtii angajaþi No-
kia sã-ºi adapteze calificãrile, sã gã-
seascã noi locuri de muncã ºi sã-ºi con-
struiascã un viitor mai bun”, a decla-
rat comisarul pentru Ocuparea forþei
de muncã, afaceri sociale ºi incluziu-
ne, Laszlo Andor. Comisia a adoptat
ieri ºi o propunere pentru susþinerea
angajaþilor concediaþi de Nokia în Fin-
landa. Atât în cazul României, cât ºi în
cel al Finlandei, concedierile au fost
determinate de transferul producþiei din
Europa cãtre Asia, noteazã CE.

tichetelor ºi se cumuleazã, ori aici
lucrurile trebuie îndreptate. Din
punctul meu de vedere, ar trebui
sã fie un singur tichet, iar aceas-
tã facilitate sã fie pentru cel care
îºi caseazã maºina, nu pentru cel
care o tranzacþioneazã, pentru cã
este un fel de bursã ilegalã a ti-
chetelor, nereglementatã ºi neim-
pozitatã”, a spus premierul. Pro-
gramul guvernamental de casare
a maºinilor uzate, denumit progra-
mul „Rabla”, permite proprietari-
lor cu maºini mai vechi de zece
ani sã le ducã la casat, primind în
schimb trei vouchere în sumã de
câte 3.800 lei. Proprietarii de ti-
chete fie le pot folosi la cumpã-
rarea unei maºini noi, fie le pot
vinde pe piaþa liberã.

Preºedintele PNL Bucureºti, Eu-
gen Nicolãescu, a anunþat, ieri, cã
Biroul Politic Central al partidului a
decis sã propunã Consiliului Naþio-
nal Executiv (care a avut loc tot ieri)
dizolvarea conducerii filialei PNL
Sector 1, iar interimatul sã fie pre-
luat de cãtre el pânã la clarificarea
situaþiei. „În acest moment, decizia
care s-a luat de cãtre BPC este sã
schimbe din funcþie preºedintele or-
ganizaþiei PNL Sector 1 (n.r. – Vlad
Moisescu) ºi sã dizolve Biroul Poli-
tic de Sector. Prin vot secret s-a
realizat acest lucru, ºi tot prin vot
s-a propus ca interimatul funcþiei
de preºedinte sã fie preluat de pre-
ºedintele Consiliului de Coordonare
pe Bucureºti, în speþã eu, urmând
ca, dacã se va vota ºi în CNEx
aceastã propunere de schimbare a
preºedintelui ºi de dizolvarea a Bi-
roului Politic de sector, sã se facã
nominalizarea de preºedinte interi-
mar, iar eu sã vin în CNEx cu pro-
punere de Birou Politic interimar”,
a declarat Nicolãescu. El a menþio-
nat cã PNL Sector 1 i s-a reproºat
o „conducere slabã a organizaþiei,
o nerespectare întru totul a hotãrâ-
rilor conducerii centrale a partidu-

Conducerea organizaþiei PNL
Sector 1 a fost demisã

lui”. Vlad Moisescu este un apropiat
al lui Andrei Chiliman ºi al lui Cãlin
Popescu Tãriceanu, ceea ce înseam-
nã cã gestul liderului PNL, Crin An-
tonescu (n.r. – cel care a venit cu
propunerea de demitere) este o aver-
tizare ºi pentru Tãriceanu, care a tre-
cut peste decizia PNL ºi ºi-a depus
candidatura la parlamentare în Sec-
torul 1. Mai mult, Tariceanu a deza-
probat cooptare lui Gigi Becali în
PNL, ironizându-l pe acesta.

Tot ieri, liberalii au discutat ºi
despre derogãrile de la Statut pri-
vind vechimea în PNL, care vor fi
acordate unor persoane pentru a
putea candida la alegerile parlamen-
tare. Printre aceºtia se numãrã pa-
tronul Stelei, liderul PNG Gigi Be-
cali, ºi liderul PNÞCD – aripa Cior-
bea, respectiv Victor Ciorbea.
„Dacã George Becali ºi Victor
Ciorbea vor fi candidaþi pe listele
USL atunci toþi primarii, consilie-
rii, simpatizanþii din formaþiunile
politice PNG ºi PNÞCD vor vota
cu candidaþii USL, aceasta va fi
esenþa acordului pe care PNL îl va
încheia cu ele”, a explicat Crin
Antonescu motivul pentru care se
dau aceste derogãri.

Sistemul de taxare a proprietarilor de autovehicule va fi modificat,
începând cu anul viitor, prin înlocuirea actualei taxe de primã înmatricu-
lare cu o taxã de mediu, calculatã în funcþie de nivelul de poluare, dar
care sã nu fie mai mare decât preþul autoturismului, a anunþat premierul
Victor Ponta ieri. „Ca orice român, îmi doresc sã ºtim odatã ce taxe se
plãtesc atunci când cumperi un autoturism. Sper ca pentru bugetul pe
2013 sã ºtim foarte clar cât sunt aceste taxe ºi, mai ales, de ce le plãtim
ºi unde se duc banii pe care îi plãtim”, a spus Ponta, care a adãugat cã
taxa de primã înmatriculare a nemulþumit pe toatã lumea, a blocat instan-
þele de judecatã din România ºi a afectat bugetul þãrii pentru urmãtorii
ani. Drept urmare, premierul a subliniat cã taxa auto trebuie modificatã
în sensul cerut de Comisia Europeanã ºi a menþionat cã existã un grup de
lucru la nivelul ministe-
relor Finanþelor ºi Me-
diului în acest sens. Taxa
auto a fost introdusã de
Guvern în luna aprilie
2008, fiind calculatã în
funcþie de datele tehnice
ale fiecãrei maºini în par-
te, pe baza capacitãþii ci-
lindrice ºi emisiilor de
dioxid de carbon, iar în
ultimii ani a fost modifi-
catã de mai multe ori.

Guvernul schimbã din nou taxa auto
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Primăria Craiova dă o şcoală
la schimb Mitropoliei Oltenia

Elevii olimpici,
premiaţi de Zilele Craiovei

Elevii craioveni care au obţinut premii la
concursurile naţionale şi internaţionale vor
primi premii în bani cu ocazia Zilelor Craiovei.
Aleşii locali au votat, în plenul de ieri, o sumă
de 33.000 de lei pentru premianţii din 2011 şi
30.000 de lei pentru cei care au luat medalii la
concursurile din 2012. „Recompensarea ele-
vilor cu rezultate deosebite este singura chel-
tuială care se face din bugetul local pentru Zi-
lele Craiovei, toate celelalte evenimente sunt

plătite din sponsorizări. Am ţinut să nu se facă
şi recompensarea de la sponsori, ci aprecierea
să vină din partea Consiliului Local. Eu cred
că este bine să stimulăm elevii, mai ales că
anul acesta am observat un recul la discipline-
le de real în ceea ce priveşte rezultatele la con-
cursuri. Sper ca aceste premii să îi stimuleze
pe elevi şi să avem olimpici şi la Chimie, Fizi-
că, Matematică”, a declarat primarul Craio-
vei, Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
declarat,  ier i, într-o conferinţă de
presă,  că a găsit o soluţie pentru
rezolvarea situaţiei elevilor de la Cole-
giul Naţional „Elena Cuza”.  Edilul a
prec izat că secretarul municipiului,
Nicoleta Miulescu,  a fos t împuternicită să
negocieze cu Mitropolia Olteniei pentru
un schimb de clădiri. „Chiria este foarte
mare pentru noi, nu ne permitem să

plătim 400 de euro, în c ondiţiile în care
noi închiriem spaţii în c entrul oraşului cu
100 de euro. Avem nişte şcoli dezafec tate
şi vom face un schimb de teren cu cei de
la Mitropolie”, a declarat Olguţa Vasiles-
cu. Acesta a prec izat că Primăria Craiova
nu ş tia de situaţia de la Colegiul Naţional
„Elena Cuza” până în momentul în care a
primit citaţia de dare în judec ată pentru
neplata chir iei.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

La şedinţa de ieri a participat
şi Constantin Enceanu. Pregătit
să intervină cu explicaţii, acesta
a luat un loc în spatele sălii şi a
aşteptat un bun prilej să intervi-
nă. Imediat după citirea celor
două proiecte de hotărâre care
îl vizau pe managerul de la An-
samblul „Maria Tănase”, consi-
lierul PDL Dan Cherciu a luat
cuvântul şi le-a spus colegilor că
acţiunea de schimbare a lui Con-

stantin Enceanu miroase a altce-
va.  „Atâta vreme cât o comisie
a stabilit o notă, iar altă comisie,
altă notă, mie mi se pare de bun
simţ să facem o analiză de ce
există aceste păreri opuse între
cele două comisii. În ritmul acesta
o să ajungem ca mâine să fie un
proiect de hotărâre în care se
stabileşte că mărul lui Newton nu
mai cade de sus în jos, ci cade
de jos în sus. Mai văd că există
un memoriu pentru susţinerea
domnului Enceanu, cu număr co-

CLM a votat:

Constantin Enceanu
pleacă de la şefia

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”
Constantin Enceanu a fost penalizat pentru că a cântat doar pentru pro-
pria imagine, în loc să promoveze Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, al
cărui director era. Aceasta a fost cel mai greu cap de acuzare care i-a
fost adus de membrii comisiei de evaluare chiar în plenul CLM de ieri,
când s-a votat şi ultima sa notă obţinută: puţin peste 6.

vârşitor de semnături pe el, dar,
cu toate acestea, se insistă pen-
tru înlăturarea acestuia. Conclu-
zia mea e una singură: Consiliul
Local a devenit o armă folosită
în plata unor poliţe politice şi lu-
crul acestea nu e în regulă”.
Nu a strâns
bani mai mulţi la masă

Pentru a face lumină, consilie-
rul PSD Nicuşor Cotescu, care a

făcut parte din comisia de eva-
luarea a lui Constantin Enceanu,
a enunţat lista de motive pentru
care acesta a fost punctat cu notă
mică. Subliniind că examinarea
acestuia s-a făcut cu obiectivita-
te, Cotescu a arătat că multe din-
tre îndatoririle acestuia nu au fost
atinse. „Am evaluat activitatea în
baza unei fişe de evaluare şi vreau
să vă spun că, luând punct cu
punct din raportul dumnealui, nu
s-au regăsit foarte multe aspecte.
Am câteva exemple să vă dau

pentru a vă forma o
imagine mai clară: An-
samblul Folcloric pri-
meşte bani de la bu-
get pentru asigurarea
salariilor şi utilităţilor, dar, din pă-
cate, s-a constatat că domnul di-
rector nu ştia din ce se plătesc sa-
lariile. Suma atrasă ca sursă ex-
trabugetară la nivelul lui 2011a
fost de aproximativ 2 miliarde de
lei şi, la întrebarea comisiei către
domnul Enceanu dacă i se pare
mult sau puţin, dumnealui ne-a re-
plicat că nu este nici mult, nici pu-
ţin, dar dacă atrăgea bani mai mulţi
intrau în bugetul Consiliului Local
şi nu avea nici un interes”.
A cântat
doar pentru buzunarul său

Cea mai grea acuzaţie care a
fost adusă acestuia a fost însă alta.
Comisia de evaluare a conside-
rat că managerul nu şi-a dat inte-
resul pentru a promova Ansam-
blul Folcloric în ţară şi în străină-
tate, acest lucru desprinzându-se
din mapa de portofoliu. Potrivit
lui Cotescu, în decursul anului tre-
cut, managerul nu a încheiat nici
un contract de servicii cu alte in-
stituţii, de unde se trage concluzia
că Enceanu a cântat doar pentru
imaginea sa. „Nu putem să mini-
malizăm valoarea domnului En-
ceanu, care este un brand naţio-
nal, dar doream ca brandul Ma-
ria Tănase să fie recunoscut mult
mai mult la nivel naţional şi inter-
naţional. Am constatat că acest
lucru nu era posibil, prin faptul că
nu există nici un parteneriat înche-
iat cu alte instituţii la nivel local,
naţional şi internaţional. De ase-
menea, nu existau apariţii în pre-
sa de specialitate”. Ideea a fost

susţinută şi de consilierul PSD
Lucian Dindirică, care a oferit
drept comparaţie modul cum de-
curg lucrurile la instituţia sa. „Eu,
la bibliotecă, mă chinui să con-
duc instituţia, nu să fac public nu-
mele meu. Consider că instituţia
este cea care trebuie dusă mai
departe”.
Consilierii spun că au grijă
de talentul lui Enceanu

Cu excepţia unui singur con-
silier, care a şi absentat ieri, Con-
stantin Enceanu nu a mai avut fani
nici în tabăra aleşilor UNPR.
Mihai Genoiu a mers până aco-
lo încât i-a spus artistului că nu
are calităţi de manager şi că, prin
înlăturarea sa, consilierii îi fac un
bine, lăsându-i timp destul pen-
tru a-şi cultiva talentul, unul de-
osebit. „Eu consider că domnul
Enceanu este un nume în muzica
populară românească, s-a re-
marcat ca un mare talent, dar mai
puţin ca manager. Cred că este
spre binele dânsului să îl elibe-
răm de această funcţie ca să se
dedice cu totul muzicii. Din
punctul meu de vedere, dacă nu
se delimitează de această func-
ţie, îi afectează imaginea”. Ajun-
se în acest punct, discuţiile s-au
oprit aici, fără ca managerul An-
samblului Folcloric „Maria Tă-
nase”, Constantin Enceanu, să
mai solicite vreo intervenţie în
faţa consilierilor. Lucrurile au
fost şi mai clare la vot. Primul
proiect de hotărâre – în care
acesta a primit o notă peste 9 –
nu a fost votat de consilieri, în

timp ce al doilea proiect – în
care a primit o notă mică – a
fost aprobat cu 19 voturi, ale
consilierilor USL şi UNPR.
Enceanu, convins că a fost
schimbat pe criterii politice

Constantin Enceanu a declarat
ulterior că nu va părăsi Ansamblul
Folcloric „Maria Tănase”. El va
rămâne solist aici, ca şi până în
perioada în care nu era director,
iar prima sa apariţie va fi pe 29
octombrie, când va susţine un
spectacol extraordinar la Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”. „Ră-
mân alături de oamenii mei, am fost
de la începuturi, am fost şi la bune
şi la rele. Consider că este o coti-
tură pentru ansamblu şi voi rămâ-
ne alături de ei pentru că nu mi se
pare frumos să părăsesc corabia,
nu e corect”. Întrebat cum comen-
tează concursul în urma căruia a
primit o notă mică, Enceanu a spus
că trebuia să fie schimbat pentru a
se instala o nouă echipă: „Concur-
sul nu îl comentez, dacă dânşii aşa
au considerat. La vremuri noi, oa-
meni noi”. Mai mult, acesta a arătat
că a găsit ansamblul într-o stare
proastă şi a trebuit să aducă bani
de acasă. „Am adus 500 de mili-
oane de lei ca să fac această insti-
tuţie să arate aşa cum este acum,
pentru că ştiţi cum am preluat-o de
la CLM Craiova, într-un grad ridi-
cat de degradare”. La acuzaţia că
şi-a făcut imagine pentru sine, lă-
sând pe plan secund ansamblul,
Constantin Enceanu a spus că este
invers, el fiind cel care a încercat să
îi ia pe artişti la toate concertele sale.
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Acesta a fost unul dintre cele
mai de amploare dosare ale pro-
curorilor ºi poliþiºtilor de crimã
organizatã craioveni, vizând tra-
ficul de persoane ºi traficul de mi-
nori, peste 20 de persoane fiind
trimise în judecatã prin rechizito-
riul întocmit la finalizarea cerce-
tãrilor.

Gruparea de romi din Bãileºti,
cunoscutã drept clanul “Bomboa-
nã”, era în atenþia oamenilor legii
din anul 2009. Din cercetãrile
efectuate de procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova ºi
ofiþerii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova a rezultat cã romii din
Bãileºti au traficat ºi exploatat se-
xual în Italia, în localitatea Apri-
lia, peste 20 de victime, cele mai
multe fiind minore, unele chiar cu
vârsta sub 14 ani, obþinând de pe
urma lor câºtiguri ilicite de peste
100.000 de euro. Potrivit anche-
tatorilor, victimele erau racolate
din rândul elevelor ºi liceenelor din
Bãileºti, dupã care erau duse în

Curtea de Apel Craiova a finalizat,
 sãptãmâna aceasta, apelul în dosa-

rul traficanþilor de minore din Bãileºti,
„sãltaþi” de oamenii legii în urmã cu doi
ani chiar de la nuntã. Dupã aproape un an
de judecatã, magistraþii au decis sã redu-
cã pedepsele aplicate de Tribunalul Dolj
majoritãþii inculpaþilor, însã cu câte un

an, astfel cã membrii grupãrii de romi
cunoscute drept clanul „Bomboanã” au
rãmas cu pedepse cuprinse între douã
luni ºi 10 ani de detenþie. Atât inculpaþii,
cât ºi procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova, care i-au trimis în ju-
decatã, pot face recurs împotriva hotãrâ-
rii Curþii de Apel Craiova.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Italia, în localitãþi pre-
cum Aprilia sau Pome-
zia, sub promisiunea
cã li se va oferi un loc
de muncã bine plãtit
sau excursii. Odatã
ajunse în Italia însã,
elevele erau obligate
sã se prostitueze. Nici
una nu accepta de la
început, dar erau se-
chestrate, lãsate fãrã
documente ºi telefoa-
ne bãtute ºi înfometa-
te, pânã când erau ne-
voite sã iasã „la stra-

dã” ca sã scape cu viaþã. Li se
impunea sã obþinã între 100 ºi 400
de euro pe zi, iar sumele intrau
direct în buzunarele traficanþilor.

 Dupã ce au reuºit sã obþinã
suficiente probe împotriva mem-
brilor reþelei oamenii legii au pus
la cale operaþiunea de prindere a
acestora. Poliþiºtii ºi procurorii au
profitat de nunta unuia dintre in-
culpaþi – Walter Radu, zis Remus
– pe care, pe 24 martie 2010, l-
au “sãltat” din Bãi-
leºti, direct în costum
de ginere. Era cea
mai bunã ºansã pen-
tru anchetatori, întru-
cât la „fericitul eve-
niment” au venit cam
toþi „capii” reþelei, pe
care oamenii legii în-
cercau sã punã mâna
de ceva vreme, însã
stãteau în strãinãtate.
O bunã parte dintre
nuntaºi au fost „sãl-
taþi”, în urma unei ac-
þiuni la care au luat

parte peste 250 de poliþiºti ºi jan-
darmi, sprijiniþi de un elicopter
care a survolat în permanenþã
zona în care se desfãºurau per-
cheziþiile domiciliare, 11 persoa-
ne fiind arestate preventiv ulterior.

Pe lângã romii ridicaþi din Bãi-
leºti, oamenii legii au confiscat
ºapte autoturisme de lux – prin-
tre care un Volkswagen Toua-
reg, un Crysler CC, Audi A4,
Mazda MX5, Pontiac ºi Alfa
Romeo, dar ºi  bani – peste
100.000 de euro –, paºapoarte,
cãrþi de identitate, documente de
transfer bancar ºi monetar.

11 inculpaþi judecaþi
în stare de arest

preventiv
Procurorii DIICOT Craiova au

trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, în acest dosar, 11 per-
soane. Este vorba despre Constan-
tin Baeram zis Gojin, Robert Radu
zis Þiganu, Walter Radu zis Remus,
Florin Radu zis Ine, Marin Radu

zis Fãniþã, Trache Petre Radu zis
Vida, Doru Rãducan zis Dorel,
Vasile Ion Radu zis Puiu, Petricã
Sorin Radu zis Gãgãuþi, Radu Radu
zis Tractoraºu ºi Marian Radu zis
Pârþãlanu. Alte zece persoane au
fost deferite justiþiei în stare de li-
bertate: Gogu Baeram zis Cucu,
Aurel Cãtãlin Bobolocu zis Raºai
cel Mic, Marin Radu zis Bãdicã,
Tereza Mustafa zisã Soni, Opriþa
Corcoveanu zisã Gãgãuþa, Emanu-
ela Croitoru zisã Mana, Ionela-
Georgeta Lãutaru zisã Geanina,
Olga Nicu, Mihaela Costici zisã Mia
ºi Mirela Camelia Cotoi.

În luna iunie 2011, magistraþii
Tribunalului Dolj au pronunþat pri-
ma sentinþã în acest dosar, 16 din-

tre persoanele trimise
în judecatã fiind con-
damnate la pedepse cu-
prinse între 11 ºi 2 ani
de închisoare. Cel mai
mult au primit Radu
Robert zis Þiganu ºi
Radu Marian zis Pârþã-
lanu – câte 11 ani de
detenþie, la polul opus
fiind câteva dintre fe-
mei. “Ginericã”, Walter
Radu zis Remus, a fost
condamnat la 5 ani de
închisoare. La momen-
tul respectiv s-a disjuns

cauza cu privire la patru dintre in-
culpaþi, iar în luna iulie ºi aceºtia
au fost condamnaþi. Astfel, Radu
Petricã Sorin zis Gãgãuþi ºi Bae-
ram Constantin zis Gojin au pri-
mit câte 5 ani de închisoare, iar
Corcoveanu Opriþa zisã Gãgãuþa
ºi Croitoru Emanuela zisã Mana
au fost condamnate la câte 2 ani
închisoare. Membrii grupãrii au
atacat decizia Tribunalului Dolj cu
apel, dosarul fiind înregistrat pe
rolul Curþii de Apel Craiova pe 3
august 2011. Sãptãmâna aceasta,
judecãtorii Curþii de Apel Craiova
au pronunþat decizia. Nici unul
dintre romi nu a scãpat de puºcã-
rie, însã instanþa a dispus micºo-
rarea pedepselor unora dintre ei.

Astfel, Radu Robert zis Þiga-
nu ºi Radu Marian zis Pârþãlanu
au primit câte 10 ani de închisoa-
re faþã de cei 11 de la Tribunal,
Radu Petre a rãmas cu 9 ani de
închisoare, iar ceilalþi romi au pri-
mit pedepse cuprinse între douã
luni ºi 7 ani de închisoare. Hotã-
rârea Curþii de Apel Craiova nu
este definitivã, atât procurorii
DIICOT, cât ºi inculpaþii putând
declara recurs. De altfel, pânã ieri,
ºapte dintre inculpaþi formulaserã
deja recursul, Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie urmând sã aibã
ultimul cuvânt în acest caz.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, ieri, în
jurul orei 12.00, agentul de poliþie Laurenþiu
Alexe, de 23 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism marca Audi, pe
bulevardul „1 Mai” din municipiu, l-a lovit
pe Marin Tuþu, în vârstã de 84 de ani, din
Craiova. Se pare cã bãtrânul traversa strada
neregulamentar în momentul în care a fost

Un agent al IPJ Dolj, încadrat la Postul de Poliþie Ra-
dovan, a provocat un accident de circulaþie, ieri, în ju-
rul orei 12.00, la intrarea în municipiul Craiova, pe bu-
levardul „1 Mai”. Poliþistul, în vârstã de 23 de ani, la

volanul maºinii personale, a lovit, accidentând grav, un
craiovean de 84 de ani, care traversa neregulamentar.
Pe numele sãu a fost întocmit dosar penal pentru vãtã-
mare corporalã din culpã.

lovit de maºina condusã de agent.
Victima a fost transportatã la Spitalul Cli-

nic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde, în
urma investigaþiilor, s-a stabilit cã a suferit
multiple leziuni, un traumatism cranio-cere-
bral ºi o fracturã la umãrul stâng, rãmânând
internatã sub supraveghere de specialitate. „La
locul accidentului a ajuns un echipaj de poli-
þiºti de la Serviciul Rutier Dolj, care au efec-
tuat cercetãrile, stabilind cã accidentul s-a pe-
trecut pe fondul traversãrii neregulamentare.
Agentul de poliþie, care era în afara orelor de
program, a fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ, iar pe numele sãu s-a

întocmit dosar penal, cercetãrile fiind conti-
nuate sub aspectul comiterii infracþiunii de vã-
tãmare corporalã din culpã”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Agentul de poliþie a mers ºi el la spital sã
vadã care este starea victimei ºi a spus cã
nu l-a vãzut pe bãtrân în faþa maºinii decât
în momentul în care a fost prea târziu. Lau-
renþiu Alexe a absolvit anul trecut ªcoala de
agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr”, de la Câm-
pina, fiind încadrat anul acesta la Postul de
Poliþie Radovan. ªi tatãl sãu este tot poliþist
în cadrul IPJ Dolj.
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Social-democraţii doljeni şi-au
desemnat „cota de candidaţi” con-
venită la nivelul USL într-o discre-
ţie desăvârş ită, reuş ind evitarea
oric ărui zvon de nemulţumire,
frondă sau altceva. E drept că şi
în tabăra liberală, cel puţin la Dolj,
prin contaminare, s-a atins acelaşi
tact notabil, premise pentru o fer-
tilă campanie electorală în vede-
rea alegerilor legislative din 9 de-
cembrie a.c. Pentru o asemenea
„armonizare” a listei de candidaţi
e nevoie de multe calităţi, pe lângă
o recunoaştere a unor merite sau
promisiuni la cei trecuţi pe liste.

MIRCEA CANŢĂR
Teoretic, USL Dolj are, de depar-
te, prima şansă. Dacă ne rapor-
tăm la rezultatul alegerilor locale,
la potenţialul organizatoric din Cra-
iova şi teritoriu al social-democra-
ţilor şi liberalilor. Sunt şi unele nou-
tăţi – Nicu Vasilescu, Ică Voinea,
Mihai Fifor – pe lista USL Dolj,
toţi din partea PSD Dolj, virtual apţi
oricând să afirme un proiect de
stânga şi să participe la redefini-
rea identităţii unei social-democraţii
cr itic e. Notabilă şi soluţionarea
adecvată a statutului senatorului
Mircea Geoană, care rămâne pe
colegiul Dăbuleni. Fireşte, pragma-

tismul guvernării de criză nu fa-
vorizează ac centuarea profilului
doctrinar. Dar câteva lucruri tre-
buie spuse. Şi nu avem în vedere
ipostazierea social-democraţiei ca
formulă optimă, ci înţelegerea ei
în mod autentic, în ceea ce are
definitoriu. Iar stânga social-de-
moc rată, ca reflecţie şi acţiune
totodată, este la fel de frecventa-
bilă, prin adaptarea la „societatea
deschisă”. Şi ajungând aici merită
pomenit un nume: cel al universi-
tarului Mihai Fifor, actualmente
secretar de stat în Ministerul Ad-
ministraţiei şi Internelor, pe care

social-democraţii îl pot considera
un reuşit produs politic, un inte-
lectual în adevăratul sens al ter-
menului. Civilizat până la centimă,
dotat cu un calm social şi stilistic
imperturbabil. Poate e riscant să
avansezi preferinţe pentru oameni
politici, indiferent de anvergura lor
intelectuală, dar  dacă aceştia tot
există, şi nu se poate concepe un
sistem democratic în absenţa lor,
către unii din ei ne îndreptăm ori-
cum opţiunile. Fiindcă nu toţi sunt
la fel. Deşi în astfel de momente,
de precampanie electorală, ca ga-
zetar trebuie să fii rău, sastis it,

PSD Dolj: Discreţie şi tact
nemilos, nebărbierit şi să te indig-
nezi profund, să te superi, la o adi-
că, pe toată lumea. Revin la lista de
candidaţi a PSD Dolj: este una de-
centă. Deloc stridentă. La nivelul
percepţiei noastre. Există, actual-
mente, un potenţial social favorabil
stângii nu doar în Dolj, nu doar în
România, ci şi la nivelul Uniunii
Europene. Prin afirmarea sau neui-
tarea identităţii lor de stânga, social-
democraţii au un electorat de câşti-
gat. Cu o singură condiţie: absenţa
promisiunilor deşarte şi făgăduinţa
doar a ceea ce se poate împlini. Atât
şi nimic mai mult.

Mario Oprea şi-a anunţat candidatura
la alegerile parlamentare

Senatorul PNL Mario Ovidiu
Oprea a anunţat că şi-a depus
candidatura pentru la Senatul
României, după o perioadă de
opt ani în care a reprezentat
interesele doljenilor în Parla-
ment.

„Îmi doresc să obţin al treilea
mandat din c ariera mea politică,
pentru că românii de azi şi
românii de mâine vor să-şi
construiască legitim o identitate
şi să nu mai fie trataţi ca nişte
simple resurse elec torale. Sunt
îndreptăţit să merg mai departe,
pentru că, în ultimii ani, am
redefinit situaţii evoluând prin
munc ă, respectând legea, spre
deosebire de aleşii PDL care au
avut mâinile înfipte până la cot
în sacul cu bani publici. Candi-
dez în acelaş i colegiu, respectiv
Colegiul Uninominal 4 Băileşti-
Calafat, care cuprinde 24 de
localităţi, pentru c ă am sudat o
legătură de valoare ş i ambiţioasă
cu oamenii locului, care la
alegerile locale au votat o
conjunctură originală, în care un
viitor mai bun se prefigurează în
actuala formulă instituţională ce
poartă amprenta USL. Prin
candidatura mea spun stop c elor
ce au transformat Statul într-un

corp suspect care a supus Ţara,
păcălind. Rolul meu este de a le
aminti oamenilor că nu trebuie
să se predea şi că Ţara bunului
simţ nu se poate asocia cu acei
dirijori ai abuzurilor, ci cu aceia
care rezistă în faţa oric ărei
ameninţări şi intimidări”, a
declarat Mario Ovidiu Oprea.

Liberalul e de părere că USL
va câştiga alegreile parlamentare
cu o majoritate de peste 50%:
„Îmi doresc un nou mandat
pentru toţi acei doljeni care ş i-au
pus speranţele în planurile mele
politice şi c are în ultimii patru
ani mi-au înc urajat iniţiativele.
Pe această c ale, le mulţumesc şi
îi asigur c ă nu uit de unde am
plec at. Vom câştiga cu o
majoritate zdrobitoare de peste
50%, pentru c ă nişte laşi care s-
au ţinut meschin de scaunele pe
care nu le meritau nu mai sunt
doriţi şi nu mai au ce căuta la
coduc ere, când pe timp de
foamete şi chin s-au izolat cu
forţele speciale pentru a nu auzi
strigătele poporului.  Vin în faţa
elec toratului nu doar însoţit de
colegi şi susţinători, c i împreună
cu proiectele mele şi omenia la
care nu ştiu să renunţ”.

ALINA DRĂGHICI

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, s-a întâlnit, ieri-dimineaţă, cu managerul
fabricii Cummins Generator Technologies România,
Marius Lungu, cu care a vorbit despre condiţiile în
care compania îşi desfăşoară activitatea pe platfor-
ma industrială a uzinei Electroputere Craiova.

Daniel Drîgnei, secretar executiv adjunct al PDL Dolj şi fost
şef al Direcţiei Silvice, este candidatul ARD pe Colegiul nr. 5 Dă-
buleni – Segarcea. Acesta şi-a anunţat candidatura în cadrul unei
confernţe de presă susţinute ieri, la sediul partidului. Mulţi oameni
politici consideră că tânărul pedelist este curajos, ţinând cont de
faptul că îl va avea contracandidat pe experimentatul social-de-
mocrat Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României.
“Vreau să vă anunţ candidatura mea pe Colegiul nr. 5 de Senat din
Dolj, Segarcea-Dăbuleni. Prin activitatea mea ca director al Di-
recţiei Silvice cred că i-am ajutat pe oamenii din această zonă şi
voi continua să fac acest lucru şi după ce voi fi ales în Senat pe 9
decembrie. Este o zonă care are foarte mult de suferit din cauza
procesului de deşertificare, precum şi din cauza distrugerilor pro-
vocate sistemului de irigaţii”, a declarat Daniel Drîgnei.

MARGA BULUGEAN

Pedelistul Daniel Drîgnei va
candida pentru Senatul României

În cadrul întrevederii, care a avut loc la Consiliul
Judeţean Dolj şi  la care a mai participat directorul
de operaţiuni al Kirchhoff Automotive România,
Gabriel Porojan, s-a mai discutat despre posibilitatea
extinderii investiţiei pe care Cummins Generator
Technologies o dezvoltă la Craiova, precum şi
despre sprijinul pe care autorităţile locale îl pot oferi
în acest sens companiei.

“Este o companie mare, care şi-a deschis o
fabrică pe platforma industrială a uzinei Electropute-
re Craiova. Managerul fabricii Cummins de la
Craiova a exprimat intenţia de a studia posibilitatea
extinderii acestei investiţii. Am convenit împreună
ca în perioada următoare să facem o vizită la fabrica
pe care Cummins o deţine la Craiova. Le-am
transmis că-i primim cu toată deschiderea, pentru
că, aşa cum am mai spus-o, Consiliul Judeţean Dolj
sprijină orice investiţie care generează locuri de
muncă”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa.

Managerul Cummins Generator  Tec hnologies
România, Marius Lungu, a mai dec larat c ă es te
mulţumit de forţa de luc ru pe c are a găsit-o la
Craiova, despre c are a afirmat că este de înaltă
calificare şi pregătire profesională. Fabrica
Cummins Generator  Technologies Romania de la
Craiova a fos t înfiinţată în anul 1999 şi are ca
obiect de activitate producţia de generatoare
electr ice. La fabric a Cummins Generator Techno-
logies  Romania de la Craiova sunt angajate pes te
700 de persoane.

ALINA DRĂGHICI

Reprezentanţii Cummins Generator Technologies,
interesaţi de extinderea
investiţiei de la Craiova
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Banca Comercialã Românã (BCR)
lanseazã o nouã ofertã de împrumuturi
garantate în lei destinatã cumpãrãrii,
modernizãrii sau construcþiei de locuinþe
(Casa Mea) ori pentru nevoi personale

(Maxicredit). “Facem un pas
important, în acelaºi timp
îndrãzneþ ºi necesar, de a
acorda credite pentru casã
numai în lei. Mulþi clienþi
considerã creditul ipotecar în
valutã mai ieftin, dar pe
termen lung ne aºteptãm la
costuri totale semnificativ
mai reduse la creditele în lei
comparate cu cele în euro,
þinând cont în special de
tendinþa de creºtere a indice-
lui EURIBOR de la nivelul
minimului sãu istoric din
prezent, dar ºi de impactul semnificativ
pe care fluctuaþiile valutare îl au asupra
costurilor unui credit”, a declarat Ioana

Mihai, ºef Departament Credite Garan-
tate din cadrul BCR.

85% din valoarea garanþiilor aduse
Creditele garantate în lei de la BCR pot

fi accesate pe o perioadã de maximum 30
de ani, iar comisioanele de analizã ºi de
administrare a creditului sunt zero. BCR
finanþeazã pânã la 85% din valoarea
garanþiilor aduse – sunt acceptate în
garanþie ºi imobile care aparþin altor

persoane –, iar clienþii au posibilitatea de
a prezenta pânã la trei coplãtitori. Dobân-
da este stabilitã în funcþie de raportul
dintre suma creditului ºi valoarea garan-
þiei, iar clienþii care primesc salariul într-

un cont BCR beneficiazã de
reducere la dobânda standard.

“Din ce în ce mai multe
tranzacþii imobiliare se fac în lei,
deoarece tot mai mulþi clienþi simt
nevoia de a elimina riscul de curs
valutar manifestat destul de vizibil
în ultima perioadã. Cumpãrãtorii
ºtiu cã pot stabili moneda în care
se realizeazã tranzacþia ºi de aceea
mizãm pe o creºtere importantã a
pieþei creditelor ipotecare în lei”, a
explicat Ioana Mihai, ºef Departa-
ment Credite Garantate din cadrul
BCR.

30 de Centre Imobiliare
BCR mizeazã în promovarea noii oferte

pe întreaga reþea de unitãþi BCR, serviciile
de banking prin telefon – Alo 24 banking
ºi, în mod special, pe reþeaua de 30 de
Centre Imobiliare în cadrul cãrora banca
oferã consultanþã specializatã ºi oferte
imobiliare speciale disponibile prin
intermediul parteneriatelor cu jucãtori
importanþi ai pieþei imobiliare (dezvolta-
tori, constructori, agenþii imobiliare,
intermediari de credite). Creditele garan-
tate în euro vor fi disponibile doar pentru
clienþii care realizeazã venituri în euro.

O nouã ofertã de credite garantate

Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã va
organiza, timp de douã zile, 28
ºi 29 noiembrie a.c., în loca-
litatea Râmnicu Vâlcea, la
Centrul Regional de Formare
Profesionalã a Adulþi lor
(CRFPA), „Bursa locurilor de
muncã sezoniere în sectorul
agricol din Spania”.  Sunt
oferite 400 de locuri de mun-
cã de cãtre firma Surexport
Compania Agraria, din locali-
tatea Almonte, Regiunea Hu-
elva, iar românii vor lucra,
anul viitor, timp de trei luni, în perioada
15 februarie – 15 mai. Cazarea este asi-
guratã de angajator, angajatul plãtind doar
1 euro/zi. Nu existã posibilitatea cazãrii
solicitanþilor bãrbaþi. Salariul va fi de

„Bursa locurilor de muncã sezoniere
în sectorul agricol din Spania”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

36,68 euro brut/zi, iar deducerile salaria-
le de -2% IRPF; -113 euro/lunã asigurãri
sociale. Se va lucra câte 39 ore/sãptã-
mânã, mai exact câte 6,5 ore pe zi cu
pauzã o jumãtate de orã.

Clienþii Millennium Bank pot accesa, de ieri, serviciul Internet Banking folosind browserele de
internet Google Chrome, Safari ºi Opera. „Gradul de utilizare a Google Chrome este în continuã
creºtere, conform statisticilor, iar recent a devenit cel mai folosit browser de internet din România.
Millennium Bank încearcã sã se adapteze rapid la nevoile în permanentã schimbare ale clienþilor
noºtri ºi ne bucurãm sã anunþãm aceastã îmbunãtãþire a serviciului Internet Banking”, a declarat
Florentina Mihai, director Canale Alternative la Millennium Bank. Aproximativ 70% din clienþii
persoane fizice ai Millennium Bank au contractat serviciul Internet Banking. Aproape 80% din

tranzacþiile efectuate de
clienþii persoane fizice ai bãn-
cii în luna septembrie 2012
au fost realizate prin inter-
mediul serviciului Internet
Banking, iar volumul lor a
fost de 53 de milioane de lei.
Serviciul Internet Banking al
Millennium Bank permite
clienþilor sã-ºi administreze
toate produsele contractate
de la bancã. Tranzacþiile
sunt autorizate prin SMS,
metodã care oferã un grad
înalt de securitate.

În perioada 24-28 octombrie,
foaierul Teatrului Naþional
”Marin Sorescu” va fi gazda
târgului CONTEX. „Evenimen-
tul reuneºte peste 40 de pro-
ducãtori ºi comercianþi din toatã
þara, care vor expune confecþii
pentru adulþi ºi copii, articole
din piele, blanã, marochinarie ºi
încãlþãminte”, a declarat Geor-
ge Moþãþãianu, director Târguri
ºi Expoziþii în cadrul CCI Dolj.

În perioada 25-28 octom-
brie 2012, prin varietatea  au-
toturismelor prezentate, Salo-
nul Autoshow devine punctul
de reper în ceea ce priveºte
inovaþia ºi tehnologia. Mãrci
precum Audi, Fiat, Honda,
Hyundai, Kia, Mercedes, Mit-

Camera de Comerþ ºi Industrie a ju-
deþului Dolj organizeazã, sub egida Zi-
lelor municipiului Craiova, douã ma-
nifestãri expoziþionale: Târgul CON-

CONTCONTCONTCONTCONTEX ºi AUTEX ºi AUTEX ºi AUTEX ºi AUTEX ºi AUTOSHOWOSHOWOSHOWOSHOWOSHOW, evenimente, evenimente, evenimente, evenimente, evenimente
tradiþionale pentru Craiovatradiþionale pentru Craiovatradiþionale pentru Craiovatradiþionale pentru Craiovatradiþionale pentru Craiova

TEX ºi Salonul AUTOSHOW. Cele
douã evenimente deja tradiþionale pen-
tru Cetatea Bãniei sunt organizate în
parteneriat cu Primãria Craiova.

subishi, Nissan, Opel, Peugeot,
Renault, Skoda, Toyota ºi Vol-

kswagen vor surprinde privi-
rea celor mai pretenþioºi vizi-

tatori. Evenimentul se va des-
fãºura pe strada „Al.I. Cuza”,
pe tronsonul cuprins între Uni-
versitate ºi Primãria Craiova.
Juriul, format din reprezentanþi
ai presei, va stabili ºi de aceas-
tã datã premiile Autoshow.

„Vom premia cel mai bine

organizat stand expoziþional,
cea mai frumoasã maºinã din
show, dar ºi cea mai ecologi-
cã maºinã”, a explicat ªtefan
Voinea, director general al
CCI Dolj. Participarea la cele
douã manifestãri expoziþiona-
le este gratuitã.

Gradul de utilizare a Google
Chrome este în continuã creºtere
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Reprezentanþii Ministerului Sã-
nãtãþii au anunþat, sãptãmâna
aceasta, cã sunt în curs de finali-
zare a procedurilor de achiziþie.
Medicii vor utiliza aproximativ un
milion de doze de vaccinuri în ca-
drul campaniei anuale gratuite de
imunizare antigripalã a persoane-
lor cu risc ridicat de îmbolnãvire.
În total, pentru campania de imu-
nizare din sezonul 2012-2013 a fost
alocat un buget de 11 milioane de
lei. Ca în fiecare an, campania Mi-
nisterului Sãnãtãþii se va derula prin
cabinetele medicilor de familie ºi
în unitãþile sanitare cu paturi.

Specialiºtii recomandã popula-
þiei ca, în aceastã perioadã cu fluc-
tuaþii frecvente de temperaturã, sã
asculte sfatul medicilor ºi sã res-
pecte regulile de igienã pentru evi-
tarea îmbolnãvirilor. De altfel, în
judeþul Dolj, numãrul persoanelor

Dupã mai multe amânãri pro-
vocate ºi de faptul cã dozele de
vaccinuri vor fi achiziþionate
anul acesta din strãinãtate, au-

toritãþile sanitare au anunþat cã,
la sfârºitul acestei luni, va dema-
ra campania naþionalã de imu-
nizare antigripalã.

diagnosticate cu pneumonii ºi vi-
roze respiratorii este în creºtere în
ultima sãptãmânã.

Vaccinul
este gratuit

pentru bolnavii cronic
Potrivit autoritãþilor sanitare,

campania de vaccinare a populaþie
are drept principal obiectiv redu-
cerea pe cât posibil a îmbolnãviri-
lor prin gripa de sezon. Nu toatã
populaþia va beneficia însã de vac-
cinare gratuitã. Ca în fiecare an,
prioritate vor avea grupele consi-
derate la risc. Astfel, imunizarea
antigripalã se recomandã în pri-
mul rând persoanelor cu vârsta cu-
prinsã între 6 luni ºi 64 ani cu
afecþiuni medicale cronice pulmo-
nare, cardiovasculare, metabolice,
renale, hepatice, neurologice, dia-

bet zaharat, astm, infecþie HIV,
medicilor, cadrelor sanitare ºi per-
sonalului auxiliar din spitale, am-
bulatorii, inclusiv salariaþilor din
instituþiile de ocrotire a copiilor ºi
bãtrânilor, din unitãþile de bolnavi
cronic, care vin în contact respi-
rator cu pacienþii sau asistaþii. Tot
în aceastã categorie se încadrea-
zã adulþii ºi copiii rezidenþi în in-
stituþiile de ocrotire socialã, pre-
cum ºi persoanele care acordã
asistenþã medicalã, socialã ºi în-
grijiri la domiciliu celor cu risc
înalt, precum ºi toate persoanele
peste 65 ani.

Atenþie
la contraindicaþiile

vaccinului!
Pe de altã parte, vaccinarea este

contraindicatã persoanelor care au

febrã ridicatã sau sunt diagnosti-
cate în acel moment cu gripã. Ace-
laºi lucru este valabil ºi pentru fe-
meile aflate în primul trimestru de
sarcinã, dar ºi pentru proaspetele
mãmici. Nici copiii pânã la ºase
luni nu pot fi vaccinaþi, deoarece
nu au sistemul imunitar dezvoltat
ºi pot face bronºite sau chiar en-
cefalite, care pot duce la deces. De
asemenea, vaccinul antigripal este
nu este recomandat persoanelor
care sunt alergice la ouã, pentru

Dr. George Beþiu, cel care a ocupat pânã în pre-
zent funcþia de secretar al Colegiului Medicilor Dolj,
este la un pas sã devinã director al Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã (DSP) Dolj. Acesta a fost singurul
candidat care a reuºit sã obþinã punctaj de promo-
vare la proba scrisã a concursului organizat, mier-
curi, de Agenþia Naþionalã  a Funcþionarilor Publici
(ANFP) ºi mai are doar un hop de trecut: interviul
programat sãptãmâna viitoare.

Iniþial, în cursa pentru ºefia DSP Dolj s-au în-
scris trei candidaþi. Astfel, alãturi de dr. Beþiu, pe
listã s-au mai regãsit dr. Mariana Cismaru din ca-
drul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Olt, care s-a re-
tras chiar înainte de concurs, ºi dr. Bebe Martin –
director interimar al DSP Dolj, acesta nereuºind,
potrivit reprezentanþilor ANFP, sã obþinã notã de tre-
cere la proba scrisã.

Postul de director executiv al Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj a fost scos la concurs dupã ce
timp de mai bine de un an aceastã funcþie a fost
ocupatã interimar de dr. Bebe Martin. Tot cu aceas-
tã ocazie a fost organizat concurs ºi pentru postul
de director adjunct al DSP Dolj. Pentru aceastã func-
þie s-au înscris doi candidaþi: dr. Ludmila Prunariu
ºi dr. Jan Pârgaru, ambii din cadrul Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã Dolj, câºtigãtor în urma probei scrise
fiind dr. Prunariu.

RADU ILICEANU

Candidaþii care au susþinut examenul
de intrare în profesie a trebuit sã res-
pecte reguli ºi instrucþiuni clare. În zi-
lele de examen, între orele 7.00 ºi 14.00,
a fost interzis accesul publicului în clã-
direa sau, dupã caz, în secþiunea clãdi-
rii în care s-a desfãºurat proba de exa-
men. Prezentarea candidaþilor la sala
programatã a fost obligatorie la ora
8.00. Repartizarea pe sãli s-a afiºat cu
cel puþin 24 de ore înaintea probei. In-
trarea candidaþilor în sala de examen s-
a fãcut în baza strigãrii de cãtre un mem-
bru al comisiei de salã a catalogului ºi
în urma verificãrii identitãþii candidaþi-
lor. Au fost admise ca acte de identifi-
care numai cartea/buletinul de identita-
te, cartea de identitate provizorie, paºa-
portul sau permisul de conducere, pre-
zentate în original. Copii de pe acestea
ori alte documente nu au fost luate în
considerare. Cei care s-au înscris în
competiþie nu au avut voie în sala de
examen cu genþi, poºete, tipãrituri, te-
lefoane mobile ºi orice fel de alte apara-
te electronice. Ocuparea locurilor în sala
de examen s-a fãcut în strictã confor-
mitate cu instrucþiunile comisiei, iar can-

S-a încheiat examenul de intrare în profesia de avocat stagiar ºi definitiv
În perioada 17-19 octombrie s-au desfãºurat ultimele

probe ale examenul de admitere în profesia de avocat. La
Centrul Teritorial Craiova, 26 de candidaþi ºi-au dorit sã

devinã stagiari, iar alþi 24, avocaþi definitivi. Examenul s-a
derulat în condiþii optime, fãrã incidente, la sediul Facultãþii
de Drept ºi ªtiinþe Administrative din cadrul Universitãþii

„Spiru Haret” din Craiova.

cã acelaºi tip de proteine sunt in-
cluse în compoziþia dozelor.

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

RADU ILICEANU

didaþii au primit coli-tip de
examen ºi ciorne.

Reguli stricte
pentru desfãºurarea

examenului fãrã incidente
În fiecare zi, plicul sigilat

cu subiectele de examen a
fost deschis la ora 9.00. Timpul afectat
desfãºurãrii probelor din datele de 17 si
19 octombrie 2012 a fost de patru ore,
socotit din momentul în care ºi ultimul
candidat din salã a primit subiectul ºi coa-
la-tip de examen. Pentru proba din data
de 18 octombrie a.c., competitorii au
avut la dispoziþie doar douã ore. Pentru
redactarea lucrãrii a fost folosit numai
pixul de culoare neagrã ºi orice semn dis-
tinctiv a atras dupã sine anularea lucrã-
rii. Tãierea de cãtre candidaþi a menþiu-
nilor pe care le-au considerat greºite a
fost permisã cu condiþia ca tãierea tex-
tului sã fie realizatã cu o singurã linie ori-
zontalã, realizatã cu acelaºi pix cu care a
fost redactatã lucrarea. Textul tãiat nu
va fi luat în considerare la corectarea lu-
crãrilor sau la soluþionarea contestaþiilor.
A fost strict interzisã orice comunicare
între candidaþi, orice tentativã de acest
fel sau de copiere fiind sancþionatã inva-
riabil cu anularea lucrãrii ºi eliminarea
imediatã din examen a candidatului/can-
didaþilor în cauzã. ªi comisia de salã a
avut interzis la comunicarea cu candi-
daþi cu privire la subiectele probei sau la
orice alte chestiuni care excedeau ches-

tiunile þinând de procedura ºi disciplina
examenului. 

Judeþul Mehedinþi a avut
cei mai mulþi candidaþi.

Doljul a fost pe locul al doilea
Pãrãsirea temporarã a sãlii de examen

în timpul desfãºurãrii probei a fost per-
misã numai în cazuri excepþionale, pen-
tru satisfacerea unor nevoi fiziologice
care nu sufereau amânare. Pãrãsirea
temporarã de cãtre un candidat a sãlii
de examen fãrã respectarea prevederi-
lor de mai sus se sancþiona invariabil cu
anularea lucrãrii ºi eliminarea din exa-
men a candidatului. Baremul de evalua-
re ºi notare a fost afiºat la uºa imobilu-
lui de examen dupã cel puþin 30 de mi-
nute de la încheierea probei la toate sã-
lile, dar nu mai târziu de o orã de la data
expirãrii timpului regulamentar de exa-
men (ora 14.00 în zilele de 17 ºi 19 oc-
tombrie a.c., ora 12.00 în ziua de 18
octombrie a.c.).

Din cei 26 de candidaþi pentru intra-
rea în profesia de avocaþi stagiari ºapte
au fost din Dolj, patru din Vâlcea, trei
din Gorj, opt din Mehedinþi, trei din
Argeº, unul din Olt ºi nici unul din Tele-
orman. Judeþul Mehedinþi a stat bine ºi
la numãrul candidaþilor pentru profesia
de avocaþi definitivi: 9. Doljul a avut 8,
Oltul – 4, Vâlcea – ºi Argeº – 1. Rãmâ-
ne de vãzut câþi dintre aceºtia vor reuºi
sã promoveze acest examen.

MARIN TURCITU
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“Mi-am dorit sã conºtientizez
oamenii cât e importantã este
practicarea unui stil de viaþã
sãnãtos ºi sã prevenim apariþia
anumitor afecþiuni. Acþiunea s-
a desfãºurat ºi în alte oraºe, iar
acum a venit rândul Craiovei.
În desfãºurarea acþiunii ne-am
bucurat de sprijinul doamnei
prefect ºi al doamnei directoa-

re”, a declarat Florentina Opriº,
preºedinte al Asociaþiei pentru
o Viaþã Sãnãtoasã.

La lecþia deschisã oferitã co-
piilor de Florentina Opriº au luat
parte ºi prefectul de Dolj, Ele-
na Costea, dar ºi vicepreºedin-
tele Consiliului Judeþean, Lau-
renþiu Ivanovici. „Iniþiativa
doamnei Florentina Opriº, la

care a aderat ºi directorul ªco-
lii nr. 2, doamna Maria Daºu,
este lãudabilã. Copiii trebuie în-
vãþaþi de mici sã aibã o atitudi-
ne ºi un comportament care sã
le asigure pe viitor o dezvoltare
armonioasã. În acelaºi timp, atât
copiii, cât ºi pãrinþii trebuie în-
vãþaþi cã este necesar sã avem
un stil de viaþã sãnãtos, sã con-

sumãm cât mai multe fructe ºi
legume pentru ca evoluþia ulte-
rioarã a copiilor sã fie cea pe
care ne-o dorim cu toþii. Vrem
copii frumoºi, copii sãnãtoºi,
copii care sã înveþe carte”, a de-
clarat prefectul Elena Costea.

La rândul sãu, vicepreºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj,
Laurenþiu Ivanovici s-a decla-
rat încântat de iniþiativa orga-
nizatorilor proiectului “Copii
sãnãtoºi ºi voioºi”: «Felicit or-

ganizatorii acestui eveniment.
Este o iniþiativã care trebuie
luatã ca exemplu ºi în alte ºcoli.
Noi, la nivel de Consiliu Jude-
þean, încurajãm astfel de ac-
þiuni care promoveazã miºca-
rea ºi alimentaþia sãnãtoasã.
Îi sfãtuim pe elevi sã consu-
me produsele din programul
„Cornul ºi Laptele” ºi le spu-
nem cã, în curând, vom distri-
bui ºi mere în ºcoli».

ALINA DRÃGHICI

Elevii ªcolii nr. 2 “Traian” din Cra-
iova au învãþat, ieri, despre impor-
tanþa unui stil de viaþã sãnãtos de la
vedeta de televiziune Florentina
Opriº. Aceasta a venit la Craiova
pentru a promova proiectul “Copii

sãnãtoºi ºi voioºi”, ce face parte din
campania naþionalã “Alege sã fii sã-
nãtos”. Pentru cã au fost receptivi ºi
au înþeles importanþa unui stil de viaþã
sãnãtos, la sfârºitul acþiunii elevii au
fost rãsplãtiþi cu câte un mãr.

Garnizoana Cra-
iova organizeazã o
serie de activitãþi în
aceastã perioadã,
în cadrul manifes-
tãrilor dedicate sãr-
bãtoririi Zilei Arma-
tei României din
data de 25 octom-
brie 2012. Sub egi-
da „Ziua Armatei
în ºcoli”, s-au fã-
cut timp de douã
zile, pe 18 ºi 19 oc-
tombrie, mai multe
prezentãri ale misi-
unilor militarilor cra-
ioveni în teatrele de operaþii din
Irak ºi Afganistan. S-a organi-
zat, totodatã, o expoziþie foto cu
tematicã militarã ºi s-a prezen-
tat oferta educaþionalã colegii-
lor militare, institutelor militare
ºi centrelor de instruire pentru
soldaþi gradaþi profesioniºti.

Nu a lipsit nici organizarea de
activitãþi interactive. Astfel, joi,
18 octombrie, militarii Batalio-
nului 26 Infanterie, alãturi de re-
prezentanþi ai Biroului de Infor-
mare Recrutare din Craiova, s-
au aflat timp de douã ore în mij-
locul elevilor de la Grupul ªco-
lar „George Bibescu, iar ieri
Colegiul „ªtefan Odobleja” le-

„Ziua Armatei în ºcoli”

a fost gazdã „Scorpionilor Ro-
ºii”. Marþi, 23 octombrie, mili-
tarii Batalionului Instrucþie Co-
municaþii ºi Informaticã se vor
prezenta în faþa elevilor de la
Colegiul Tehnic Energetic, unde
le vor expune oferta educaþio-
nalã ºi programele.

„Ziua Porþilor
Deschise”

Manifestãrile vor continua cu
„Ziua Porþilor Deschise”, ce
se va desfãºura la comanda-
mentul Brigãzii 2 Infanterie
„ROVINE” din Craiova, între
orele 10.00 – 15.00. În cadrul

evenimentului, dedi-
cat tuturor cetãþeni-
lor craioveni, vor pu-
tea fi vizionate stan-
duri de tehnicã mili-
tarã din dotarea ma-
rii unitãþi, spaþiile de
lucru, exerciþii de-
monstrative etc. Gar-
nizoana Craiova va
organiza ºi simpozio-
nul „25 octombrie –
Ziua Armatei Româ-
niei” la Cercul Mi-
litar din Craiova,
miercuri, 24 octom-
brie,  între orele

10.00 – 11.00. La acest eveni-
ment participã istorici, cadre
militare active, în rezervã ºi re-
tragere, veterani de rãzboi, ofi-
cialitãþi ale administraþiei publi-
ce locale, elevi.

Joi 25 octombrie, între orele
10.00-11.00, este anunþat Cere-
monialul militar-religios, la
Monumentul Eroilor Români din
cimitirul Sineasca. La eveni-
ment vor participa cadre milita-
re active, în rezervã ºi retrage-
re, veterani de rãzboi, oficiali-
tãþi ale administraþiei publice lo-
cale. Craiovenii vor putea lua
parte ºi la depunerea Jurãmân-
tului Militar de  cãtre o nouã
serie de 43 de soldaþi gradaþi
profesioniºti la Batalionul de In-
strucþie Comunicaþii ºi Informa-
ticã “Fraþii Buzeºti”, tot joi, în-
tre orele 11.30 – 15.30.

În continuarea evenimentului,
în unitatea craioveanã se va
desfãºura ºi „Ziua Porþilor Des-
chise”, unde vor putea fi vizio-
nate standuri cu tehnicã milita-
rã, spaþiile de lucru etc. La acest
eveniment ºi-au anunþat parti-
ciparea cadre militare active, în
rezervã ºi retragere, veterani de
rãzboi, oficialitãþi ale adminis-
traþiei publice locale, familiile
militarilor, elevi etc.

MARGA BULUGEAN

Elevii doljeni au început sã
primeascã de marþi, 16
octombrie, cornul ºi laptele.
Spre deosebire de anii
trecuþi, când laptele a fost
pasteurizat, în acest an
ºcolar elevii primesc lapte
UHT (ultrapasteurizat).
Consiliul Judeþean Dolj a
desemnat câºtigãtorii licita-
þiei pentru furnizarea laptelui
în ºcoli ºi grãdiniþe de
câteva luni, dar din diferite
motive nu s-a primit nimic
pânã la începutul acestei
sãptãmâni. Noutatea faþã de
anul ºcolar anterior este
tipul laptelui, UHT, care are
termen de valabilitate mare,
ºi preþul mai mic pentru
cutia de 200 ml pe care
elevii o primesc zilnic. «De
marþi a început distribuirea
în cadrul programului „Cor-
nul ºi laptele”. În primele
zile, copiii au primit lapte ºi

biscuiþi, dar acum totul este
în regulã. Noutatea este cã
se livreazã lapte UHT, care
nu are nevoie de depozitare
în frigidere ºi are termen de
valabilitate mai mare.
Licitaþia ºi procedurile
pentru acordarea cornului ºi
laptelui au început încã de la
sfârºitul anului ºcolar 2011,
dar din lipsã de fonduri ºi
alte probleme care au apãrut
pe parcursul licitaþiei abia
acum s-a reuºit acordarea
propriu-zisã. Aºteptãm ca
Guvernul României sã dea o
hotãrâre ºi pentru demara-
rea programului pentru
încurajarea  consumului de
fructe proaspete în ºcoli.
Atunci vom proceda ºi la
achiziþionarea merelor», a
declarat Laurenþiu Ivano-
vici, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj.

ALINA DRÃGHICI
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Liderii europeni au ajuns joi, 18 oc-
tombrie a.c., la un compromis pentru pu-
nerea în aplicare „gradualã” a unei supra-
vegheri bancare în zona euro, în 2013, sub
autoritatea Bãncii Central Europene (BCE),
a anunþat Olivier Bailly (foto), purtãtor de
cuvânt al Comisiei Europene. Este vorba
de un acord „pe un cadru politic la sfârºi-
tul lui 2012” cu „o punere în aplicare gra-
dualã în 2013”. Dacã un acord global a
fost atins, printr-un minimum de compro-
mis, modalitãþile ºi marile linii ale mecanis-
mului vor trebui gãsite pânã la sfârºitul
anului. „Este o etapã importantã pentru a
permite drumul spre uniunea bancarã”,
care se face într-un ritm rapid, data limitã
prevãzutã fiind luna iunie. Comisia Euro-
peanã ºi mai multe þãri, precum Franþa,
Spania ºi Italia au fãcut presiuni pentru ca
proiectul sã fie adoptat pânã la sfârºitul
acestui an, pentru punerea în operã, pro-
gresivã, începând cu anul viitor. În final,
compromisul stipuleazã un „acord pe ca-
drul politic pânã la sfârºitul acestui an ºi o
punere în operã gradualã în 2013”. „Tota-
litatea mecanismelor de supervizare ban-
carã vor deveni realitate la 1 ianuarie 2014”,
a indicat o sursã din cadrul delegaþiei fran-
ceze pentru Reuters. „Potrivit calendaru-
lui, nu existã nici un compromis. Noi ne
regãsim în aceeaºi abordare, pe aceeaºi
poziþie”, a estimat Francois Hollande, sa-
lutând „perfectul acord cu amicii noºtri

germani, care au înþeles cã uniunea ban-
carã trebuie fãcutã în etape”. Germania n-
a vrut sã precipite lucrurile. Ministrul sãu
de Finanþe, Wolfgang Schauble, a expli-
cat în mai multe rânduri cã BCE ar putea
începe sã conteze la 1 ianuarie 2013, adicã
sã lucreze efectiv la punerea în operã a
mecanismului. La rândul sãu, preºedinte-
le BCE, Mario Draghi, opineazã cã este
nevoie de ceva timp pentru a pune în apli-
care o asemenea supervizare, conjugân-
du-se astfel cu calcelarul german, Angela
Merkel. „Nu este vorba de o chestiune de
o lunã sau douã. Am spus întotdeauna cã
trebuie sã prevaleze calitatea în faþa rapi-
ditãþii”, a spus Angela Merkel, care a mai
adãugat cã „supervizarea bancarã trebuie
sã fie demnã de acest nume”. Chestiunea
supervizãrii bancare este sensibilã deoa-
rece este condiþia pentru recapitalizarea
directã a bãncilor, prin Mecanismul Euro-
pean de Stabilitate (MES). Delegaþia fran-
cezã estimeazã cã MES va fi activ în al
doilea trimestru al lui 2013, datã conside-
ratã „improbabilã” de delegaþia germanã.
Compromisul a fost gãsit la summit ºi
Madridul se vede încã departe de posibi-
litatea de a beneficia rapid de recapitaliza-
rea directã. „Ea va avea loc în 2013, dar
când nu se ºtie încã”, a afirmat ºeful Gu-
vernului italian, Mario Monti. Mai puþin
optimist, un diplomat european a spus cã
„bãncile europene nu vor fi recapitalizate

înainte de sfârºitul anului viitor, dacã nu în
2014”. Calendarul convine Angelei Mer-
kel: alegerile legislative în Germania sunt
prevãzute în septembrie 2013. În ceea ce
priveºte Spania, ea va beneficia de o reca-
pitalizare directã a bãncilor sale, a afirmat
un diplomat spaniol. „Noi estimãm cã sal-
varea bãncilor noaste reprezintã 4% din
PIB. Ne putem descurca fãrã nici o proble-
mã”. Grecia, la rândul sãu, se regãseºte
într-un comunicat în care se salutã pro-
gresele acestei þãri, ceea ce înseamnã cã
va obþine din partea creditorilor, UE, BCE

ºi FMI, tranºa de ajutor de 31,5 miliarde
euro de care are nevoie urgentã. În esen-
þã, este vorba de supervizarea de cãtre
BCE a 6.000 de bãnci din zona euro. ªi
Germania considerã cã micile bãnci, bãn-
cile regionale germane, ar trebui excluse.
În cele din urmã, vor fi ºi acestea expuse
mecanismului de supervizare. O sursã din
sânul delegaþiei germane citatã de Reu-
ters precizeazã cã mecanismul de supervi-
zare bancarã se concentreazã asupra bãn-
cilor mari, „sistemice”, dar va putea fi ex-
tinsã, dacã va fi necesar, la 6.000 de bãnci.
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Nepotul actualului lider nord-co-
reean, Kim Jong-un, evocã, într-un
rar interviu televizat, o perioadã din
tinereþea sa petrecutã în centrul re-
gimului ºi compasiunea sa faþã de
un popor plasat sub autoritatea
unui „dictator”. În cursul acestui
interviu realizat de televiziunea fin-
landezã Yle la Mostar, în Bosnia,
unde se aflã la studii, Kim Han-sol
poartã o conversaþie calmã în en-
glezã cu fostul subsecretar general
al ONU Elisabeth Rehn. „Am vrut
mereu sã îl întâlnesc, deoarece vro-
iam sã ºtiu ce fel de persoanã era. Îl
aºteptam (...) pânã a murit, sperând
sã vinã sã mã vadã, deoarece nici
mãcar nu eram sigur cã ºtia cã
exist”, a mãrturisit tânãrul într-o
englezã fluentã. Kim Han-sol este
strãnepotul lui Kim Il-sung, aflat la
putere din 1948 ºi pânã la moartea

Kim Jong-un, calificat drept
„dictator” de un nepot al sãu

Liderul cubanez Fidel Castro a rea-
pãrut, miercuri, în presa cubanezã,
publicând un mesaj de felicitare la
adresa absolvenþilor ºcolii de medici-
nã de la Havana, dupã o absenþã de
patru luni, în care au apãrut unele zvo-
nuri cu privire la starea sa de sãnãta-
te. În vârstã de 86 de ani, Castro, care

Fidel Castro reapare în presã,
dupã patru luni de absenþã

s-a retras de la putere din motive de
sãnãtate în iulie 2006, subliniazã în
mesajul sãu cã absolvenþii în ºtiinþe
medicale ai Institutului Victoria de Gi-
ron au adus cubanezilor „cele mai înal-
te standarde de prevenire ºi sãnãta-
te” ºi realizeazã „misiuni onorabile în
colþurile cele mai îndepãrtate ale lumii,

în condiþii dificile”. Mesajul a fost
publicat la cinci zile dupã ce Alex
Castro, un fiu al lui Fidel Castro, a
dat asigurãri cã tatãl sãu se bucurã
de „o stare de sãnãtate bunã” ºi
desfãºoarã activitãþi cotidiene, în
pofida zvonurilor din presã. De ºase
ani, de când s-a retras de la putere,
preluatã de fratele sãu Raul Castro,
Fidel a scris aproximativ 400 de arti-
cole de presã, sub titlul „Reflecþii”,
a publicat biografii ºi cãrþi despre
lupta de la Sierra Maestra ºi a primit
personalitãþi la reºedinþa sa.

sa, în 1994, nepotul lui Kim Jong-il
ºi al actualului lider nord-coreean,
Kim Jong-un. Tatãl sãu, Kim Jong-
nam, fiul mai mare al lui Kim Jong-
il, era prezentat la sfârºitul anilor
’90 ca succesor al acestuia la pute-
re, dar a cãzut în dizgraþie în 2001,
dupã ce a încercat sã pãtrundã pe
teritoriul Japoniei cu un paºaport
fals, încercând sã viziteze Disney-
land. Familia acestuia a pãrãsit, ul-
terior, Coreea de Nord, locuind în
prezent în oraºul chinez Macao
(sud), cunoscut pentru cazinouri-
le sale. „Tatãl meu nu era interesat
de politicã”, lãsându-i drumul des-
chis fratelui sãu mai tânãr Kim
Jong-un, în vârstã de pânã în 30
de ani, a dat asigurãri Kim Han-
sol. „Nu ºtiu de ce a devenit (la
rândul sãu) un dictator”, spune el
despre unchiul sãu.

Ieºirea Greciei din zona euro, urmatã de
pãrãsirea uniunii monetare ºi de alte state din
sudul Europei, ar avea un impact de 17.000
miliarde euro asupra economiei mondiale, cu
o recesiune globalã care ar lovi inclusiv Sta-
tele Unite ºi China, potrivit unui centru de
cercetare german. Studiul, realizat de Prognos
la cererea centrului Bertelsmann ºi citat de
CNBC, analizeazã patru scenarii în care Gre-
cia intrã în încetare de plãþi pe datoria suve-
ranã. În cea mai pesimistã variantã, fondurile
pentru susþinerea statelor cu probleme pur ºi
simplu s-ar epuiza. Ar urma ieºirea Greciei,
Spaniei, Italiei ºi Portugaliei din zona euro,
situaþie care ar determina recesiune globalã
ºi un cost, pânã în 2020, de 17.200 de mili-
arde de euro al PIB, însumat pentru 42 de
economii dezvoltate. „În cifre, impactul ar fi
cel mai puternic în Franþa - 2.900 miliarde

Ieºirea Greciei ºi altor þãri din zona euro ar costa
economia mondialã 17.000 miliarde euro

de euro, Statele Unite - 2.800 de miliarde de
euro, China - 1.900 miliarde euro ºi Germa-
nia - 1.700 miliarde euro”, aratã studiul. Mulþi
analiºti speculeazã când ºi nu dacã Grecia va
pãrãsi zona euro, însã cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, preºedintele Bãncii Central
Europene, Mario Draghi, ºi ºeful Eurogroup,
Jean-Claude Juncker, ºi-au exprimat repetat
sprijinul pentru statul elen în ultimele luni. „Pe
lângã consecinþele economice severe, o ast-
fel de recesiune ar pune o presiune puternicã
asupra structurilor sociale ºi politice din mai
multe state. În special în cele care pãrãsesc
uniunea monetarã, însã ºi în altele”, se aratã
în studiu. Criza datoriilor suverane a început
în Grecia, dupã ce o revizuire masivã a defi-
citului bugetar a cauzat temeri investitorilor
cu privire la sustenabilitatea datoriei statului.
Criza s-a extins la Portugalia, Irlanda ºi Spa-

nia, cu impact economic sever în zona euro,
Uniunea Europeanã ºi la nivel global.

Tensiuni între cele douã Corei
Tensiunile au crescut ieri în

Peninsula Coreea dupã ce regimul
nord-coreean a ameninþat cu un
atac militar, fãrã avertisment,
împotriva Coreei de Sud, dacã
dinspre teritoriul acesteia vor mai
fi lansate baloane care sã împrãº-
tie deasupra Coreei de Nord
materiale propagandistice
împotriva puterii de la Phenian,
relateazã Reuters ºi ITAR-TASS,
cu referire la agenþia oficialã de
presã KCNA. „În cazul în care
atacul va avea loc, vom deschide
focul”, a avertizat ministrul sud-
coreean al Apãrãrii, Kim Kwan-
jin, citat de Yonhap. În comunica-
tul difuzat anterior de agenþia
oficialã nord-coreeanã KCNA se
afirma cã „un atac nemilos
militar va fi lansat fãrã nici un
avertisment pe frontul de vest”, în
cazul în care dinspre Sud vor fi
lansate în continuare baloane cu
materiale propagandistice, în care
se face apel la rãsturnarea
regimului de la Phenian. Materi-
alele sunt lansate de pe teritoriul
Coreei de Sud de cãtre organizaþii
neguvernamentale, de cele mai
multe ori având strânse legãturi
cu transfugi din Coreea de Nord.
Franþa: Harlem Desir,
ales în fruntea PS

Ceea ce era previzibil s-a
întâmplat ºi militanþii socialiºti
francezi l-au confirmat, joi, 18
octombrie, pe Harlem Desir,
drept succesor al Martinei Aubry
în fruntea Partidului Socialist.
El l-a devansat pe contracandi-
datul sãu, Emmanuel Maurel, la
un scor aproape categoric
(72,3% la 27,97%). Noul patron
al socialiºtilor a declarat cã „PS
este o forþã de susþinere a
Guvernului, dar, în acelaºi timp,
o forþã autonomã”. Se spune cã
în spatele alegerii lui Harlem
Desir s-a aflat ºi o bãtãlie de
culise, între Francois Hollande ºi
Martine Aubry.
Sondajul Gallup
ºi teoria relativitãþii

Un sondaj Gallup l-a dat pe
republicanul Mitt Romney la
ºapte puncte avans de Barack
Obama (52%-45%) în rândul
alegãtorilor potenþiali („likely
voters”), cu o marjã de eroare de
2%. În cursul ultimelor sãptã-
mâni, toate sondajele l-au dat în
avantaj pe Barack Obama ºi
republicanii le-au considerat
pãrtinitoare, opinând cã alegãto-
rii democraþi au fost suprarepre-
zentaþi, în detrimentul celor
republicani ºi independenþi.
„Huffington Post” afirmã cã
Gallup nu dezvãluie metodologia
sa ºi este dificil de a formula
critici. „Washington Post”
noteazã cã sondajul n-a luat în
considerare cea de-a doua
dezbatere Romney-Obama. Într-o
serie de recente sondaje, Gallup a
raportat cã Romney a luat „faþa”
într-o serie de state cheie, graþie
electoratului feminin, ceea ce a
determinat staff-ul de campanie
al lui Obama sã punã în discuþie
metodologia Gallup. Dezbaterea
s-a încins, mai ales cã o serie de
operatori de interviu plaseazã cei
doi candidaþi umãr la umãr.



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 20 octombrie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice Dolj - Admi-
nistraþia Finanþelor Publice a Municipiului Craiova organi-
zeazã licitaþii publice în condiþiile precizate de O.G.nr.92/ 2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, la sediul A.F.P.M. - Craiova, str. Mitro-
polit Firmilian nr. 2, cam. 206  pentru: 1. FUNDATIA PENTRU
TINERET DOLJ Craiova, cl. Severinului, nr. 1, jud Dolj, cod
identificare fiscala 4332177 in data de 30.10.2012, ora 10.00,
pentru vanzarea terenului intravilan situat in Craiova, cl. Se-
verinului, nr. 1, CF14258, nr. cad 9573/2/2, supf. 833 mp, pret
pornire licitatie 574.800 lei. Mentionam ca respectivul teren
este concesionat. 2.SC SAINT GIORGIO KATERING SRL Cra-
iova, str. Aries, nr. 7, jud Dolj, cod identificare fiscala 14755581,
in data de 30.10.2012, ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor:
cuptor gastronomic Rational pret pornire licitatie 15.820 lei,
dulap inox-suport cuptor gastronomic, pret pornire licitatie
1.325 lei. Amplasare: sediul societatii. 3. SC G.T.S. PRODSERV
SRL Craiova, str. Ana Ipatescu, nr. 105, jud Dolj, cod identifi-
care fiscala 8279807, in data de 30.10.2012, ora 15.00, pentru
vanzarea bunurilor: autoturism, marca DAEWOO, tip ESPE-
RO 1,5 DOHC, nr. inmatriculare DJ-02-TKW, an fabricatie 1996,
pret pornire licitatie 5.100 lei, grup sudura Magic Weld, seria
2224 07 0009, pret pornire licitatie 4.630 lei; masina debitat
300 mm, pret pornire licitatie 2.980 lei; pantograf 8mm sa-
blon, seria NIA/001914/2007, pret pornire licitatie 5.840 lei.
Amplasare: punct de lucru Craiova, str Sarari, Dolj. 4. SC
ALMYX IMPEX SRL Craiova, aleea Arh Duiliu Marcu, nr. 14,bl.
10, sc. 1, ap. 16, jud Dolj, cod identificare fiscala 13622048 in
data de 31.10.2012, ora 10.00, pentru vanzarea autoutilitarei
marca Dacia, tip 1307, an fabricatie 2005, nr inmatriculare B-
43-UCV, pret pornire licitatie 5.900 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 5. SC OLIVGAB PRODIMPEX SRL, Craiova, str Pas-
cani, nr. 12, bl B30, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, cod identificare fiscala
9257246 in data de 31.10.2012, ora 13.00, pentru vanzarea
buldoexcavatorului marca KOMATSU, tip WB93S, an fabri-
catie 2007, pret pornire licitatie 171.000 lei. Amplasare: se-
diul societatii. 6. SC HIDRAULIC PARTS SRL, Craiova, str. Dr
Ion Augustin, nr. 2, bl. S30, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj, cod identifica-
re fiscala 24865867 in data de 31.10.2012, ora 15.00, pentru
vanzarea autoutilitarei marca Ford, tip Transit Connect, nr
inmatriculare DJ-05-KIT, an fabricatie 2005, pret pornire lici-
tatie 13.400 lei. Amplasare: sediul societatii. 7.SC STALDI-
SERVICII SI LUCRARI DRUMURI SRL com. Pielesti, jud. Dolj,
cod identificare fiscala 14194330 in data de 1.11.2012, ora
10.00, pentru vanzarea bunurilor: tractor rutier U650, nr in-
matriculare DJ-12-SLD, pret pornire licitatie 4.605 lei; combi-
na agricola CLASS Dominator85, pret pornire licitatie 17.180
lei, semanatoare porumb SPC-6FS, seria 101, pret pornire
licitatie 6.600; cultivator purtat CPU6, pret pornire licitatie
1190 lei, masina ierbicidat MIB500, pret pornire licitatie 2.110
lei, cositoare rotativa MERT-SAN, pret pornire licitatie 1.695
lei, autoturism Dacia 1310TLX, nr inmatriculare DJ-21-SLD,
pret pornire licitatie 1150 lei, cilindru compactorL15-3, pret
pornire licitatie 8.380 lei, cilindru compactor R8-14, pret por-
nire licitatie 7755 lei, cupa excavare – latime 600mm, pret
pornire licitatie 970 lei. Amplasare: loc. Pielesti. 8. SC  CPAUN
SRL Craiova, str. George Breazul, nr. 2, bl. H22, sc. 2, ap. 10, jud
Dolj, cod identificare fiscala 18072328 in data de 1.11.2012,
ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor: motocositoare Oleo-
Mac Sparta25, pret pornire licitatie 480 lei situata la sediul
societatii; motosapatoare Dragon 55H, pret pornire licitatie
1.030 lei; plug dreapta, pret pornire licitatie 130 lei; roti meta-
lice tip gheara, pret pornire licitatie 120 lei; redactor KF pret
pornire licitatie 370 lei; generator curent electric Honda
EP2500CL monofazat, pret pornire licitatie 1.040 lei situate in
loc Maglavit, Dolj. 9. SC SVG TRADING  SRL Craiova, cl. Bu-
curesti, bl. P2, sc. 1, ap. 99, jud. Dolj, cod identificare fiscala
13604068 in data de 1.11.2012, ora 15,00 pentru vanzarea bu-
nurilor:autoturism Volkswagen, tip Bora, an fabricatie 2004,
nr inmatriculare DJ-67-FAW, pret pornire licitatie 11.850 lei;
autoutilitara Fiat, tip Doblo, an fabricatie 2007, nr. inmatricu-
lare DJ-10-SVG, pret pornire licitatie 10.800 lei, autoutilitara
Dacia, tip Logan, an fabricatie 2008, nr. inmatriculare DJ-67-
SVG, pret pornire licitatie 19.050 lei, autoutilitara Peugeot, tip
Boxer, an fabricatie 2005, nr inmatriculare B-48-NGU, pret
pornire licitatie 21.825 lei; autoutilitara Ford, tip Transit, an
fabricatie 2006, nr. inmatriculare DJ-37-SVG, pret pornire lici-
tatie 27.450 lei. Amplasare: sediul societatii. 10. SC MOBI-
MAR PROD SRL Carcea, Platforma industriala Banu Maraci-
ne, jud. Dolj, cod identificare fiscala 10184431 in data de
5.11.2012, ora 10.00, pentru vanzarea bunurilor: canapea Ele-
na 200 buc. pret pornire licitatie 390 lei/buc; canapea Emma
139 buc. pret pornire licitatie 395 lei/buc; balama pentru ca-
napele tip greu 1310 seturi, pret pornire licitatie 26 lei/set.
Amplasare: sediul societatii. 11. SC ROGOPLAST SRL Cra-
iova, str. Tineretului, nr. 24, bl. 18A, sc. 1, ap. 14, jud Dolj, cod
identificare fiscala 17928644 in data de 5.11.2012, ora 13.00,
pentru vanzarea bunurilor: masina de lipit Bautech, pret
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pornire licitatie 2550 lei; masina de debavurat Bautech, pret
pornire licitatie 2650 lei; masina de taiat Wollman, pret por-
nire licitatie 1750 lei; compresor aer Aydin Trafo, pret porni-
re licitatie 1350 lei. Amplasare: Craiova, str. Industriilor, nr. 7.
12. SC MIVACEM CONSTRUCT SRL Craiova, cart Craiovita
Noua, bl. 201J, sc. 1, ap. 4, jud Dolj, cod identificare fiscala
7263950 in data de 5.11.2012, ora 15.00, pentru vanzarea au-
toutilitarei N1 marca FORD TRANZIT, nr. inmatriculare DJ-
08-VXE, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie 26.200 lei.
Amplasare: sediul societatii. 13. SC ILGEMAR SRL Craiova,
str. Dr. Stefan Berceanu, nr. 3, bl. I28, sc. 1, ap. 12, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 17780245 in data de 6.11.2012, ora 10.00,
pentru vanzarea bunurilor: vitrina frigorifica orizontala Elec-
tra pret pornire licitatie 1450 lei; birou, pret pornire licitatie
60 lei; fiset, pret pornire licitatie 95 lei. Amplasare: sediul
societatii. 14. SC TINACOR EXIM SRL Craiova, str. Unirii, nr.
165B, jud. Dolj, cod identificare fiscala 19109425 in data de
6.11.2012, ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor: autoturism
RENAULT-M/LMSF/MEGANE, nr. inmatriculare DJ-08-VZK, an
fabricatie 2007, pret pornire licitatie 23.830 lei; banda trans-
port (linie tehnologica), pret pornire licitatie 3.525 lei; masi-
na aplicat banda GAZZELLA A-77, pret pornire licitatie 11.260
lei; masina cusut coloana 1ac, Ariana A195 5 buc., pret por-
nire licitatie 2.180 lei/buc., masina cusut plana 1ac, Necchi
832, pret pornire licitatie 920 lei; masina cusut plana 1ac,
Pfaff543, pret pornire licitatie 2.020 lei; calculator, pret porni-
re licitatie 630 lei. Amplasare: Craiova, str. Decebal, nr. 85. 15.
SC INDSTEL SRL Craiova, str. Lipscani, nr. 2, bl. 23A1, sc. 1,
ap. 3, jud Dolj, cod identificare fiscala 14092489 in data de
6.11.2012, ora 15.00, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:
mobilier-birou tip coltar pret pornire licitatie 160 lei; laptop
Dell Vostro1015 pret pornire licitatie 675 lei, laptop Fujitsu
Siemens Amilo D7830 pret pornire licitatie 85 lei; unitate cen-
trala Comrace pret pornire licitatie 60 lei; monitor CRT Logix
LGX172 17” pret pornire licitatie 25 lei. Amplasare:sediul
societatii. 16. SC MINCONI PRODCOM SRL Craiova, str. Tra-
ian Lalescu, nr. 18, bl. a1, sc. 3, ap. 8, jud. Dolj, cod identificare
fiscala 7263560, in data de 7.11.2012, ora 10.00, pentru vanza-
rea automatelor BIANCHI  EUROS destinate distributiei au-
tomate de cafea si bauturi calde: 18 bucati, pret pornire lici-
tatie 1.800 lei/buc; una bucata, pret pornire licitatie 2.000 lei
si 16 bucati, pret pornire licitatie 2.500 lei/ bucata. Automate-
le se afla amplasate in diferite locatii din Craiova. 17. SC
TRANSFORMATOARE  MOTOARE SRL Craiova, str. Popo-
veni, nr. 7, jud Dolj, cod identificare fiscala 15075559 in data
de 7.11.2012, ora 13.00, pentru vanzarea bunului: sursa de
curent AT 101D, pret pornire licitatie 5.345 lei. Amplasare:
sediul societatii. 18. SC PIOVANELI SRL Craiova, str. Popo-
veni, nr. 7, jud. Dolj, cod identificare fiscala 6210117 in data de
7.11.2012, ora 15.00, pentru vanzarea bunului masina format
bobine CS25C marca ROTARY-CS25C, pret pornire licitatie
148.065 lei. Amplasare: Filiasi, incinta SC TMD Filiasi-Dolj
19. SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM Predesti, jud
Dolj, cod identificare fiscala 2283035 in data de 8.11.2012,
ora 10.00, pentru vanzarea spatiului comercial magazin uni-
versal cu bufet, supf construita 353 mp, situat in loc Boto-
sesti Paia, jud Dolj, pret pornire licitatie 30.810 lei. 20. SC
PRIER COM SRL, Craiova, str. Dr Stefan Berceanu, nr. 5, bl. I30,
sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, cod identificare fiscala 6211520, in data
de 8.11.2012, ora 13.00, pentru vanzarea terenului intravilan
in supf de 5000 mp, nr. cadastral provizoriu 1227 situat in loc.
Malu Mare, sat Preajba, T117, P67, jud Dolj, pret pornire licita-
tie 190.600 lei. 21. SC SUD CARGO M.C. SRL Craiova, cl. Seve-
rinului, bl. 319, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, cod identificare fiscala
7678400 in data de 8.11.2012, ora 15.00, pentru vanzarea tere-
nului extravilanT46, P28 in supf de 5081 mp situat in com.
Almaj, sat Sitoaia, pret pornire licitatie 53.050 lei. 22. SC FC U
CRAIOVA SA Craiova, str. Sfantul Dumitru, nr. 1, jud. Dolj, cod
identificare fiscala 18868699 in data de 9.11.2012, ora 10.00,
pentru vanzarea bunului: sistem de supraveghere video (soft
inregistrare 12 camere; camera IP fixa tip LC7224, camera IP
tip SEKA060M3; PC calculator pentru inregistrare si coman-
da camere video IP; materiale montaj; stalp; protectie cale;
cablu transmisie date), pret pornire licitatie 11.870 lei. Am-
plasare: stadion «Ion Oblemenco» Craiova. 23. SC WEST
CONSTRUCT SRL Craiova, str. 1Mai, nr. 80, bl. A7a, sc. 1, ap.
22, jud Dolj, cod identificare fiscala 17244158 in data de
9.11.2012, ora 13.00, pentru vanzarea bunurilor: ciocan de-
molator Hitachi H65SB2, prêt pornire licitatie 2.123 lei; masi-
na de gaurit/insurubat cu acumulator Hitachi DS12DVF3, pret
pornire licitatie 315 lei; masina de indoit si debitat fier-beton
Hitachi VB16Y, pret pornire licitatie 4.050 lei; schela metalica
de fatada, pret pornire licitatie 11.711 lei; betoniera Altrad Liv
190 litri, prêt pornire licitatie 255 lei; ciocan rotopercutor
Hitachi DH 24PB3, prêt pornire licitatie 215 lei. Amplasare:
loc Ghercesti, jud Dolj. 24. SC  ROMCLARIAS SRL Craiova,
str. Caracal, nr. 79, jud. Dolj, cod identificare fiscala 21969170

in data de 9.11.2012, ora 15.00, pentru vanzarea bunurilor:
balon presostatic, pret pornire licitatie 40.380 lei; generator
aer cald pret pornire licitatie 17.693 lei; arzator NG 10-M-TNL,
pret pornire licitatie 4.568 lei. Amplasare: Craiova, str. Elena
Farago, nr. 19, teren sport scoala nr.33. 25. SC SYMMETRIA
CRV SRL Craiova, str. N. Titulescu, nr. 28, jud. Dolj, cod identi-
ficare fiscala 21083017 in data de 12.11.2012, ora 10.00, pen-
tru vanzarea bunurilor: autoutilitara Citroen, tip Berlingo, nr
inmatriculare DJ-09-ZXO, an fabricatie 2007, pret pornire li-
citatie 12.000 lei; autoutilitara Citroen, tip Jumper DJ-09-ZXL,
an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 18.750 lei. Amplasa-
re: sediul societatii. 26. SC PATISERIA KOSOVARI SRL Craio-
va, str. Unirii, nr. 91, parter, jud Dolj, cod identificare fiscala
27049600 in data de 12.11.2012, ora 13.00, pentru vanzarea
bunurilor: malaxor cu cuva fixa si capac rabatabil, pret por-
nire licitatie 1.650 lei; cuptor patiserie cu 4 vetre, pret pornire
licitatie 10.688 lei; arzator MP25, pret pornire licitatie 1.410
lei. Amplasare: sediul societatii. 27. SC YVES NEVEU COM
SRL Plesoi, str. Hanului, nr. 2A, jud. Dolj, cod identificare fis-
cala 6780711 in data de 12.11.2012, ora 15.00, pentru vanza-
rea bunurilor: casa marcat DATECS MP55 pret pornire licita-
tie 315 lei; cantar electronic FEA BE36, pret pornire licitatie
188 lei, cos autoservire 20 buc, pret pornire licitatie 11 lei/
buc, raft metalic 2 buc. pret pornire licitatie 59 lei/buc. Am-
plasare: sediul societatii. 28. SC CONTABEXT SRL Craiova,
str. Fratii Golesti, bl. K23, sc. 1, ap. 3, jud Dolj, cod identificare
fiscala 24824050 in data de 13.11.2012, ora 11.00, pentru van-
zarea bunurilor: computer AMD Athlon64 2800 prêt pornire
licitatie 85 lei, computer INTEL CELERON DUAL CORE E1200,
pret pornire licitatie 128 lei; monitor Samsung  SyncMaster
943NW, pret pornire licitatie 90 lei; imprimanta HP O fficejet
6000, pret pornire licitatie 80 lei, imprimanta Canon LBP2900
pret pornire licitatie 130 lei; tastatura Genius, pret pornire
licitatie 6 lei; mouse A4Tech N500F, prêt pornire licitatie 5 lei;
sistem tratare a apei, pret pornire licitatie 700 lei; set oale
iCook, pret pornire licitatie 400 lei; foarfeca multifunctionala
iCook, pret pornire licitatie 68 lei; stampila R24, pret pornire
licitatie 15 lei. Amplasare: sediul societatii. 29. SC ROXI BEAU-
TY SRL Craiova, aleea Magnoliei, nr. 10, bl. 155F, sc. 1, ap. 3,
jud. Dolj, cod identificare fiscala 15716076 in data de 13.11.2012,
ora 14.00, pentru vanzarea bunurilor: canapea, pret pornire
licitatie 415 lei; scaun ergonomic, prêt pornire licitatie 40 lei;
scaun rosu+negru, pret pornire licitatie 170 lei; dulap 3 buc,
pret pornire licitatie 55 lei/buc; centrala termica murala Rom-
stal Habitat, pret pornire licitatie 200 lei. Amplasare: sediul
societatii. Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta A.F.P.M-Craiova înainte de datele stabilite pentru vân-
zare, mentionate mai sus. Invitãm pe cei interesaþi in cumpã-
rarea bunurilor sã se prezinte la termenele de vânzare, la
locul fixat în acest scop ºi sã depunã cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei urmãtoarele documente: oferta  de  cumpã-
rare;dovada plaþii  taxei de participare sau a constituirii ga-
ranþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã,taxa de parti-
cipare  reprezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO32TREZ 291.50.67XXX005065,
cod fiscal 4416952 deschis la Trezoreria A.F.P.M.-Craiova; îm-
puternicirea persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC; pentru per-
soanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus in lim-
ba românã; pentru persoanele fizice strãine, copie de pe
paºaport; pentru persoanele fizice  române, copie de pe ac-
tul de identitate; dovada emisã de organele fiscale cã nu au
obligaþii fiscale restante faþã de acestea (Consiliul Local ºi
Administraþia Financiarã în raza cãrora se aflã domiciliul
sau sediul ofertantului), urmând sã se prezinte la datele sta-
bilite pentru vânzare si la locul fixat in acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta-
þie la instanþa judecãtoreascã competentã în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în conformita-
te cu prevederile art. 172-173 din OG nr. 92/2003, republicatã
cu modificãrile si completãrile ulterioare. Licitaþia începe de
la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de pornire la licitaþie, iar in caz
contrar va începe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea se
face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de pornire. Taxa de partici-
pare nu se restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la
licitaþie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecatarului care nu a platit pre-
þul. Potivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003,
rep. cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza
sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va pu-
teþi adresa A.F.P.M.-Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 sau la tel: 0251/402.207.



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 20 octombrie 2012 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în
data de 24.10.2012, ora 14.00 la sediul Consiliului Judeþean.

ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuieli-

lor pentru persoanele adulte cu handicap aflate în centrele rezidenþiale subor-
donate Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

2. Proiect de hotãrâre privind majorarea cuantumului alocaþiei zilnice de
hranã acordatã pentru copiii/elevii unitãþilor din învãþãmântul special.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de veni-
turi ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale Amãrãºtii de Jos,
Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, pe anul 2012.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbu-
leni pe anul 2012.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, pe anul 2012.

6. Proiect de hotãrâre privind alocarea din bugetul propriu judeþean a
sumei de 34,00 mii lei Teatrului Naþional „Marin Sorescu” Craiova pentru
decontarea unor cheltuieli ocazionate de Festivalul Internaþional Shakespeare
organizat la Craiova în luna mai 2012.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare din-
tre Consiliul Judeþean Dolj ºi Filarmonica „Oltenia” Craiova pentru organi-
zarea celei de-a XL-a ediþii a Festivalului Internaþional „Craiova Muzicalã”
ºi alocarea din bugetul propriu judeþean a sumei de 15,00 mii lei Filarmoni-
cii „Oltenia” Craiova pentru desfãºurarea în bune condiþii a festivalului.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie a bugetului
local al judeþului Dolj pe primele 9 luni ale anului 2012 ºi contului de exe-
cuþie a bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau
parþial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2012.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2012.

10. Proiect de hotãrâre privind acordarea unei burse de performanþã ele-
vului Zan George Alin al Liceului Tehnologic Special Beethoven pentru anul
ºcolar 2012-2013.

11. Proiect de hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la protocolul
de cooperare nr. 82 /2012 încheiat între Consiliul Judeþean Dolj ºi Fundaþia –
Revista „Scrisul Românesc” în vederea realizãrii proiectului cultural  organi-

zat cu ocazia aniversãrii a 85 de ani de existenþã a Revistei „Scrisul Româ-
nesc”.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de colaborare între
Consiliul Judeþean Dolj ºi Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craio-
va pentru editarea revistei „Romanian Journal of Morphology and Embryo-
logy” pe anul 2012 ºi alocarea din bugetul propriu judeþean a sumei de 10,00
mii lei Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din Craiova, ca sprijin finan-
ciar la editarea acesteia.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de colaborare în-
cheiat între Consiliul Judeþean Dolj, Autoritatea Teritorialã de Ordine Pu-
blicã Dolj ºi Inspectoratul General al Poliþiei Române – Direcþia Poliþiei
Transporturi – Secþia Regionalã de Poliþie Transporturi Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare în-
cheiat între Consiliul Judeþean Dolj, Inspectoratul Judeþean de Poliþie Dolj
ºi Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã Dolj.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ºi a in-
dicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii „Centru turis-
tic pentru agrement ºi sport”.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului „Centru turistic pen-
tru agrement ºi sport” ºi a cofinanþãrii acestuia.

17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor judeþului la
R.A. Aeroportul Craiova sã aprobe modificarea bugetului de venituri ºi chel-
tuieli pe anul 2012.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea excedentului bugetar pe anul 2012.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al

judeþului pe anul 2012.
20. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare a unei clãdiri Clubu-

lui Sportiv ªcolar Craiova.
21. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare

ale unei clãdiri.
22. Proiect de hotãrâre privind revocarea dreptului de administrare asupra

imobilului dat în administrarea Camerei Agricole Dolj situat în Calafat.
23. Proiect de hotãrâre privind promovarea temporarã a dlui. Stanciu Au-

rel pentru exercitarea funcþiei publice de conducere de director executiv al
Camerei Agricole Dolj.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcþii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare la Spitalul de Pneu-
moftiziologie Leamna.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.

26. Proiect de hotãrâre pentru revizuirea contractului de asociere privind
modul de implementare al Proiectului „Sistem de management integrat al de-
ºeurilor în judeþul Dolj” ºi modificarea actului constitutiv ºi statutul Asocia-
þiei de Dezvoltare Intercomunitarã de Gestionare a Deºeurilor „ECODOLJ” .

27. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã

Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

               NR. 464                               Emisã astãzi, 19.10.2012

Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,      SECRETAR,

           ION PRIOTEASA     GHEORGHE BARBÃRASÃ

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. Te-
lefon: 0760/652.522.
S.C. angajeazã sudori auto-
gen autorizaþi. Telefon:
0251/410.545; 0723/063.208.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securi-
tãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la
preþuri avantajoase + al-
bumuri foto. Telefon:
0766/359.513.

Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Te-
lefon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi  mãrfur i  d iverse,
mobilã, tarif 0,90 lei/km.
Telefon: 0761/906.706.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spate-
le Primãriei, str. „Romul”,
bl. B1, ap. 2 (intrarea prin
spate). Programãri la:
0766/642.441; 0735/
621.293.

Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de lux
cu centralã proprie, ultra-
central, oraº Balº – Olt,
preþ la vedere, negocia-
bil. Telefon: 0746/292.721.

VÂND garsonierã, Craiovi-
þa Noua, suprafaþã 23 mp,
balcon. Tel. 0740/82.28.27;
0744/96.35.59.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.

Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) con-
fort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior,
preþ negociabil, 60.000 lei.
Telefon: 0743/120.446;
0770/556.335.
Proprietar, vând garsonie-
rã conf. II, îmbunãtãþitã, preþ
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsoni-
erã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
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Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, li-
ber, parchet lemn, Valea
Roºie, vis-a –vis de Spi-
ta lu l  Mi l i tar.  Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.

Vând sau schimb 2 de-
comandate Brazdã P-uri,
an construcþie 1980, îm-
bunãtãþiri, cu 3 camere.
Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
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 came-
re 70 mp Calea Bucureºti,
etaj 2/4. Telefon: 0762/
047.095.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
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, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 10 euro/mp. Tele-
fon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, cur-
te 2100 mp, vie, fântânã.
Telefon: 0727/739.810;
0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON),
negociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” 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”. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Tele-
fon: 0761/137.571.
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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

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266

Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã 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 ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp 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 comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.

Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
cu gard beton plus 500 mp
construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulburea
– Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.

Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Tele-
fon: 0770/682.554.
Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Tele-
fon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.

Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþio-
nare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
Vând urgent tractor univer-
sal U445, preþ convenabil.
Telefon: 0746/883.199.

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15.000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 newtoni, 5.000
lei neg. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
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
grena – 50 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru 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 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 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tine-
ret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
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Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de ad-
ministraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.

Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poartã,
negociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, 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. Tele-
fon: 0251/561.078; 0722/
869.284.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

CASÃ de închiriat, B-dul.1
Mai, mobilat recent, Tel.
0758.55.45.79
Închiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Brazda lui
Novac. Telefon: 0736/
028.499; 0722/665.272.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, zona Braz-
da lui Novac. Telefon:
0723/099.626 sau 0786/
959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
uti 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 (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.

Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda lui
Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi uti-
litãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensio-
narã sau salariatã, sub 70
de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate.
Telefon: 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 mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon:
0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon:
0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Asociaþia Veteranilor de
Rãzboi Dolj invitã membri
sãi sã ridice biletele de cã-
lãtorie gratuite pe anul
2012. Poate veni orice
persoanã cu buletinul de
identitate ºi legitimaþia.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare di-
verse. Telefon: 0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pensio-
nar, doresc contra retribuþie,
doamnã pentru companie ºi
îngrijire. Telefon: 0351/446.735,
între orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

COMEMORÃRI
Cumnata ºi nepotul co-
memoreazã 4 sãptã-
mâni de la decesul dra-
gului lor CONSTANTIN
TRICULESCU. Dumen-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace!
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A VIII-A
Sâmbãtã
Tottenham – Chelsea 14:45, DS 2
Fulham – Aston Villa 17:00
Liverpool – Reading 17:00
Man. United – Stoke 17:00, DS 2
Swansea – Wigan 17:00
West Brom – Man. City 17:00
West H. – Southampton 17:00
Norwich – Arsenal 19:30
Duminicã
Sunderland – Newcastle 15:30, DS 3
Queens PR – Everton 18:00, DS 3
Clasament: 1. Chelsea 19p, 2. Man. United

15p, 3. Man. City 15p, 4. Everton 14p, 5. Tot-
tenham 14p...16. Aston Villa 5p, 17. Southamp-
ton 4p, 18. Reading 3p (6j), 19. Norwich 3p, 20.
Queens PR 2p.

BUNDESLIGA – ETAPA A VIII-A
Sâmbãtã
Dortmund – Schalke 16:30, Eur 2
Leverkusen – Mainz 16:30
Wolfsburg – Freiburg 16:30
Frankfurt – Hannover 16:30
Dusseldorf – Bayern 16:30
Werder – M’gladbach 19:30, Eur 2
Duminicã
Nurnberg – Augsburg 16:30, Eur 2
Hamburg – Stuttgart 18:30, Eur 2
Asearã: Hoffenheim – Furth
Clasament: 1. Bayern 21p, 2. Frankfurt 16p,

3. Schalke 14p, 4. Dortmund 12p, 5. Hannover
11p...14. Nurnberg 7p, 15. Stuttgart 6p, 16.
Augsburg 5p, 17. Wolfsburg 5p, 18. Furth 4p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VIII-A
Sâmbãtã
Malaga – Valladolid 17:00
Real Madrid – Celta 19:00, DS 2
Valencia – Bilbao 21:00, DS 2
La Coruna – Barcelona 23:00, DS 2
Duminicã
Getafe – Levante 13:00, DS 2
Espanyol – Rayo V. 17:00
Granada – Zaragoza 18:50, DS 2
Osasuna – Betis 20:45, DS 2
Sociedad – Atl. Madrid 22:30, DS 2
Luni
Sevilla – Mallorca 22:30, DS 2
Clasament: 1. Barcelona 19p, 2. Atletico

19p, 3. Malaga 14p, 4. Betis 12p, 5. Real Madrid
11p...15. Bilbao 8p, 16. Zaragoza 6p, 18. La Co-
runa 6p, 19. Osasuna 4p, 20. Espanyol 2p.

LIGUE 1 – ETAPA A IX-A
Sâmbãtã
Paris SG – Reims 18:00
Nancy – Sochaux 21:00
Evian TG – Toulouse 21:00
Nice – St’Etienne 21:00
Rennes – Montpellier 21:00
Valenciennes – Lorient 21:00
Duminicã
Ajaccio – Bastia 15:00, DS 2
Lyon – Brest 18:00
Troyes – Marseille 22:00
Asearã: Bordeaux – Lille
Clasament: 1. Marseille 19p, 2. Paris SG 16p,

3. Lyon 15p, 4. Lorient 14p, 5. Reims 14p...16.
Nice 8p, 17. Evian TG 8p, 18. Sochaux 6p, 19.
Nancy 4p, 20. Troyes 2p.

SERIE A – ETAPA A VIII-A
Sâmbãtã
Juventus – Napoli 19:00, DS 3
Lazio – Milan 21:45, DS 3
Duminicã
Cagliari – Bologna 13:30, DS 1
Atalanta – Siena 16:00
Chievo – Fiorentina 16:00
Inter – Catania 16:00, DS 1
Palermo – Torino 16:00
Parma – Sampdoria 16:00
Udinese – Pescara 16:00
Genoa – Roma 21:45, DS 3
Clasament: 1. Juventus 19p, 2. Napoli 19p,

3. Lazio 15p, 4. Inter 15p, 5. Roma 11p...16.
Chievo 6p, 17. Palermo 5p, 18. Atalanta 5p (pe-
nalizatã cu 2p), 19. Cagliari 5p, 20. Siena 2p
(penalizatã cu 6p).

DS – Digi Sport
Eur– Eurosport

Învingãtoare în runda inauguralã în dauna
campioanei Austriei, Hypo Viena (30-25), Ol-
tchim va susþine, astãzi, a doua sa partidã din
cadrul grupei A a Ligii Campionilor, urmând sã
dea piept, la Hamburg, cu vicecampioana Ger-
maniei, Buxtehuder SV. Duel despre care, în
pofida faptului cã nemþoaicele sunt considera-
te de mai toatã lumea drept out-siderele grupei,
statut confirmat din plin ºi luni, când acestea
au ratat startul în competiþie cu un eºec clar, la
10 goluri, 26-36, în Danemarca, cu Randers, teh-
nicianul vâlcencelor, Jacob Vestergaard, este
de pãrere cã nu va fi unul deloc uºor.

„Cred cã echipa germanã este una surprin-
zãtoare. În partida cu Randers nemþoaicele nu
au evoluat la adevãrata valoare, pot mai mult
de atât. Am vãzut multe partide jucate de ad-
versara noastrã de sâmbãtã. A învins-o pe Leip-
zig, printre altele, la un gol diferenþã ºi acesta a
fost un meci bun fãcut de Buxtehuder, un meci
din care am avut ce sã studiem. Vor juca sã ne
învingã, trebuie sã fim atenþi, nu ne va fi uºor
chiar dacã suntem cotaþi ca favoriþi”, a spus
antrenorul danez.

ªi cãpitanul “galacticelor”, muntenegrean-
ca Marija Jovanovici, se aºteaptã la o partidã
echilibratã cu Buxtehuder. “Desigur mã aºtept
ca meciul de sâmbãtã sã fie unul greu. Ne-am
îmbunãtãþit jocul, dar acum aveam meci în de-
plasare ºi cu siguranþã va fi mai greu. Buxtehu-
der nu a jucat aºa de bine în ultima partidã, iar
acum nemþoaicele trebuie sã dea tot ce e mai
bun pe teren, sã facã totul ca sã câºtige. Mã
aºtept sã ne întoarcem cu cele douã puncte
puse în joc, dar, repet, sã nu vã aºteptaþi la 60
de minute uºoare. În partida cu Hypo Viena am
avut, e adevãrat, probleme în apãrare, sper sã
nu repetãm greºelile ºi în Germania. Ne-am pre-
gãtit pentru a evita sã ne mai confruntãm cu
astfel de probleme. Ne antrenãm în fiecare zi sã
devenim din ce în ce mai bune. Uneori nu mer-
ge, dar noi ºtim ce aveam de fãcut, ceea ce e

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

Oltchim, la vânãtoare de puncte în GermaniaOltchim, la vânãtoare de puncte în GermaniaOltchim, la vânãtoare de puncte în GermaniaOltchim, la vânãtoare de puncte în GermaniaOltchim, la vânãtoare de puncte în Germania

bine pentru echipã ºi eu mã aºtept sã ne îmbu-
nãtãþim jocul defensiv”, a afirmat sportiva.

Oltchim ºi Buxtehuder s-au mai întâlnit ºi
sezonul trecut, în acceaºi fazã a competiþiei,
trupa din Vâlcea impunându-se în ambele con-
fruntãri, 24-20 în deplasare ºi 28-22 pe teren
propriu.

„U” Jolidon se ia la trântã
cu gigantul Gyor

Dacã Oltchimul întâlneºte un oponent mult
sub nivelul sãu, situaþie diametral opusã pen-
tru cealaltã echipã româneascã prezentã în com-
petiþie, “U” Jolidon Cluj, care va primi sub poa-
lele Feleacului, într-un meci din grupa B, vizita
finalistei ediþiei trecute ºi a principalei favorite
din acest an la cucerirea trofeului (Oltchim e
cotatã cu ºansa a doua), formaþia maghiarã ETO
Gyor. În prima rundã, deºi din postura de debu-
tante, ardelencele au fost la un pas de a se în-
toarce cu un rezultat mare de pe terenul slove-

nelor de la Krim Ljubljana, cedând doar la limi-
tã, cu 27-28, în timp ce Anita Gorbicz ºi compa-
nia au trecut în propriul fief de Podravka Vege-
ta (Croaþia), scor 24-19.

„Acum avem un program infernal, cu care
nu suntem obiºnuiþi. Suntem cu toþii obosiþi. În
acest moment nu suntem pregãtiþi de Liga Cam-
pionilor, poate doar la anul, dacã vom mai ajun-
ge acolo, pentru cã avem ºi acel trac de început
al unei competiþii. Totuºi, îndrãznim sã credem
într-un joc bun cu Gyor, chiar dacã întâlnim o
echipã care a disputat finale europene ºi spe-
rãm sã nu facem handbalul românesc de ruºi-
ne. Ne bazãm ºi pe ajutorul publicului, care spe-
rãm sã ne încurajeze ºi în momentele grele din
meci”, a declarat Gheorghe Covaciu, antreno-
rul clujencelor.

Partidele Buxtehuder – Oltchim ºi „U” Jo-
lidon – ETO Gyor se vor disputa astãzi, de la
orele 16:00, respectiv 17:30, ambele putând fi
urmãrite în direct pe canalul Digi Sport 1.

Katarina Bulatovici (foto, la minge) a fost cea mai bunã jucãtoare a Oltchimului în victoria
cu Hypo, înscriind nu mai puþin de 10 goluri.

Investiþiile fãcute în varã de Constanþa
nu sunt în zadar, iar primul motiv de
satisfacþie a venit joi searã, la Buzãu, într-
un meci în care HCM-ul disputa o întâlnire
de totul sau nimic împotriva slovenilor de
la Celje Lasko Pivovarna. De fapt, pentru
“marinari” Liga Campionilor a început cu
adevãrat de la jocul patru în grupa B.
Debutul cu Savehof i-a prins oarecum
nepregãtiþi (31-35), iar la jocurile cu
Veszprem (27-37) ºi Kiel (14-35) au arãtat cã

HANDBAL (M) – LIGA CAMPIONILOR

Popescu a închis poarta!

În sfârºit, o victorie ºi pentru HCM
nu cred în minuni ºi au cedat fãrã drept de
apel.

Cu un mare zero în dreptul punctelor
adunate în trei etape, campioana României
mai avea o singurã alternativã pentru a
continua sã spere la calificarea în optimi,
victoria. Iar cel mai bun atac pregãtit de
HCM pentru Celje Lasko a fost apãrarea.
Antrenorul Zvonko Sundovski a pregãtit o
defensivã cu jucãtori din patru þãri, cu
ªimicu (România) ºi Val Sancho (Spania) în

centru, iar Dragicevic
(Serbia) ºi Angelovski
(Macedania) distribuiþi ca
intermediari. Toatã con-
strucþia nu avea cum sã
reziste dacã nu avea ºi un
pilon pe mãsurã, în portarul
Mihai Popescu (foto).
Goalkeeper-ul Constanþei a
prins o zi fabuloasã, stare
evidenþiatã de procentajul
înregistrat dupã primele 30
de minute, undeva spre
70%. El a încasat doar patru
goluri într-o reprizã
întreaga, dintre care doar
trei din acþiune, unul fiind
din ºapte metri. Al cincelea
gol primit a fost trecut în
dreptul lui Stãnescu, tot din
7 metri. Astfel, Constanþa a
fost în stare sã adune o
serie întreagã de premieri
joi: meciul 100 în cupele

europene, 5 goluri primite într-o singurã
reprizã în grupele Ligii Campionilor, o
echipã cu gabarit peste adversar, un lucru
mai rar întâlnit la formaþiile româneºti, sau
l-a obligat pe antrenorul lui Celje, Vladan
Matic, sã cearã de douã ori time-out în
primele 15 minute.

Nici nu a mai contat faza ofensivã a
Constanþei într-o mãsurã atât de mare în
condiþiile în care Popescu a sãrit din barã
în barã. Evoluþiile lui au fost la cel mai înalt
nivel ºi în repriza secundã, chiar dacã
procentajul reuºitelor a mai scãzut puþin,
dar nu sub 55 la sutã. Chiar ºi cu sincope
în atac, HCM-ul a avut permanent un
avantaj liniºtitor, (7-1, min. 16), 10-3 (min.
27), 15-9 (min. 41), 20-14 (min. 54). La final,
campioana României s-a impus cu 22-17 ºi
a revenit la viaþã în grupa B.

Pentru HCM au marcat Cutura – 4 goluri,
Humet, Dragicevici, Val Sancho ºi Buricea –
câte 3, Angelovski ºi Stavrositu – câte 2,
Csepreghi ºi Sadoveac – câte 1.

În celelalte douã partide ale rundei a
patra din aceastã grupã, Veszprem a învins-
o pe Kiel (31-30), iar Savehof pe Atletico
Madrid (35-30).

Clasament: 1. Veszprem 8p, 2. Kiel 6p, 3.
Savehof 4p, 4. Atletico 2p, 5. Celje 2p, 6.
HCM 2p.

Etapa viitoare: HCM – Atletico (15
noiembrie), Celje – Kiel (17 noiembrie),
Savehof – Veszprem (18 noiembrie).

În faza ºaisprezecimilor de finalã se
calificã primele patru clasate.
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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.

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

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XII- A

Steaua 11 9 1 1 24-10 28
Pandurii 11 8 1 2 22-14 25
Astra 11 6 3 2 25-15 21
Vaslui 11 5 4 2 20-12 19
Dinamo 10 5 3 2 18-11 18
Rapid 10 5 3 2 13-10 18
CFR Cluj 12 4 4 4 21-16 16
Petrolul 11 4 4 3 20-14 16
Braşov 11 4 4 3 16-14 16
Concordia 11 4 3 4 12-16 15
Viitorul 12 3 5 4 14-13 14
„U” Cluj 11 4 2 5 14-21 14
Mediaş 11 3 4 4 12-18 13
Ceahlăul 11 3 2 6 12-23 11
Oţelul 11 1 6 4 11-14   9
Gloria 11 1 3 7   8-22   6
Iaşi 11 1 2 8   8-19   5
Severin 11 0 4 7   7-15   4

LIGA I – ETAPA A XII-A

CFR Cluj – Viitorul Constanţa 0-1
A marcat: Iancu 20.

Meciurile Ceahlăul – Gaz Metan, Dinamo – Gloria Bistriţa, Rapid
– FC Braşov s-au jucat aseară.

Sâmbătă
Oţelul – Astra Giurgiu – ora 19.00 (Digisport 1)
Petrolul – CS Turnu Severin – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
FC Vaslui – “U” Cluj  – ora 19.00 (Digisport 1)
Pandurii – Steaua – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
CSMS Iaşi – Concordia Chiajna – ora 19.00 (Digisport 1)

Steaua şi Pandurii ocupă meri-
tat primele două locuri în Liga I şi
le vor păstra, chiar dacă s -ar
schimba ordinea, indiferent de re-
zultatele acestei runde. În ciuda
celor două eşecuri drastice din
deplasare, 0-4 la Petrolul şi 0-3 la
Dinamo, Pandurii are meritul de a
fi rămas în plasa Stelei, în ciuda
diferenţei semnificative de buget
şi a „defrişării” lotului gorjean chiar
în folosul echipei antrenate de Re-
ghecampf.  Stanc a, Martinovici,
Chiricheş , Pintilii şi Gabi Matei
sunt foşti „panduri”, încorporaţi de
Gigi Becali în schimbul unor sume
utile pentru clubul dirijat de Con-
descu, acesta lăsând şi procente
„coadă” la mulţi dintre aceşti ju-
cători. Au şi gazdele la dispoziţie
un stelist, Răduţ fiind împrumutat
la Târgu Jiu pentru acest sezon,
în care a răbufnit atât pe teren, cât
şi pe plan monden, prin relaţia cu
modelul Gina Pistol. Lui Grigoraş
îi lipsesc fundaşii laterali, Vlad fi-
ind suspendat, iar Unguruşan ac-
cidentat, iar  căpitanul Viera are
probleme de altă natură, fiind prins
de poliţie conducând un autoturism
neînmatriculat şi cu număr fals,
pentru care i s-a întocmit dosar
penal. „Ne aşteaptă un meci incre-
dibil de greu. Nu e finala campio-
natului, dar poate e finala turului
de campionat. Mi-aş dori să nu
pierdem acasă în acest sezon O
victorie cu Steaua ar fi fantastică,
un egal e un rezultat foarte bun-
. Băieţii sunt acum motivaţi sută

Cele mai bune
echipe din
actualul sezon al
Ligii I, Pandurii şi
Steaua, dispută
meciul direct

la sută” a spus Grigoraş, conside-
rând că Steaua va avea suport în
jumătate din arena din Târgu Jiu
la meciul de duminică. Pandurii ar
putea apărea pe teren în formula:
Mingote – Pleaşcă, Viera, Mame-
le, C. Cristea – Nistor – Grigoraş
jr., Voiculeţ, Răduţ, Maxim - Ma-
tulevicius. La Târgu Jiu sunt deja
motive de fast, clubul sărbătorind
zilele acestea împlinirea a 50 de ani
de existenţă, oc azie cu care s-a
lansat o siglă aniversară. De par-
tea cealaltă, dincolo de probleme-
le extrasportive, legate de scanda-
lul cu Dumitru Tudor, zis „Mitică
Ciorbă”, care l-ar fi şantajat pe el
şi pe soţia sa, Reghecampf este
optimist înaintea unui meci al echi-
pei sale şi nu concepe alt rezultat
decât victoria, considerând că în
cazul în care aceeasta se va impu-
ne va fi greu ca orice adversar să
o mai ajungă până la finalul cam-
pionatului. „Va fi un meci greu, în
faţa echipei care se află unde se
află datorită unui fotbal total. Noi

vrem să câştigăm şi să facem un
pas decisiv către titlul cu numărul
24. La Târgu Jiu vom încerca să
ne impunem, vom ataca şi vom
căuta să marcăm. Suntem foarte
buni pe benzi, nu ne interesează
ce probleme au cei de la Pandurii”
a declarat „Reghe”. Antrenorul ste-
list i-ar putea folosi din primul mi-
nut pe: Tătăruşanu – Giorgevski,
Chiricheş, Szukala, Latovlevici –
Pintilii, Bourceanu – Chipciu, Ru-
sescu, Tănase – Nikolici. În sezo-
nul trecut, gorjenii au smuls  4
puncte în meciurile directe, după
2-1 în deplasare şi 1-1 la Târgu
Jiu, însă Steaua are un alt look faţă
de campionatul trecut. Va fi reîn-
tâlnirea după mai mult de un an
dintre Băcilă şi Gardoş, după ce
stelistul l-a accidentat grav pe gor-
jean, ac esta revenind recent pe
gazon.  Ieri s-au pus în vânzare
biletele pentru jocul de la Târgu Jiu,
acestea având preţurile: 20 de lei
la peluze, 25 de lei la tribunele I şi
II, 30 de lei la tribuna 0.

CS Apă se bate cu Vladimirescu
pe puncte
Două meciuri programate astăzi

încheie etapa a 8-a a seriei a patra
din Liga a III-a, într-unul dintre
ele fiind implicată echipa craiovea-
nă CS Apă, care evoluează de la
ora 15, în deplasare, contra for-
maţiei CS Vladimirescu. Dacă bă-
ieţii din Parcul Romanescu ocupă
ultima poziţie, fără niciun punct,
formaţia din comuna arădeană o
precede în clasament, cu 3 punc-
te, obţinute din 3 remize. Craiove-
nii au bătut deja un record, după 8
runde fiind încă devansaţi într-un

Liga a IV-a Dolj
Etapa a 13-a, astăzi: FC Leam-

na – Progresul Segarcea (Leam-
na, ora 12, arbitru: Dan Cârstea),
Viitorul Cârcea – Prometeu Cra-
iova (ora 11,  stadion: „Tineretu-
lui” - Craiova, arbitru: Ionuţ Ni-
ţoi), Recolta Ostroveni – Dinamyk
Craiova (ora 11, Ostroveni, arbi-
tru: Bogdan Zamfir) , Dunărea
Calafat – CSO Filiaşi (ora 12, Ca-
lafat, arbitru: Ionişor Fugaru), FC
Podari – Şcoala de Fotbal GP (ora
12, stadion: „Extens iv” – Craio-
va, arbitru: Eduard Constantines-
cu), Amaradia Melineşti – CS Işal-
niţa (ora 12, Melineşti, arbitru:
Dinu Gheorghe). Mec iul Energia
Craiova – Avântul Pieleş ti s-a ju-
cat ieri. Clasament: 1. FC Podari
27 de puncte, 2. Prometeu Cra-
iova 24 de puncte, 3. Dunărea Ca-
lafat 23 de puncte, 4. CS Işalniţa
23 de punc te.

clasament afişat de site-ul FRF de
o formaţie care s-a retras  după
primele 3 etape, Oltchim Râmni-
cu Vâlc ea, c are acumulase un
punct în clasament. Meciul de pe
stadionul „Comunal” din Vladimi-
rescu este condus de Vasile Ma-
ghiar, asistat de  Ionuţ Sava şi Va-
sile Tarba, toţi din Baia Mare, ob-
servatori fiind Marius Popescu şi
Lucian Glogovic eanu, ambii din
Reşiţa. Tot astăzi, de la ora 15, se
joacă partida Autocatania Caran-
sebeş – Minerul Mătăsari, celelal-
te jocuri disputăndu-se ieri.
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