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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă erau la Festivalul Zaibă-
rului şi Prazului de la Băileşti, Bar-
roso şi madam Merkel precis, Popes-
cule, spuneau că e lovitură de stat.

Un mort
şi mai mulţi
răniţi
pe DE 70

social / 6

cultură / 9

Motorul franco-german al UE,
departe de turaţia de altădată

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

Punct
de operare

aeromedicală
SMURD

la Craiova

Autorităţile locale au păs-
trat tradiţia din ceilalţi ani
şi îi invită, ş i de ace astă
dată, pe craioveni să se bu-
cure de cât mai multe zile
de distracţie. Mult-aştepta-
ta sărbătoare de Zilele Cra-
iovei începe astăzi în cartie-
rul Valea Roşie, mai precis
în zona Bisericii „Sfântul
Calinic”, unde au loc ani-
maţii stradale pentru copii
şi un concert folcloric susţi-
nut de artiştii Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase”,
pentru ca, în următoarele
două zile, programul să con-
tinue şi în Rovine şi Craio-
viţa Nouă. Cartierul distrac-
ţiei va fi însă tot centrul ora-
şului unde se vor desfăşura
cele mai multe evenimente.
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Consumul
de etnobotanice,
tot mai răspândit
printre tineri

Medicii, dar şi specialiştii
antidrog se arată tot mai
îngrijoraţi de numărul mare al
consumatorilor de etnobotani-
ce. În ultimii doi ani, foarte
mulţi tineri au ajuns în stare
gravă la spital din cauza
substanţelor cu efecte psiho-
trope, fenomenul dovedindu-
se a fi tot mai greu de stăpâ-
nit. Şi mai periculos pare însă
să devină policonsumul de
droguri, adică combinaţiile de
heroină sau marijuana cu
etnobotanice.

Directorul Filialei Craiova a
ICR: „Aştept să mi se spună
ce am de făcut”
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$1 EURO ...........................4,5809 ............. 45809
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Mitingul de lansare a candidaþilor USL
pentru alegerile parlamentare, care a avut loc

miercuri dupã-amiazã, pe Arena Naþionalã din
Capitalã, în prezenþa a peste 70.000 de

participanþi, a costat în
total în jur de 139.000 de
euro fãrã TVA, a declarat
secretarul general al PSD,
Liviu Dragnea. Dragnea a
precizat, într-o emisiune a
postului Antena 3, cã în
suma de 139.000 de euro
sunt incluse: închirierea
stadionului - în jur de
40.000 euro, serviciile de
pazã, serviciile de curãþe-
nie, branding ºi tipãrire de
materiale electorale, alte
cheltuieli. Liviu Dragnea a
subliniat cã transportul

susþinãtorilor USL din þarã la mitingul din
Capitalã a fost suportat de fiecare organizaþie
judeþeanã în parte, el menþionând cã acestea
au achitat costurile deplasãrilor din cotizaþiile
membrilor de partid.

Vicepreºedintele PDL Raluca Turcan a
declarat, joi, pentru Mediafax, cã ar trebui
constituitã o comisie parlamentarã de achetã
privind provenienþa banilor cheltuiþi la
lansarea candidaþilor USL, ea afirmând cã în
urmã cu cinci luni „PSD era falit”. „Acum
cinci luni, PSD era falit ºi umbla din poartã în
poartã sã-ºi plãteascã datoriile, acum organi-
zeazã un miting de 1,4 milioane de euro. Eu
cred cã ar trebui constituitã o comisie
parlamentarã de anchetã privind modul în
care au fost cheltuiþi banii ºi provenienþa lor
la lansarea candidaþilor USL”, a spus Turcan.

Mitingul USL a costat în jur de 139.000 de euro fãrã TVMitingul USL a costat în jur de 139.000 de euro fãrã TVMitingul USL a costat în jur de 139.000 de euro fãrã TVMitingul USL a costat în jur de 139.000 de euro fãrã TVMitingul USL a costat în jur de 139.000 de euro fãrã TVAAAAA
Unde se aflã Sima „nu este
o preocupare a SIE”

Directorul Serviciului de Informa-
þii Externe (SIE), Teodor Meleºcanu, a
declarat, în emisiunea „Dupã 20 de
ani” difuzatã ieri de ProTV, cã nu ºtie
unde se aflã Cristian Sima, fostul di-
rector al Bursei Sibiu, ºi cã aceasta nu
reprezintã o preocupare a Serviciului.
„Nu, în mod sincer nu ºtiu unde se aflã
Cristian Sima ºi nu este o preocupare
a noastrã”, a spus Meleºcanu, la Pro
TV, rãspunzând unei întrebãri. El a pre-
cizat cã SIE nu i s-a cerut sã identifice
unde se aflã acesta: „Nouã ni se poate
face o cerere de activitate dacã e vor-
ba de o persoanã care pune într-ade-
vãr în pericol securitatea naþionalã,
dintr-un motiv sau altul. Când e vorba
de o chestiune economicã, nici nu ur-
mãrim oamenii de afaceri ai noºtri, cum
spunea domnul Diaconescu (n.r. – Dan
Diaconescu), nici nu-i cãutãm pe unde
sunt”. Cristian Sima a susþinut, în 12
octombrie, într-o emisiune TV, unde a
intrat în direct, cã se afla în Reykjavik
(Islanda) ºi cã a plecat de fricã din
þarã, întrucât i s-ar fi cerut sã îºi cede-
ze toate activele pe care le are dupã ce
a pierdut banii clienþilor sãi.

Tãriceanu: „Crin Antonescu 
va regreta”

Fostul premier Cãlin Popescu Tã-
riceanu susþine, într-o postare pe pa-
gina sa de Facebook, cã actualul li-
der al PNL, Crin Antonescu, „va re-
greta multã vreme de aici încolo” de-
cizia de a îndepãrta din conducerea
PNL o serie de lideri. „Crin Antones-
cu  va regreta multã vreme de aici în-
colo decizia de a îndepãrta, rând pe
rând, din conducerea PNL, o serie de
oameni care ºi-au adus contribuþia lor
îndelungatã ºi statornicã pentru pro-
movarea ideilor ºi valorilor liberale.
Cu aceºti oameni s-a reconstruit PNL-
ul dupã 1990, atunci când puþinã lume
credea în ºansa liberalismului româ-
nesc, cu ei a ajuns partidul sã fie astãzi
ceea ce este”, susþine Tãriceanu. Aces-
ta s-a numãrat, vineri, printre absenþii
de la ºedinþele conducerii PNL în care
a fost decisã demiterea conducerii a
trei organizaþii, între care PNL Sector
1, Dâmboviþa ºi Mehedinþi.

Preºedintele Traian Bãsescu a fost intercep-
tat, în septembrie 2010, în timp ce primea in-
formãri de la Sorin Blejnar, discuþia aflându-
se în dosarul „Motorina”, în care fostul ºef al
ANAF a fost trimis în judecatã de procurorii
DIICOT pentru favorizarea infractorului, sus-
þine money.ro, care prezintã stenograma dis-
cuþiei. În acelaºi dosar a fost interceptat ºi fos-

Traian Bãsescu ºi Elena Udrea, interceptaþi
în dosarul „Motorina”, vizându-l pe Sorin Blejnar

Site-ul money.ro a fost cel care a
publicat stenograma unei discuþii în-
tre douã persoane identificate cu iniþi-
alele S.B. ºi T. B., despre care susþine
cã ar fi fostul ºef al ANAF, Sorin Blej-
nar, ºi preºedintele Traian Bãsescu. 

Administraþia Prezidenþialã a trans-
mis, vineri searã, un comunicat de pre-
sã în care precizeazã cã „este vorba de-
spre trei interceptãri telefonice” dintre
preºedintele Traian Bãsescu ºi Sorin
Blejnar. „Discuþiile au vizat recuperarea
datoriilor pe care compania Rompetrol

tul ministru al Dezvoltãrii Regionale, Elena
Udrea. Explicaþia oferitã de Preºedinþie este cã
Traian Bãsescu voia sã afle de la ºeful (n.r. – pe
atunci) ANAF informaþii cu privire la recupe-
rarea datoriilor cãtre stat ale companiei Rom-
petrol, în contextul în care combaterea evaziu-
nii fiscale ºi colectarea creanþelor la bugetul
de stat au fãcut obiectul unei hotãrâri CSAT

din iunie 2010, iar Elena Udrea a precizat cã
discuþia era legatã de niºte ajutoare umanitare
pentru cei afectaþi de inundaþii. Sâmbãtã, în ace-
eaºi zi în care interceptãrile au apãrut în pre-
sã, Inspecþia Judiciarã a CSM s-a ºi sesizat ºi
a început verificãrile pentru a afla dacã procu-
rorul Marian Drilea, cel care a instrumentat
dosarul „Motorina”, a respectat procedurile.

le are faþã de statul român, în contextul
în care combaterea evaziunii fiscale ºi
colectarea creanþelor la bugetul de stat
au fãcut obiectul unei hotãrâri a Consi-
liului Suprem de Apãrare a Þãrii (CSAT)
din 28 iunie 2010, iar preºedintele Ro-
mâniei este ºi preºedintele CSAT”. Po-
trivit comunicatului, semnat de Bogdan
Oprea, purtãtorul de cuvânt al preºe-
dintelui Bãsescu, recuperarea datoriilor
companiei Rompetrol faþã de statul ro-
mân a constituit ºi subiect de discuþii la
cel mai înalt nivel, între preºedintele Bã-

sescu ºi preºedintele Republicii Kazah-
stan, Nursultan Nazarbaev, în cadrul
celor douã vizite pe care ºeful statului
le-a fãcut la Astana (Kazahstan) în anul
2010 (2 - 3 martie 2010 ºi, respectiv, 1 - 2
decembrie 2010), în condiþiile în care
compania Rompetrol a fost achiziþiona-
tã de compania KazMunayGas, deþinu-
tã de statul Kazahstan.

Udrea ºtia unde trebuie
sã meargã ajutoarele

ªi fostul ministru al Dezvoltãrii, Elena
Udrea, apare vorbind cu Sorin Blejnar în
stenogramele înregistrãrilor realizate pen-
tru dosarul „Motorina”. „Discuþia pe care
am avut-o cu Sorin Blejnar se referea la
niºte ajutoare care urmau sã ajungã la
oamenii din zonele afectate de inundaþii-
le din 2010. În calitate de ministru care a
vizitat satele calamitate, având atribuþii
în refacerea infrastructurii ºi locuinþelor
din respectivele zone, eram în mãsurã sã
îi spun lui Sorin Blejnar unde era nevoie
de acele ajutoare”, a declarat Udrea, cita-
tã de realitatea.net.

Din anchetator, procurorul Drilea
s-a trezit anchetat

Inspecþia Judiciarã a CSM s-a se-
sizat din oficiu, sâmbãtã, în urma apa-
riþiei în presã a acestor interceptãri,
inspectorii verificând dacã procuro-
rul Marian Drilea a respectat proce-
durile în dosarul fostului ºef al ANAF
atunci când a ataºat convorbiri care
nu au legãturã cu cauza. Încã din 6
septembrie, Inspecþia judiciarã a CSM
a fost sesizatã în acest caz, de cãtre
ºeful DIICOT, Codruþ Olaru, pentru
faptul cã procurorul Marian Drilea -
detaºat la Institutul Naþional al Ma-
gistraturii, începând cu 1 septembrie -
a dat publicitãþii rechizitoriul lui Sorin
Blejnar înainte ca dosarul sã ajungã la
instanþa de judecatã (n.r. - moment în
care acesta devine public). Surse ju-
diciare susþin cã procurorului Marian
Drilea, de la Serviciul DIICOT Braºov,
i se propusese funcþia de ºef al DNA,
de cãtre fostul ministru al Justiþiei,
Cãtãlin Predoiu.

„Bãrbat: Alo/ Sorin Blejnar: Sã trãiþi, domnu’ preºedinte/ Traian Bãsescu: Salut,
Sorine./ (...) SB: Am primit o hârtie de la Rompetrol/ TB: Da/ SB: Vineri searã, mâine,
urmeazã sã ne facã o platã de 54 de milioane în contul obligaþiunilor ãlora pe care le-am
emis noi./ TB: Mãi, fiþi atenþi cã aici intrãm în altã belea. Cred cã e un truc/ SB: ªtiu. Asta
e opinia mea/ TB: Da, e un truc. Dã 54 de milioane, exact atât cât statul român sã nu mai
devinã majoritar/ SB: Da, aºa este, aºa este. ªi eu am o decizie a Consiliului concurenþei
din 2005/ TB: Da/ SB: Care spune cã o astfel de ipotezã, ca ei sã facã o platã parþialã, nu
va fi luatã în calcul. Am vorbit ºi cu Bogdan, cu Chiriþoiu, sã îmi dea o hârtie în sensul
ãsta. ªi sã spunã cã altfel ar fi fost ajutor de stat, atunci, în 2004, ºi nu aveam voie/ TB:
Da/ SB: Ca sã îi presãm în direcþia sã ne plãteascã tot. ªi eu vreau sã le fac acuma o
hârtie prin care sã le spunem cã le mulþumim pentru cele 54 de milioane, dar, având în
vedere toate consideraþiile astea, cu decizia, cu toatã istoria cum a fost.../ TB: Aha/ SB:
Le spun cã asta este doar o platã parþialã ºi cã le mulþumim ºi sperãm, le indicãm
conturile ºi spunem cã pânã în 30.09.2010 aºteptãm ºi celelalte plãþi sã ni le plãteascã.
Altfel, ºi le bag asta voalatã, le spun cã altfel ar fi în ajutor de stat ºi trebuie sã luãm
mãsurile legale de sancþionare nu mai ºtiu ce./ TB: Mã, sfãtuieºte cu juriºtii, ca sã nu ne
trezim cã spune pãi v-am dat 54 de milioane, deci restul vã dãm acþiuni, dar sunteþi
minoritari. Cã tot jocul lor ãsta a fost, sã ne dea ceva, sã se delisteze, sã îºi facã mãrire
de capital, sã spunã da, dar nu mai sunteþi majoritari./ SB: Mâine este ziua în care noi
avem opoziþia la majorarea de capital. Tocmai ºi tot mâine este. Nu, jocul lor este ãsta,
este evident, numai cã ºtiþi cã am încercat cu Ministerul Justiþiei sã modificãm ordo-
nanþa./ TB: Da/ SB: ªi au spus cã nu putem, cã Exidu, Curtea de Arbitraj Internaþional,
nu putem în timpul jocului sã schimbãm regula/ TB: Da/ SB: ªi atunci ne-am dus pe
acel memorandum pe douã variante, unul negocierea cu ei/ TB: Da/ SB: ªi doi, opoziþia
asta la majorare. Mâine avem termenul pentru opoziþia la majorare/ TB: Da/ SB: Numai
cã în timpul ãsta lor le curge legea aºa cum este ºi ne-au anunþat cã... eu cred cã îi putem
juca un pic cu o hârtiuþã bine gânditã, care am vorbit-o deja cu Chiriþoiu... sã le spunem
cã altfel e ajutor de stat ºi sã intrãm cu ei pe o altã direcþie, pe Comisia Europeanã, cu
notificare, cu.../ TB: Mã, gândiþi-o, nu cumva sã ne trezim cã spun: bãieþi, v-am dat 54
de milioane, deci nu mai puteþi fi majoritari. I-aþi primit./ SB: Da, am înþeles/ TB: Adicã,
atenþie, cã dupã ce i-ai primit.../ SB: Cu tot respectul, domnule preºedinte, dar pe
direcþia asta se va merge. Suntem cam legaþi de mâini ºi de picioare. Pentru cã aºa am
fãcut legile în 2003 sau când Dumnezeu le-am fãcut/ TB: Da/ SB: Da, în 2003. Deci a fost
gândit atuncea, cã de aia au fãcut-o, pe ºmecherie au gândit-o de la început. Da, am
înteles, o sã încerc sã le dau adresã, eu aºa le-am scris adresã, cã le mulþumim, dar cã
înþelegem cã e doar o platã parþialã, având în vedere decizia Consiliului Concurenþei ºi
care, la momentul respectiv,.../ TB: Mã, Sorine, nu mã pricep./ SB: Nu, am înþeles/ TB:
Nu ºtiu, dar aveþi grijã sã nu ne trezim în situaþia în care spun, bãieþi, v-am dat 54 de
milioane, de restul luaþi acþiuni. Sunteþi minoritari, asta e viaþa./ SB: Din pãcate, asta o
sã fie/ TB: Mã, vorbeºte cu Ministrul Justiþiei. Gãsiþi o soluþie sã.../ SB: Am înþeles.
Bine, domnule preºedinte/ TB: Sã ne putem valorifica toatã creanþa./ SB: Am înþeles/
TB: Bine/ SB: Bine, cu mult respect/ TB: La revedere”.

„Elena Udrea: Scuzã-mã, Sorine, am uitat sã te sun/ Sorin Blejnar: Ce fac
cu alea?/ EU: Pãi nu mai ºtiu. Ai lista, nu? Sau ºtii unde trebuie sã le dai?/
SB: Am lista. Le dau drumul?/ EU: Da, numai sã îmi spui ºi mie unde vrei sã
le dai./ SB: Pãi ce mi-au, vin eu pânã la tine eventual./ EU: Da, da./ SB: ªi
îþi arãt ordinul. Acuma...ãºtia, deºteptii ãºtia, o parte din ele le-au dat deja/
EU: Nu-i nimic, nu-i problemã/ SB: Dar ce e important n-au dat. Cã aia,
Carmen, au dat ciocolãþi, zahãr, alea le-au dat/ EU: Ok/ SB: N-au ºtiut cã nu
trebuie/ EU: Bine, ok, bine dragule/ SB: Mã gândesc la o altã variantã pe
viitor. Poate ar fi mai bine sã le dau aºa. Pentru cã-s cu ordin ºi-s nomina-
lizate exact ãlea. Cam ce legãturã am avea noi cu astea? ªtii? Eu sau tu sau
nu mai ºtiu cine/ EU: Îhî/ SB: Pe viitor mã gândesc cã eu le pot da la o
fundaþie ºi fundaþia aia sã le distribuie./ EU: Ok, ok, bine. Pãi atunci ne
vedem mâine ºi îmi spui tu./ SB: Da, vin la ce orã: la nouã jumate, zece,
când zici?/ EU: La 9.30 cã la 10.00 pe urmã mã duc la preºedinte/ SB: La
9.30. Eu acuma mã duc la preºedinte./ EU: Hai bine, hai pa”.
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Pentru a se putea buc ura c ât
mai mulţi c raioveni, organizato-
rii au inclus în program mani-
fes tări pentru toate gus turile.
Copiii sunt aşteptaţi să participe
la piese de teatru în aer  liber,
dansuri şi demonstraţii sportive,
oferite de elevii de la Liceul „Pe-
trac he Trişcu” din Craiova. De
altfel, c ompetiţiile vor fi la ordi-
nea zilei: c oncursuri de şah – în
incinta Teatrului Naional „Marin
Soresc u”,  de carting – pe Velo-
drom, de streetball şi chiar un
cros  al sănătăţii – organizate în
faţa Primăriei Craiova.

Folclorul este la loc de cinste,
pe lângă cele trei concerte folclo-
rice din cartiere, organizatorii in-
vitându-i pe craioveni să participe
şi la un concert extraordinar care
va fi susţinut, joi, de Irina Loghin,
în Piaţa „Mihai Viteazul”. În ulti-
mele trei seri, în centrul oraşului

Începe sărbătoarea
în Bănie!

vor fi concerte
sus ţinute de
vedete pop,
printre care şi
invitatul spe-
cial, trupa „Al-
phaville”. De
altfel, în week-
end, craiovenii
nu vor sta o cli-

pă în casă, fiind provocaţi cu foar-
te multe evenimente la care, cu si-
guranţă, îşi vor dori să ajungă.
Unul dintre ei este şi Târgul meş-
terilor populari, care se va deschi-
de vineri, pe esplanada TNC. Programul de astăzi

 Orele 9.00 – 22.00, esplanada Teatrului National „Marin So-
rescu”: „Bursa comunitară de afaceri sociale Heineken”. Organiza-
tori: Primăria Craiova şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale.
 Orele 17.00 – 19.00, Casa Bibescu: „Five O Clock” – proiec-

ţie şi fragmente de spectacol din opera caragialiană. Organizatori: Primă-
ria Craiova şi DJST Dolj.
 Ora 17.00, Piaţa Valea Roşie: Teatrul pentru Copii şi Tineret

„Colibri” – animaţie stradală – „Dănilă Prepeleac”. Organizatori: Pri-
măria Craiova şi Teatrul „Colibri”.
 Ora 17.00, Teatrul Liric „Elena Teodorini”: „Gaiţele” – tru-

pa de teatru „Cutezătorii”. Organizatori: Primăria Craiova şi Biblioteca
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”.
 Ora 19.00, Piaţa Valea Roşie: Concert extraordinar susţinut de

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”. Organizatori: Primăria Craiova şi
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”.
 Ora 20.30, Cafe Play: Compania „Teatrulescu” –„Beranger”,

de Eugen Ionesco, recital de şi cu Emil Boroghină.

ZILELE CRAIOVEI
EDIŢIA A XVI-A

Restricţiile încep chiar de astăzi, în cartie-
rul Valea Roşie. De la ora 10.00 şi până mâine,
la ora 6.00, va fi închisă circulaţia rutieră pe
strada „Împăratul Traian” – sectorul de drum
cuprins între intersecţia cu strada „Henri Coan-
dă” şi intersecţia cu strada „Spania”, respec-
tiv cu strada „22 Decembrie 1989” – aici ur-
mând să se desfăşoare un concert folcloric.

 Miercuri, 24 octombrie, restricţiile se mută
în cartierul Craio-
viţa Nouă. Pentru
spectacolele c are
vor avea loc în
zona Poştei, înce-
pând de la ora
10.00 ş i până a
doua zi, la ora 6.00,
vor fi închise bu-
levardul „Tineretu-
lui” – tronsonul
cuprins între inter-
sec ţia c u s trada
„Magnoliei” şi in-
tersecţia cu bule-
vardul „Oltenia”
(zona Materna) –, precum şi strada „George
Enescu” – tronsonul cuprins între intersecţia
cu strada „Micşunele” şi intersecţia cu bule-
vardul „Tineretului”.

Joi, pe 25 octombrie, începând de la ora
10.00 şi până luni, pe 29 octombrie, la ora
6.00 dimineaţa, va fi închisă circulaţiei rutie-
re zona centrală, respectiv străzile „Popa
Şapcă”, „Al.I. Cuza” – tronsonul cuprins în-
tre intersecţia cu strada „Unirii” şi intersecţia
cu strada „Arieş”; strada „Theodor Aman” –

tronsonul cuprins între intersecţia cu strada
„Olteţ” şi intersecţia cu strada „Al.I. Cuza”;
strada „Unirii” – tronsonul cuprins între in-
tersecţia cu strada „Mihai Viteazul” şi inter-
secţia cu strada „Al.I. Cuza”.

Tot joi, pe 25 octombrie, timp de două ore,
între 18.00 şi 20.00, va avea loc procesiunea
religioasă dedicată Sfântului Mucenic Dimi-
trie, timp în care se va închide circulaţia ru-
tieră pe următoarele străzi: „Sfântul Dumi-
tru”, „Mihail Kogălniceanu” – tronsonul cu-
prins între intersecţia cu „Unirii” şi intersec-

ţia cu „Fraţii Bu-
zeşti”; „Fraţii Bu-
zeşti” – tronsonul
cuprins între inter-
secţia cu „Olteţ” şi
intersecţia cu „Mi-
hail Kogălniceanu”;
„Panait Moşoiu”;
„C.S. Nicolăescu-
Plopşor”.

Pentru desfăşu-
rarea crosului, care
va avea loc pe 27
octombrie, în inter-
valul orar 10.00 –
11.30 , se va închi-

de circulaţia rutieră pe următoarele străzi:
„Romul”; „C.S. Nicolăescu-Plopşor” – tron-
sonul cuprins între intersecţia cu „Al.I. Cuza”
şi intersecţia cu „Lipscani”; „Theodor Aman”
– tronsonul cuprins între intersecţia cu „Mi-
hail Kogălniceanu” şi intersecţia cu „Olteţ”.

Autorităţile locale anunţă că traficul rutier,
în zonele şi perioadele menţionate, va fi de-
viat pe arterele adiacente. De asemenea, tra-
seele de autobuze vor fi modificate cores-
punzător restricţiilor impuse.

Mai multe străzi vor fi închise de
Zilele Craiovei

Primăria Craiova a dublat
numărul burselor pentru elevi

Potrivit primarului,  mai
mulţi elevi buni la învăţă-
tură din Craiova vor beneficia de burse
de la bugetul local.  „Am dublat numărul
de burse pentru elevi. Nu sunt resurse în
plus  faţă de cele prevăzute pentru anul
aces ta, dar,  din păcate, performanţele
şcolare au scăzut în ultimii ani. Am
cons tatat c ă nu mai avem olimpic i la
Matematică, Fizică ş i Chimie, iar pentru
mine e un semnal îngrijorător şi din
această cauză vreau să îi stimulăm. Eu
sper ca anul viitor performanţele şcolare
să c rească ş i să avem cât mai mulţi bani
de dat din bugetul local pentru acest
lucru”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Primăria Craiova va mări numărul de
burse acordate la toate cele patru tipuri.
Astfel, vor fi acordate 408 burse de
performanţă,  în loc  de 204, în cuantum
de 100 de lei, acestea urmând să ajungă

Primarul Lia
Olguţa Vasilescu a
anunţat, la sfârşitul
săptămânii, că a
dublat numărul
burselor care se
acordă elevilor
care învaţă în Cra-
iova şi care sunt
oferite din bani de
la bugetul local.

la elevii care au obţinut locurile I, al II-lea
şi al III-lea la olimpiadele şi c oncursurile
şcolare. De asemenea, Primăria Craiova
va oferi 566 de burse de merit,  în loc de
283,  în cuantum de 75 de lei, condiţiile
fiind să nu aibă media anuală sub 8.50 şi
nota 10 la purtare. Vor fi 848 de burse de
studiu, în loc de 474, în c uantum de 55
de lei, fiind acordate elevilor ai c ăror
părinţi au sub salariul minim pe ec ono-
mie.  Vor fi şi 1.634 de elevi care vor
beneficia de o bursă socială, în cuantum
de 50 de lei, aceasta fiind acordată
copiilor orfani, bolnavi sau care provin
din mediul rural şi stau în cămine sau în
gazdă în Craiova. În total, în anul şc olar
2012-2013, Primăria Craiova a s tabilit să
premieze 40.864 de elevi.

Autorităţile locale au păstrat tradiţia din cei-
lalţi ani şi îi invită, şi de această dată, pe craio-
veni să se bucure de cât mai multe zile de dis-
tracţie. Mult-aşteptata sărbătoare de Zilele Cra-
iovei începe astăzi în cartierul Valea Roşie, mai
precis în zona Bisericii „Sfântul Calinic”, unde
au loc animaţii stradale pentru copii şi un con-
cert folcloric susţinut de artiştii Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase”, pentru ca, în urmă-
toarele două zile, programul să continue şi în
Rovine şi Craioviţa Nouă. Cartierul distracţiei
va fi însă tot centrul oraşului unde se vor desfă-
şura cele mai multe evenimente.

În Piaţa Mare, se organizea-
ză o sărbătoare a Rec oltei. Cei
care iubesc  aparatele de zbor
sunt tentaţi c u un miting avia-
tic, c are se va desfăşura, sâm-
bătă, pe Aeroport. Cum vremea
se anunţă a fi bună, cu soare
blând de toamnă, toţi cei care
doresc  să participe sunt aştep-
taţi la aceste evenimente alături
de multe altele,  pe care le veţi
putea afla din ziarul nostru pen-
tru că, în fiecare număr vă vom
ţine la c urent c u toate manifes-
tările care sunt programate.
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Primul dintre evenimentele rutiere s-a
petrecut sâmbãtã, în jurul orei 12.00, pe DE
70, pe raza comunei Iºalniþa. Conform datelor
comunicate de reprezentanþii Biroului de
presã al IPJ Dolj, Iulian ªnabel, de 40 de ani,
din Giurgiu, în timp ce
conducea un autotu-
rism marca Mitsu-
bishi, înmatriculat în
Bulgaria, pe DE 70,
dinspre Filiaºi cãtre
Craiova, din cauza
neatenþiei nu a pãstrat
o distanþã corespun-
zãtoare faþã de un
Opel care circula în
faþa sa ºi, pentru a
evita ciocnirea cu
acesta, a tras brusc de
volan cãtre dreapta.
Maºina scãpatã de
sub control a lovit
douã tinere care erau
pe marginea pãrþii
carosabile, partea
dreaptã a drumului, la
„ocazie”, dupã care s-a rãsturnat în ºanþ. Cele
douã femei, Luminiþa Bãlaºa, de 27 de ani ºi
Geta Sârbu, de 29 de ani, ambele din comuna
Almãj, au fost rãnite grav, fiind transportate
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde au primit îngrijiri medicale ºi au
rãmas internate. ªoferul este acum cercetat
penal pentru vãtãmare corporalã din culpã.

Cel mai grav eveniment s-a petrecut tot
sâmbãtã, seara, în jurul orei 20.00. Potrivit
poliþiºtilor de la Serviciul Rutier, George
Dobricã, de 56 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Dacia Logan pe

Un craiovean de 83 de ani ºi-a pierdut viaþa ºi alte câteva persoane au ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, în cursul zilei de sâmbãtã, în urma unor
accidente de circulaþie deosebit de grave, petrecute pe DE 70 Craiova – Filiaºi.

Un mort ºi mai mulþi rãniþi pe DE 70

drumul comunal 195, în afara localitãþii
Coþofenii din Faþã, în momentul în care a
ajuns la intersecþia cu DE 70 Craiova – Filiaºi,
nu a acordat prioritate de trecere unei
autoutilitare marca Iveco, la volanul cãreia se

afla ªtefan Maria, de 35 de ani, din Craiova,
cu care s-a ciocnit violent. În urma impactu-
lui, Loganul s-a fãcut praf, iar Stelian
Dobricã, în vârstã de 83 de ani, din Craiova,
pasager pe locul din stânga spate în autotu-
rism, ºi-a pierdut viaþa. ªoferul Loganului,
George Dobricã, ºi un alt pasager din aceeaºi
maºinã, Nicolae Ene, în vârstã de 61 de ani,
tot din Craiova, au fost preluaþi de ambulanþe
ºi transportaþi la spital, medicii stabilind în
urma investigaþiilor cã bãrbatul de 61 de ani
este rãnit grav, motiv pentru care a rãmas
internat sub strictã supraveghere.

Pompierii de la Detaºamentul 1 Pompieri Cra-
iova s-au luptat, ieri, mai bine de trei ore, sã lichi-
deze un incendiu izbucnit la un atelier de tâm-
plãrie de la marginea municipiului Craiova, de
pe strada „Livezi”, din
cartierul Romaneºti.
Pompierii au fost solici-
taþi la faþa locului în ju-
rul orei 9.30, de locatarii
caselor din vecinãtatea
atelierului, speriaþi cã flã-
cãrile se pot întinde la
gospodãriile lor, întrucât
în zonã imobilele sunt
foarte apropiate unele
de altele. În momentul
când au ajuns cadrele
ISU Dolj la faþa locului,
cu trei autospeciale, flã-
cãrile cuprinseserã ate-
lierul de prelucrare a
lemnului aparþinându-i
Patriciei Enache ºi patru
anexe gospodãreºti, lipi-

Atelier de tâmplãrie distrus de incendiu
te de atelier, existând pe-
ricolul ca acestea sã se
extindã la casa proprie-
tarei, dar ºi la alte douã
imobile din imediata ve-
cinãtate. Pompierii au
reuºit în cele din urmã sã
lichideze incendiul, în
urma verificãrilor stabi-
lind cã acesta a pornit de
la un scurtcircuit gene-
rat de un cablu cu izola-
þia deterioratã, din atelie-
rul de tâmplãrie. Potrivit
reprezentanþilor ISU
Dolj, atelierul cu toate
cele ºapte utilaje de pre-
lucrare a lemnului aflate
în interior s-au fãcut

scrum, la fel ca ºi cele patru anexe gospodãreºti
care erau lipite de acesta. Au fost salvate, în
schimb locuinþele din zonã, ºi nici o persoanã
nu a fost rãnitã.

Poliþiºtii Serviciului de Combate-
re a Criminalitãþii Informatice din ca-
drul Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova,
împreunã cu procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, sprijiniþi
de „mascaþii” din cadrul IPJ Dolj ºi
beneficiind de suportul de speciali-

tate al ofiþerilor Direcþiei Operaþiuni
Speciale (DOS) ºi SRI, au reuºit des-
tructurarea unui grup infracþional
organizat, specializat în comiterea de
infracþiuni informatice.

În baza informaþiilor pe care le
aveau, sâmbãtã dimineaþã, în jurul
orei 4.00, oamenii legii au surprins
în flagrant patru persoane, cu vâr-
ste cuprinse între 16 ºi 34 de ani,
toate din judeþul Dolj, în timp ce
foloseau, în mod ilegal, dispozitive

electronice confecþionate artizanal,
pentru retragerea frauduloasã de
numerar din aparatele electronice
amplasate într-o salã de jocuri din
Craiova. Cei patru, o fatã ºi trei bãr-
baþi, au fost percheziþionaþi, asu-
pra lor fiind gãsite ºi ridicate, în ve-
derea continuãrii cercetãrilor, un

dispozitiv electronic utilizat pentru
generarea de impulsuri electromag-
netice, 450 de lei, trei telefoane
mobile, carduri bancare, precum ºi
mai multe înscrisuri ºi însemnãri.

În plus, odatã prinºi membrii gru-
pãrii, oamenii legii, împãrþiþi în mai
multe echipe, au descins la opt lo-
cuinþe – cinci din Craiova ºi câte una
din comunele Gighera, Mãceºu de
Jos ºi Bistreþ –, aparþinând suspec-
þilor, în urma percheziþiilor fiind des-

coperite alte ºase dispozitive elec-
tronice confecþionate artizanal, uti-
lizate pentru generarea de impulsuri
electromagnetice, în scopul retrage-
rii ilegale de bani din aparate elec-
tronice amplasate în sãli de jocuri,
patru HDD-uri, cinci telefoane mo-
bile, trei laptop-uri, zeci de supor-
turi optice tip CD/DVD ºi înscrisuri.
În plus, în locuinþele percheziþiona-
te poliþiºtii au mai gãsit douã arme
de vânãtoare de calibrul 12 mm ºi
muniþia aferentã, o armã de vânã-
toare de calibrul 7,62 mm ºi muniþia
aferentã, componente ale unui pis-
tol ºi carne de vânat, susceptibilã a
proveni din activitãþi de braconaj.
În aceastã privinþã au fost sesizaþi
ºi poliþiºtii de la Biroul Arme, Explo-
zivi ºi Substanþe Periculoase din ca-
drul IPJ Dolj, care urmeazã sã verifi-
ce dacã armele erau deþinute legal ºi
dacã suspecþii se ocupau ºi cu vâ-
nãtoarea ilegalã.

Cele patru persoane prinse în fla-
grant au fost duse la sediul DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova, unde,
în urma audierilor, cei trei bãrbaþi din
grup, respectiv Leon Bîtã, Constan-
tin Daniel Andrei, fost Ciorîia, zis
Cioarã ºi Marian Popescu zis Cioc –
au fost reþinuþi de procurorul de caz.
Potrivit anchetatorilor, membrii gru-
pului sunt cercetaþi sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunilor de constituire

a unui grup infracþional organizat,
acces fãrã drept la un sistem infor-
matic, prin încãlcarea mãsurilor de
securitate, deþinerea fãrã drept a
unui dispozitiv în vederea sãvârºirii
de infracþiuni informatice, cauzarea
unui prejudiciu patrimonial unei per-
soane prin introducerea ºi modifi-
carea datelor informatice.

Ieri-dimineaþã, cei trei doljeni au

fost prezentaþi Judecãtoriei Craio-
va, cu propunere de arestare pre-
ventivã, admisã de instanþã care le-
a emis celor trei mandate pentru o
perioadã de 29 de zile. Oamenii le-
gii continuã cercetãrile în acest caz
pentru a stabili prejudiciul creat de
membrii grupãrii, întrucât este po-
sibil ca aceºtia sã fi „dat atacul” ºi
pe la alte sãli de jocuri electronice.

Patru doljeni, o fatã ºi trei bãrbaþi, au fost
surprinºi, în flagrant, sâmbãtã dimineaþa, de
poliþiºtii ºi procurorii craioveni de crimã or-
ganizatã, în timp ce încercau sã retragã bani
din aparatele electronice amplasate într-o
salã de jocuri din Craiova, în mod ilegal, fo-
losind dispozitive electronice confecþionate
artizanal. Oamenii legii au fãcut ºi opt per-
cheziþii, la locuinþele lor ºi ale altor suspecþi,

din Craiova ºi judeþ, în urma cãrora au fost
descoperite componente ale unor dispoziti-
ve folosite la retragerea frauduloasã de bani,
dar ºi trei arme de vânãtoare ºi un pistol,
care au fost ridicate pentru a se stabili dacã
erau deþinute legal. Cei trei bãrbaþi au fost
reþinuþi pentru 24 de ore, iar ieri-dimineaþã
au fost prezentaþi Judecãtoriei Craiova, care
le-a emis mandate de arestare preventivã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Furau banii de la „pãcãnele” cu aparaturã artizanalãFurau banii de la „pãcãnele” cu aparaturã artizanalãFurau banii de la „pãcãnele” cu aparaturã artizanalãFurau banii de la „pãcãnele” cu aparaturã artizanalãFurau banii de la „pãcãnele” cu aparaturã artizanalã
Încãtuºaþi pentru infracþiuni informatice:
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Elicopterul SMURD care va
ajunge la Craiova a fost dorit de
mai multe localitãþi. În cele din
urmã, acesta va deservi întreaga
zonã a Olteniei. În perioada ur-
mãtoare, primarii vor trebui sã îºi
amenajeze o zonã de heliport,
pentru ca elicopterul sã poatã ate-
riza atunci când trebuie sã preia
o urgenþã.

«Suntem foarte mulþumiþi cã
acest elicopter va ajunge la noi,
pentru cã au fost mai multe loca-
litãþi la fel de importante care s-
au „bãtut” pentru aceastã aerona-
vã SMURD. Alegerea Aeroportu-
lui din Craiova pentru a fi deschis
acest punct de operare aeromedi-
calã este, dacã vreþi, ºi o recu-
noaºtere a eforturilor pe care Con-
siliul Judeþean Dolj le-a fãcut în
ultimii ani pentru a moderniza ºi
dezvolta aeroportul, fãrã de care
nu cred cã am fi primit elicopte-

Ministerul Sãnãtãþii a decis ca un
elicopter pentru intervenþii în situa-
þii de urgenþã sã fie adus la Craio-
va, prin deschiderea unui nou punct
de operare aeromedicalã SMURD
pe Aeroport. Preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, sa-

lutã sprijinul pe care prim-ministrul
Victor Ponta l-a oferit pentru ca eli-
copterul sã ajungã aici, apreciind cã
este un semnal important prin care
actualul Guvern al României demon-
streazã cã susþine Doljul ºi regiunea
Oltenia.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

rul. Aeronava va opera pe întrea-
ga zonã a regiunii Oltenia. Vom
discuta cu primarii de mari loca-
litãþi sã-ºi amenajeze undeva o
zonã de heliport pentru ca acest
elicopter, atunci când vine sã pre-
ia câte o urgenþã dintr-o anumitã
zonã, sã poatã ateriza. Am profi-
tat de vizita de lucru pe care am
fãcut-o vineri seara la Aeroportul
din Craiova pentru a trece în re-
vistã ºi locul pe care urmeazã sã
amplasãm hangarul care va de-
servi elicopterul SMURD. Deja
ne-a sosit platforma mobilã cu aju-
torul cãreia va fi introdus în han-
gar aeronava. Trebuie precizat cã
vor fi amenajate ºi camere pentru
piloþii ºi personalul medical care
vor deservi acest elicopter. Este
un lucru deosebit care se întâm-
plã la Craiova ºi în toatã regiunea
Oltenia, deoarece cu ajutorul
acestui elicopter vor fi salvate

vieþi ale unor oameni aflaþi în difi-
cultate, care necesitã o interven-
þie medicalã de urgenþã. Toate
cazurile grave vor fi beneficia de
servicii medicale de urgenþã în
timp real, indiferent de locul în
care se aflã. Acest elicopter pen-
tru situaþii de urgenþã ajunge la noi
cu sprijinul prim-ministrului Vic-
tor Ponta, cãruia îi mulþumim pen-
tru cã face un gest pentru întrea-
ga regiune a Olteniei de care se
simte foarte apropiat. Sunt con-
vins cã va mai ajuta, atât cât poa-
te, aceastã regiune de care se sim-
te foarte legat. Practic, este unul
dintre cele mai importante gesturi
pe care un Guvern al României îl
face în ultimii mulþi ani pentru
aceastã regiune uitatã pe nedrept
de cei care ne-au condus de la
Bucureºti. Dupã ºapte ani de opo-
ziþie, acum cã am intrat la guver-
nare, sunt convins cã multe din-

tre lucrurile pe care ni le-am fi dorit
sã le facem în toþi aceºti ani vor
fi duse la bun sfârºit cu sprijinul
celor apropiaþi de noi din Guver-
nul României ºi în primul rând de
premierul Victor Ponta», a decla-
rat preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.

Elicopterul va deservi
zona de sud-vest

a þãrii
Într-o adresã a subsecretarului

de stat în Ministerul Sãnãtãþii, dr.
Raed Arafat, transmisã Consiliu-
lui Judeþean Dolj ºi Aeroportului
din Craiova, se aratã: „Având în
vedere acordul-cadru de achiziþie
a 6 elicoptere echipate medical
semnat între Ministerul Sãnãtãþii
ºi Eurocopter România ºi derula-
rea contractului subsecvent pri-
vind furnizarea a douã din cele

ºase aeronave în anul 2012, in-
tenþionam deschiderea unui nou
punct de operare aeromedicalã
SMURD în Craiova. Prin dispu-
nerea acestui punct de operare se
urmãreºte acoperirea necesitãþilor
de intervenþie în misiuni aerome-
dicale primare ºi secundare pen-
tru zona de sud-vest a þãrii. În
urma evaluãrii specialiºtilor din
cadrul Inspectoratului General de
Aviaþie al Ministerului Administra-
þiei ºi Internelor, în calitate de ope-
rator aerian SMURD, a posibilelor
locuri de amplasare a viitorului
punct de operare aeromedicalã de
la Craiova, cea mai bunã variantã
este dispunerea acestuia pe Aero-
portul Craiova. (…) Pe aceastã
cale doresc sã vã mulþumesc pen-
tru tot sprijinul acordat pentru exe-
cutarea misiunilor aeromedicale
SMURD cu preluare a pacienþilor
de pe Aeroportul Craiova”.

„Am venit într-o vizitã de lucru la
Aeroport însoþit de vicepreºedintele
Cristinel Iovan, de arhitectul-ºef
Radu Pappa ºi, împreunã cu con-
ducerea Aeroportului, constructorul
ºi proiectantul, am trecut în revistã
tot ce s-a fãcut ºi ce mai trebuie re-
alizat aici în perioada urmãtoare.
Remarc cu plãcere cã se lucreazã
într-un ritm alert, constructorii or-
ganizând-se în douã ture de lucru ºi
observ cã prinde contur tot ceea ce
ne-am propus sã facem la Aeroport.
Suntem foarte aproape sã finalizãm
o nouã etapã pe care ne-am propus-
o, respectiv un terminal nou de so-
siri-plecãri, un turn de control. Sun-
tem mulþumiþi cã lucrãrile pun în
valoare gândirea pe care am avut-o
în legãturã cu investiþia de aici, iar
Aeroportul din Craiova aratã din ce
în ce mai bine. Pentru cei care vor
vedea pentru prima datã acest aero-
port sunt convins cã vor observa cât
de impozant e turnul de control, ri-

În ultimii ani, de câte ori a avut ocazia, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa, a afirmat cã cel mai important obiectiv
de investiþii asumat de administraþia doljea-
nã este Aeroportul din Craiova. Acesta a fã-

cut, vineri seara, o vizitã de lucru la Aeroport,
la sfârºitul cãreia a declarat cã lucrãrile de
modernizare se apropie de final, inaugurarea
investiþiei urmând a se face în urmãtoarele
sãptãmâni.

dicat pe cinci etaje, care se aflã ºi el
în curs de finalizare.

Ne apropiem de faza finalã a in-
vestiþiei de la Aeroport. În cursul
lunii noiembrie investiþia va fi gata
ºi vom tãia panglica de inaugurare.
A fost investiþia de suflet a Consi-
liului Judeþean Dolj, iar în acest
moment în care o vedem aproape
conturatã ne bucurãm foarte tare
sã constatãm ce s-a putut realiza
cu bani puþini”, a declarat preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

„Ne dorim ca, odatã finalizate
aceste lucrãri, sã aducem noi
curse aeriene”

La rândul sãu, vicepreºedintele pe
probleme tehnice al Consiliului Ju-
deþean Dolj, Cristinel Iovan, apre-
ciazã cã, odatã cu modernizarea
Aeroportului din Craiova,  va creºte
ºi interesul investitorilor pentru a-ºi
dezvolta afacerile în Dolj ºi regiunea

Oltenia. „Ne apropiem de finalizarea
unei investiþii de care s-a vorbit mult,
dar cred cã mai important este cã
acum putem vedea transpuse în fap-
te toate proiectele pe care ne-am pro-
pus sã le ducem la bun sfârºit la
Aeroportul Internaþional din Craio-
va. Timp de trei ani, prin eforturile
autoritãþii judeþene, s-au investit bani
din bugetul Consiliului Judeþean Dolj
în Aeroport.  În acest moment avem
o clãdire de 10.000 metri pãtraþi, un
turn de control ridicat pe cinci etaje,
o clãdire care corespunde în totalita-
te standardelor impuse de Uniunea
Europeanã în domeniul aviaþiei civile.

Iniþiativa Consiliului Ju-
deþean de a investi în acest
Aeroport va primi aprecie-
rile doljenilor cu atât mai
mult cu cât, în toþi aceºti
ani, nu am fost ajutaþi de
niciunul dintre guverne. A
trebuit sã gestionãm sin-
guri aceste lucrãri de mo-
dernizare a Aeroportului,
pentru care a trebuit sã fa-
cem rost de bani. Ne este
foarte drag cã în câteva

sãptãmâni acest Aeroport va fi inau-
gurat. Sperãm cã aceastã investiþie
va duce la dezvoltarea întregii re-
giuni. Aeroportul este principala
poartã de intrare a investitorilor în
regiunea noastrã, aºa cã fãrã aceas-
tã investiþie a Consiliului Judeþean
Dolj întreaga regiune ar fi avut de
suferit. Orice investitor care vrea sã
se aºeze într-un loc, dincolo de afa-
cerea personalã, se gândeºte ºi la
modul în care sã ajungã cât mai ra-
pid în zona unde doreºte sã dezvolte
o investiþie. Acest Aeroport va faci-
lita legãtura judeþului Dolj, a regiunii
Oltenia cu alte regiuni din þarã ºi din

Uniunea Europeanã, iar acest lucru
ne va face mai bine cunoscuþi. Ne
dorim ca, odatã finalizate aceste lu-
crãri la Aeroportul din Craiova, sã
aducem noi curse aeriene care sã-i
ducã pe doljeni, pe olteni cãtre des-
tinaþiile spre care vor sã ajungã. Nu
suntem departe de acest deziderat
ºi, probabil, vom vedea în anii ur-
mãtori mult mai multe avioane pe Ae-
roportul din Craiova. Asta înseamnã
dezvoltare localã ºi cred cã acest
lucru trebuie sã stea la baza oricãrui
demers pe care o autoritate publicã
o face”, a declarat vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj Cristinel

Iovan.
Alãturi de preºedintele

Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, ºi vicepreºe-
dintele Cristinel Iovan, la in-
spectarea ºantierului de lu-
crãri, deschis la Aeroportul
din Craiova, au mai partici-
pat directorul aeroportului,
Mircea Dumitru, proiectan-
tul lucrãrii, Emilian ªtefâr-
þã, ºi reprezentanþi ai firmei
de construcþie.
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De câþiva ani buni, Centrul de
Prevenire, Evaluare ºi Consilie-
re Antidrog (CPECA) oferã tra-
tament gratuit pentru doljenii de-
pendenþi de alcool, dar ºi consi-
liere pentru cei care au proble-
me cu drogurile. Consumatorii

de etnobotanice sunt însã foarte
greu de depistat chiar ºi atunci
când ajung la spital. Din cauza
faptului cã substanþele chimice
ce se gãsesc în compoziþia et-
nobotanicelor sunt tot timpul al-
tele, analizele sunt practic inuti-
le. De obicei, medicii îºi dau sea-
ma cã este vorba de un consu-
mator analizând comportamen-
tul acestuia ºi þinând cont de fap-
tul cã alcoolemia sa este zero.
Aºa se face cã numãrul celor
care ajung la Urgenþa Spitalului
Judeþean din Craiova cu proble-
me generate de consumul de
substanþe halucinogene este des-
tul de greu de stabilit.

Implicaþiile pe termen lung ºi
posibilitatea relaþionãrii cauzale a
consumului de substanþe noi psi-
hoactive, neplasate încã sub con-
trol naþional, ºi comportamentul
infracþional, precum ºi o eventualã
tranziþie de la consum problema-
tic de droguri ilicite la consum de
substanþe cu efecte necunoscu-
te, potenþial fatale, transformã
consumul acestui tip de substan-
þe într-o problemã de maxim in-
teres, la momentul actual.

Etnobotanicele,
mai periculoase decât heroina

Etnobotanicele reprezintã, de
asemenea, o problemã foarte
gravã ºi dintr-un alt punct de
vedere. Deºi în conºtiinþa con-
sumatorilor, etnobotanicele sunt
mai puþin nocive decât celelalte
tipuri de droguri, specialiºtii con-
trazic aceastã teorie avertizând
cã pericolul este, de fapt, mult

Consumul de etnobotanice,Consumul de etnobotanice,Consumul de etnobotanice,Consumul de etnobotanice,Consumul de etnobotanice,
tot mai rãspândit printre tineritot mai rãspândit printre tineritot mai rãspândit printre tineritot mai rãspândit printre tineritot mai rãspândit printre tineri

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Medicii, dar ºi specialiºtii anti-
drog se aratã tot mai îngrijoraþi de
numãrul mare al consumatorilor de
etnobotanice. În ultimii doi ani,
foarte mulþi tineri au ajuns în stare
gravã la spital din cauza substanþe-

mai mare. Potrivit acestora, sub-
stanþele cu efecte psihotrope au
prezentat în multe cazuri efec-
te adverse mai grave chiar de-
cât heroina ori cocaina. Cu toate
acestea, în continuare, tipurile
de droguri care au cunoscut o

adevãratã explozie din punctul
de vedere al numãrului de con-
sumatori sunt tocmai acestea,
comercializate sub numele de
etnobotanice.

Deºi existã o listã cu substan-
þele interzise, autoritãþilor le este
practic imposibil sã anticipeze ce
substanþe noi sunt create în labo-
ratoarele producãtorilor. O sim-
plã  schimbarea chimicã poate
scoate un produs în afara listei de
produse interzise. Din acest mo-
tiv ºi lupta împotriva consumului
de substanþe cu proprietãþi psiho-
trope este dificil de dus. De cele
mai multe ori totul se rezumã la
protecþia oferitã de familie, ºcoalã
ºi cercul de prieteni.

Numãrul de persoane
dependente, în creºtere

În ceea ce priveºte consu-

matorii de stupefiante, conform
Raportului naþional privind si-
tuaþia drogurilor 2011, elaborat
de Agenþia Naþionalã Antidrog,
se observã o creºtere explozi-
vã a consumului de substanþe
noi cu proprietãþi psihoactive
(SNPP), o posibilã explicaþie fi-
ind preþul mult mai mic ºi acce-
sibilitatea mult mai mare a aces-
tora. Apare, astfel, o schimba-
re a modelului de consum: sca-
de consumul de heroinã ºi creº-
te semnificativ consumul de et-
nobotanice (38,9% din persoa-
nele care au primit în 2010 asis-
tenþã pentru SNPP au primit
anterior tratament pentru opia-
cee), dar ºi de alte droguri –
cannabis, cocainã, inhalanþi vo-
latili, stimulente, medicamente-
le cu efect hipnotic sau sedativ

ºi halucinogene.
Policonsumul a fost prezent la

peste o treime din asistaþi: SNPP
au fost drogurile secundare cele
mai utilizate, iar opiaceele – dro-
gul principal pentru care se în-

registreazã cel mai mult consu-
mul unui drog secundar.

Mai mulþi consumatori
în rândul tinerilor

Legat de prevalenþa consumu-
lui de droguri de-a lungul vieþii,
aceasta continuã sã fie concen-
tratã pe droguri recreaþionale,

cum ar fi canabisul ºi ecstasy,
care sunt consumate cu predi-
lecþie de tineri între 15 ºi 34 de
ani. Îngrijorãtoare este creºterea
consumului de substanþe noi cu
proprietãþi psihoactive, dar ºi
semnalarea pentru prima oarã la
nivel naþional a consumului de
ketaminã sau diversificarea con-
sumului pentru generaþia adultã:
în rândul persoanele de sex fe-
minin ºi în majoritatea regiunilor
þãrii. Referitor la regiunea Sud-
Vest, din care face parte ºi ju-
deþul Dolj, aceasta pare sã fie
caracterizatã de urgenþe medi-
cale datorate consumului de sub-
stanþe noi cu efect psihoactiv a
cãror pondere în totalul cazuri-
lor de urgenþã ale acestei regiuni
cunoaºte o puternicã creºtere.

Potrivit datelor oferite de
Agenþia Naþionalã Antidrog, în
ceea ce priveºte consumul de
plante etnobotanice, în ultimele
30 de zile în regiunea Bucureºti-
Ilfov s-a înregistrat o prevalen-

þã de 2,1%, urmatã de Sud-Est
cu 0,7%, Sud cu 0,6%, Vest ºi
Sud-Vest cu 0,5%, Centru cu
0,4% ºi Nord-Est cu 0,3%. Gru-
pele de vârstã la care a fost
identificat un astfel de consum
au fost 15-24 ani – 2,1% ºi 25-
34 ani cu 0,8%.

Sprijin pentru
consumatorii de droguri

În anul 2012, Centrul de Pre-
venire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog (CPECA) Dolj din ca-
drul Agenþiei Naþionale Antidrog
a continuat furnizarea de servi-
cii de asistenþã medicalã, psiho-
logicã ºi socialã pentru consu-
matorii de SNPP ºi aparþinãtorii
acestora. Un numãr de 18 per-
soane care au apelat la specia-
liºtii Centrului a beneficiat de
servicii de asistenþã, concretiza-
te în 6 informãri telefonice, 18
consilieri individuale ºi 8 consi-
lieri de grup.

Ca rãspuns la amploarea fe-
nomenului consumului de sub-
stanþe noi cu efecte psihoacti-
ve, disponibile în stare purã sau
în combinaþii, Agenþia Naþiona-
lã Antidrog, prin Centrul de Pre-
venire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Dolj, implementeazã ºi
la nivel local campania naþiona-
lã „Prea rebel sã fii condus”,
care are ca scop conºtientiza-
rea, în principal a  populaþiei la
risc, cu vârsta cuprinsã între 15-
24 ani ºi, în subsidiar, a popula-
þiei generale, în legãturã cu ris-
curile consumului de substanþe
psihoactive, precum ºi informa-
rea ºi sensibilizarea acestor ca-
tegorii la risc cu privire la ser-
viciile comunitare de asistenþã
integratã.

De asemenea, anul acesta,
CPECA Dolj a iniþiat 11 proiec-
te locale care se deruleazã pe
cele trei arii de intervenþie ale
prevenirii consumului de droguri,
respectiv ºcoalã, familie ºi co-
munitate, în scopul atingerii ob-
iectivelor Planului Naþional de
Acþiune 2010-2012 pentru im-
plementarea Strategiei Naþiona-
le Antidrog 2005-2012.

lor cu efecte psihotrope, fenomenul
dovedindu-se a fi tot mai greu de
stãpânit. ªi mai periculos pare însã
sã devinã policonsumul de droguri,
adicã combinaþiile de heroinã sau
marijuana cu etnobotanice.
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MIRCEA CANÞÃR

Recentul Consiliu European de la
Bruxelles a fost din nou marcat de tot
mai evidentele desincronizãri ale Pari-
sului cu Berlinul, pe seama soluþiilor de
ieºire din crizã, încât cotidianul brita-
nic de centru-stânga „The Guardian”
nu ezitã sã pomeneascã o posibilã ca-
lare a motorului franco-german, care
conduce Europa. Chiar dacã Francois
Hollande crede cã „se zãreºte lumina
de la capãtul tunelului zonei euro” ºi
stãruie consecvent pe revenirea la creº-
terea economicã, diferenþele de opinie
între el ºi cancelarul german s-au rea-
prins la Bruxelles, cu ocazia summitu-
lui din 18 ºi 19 octombrie a.c. Cu toate
acestea, cotidianul francez conserva-
tor „Le Figaro” menþioneazã cã, „în
pofida celor spuse de Elysee, Angela
Merkel rãmâne într-o poziþie de for-
þã”. ªi, în context, insistã pe integra-
rea bugetarã consolidatã, pe care o con-

siderã vitalã pentru viitoarea arhitectu-
rã a zonei euro. Berlinul a avansat chiar
ideea unui supercomisar cu drept de
veto asupra bugetelor naþionale, o pro-
punere respinsã anterior chiar de Ni-
colas Sarkozy, în relaþii mult mai arti-
culate cu Merkel. De altfel, ministrul
german de Finanþe, Wolfgang Schau-
ble, chiar ceruse Bundestagului desem-
narea de urgenþã a unui comisar pe pro-
bleme de economie ºi buget, replica lui
Hollande neîntârziind: „Un supercomi-
sar cu superputeri înseamnã un nou tra-
tat”. Referindu-se la contradicþiile din-
tre Paris ºi Berlin, „Le Figaro” nu ezitã
sã facã trimitere la paradoxul oul sau
gãina. Germania vrea control buge-
tar înainte de solidaritate, Franþa
invers. Existã, dupã toate aparenþele,
dificultãþi nu insurmontabile, dar deloc
pasagere, în armonizarea punctelor de
vedere ºi, prizonierã a disputei franco-

germane asupra bunului echilibru între
stabilitate ºi solidaritate, UE se descur-
cã „fãrã direcþie în ceaþa euro”. Dacã
mai adãugãm cã Francois Hollande do-
reºte accelerarea uniunii bancare ºi în-
tãrirea Eurogrupului, iar Angela Mer-
kel accelerarea controlului bugetar ºi
întãrirea Comisiei Europene, nu epui-
zãm asimetriile în abordarea unor ches-
tiuni de fond ale UE. Cu toate acestea,
s-a convenit asupra unui acord pentru
punerea în aplicare gradualã a unei su-
pervizãri bancare în zona euro, înce-
pând cu anul viitor, sub autoritatea Bãn-
cii Central Europene (BCE), condusã
de Mario Draghi, care menþioneazã ne-
voia unei perioade de minimum 6-12
luni. Sã revenim: ºi pe acest fond, de
discrete tensiuni, meritul istoric comun
al Franþei ºi Germaniei în construcþia
europeanã a fost salutat încã o datã,
cu prilejul atribuirii premiului Nobel

pentru Pace. Temperatura politicã a
Europei unite nu este deloc una liniºti-
toare ºi cel mai elocvent exemplu îl con-
stituie ampla manifestare de protest de
sâmbãtã, de la Londra, împotriva aus-
teritãþii promovate de guvernul conser-
vator condus de David Cameron. Dacã
lângã acestea branºãm ºi ceea ce se
întâmplã la Madrid ºi Atena, tabloul nu
este complet. Uniunea Europeanã este
prima putere economicã a lumii, un
spaþiu economic de referinþã, un mo-
del social ºi cultural, dar resimte efec-
tele prelungite ale recesiunii economi-
ce ºi cel mai grav ar fi ca tocmai mo-
torul franco-german sã-ºi reducã tura-
þia. Deºi gestiunea economicã a Guver-
nului Angela Merkel este una admirabi-
lã, nici Berlinul nu-ºi poate ascunde pre-
ocuparea pentru situaþia internã în per-
spectiva alegerilor parlamentare de anul
viitor. De care Parisul a scãpat.

Locuitorii comunei doljene Ciuperce-
nii Noi s-au adunat, ieri, cu mic, cu
mare, pe stadionul din centrul localitã-
þii pentru a sãrbãtori împreunã cea de-
a 121-a ediþie a Zilei comunei.

Sute de persoane din localitate, dar ºi
din împrejurimi, s-au delectat cu un spec-
tacol pe cinste oferit de soliºtii Sanda Ar-
gint, Gelu Voicu ºi Anica Ganþu, precum ºi
de ansamblurile „Perla Dunãrii” din Ciu-
percenii Vechi, „Rozele Calafatului”, coor-
donate de Marinela Carauleanu, dar ºi „Flori
de Poieniþã” din Poiana Mare, care au în-
cântat audienþa cu melodii ºi jocuri speci-
fice zonei. Aºa cum se obiºnuieºte în fie-
care an, Fanfara din localitate a întreþinut
atmosfera ºi a creat ambianþa specificã unei
zile de sãrbãtoare.

Evenimentul a fost organizat de prima-
rul comunei Ciupercenii Noi, Gheorghe
Mungiu, împreunã cu Consiliul Local. “La
zi de sãrbãtoare, le transmit locuitorilor co-
munei Ciupercenii Noi multã sãnãtate ºi sã
rãmânã la fel de muncitori. De asemenea,
le spun sã-ºi pãstreze speranþa cã va fi mai
bine ºi sã rãmânã alãturi de mine, cãci nu-
mai împreunã reuºim sã ne facem o viaþã
mai bunã”, a spus primarul localitãþii dolje-
ne Ciupercenii Noi la ceas aniversar.

ALINA DRÃGHICI

Astfel, noul proiect propune ca, în ca-
zul în care pasagerul care a fost prins cã-
lãtorind fãrã a plãti biletul, nu a achitat
amenda în termen de 30 de zile de la rã-
mânerea definitivã a sancþiunii ºi nu existã

Pasagerii CFR Cãlãtori care sunt prinºi fãrã bilet ar
putea fi obligaþi sã presteze muncã în folosul comunitãþii,
potrivit unui proiect de modificare a Ordonanþei privind

regimul juridic al contravenþiilor, proiect publicat de
Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii.

Dobriþoiu a fost întrebat, la manifestãri-
le ocazionate de Ziua Armatei, dacã de 1
Decembrie va mai avea loc o paradã pen-
tru sãrbãtorirea Zilei Naþionale. „O sã fa-
cem niºte acþiuni de 1 Decembrie, catego-
ric decizia va fi luatã la nivelul Guvernului,
dar fãrã o amploare deosebitã, adicã nu vom
angaja aviaþia ºi alte categorii de tehnicã
datoritã costurilor foarte mari. Costurile nu
ar fi mari în mod general, dar sunt foarte
mari în condiþiile de austeritate cronicã a
bugetului Apãrãrii, adicã 1 milion de euro.
Mi se pare foarte mult când noi ne chi-
nuim într-o subfinanþare cronicã”, a expli-
cat ministrul.

posibilitatea executãrii silite, or-
ganul administraþiei publice locale
sã sesizeze instanþa de judecatã
pe a cãrei razã teritorialã se aflã
domiciliul fiscal al contravenien-
tului, în vederea înlocuirii amen-

zii cu sancþiunea obligãrii contravenientu-
lui la prestarea unei activitãþi în folosul co-
munitãþii, þinându-se seama de partea din
amendã care a fost achitatã.

CFR Cãlãtori încearcã astfel sã creascã

atât încasãrile, dar ºi sã diminueze fenome-
nul cãlãtoriei fãrã bilet, pe lângã controalele
derulate de companie împreunã cu poliþia.

Operatorii de transport pe calea feratã,
operatori privaþi plus CFR Cãlãtori, au
transportat în 2011 doar 61de milioane de
pasageri, în scãdere puternicã faþã de anul
2004, atunci când CFR Cãlãtori, singura
companie care transporta pe atunci pasa-
geri pe calea feratã, înregistra circa 100
milioane de pasageri anual. (AGERPRES)

Ministrul Apãrãrii, Corneliu Dobriþoiu, a declarat, ieri, de Ziua Ar-
matei, cã la parada de 1 Decembrie din acest an manifestaþiile nu
vor avea „o amploare deosebitã”, invocând „austeritatea croni-
cã”, dar ºi costurile foarte mari, care ar ajunge la 1 milion de euro,
transmite Mediafax.

Dobriþoiu a precizat cã situaþia financia-
rã este datã de „înþelegerea politicã asupra
fenomenului militar”, fapt pentru care Ar-
mata suferã din cauza „lipsei culturii de
securitate a elitelor politice româneºti, care
prãbuºesc bugetele sau se joacã cu buge-
tele într-un mod visceral, dupã bunul plac”.
Ministrul a precizat cã o situaþie mai bunã
a bugetului alocat Armatei se va contura
începând de anul viitor. Ministrul a admis
cã au fost reduse o parte dintre aplicaþiile
militare ca urmare a faptului ca militarii nu
beneficiazã de fonduri suficiente pentru
antrenamente.

În ceea ce priveºte ultima rectificare bu-

getarã, el a precizat cã, per ansamblu, bu-
getul MApN nu a fost redus. „S-a redus
bugetul, avem minus la unele capitole de
cheltuieli ºi plus în altã parte, deci, cu alte
cuvinte, rectificarea este zero la nivelul
bugetului Apãrãrii”, a precizat Dobriþoiu,
menþionând cã a solicitat o rectificare po-
zitivã a bugetului, însã „nevoile fiscale ale
tuturor instituþiilor din arcul guvernamen-
tal sunt majore”. (HotNews)

Cãlãtorii cu trenul fãrã bilet urmeazã
sã presteze muncã în folosul comunitãþii
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Un numãr total de 367 de cur-
suri au fost organizate pentru
elevi, studenþi, profesori, angajaþi
ai unor instituþii publice, ONG-uri
sau companii private ºi pentru pu-
blicul larg. Cel mai vârstnic parti-
cipant este din Sibiu, are 71 de
ani ºi a învãþat sã acorde primul-
ajutor în cadrul cursului organi-
zat la Biblioteca Judeþeanã. Cel
mai tânãr are 7 ani ºi a învãþat cum
poate salva o persoanã într-o si-
tuaþie de urgenþã la cursul orga-
nizat la ‘coala „Ioan Alexandru
Brãtescu” din Voineºti.

«Oricare dintre noi se poate
confrunta cu situaþii de urgenþã
acasã, la serviciu, pe stradã ºi de
aceea acordarea corectã a primu-
lui ajutor poate sã facã diferenþa
între a supravieþui sau nu. Ne bu-
curãm foarte tare cã acest pro-
gram are un succes atât de mare
în rândul românilor ºi de aceea
vom continua sã îl susþinem ºi
anul viitor, cu un coninut îmbo-
gãþit. Programul face parte din
platforma „Parteneriat pentru via-
þã”, dezvoltatã de Vodafone
printr-o serie de parteneriate cum
sunt cel cu SMURD, pentru do-

Dupã un an de la lansarea campaniei,

Asociaþia React ºi Vodafone Româ-
nia au prezentat, la finele sãptãmânii
trecute, rezultatele campaniei „O via-
þã poate depinde de tine!”. La un an de

la lansarea acesteia, peste 9.000 de
români au participat la cursurile de
prim-ajutor oferite gratuit în toatã þara
ºi susinute de paramedicii SMURD.

tarea ambulanþelor cu echipa-
mente video, cel cu React pen-
tru programul de donare de sân-
ge sau reamenajarea Centrului de
Transfuzii Bucureºti ºi altele», a
spus Florina Tãnase, Senior Di-
rector, Regulatory, Legal and
Corporate Affairs, Vodafone Ro-
mânia.

„O viaþã poate
depinde de tine!”

În cadrul campaniei sunt orga-
nizate cursuri de prim-ajutor spe-
cializate pentru diferite grupuri
predispuse la accidente, cum ar
fi motocicliºtii sau bicicliºtii, dar
ºi cursuri speciale pentru pãrinþi.
«Bilanþul primului an de campa-

nie ne aratã cã românii îºi doresc
sã ºtie sã acorde primul ajutor
astfel încât, la nevoie, sã poatã
salva viaþa unei persoane. „O via-
þã poate depinde de tine!”, singu-
rul proiect integrat care oferã la
nivel naþional informaþii despre
serviciul de urgenþã 112 ºi cur-
suri gratuite de prim-ajutor tutu-
ror celor interesaþi, indiferent de
vârstã, a venit în întâmpinarea
acestei nevoi. Astfel, mii de oa-
meni au avut ºansa de a învãþa ºi
exersa manevre de prim-ajutor.
Pentru anul viitor ne propunem sã
dublãm numãrul lor», a declarat
dr. Anca ªtefan, preºedinte Aso-
ciaþia React.

2013: Vor fi introduse
alte nouã manevre

Campania „O viaþã poate de-
pinde de tine!” promoveazã im-
portanþa mãsurilor de prim-aju-
tor atât în ceea ce priveºte acce-
sul rapid la asistenþa de speciali-
tate, prin apelarea numãrului de
urgenþã 112, cât ºi în ceea ce
priveºte corectitudinea realizãrii
manevrelor de prim-ajutor pânã
la sosirea ambulanþei. În cadrul

cursurilor, participanþii învaþã
manevre de prim-ajutor în situa-
þii de stop cardio-respirator, de
obstrucþie a cãilor respiratorii, de
fracturi, hemoragii, leºin, dege-
rãturi, insolaþie, arsuri ºi electro-
cutare ºi, ceea ce este cel mai im-
portant, toþi participanþii exersea-
zã manevrele predate. Cele mai
solicitate manevre de prim-ajutor
au fost stopul cardio-respirator,
îngrijirea plãgilor în caz de rãni
uºoare ºi hemoragia.  Începând de
anul viitor, la cursurile de prim-
ajutor vor fi introduse alte nouã
manevre: manevra Heimlich pen-

Pe www.salvez.ro se pot în-
scrie ºi companiile, instituþiile ºi
ONG-urile care doresc sã ofere
angajaþilor cursuri gratuite de
prim-ajutor. Echipa mobilã „O
viaþa poate depinde de tine!” se
va deplasa la sediul lor, pentru a
oferi gratuit cursuri de prim-aju-
tor angajaþilor ºi beneficiarilor or-
ganizaþiilor non-profit.

Campania „O viaþã poate de-
pinde de tine!” este organizatã de
Asociaþia React ºi Vodafone Ro-
mânia, în parteneriat cu SMURD,
Inspectoratul General pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale ºi Mi-
nisterul Sãnãtãþii.

În cadrul primei burse de afaceri
sociale din România, craiovenii vor
avea ocazia sã devinã acþionari ono-
rifici la 12 întreprinderi sociale loca-
le care au afaceri în urmãtoarele do-
menii: formare profesionale, con-
strucþii, plante ornamentale, artiza-
nat ºi obiecte/mobilier din împletituri
de nuiele, cafenea, organizare de
evenimente, colectarea ºi reciclarea
ambalajelor, sãnãtate, casã de co-
menzi pentru produse agroalimentare
þãrãneºti, consiliere pentru carierã ºi
recrutare de personal. Aceasta este
oferta ONG-urilor ce vor fi prezen-
te la standurile de pe esplanada Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” în-
cepând de astãzi, ora 10.00, în de-

Timp de douã zile, astãzi ºi mâine, craiovenii au
în premierã naþionalã ocazia sã devinã acþionari

onorifici la 12 întreprinderi sociale locale.

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
compania Right People a organi-
zat în Craiova evenimentul de di-
seminare “Dialog antreprenorial”,
desfãºurat în cadrul proiectului
“Dialog antreprenorial pentru per-
formanþã în afaceri”. Acþiunea s-a
bazat pe dezbaterea bunelor prac-
tici în antreprenoriat ºi manage-
ment, identificate pe întreaga du-
ratã de desfãºurare a proiectului
“Dialog antreprenorial pentru per-
formanþã în afaceri”, precum ºi
prezentarea celor zece competen-
þe antreprenoriale identificate prin
intermediul unui studiu de cerce-
tare realizat în etapa de început a
proiectului, în care au fost inter-
vievaþi 156 de manageri din zonele

tru sugari, adolescenþi ºi adulþi,
înec, stop cardio-respirator la su-
gari, poziþia lateralã de siguranþa,
intoxicaþii cu alcool, convulsii, hipo
ºi hiper glicemie la diabetici, sân-
gerare nazalã.

MARGA BULUGEAN

butul Zilelor Craiovei.

Bursã comunitarã

de afaceri sociale

Evenimentul este organizat de -
Fundaþia pentru Dezvoltarea Econo-
miei Sociale, în parteneriat cu Primã-
ria Craiova ºi cu Centrul de Resurse
pentru Organizaþiile Non-profit din
Oltenia (CRONO), în cadrul pro-
iectului Bursa comunitarã de afa-
ceri sociale Heineken, finanþat prin
Programul „Heineken pentru comu-
nitãþi”. Întreprinderile sociale prezen-
te la eveniment vor distribui tuturor
vizitatorilor care doresc sã susþinã
una din afacerile sociale expuse ac-
þiuni onorifice (fãrã valoare de rãs-

cumpãrare ºi nepurtãtoare de divi-
dende) cu valoarea nominativã de
un leu. Mâine,  agenþii economici
care doresc sã intre în relaþii de
afaceri cu întreprinderile sociale
sunt invitai, la ora 10.00, în foaie-
rul Teatrului Naþional, la ºedinþa de
tranzacþionare, unde vor putea con-
tracta produse sau servicii în cali-
tate de furnizori, clienþi, asociaþi sau
investitori strategici.

MARGA BULUGEAN

de Vest ºi Sud-Vest ale României.
“Right People este o companie

ce oferã consultanþã în domeniul
creºterii performanþei resurselor
umane, plecând de la faptul cã oa-
menii sunt capitalul cel mai de preþ
într-o companie sau organizaþie ºi
de la realitatea cã tendinþele natu-
ral-comportamentale sunt pivota-
le în dezvoltarea performanþei per-
sonale, profesionale ºi a afaceri-
lor”, au declarat organizatorii.

La eveniment au participat an-
treprenori din regiunea Sud-Vest
Oltenia, reprezentaþi ai parteneru-
lui OTIMMC Craiova, experþii de
dezvoltare antreprenorialã Right
People, precum ºi membri ai echi-
pei de implementare a proiectului.

Pe durata proiectului, experþii an-
treprenoriali Rãzvan Ghermanschi
ºi Adrian Lauran au fãcut ºi câte-
va observaþii cu privire la mediul
antreprenorial din România, iar câ-
teva dintre acesta au fost prezen-
tate în cadrul evenimentului de di-
seminare: “Puþini antreprenori aleg
în mod intenþionat sã se focalizeze
pe rolul care se potriveºte cu stilul
lor natural-comportamental ºi sã
integreze în organizaþie oameni cu
talente complementare. Destul de
mulþi antreprenori încã se gândesc
la afacere doar ca la o posibilitate
de a face bani, fãrã a se gândi la
afacere ca la o moºtenire”.

Proiectul “Dialog antreprenorial
pentru performanþã în afaceri”,
desfãºurat în parteneriat cu Care
Why Olanda, OTIMMC Timiºoa-
ra, OTIMMC Craiova ºi Camera
de Comerþ, Industrie ºi Agricultu-
rã Olandezã în România, este co-
finanþat de Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sec-
torial Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne 2007-2013 ºi îºi propune dez-
voltarea ºi promovarea unui mo-
del eficient de antreprenoriat pen-
tru îmbunãtãþirea performanþei
mediului de afaceri prin crearea
dialogului antreprenorial la nivel
local, interregional ºi transnaþional.

ALINA DRÃGHICI
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„Cutezătorii”,
pe scena Teatrului Liric

De Zilele muni-
c ipiului Craiova
(22-28 octombrie),
trupa de teatru „Cu-
tezătorii”, înfiinţată
la Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru şi
Aris tia Aman” în
cadrul proiectului
„Clubul Pensionari-
lor”, va bucura pu-
blicul cu două re-
prezentaţii pe scena
Teatrului Liric „Ele-
na Teodorini”. Este

vorba despre piesele „Gaiţele”, adaptare după comedia cu
acelaşi nume a lui Alexandru Kiriţescu, în regia bibliotecarei
Liana Resteanu, care este prezentată astăzi, de la ora 17.00,
şi „A murit Bubi”, adaptare după Tudor Muşatescu, care
va putea fi văzută mâine, 23 octombrie, începând cu ora
16.00. Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” oferă
gratuit invitaţii la spectacole, craiovenii fiind aşteptaţi la se-
cretariatul instituţiei pentru a le ridica.

Pelerinaj în Grecia, organizat
de Mitropolia Olteniei

Centrul de Pelerinaj „Sfântul Nicodim” al Mitropoliei Ol-
teniei va organiza, în perioada 6-11 noiembrie, un pelerinaj
în Grecia, cu prilejul praznicului Sfântului Nectarie. Vor fi

vizitate Biseric a
„Sfântul Dumitru”,
unde se află moaştele
Sfântului Dimitrie Iz-
vorâtorul de Mir, Bi-
seric a „Sfântul
Gheorghe”, cel mai
vec hi lăc aş  s fânt
creş tin din Grec ia,
Biserica „Sfânta So-
fia”, unde se găsesc
moaş tele Sfântului
Vasile c el Nou. De
asemenea, credincio-

şii vor merge la Mănăstirea Kato Xenia, unde se află o parte
din braţul Maicii Domnului, Mănăstirea „Ioan Rusu”, Mă-
năstirea „Sfântul Nectarie”, cu participare la slujba închina-
tă Sfântului Nectarie, în ziua prăznuirii lui, mănăstirile Ma-
rea Meteora şi Varlaam şi mănăstirea unde sunt moaştele
Sfântului Efrem cel Nou. Costul pelerinajului este de 250
euro de persoană. Informaţii suplimentare – pe s ite-ul
www.pelerinaje.ro al Centrului de Pelerinaj „Sfântul Nico-
dim”.

Copiii învaţă să confecţioneze
ghirlande hawaiiene
la Ludotecă

Sec ţia pentru
Copii şi Tineret a
Bibliotecii Judeţene
Alexandru şi Aris-
tia Aman a ales o
nouă temă în ca-
drul proiec tului
„Cărticica pentru
prichindei şi copii
mai măricei”, pen-
tru perioada 22-25
oc tombrie: con-
fecţionarea ghir-

landelor hawaiiene. «Este o temă care „apelează” la imagi-
naţia şi talentul celor mici. Hawaiiene, tocmai pentru a ne
imagina ţinuturi însorite, cu o bogată floră, iar ghirlande, pen-
tru a face cunoscut copiilor un specific al acestui arhipelag
din partea centrală a Pacificului», spun reprezentanţii institu-
ţiei. Şi-au anunţat participarea (pre)şcolari de la Colegiile Na-
ţionale „Carol I”, „Fraţii Buzeşti” şi „Elena Cuza”, Şcolile Gim-
naziale „Sf. Dumitru”, „Mihai Viteazul”, „Mircea Eliade”, „Ale-
xandru Macedonski”, Grădiniţa „Traian Demetrescu”, Clu-
bul Piticilor (Craiova) şi Şcoala Gimnazială Pieleşti.

Filialele vor avea sediu, personal
şi echipamente proprii

Odată cu schimbarea conducerii
Institutului Cultural Român, după
demisia preşedintelui Horia-Roman
Patapievici, urmată de cea a vice-
preşedinţilor  Tania Mihăilesc u şi
Mircea Mihăieş, şi numirea în func-
ţie, pe 11 septembrie, a lui Andrei
Marga, instituţia a anunţat înfiinţa-
rea unor noi institute în străinătate
şi organizarea de filiale în patru mari
oraşe din România – Iaşi, Cluj-
Napoca, Timişoara şi Craiova.
„Prin filială înţelegem o unita-
te, cu sediu, personal şi echi-
pamente proprii, organizată pe
baza unui acord de cooperare
scris  între ICR, conducerea
acelei unităţi, pe de o parte, şi
primari, preşedinţi de consilii
judeţene, liderii altor instituţii,
pe de altă parte”, se menţio-
nează pe site-ul instituţiei.

Tot aici se precizează că „fie-
care filială este condusă de un
director şi un director adjunct,
desemnaţi de ICR să organize-
ze şi să conducă filiala, direc-
toratul fiind asistat de trei-cinci
referenţi” şi că „finanţarea se
face din contribuţii ale Institu-
tului Cultural Român şi din con-
tribuţii prevăzute în acordul
menţionat”. „ICR trebuie sin-
cronizat, în continuare, iar unul
dintre aspectele sincronizării este asi-
gurarea de şanse pentru cei care cre-
ează în diferite locuri din ţară. În acest
sens organizarea de filiale ale ICR în

Cu câteva zile în urmă, Institutul Cultural Român anun-
ţa că începe  constituirea filiale lor în centre  culturale  ale
provinciilor istorice ale Românie i, la Iaşi, Cluj-Napoca,
Timişoara şi Craiova, pentru cea din oraşul nostru de-
semnându-i director pe  conf. univ. dr. Gabrie l Coşovea-
nu ş i director adjunct pe  Marinela Pârvulescu. „Aştept
să văd dacă ce  presupune această funcţie  se potriveşte
cu ce gândesc ş i pot eu”, spune  Gabrie l Coşoveanu, încă
ne lămurit în privinţa activităţii care urmează să se des-
făşoare aici. În prezent, acesta es te  preşedinte  al Filia-
le i Craiova a Uniunii Scriitorilor din România ş i profe-
sor la Facultatea de Litere  a Universităţii craiovene.

Filialele au ca „scopuri majore: promovarea Programului ICR aşa cum
acesta a fost configurat în tradiţia instituţiei începută cu Fundaţia Cultu-
rală Română şi adusă la zi de instituţia de astăzi şi a cunoaşterii şi sporirii
prestigiului culturii române, punând în relief internaţional valori compe-
titive create în locurile respective; organizarea de acţiuni culturale compe-
titive de promovare în reţeaua internaţională a Institutului Cultural Ro-
mân şi sprijinirea institutelor”.

provinciile istorice ale ţării este un
pas important”, se mai spune pe
site.
Gabriel Coşoveanu: „Nu ştiu
mai mult decât este anunţat
pe site-ul instituţiei”

Propuşi spre desemnare în func-
ţiile de directori de filiale au fost Cas-
sian Maria Spiridon – director şi Ma-
rius Chelaru – director adjunct (Fi-
liala Iaşi); Irina Petraş – director şi
Pompei Cocean – director adjunct
(Filiala Cluj-Napoca); Gheorghe
Schwartz – director şi Lucian Ale-
xiu – director adjunct (Filiala Timi-
şoara); Gabriel Coşoveanu – direc-
tor şi Marinela Pârvulescu – direc-
tor adjunct (Filiala Craiova).

Despre activitatea care urmează
să se desfăşoare la Craiova, Gabriel
Coşoveanu declară că nu ştie, deo-
camdată, nimic, cum nu ştie nici

unde va fi sediul filialei sau cine
este Marinela Pârvulesc u, „ad-
juncta” sa. „Am fost sunat pe 7
octombrie de conducerea ICR şi
mi s-a propus această funcţie. Am
acceptat, gândindu-mă că dacă o
fac pot ajuta cu proiecte această
zonă a Olteniei. Am întrebat ce
anume presupune această funcţie
şi mi s-a spus că voi fi informat.
Aştept să fiu contactat din nou,
să mi se spună ce am de făcut. Şi
să văd dacă ce presupune aceas-
tă funcţie se potriveşte cu ce gân-
desc şi pot eu…”, a declarat conf.

univ. dr. Gabriel Coşoveanu. „Nu
ştiu mai mult decât este anunţat pe
site-ul ICR. Nu îl cunosc pe direc-
torul adjunct”, a adăugat acesta.
Val de schimbări după trecerea
ICR în subordinea Senatului

Conduc erea ICR s-a sc himbat
după ce, pe 2 august, la câteva zile
de la decizia Curţii Constituţionale de
a declara constituţională Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 27/ 2012,
prin care ICR trecea din subordinea
Preşedinţiei în cea a Senatului, pre-
şedintele de atunci, Horia-Roman Pa-
tapievici, şi foştii vicepreşedinţii Ta-
nia Radu şi Mircea Mihăieş şi-au anun-
ţat demisia. Propus în funcţia de pre-
şedinte a fost Andrei Marga, anterior

ministru de Externe, din
mai până în august, anul
acesta, dar şi ministru
al Educaţiei, în perioa-
da 1997-2000.

Patapievici sublinia
atunci că, prin decizia
Guvernului, nu este
schimbată doar afilierea
instituţiei, care trece
„de la autoritatea sim-
bolică a preşedintelui în
subordinea efectivă a
Senatului”, ci se modi-
fică ş i misiunea ICR,
care urmează să se ocu-
pe de „identitatea naţi-
onală a românilor” de
peste graniţe, aşa cum
este stipulat în pream-
bulul OUG nr. 27/ 2012
şi aşa cum a precizat şi
ministrul Culturii, Puiu
Haşotti. Patapievic i a

mai spus că ministrul a recunoscut
că scopul OUG nu era numai schim-
barea subordonării, ci şi schimbarea
misiunii, la respectarea căreia ar pu-
tea veghea numai Senatul.

La scurt timp, directorul ICR New
York a demisionat, iar directorii ICR
Paris, ICR Varşovia şi ICR Budapesta
au fost schimbaţi din funcţii de con-
ducerea ICR de la Bucureşti. Andrei
Marga a precizat la vremea respectivă
că aceste destituiri fac parte din pla-
nul pe care el l-a numit „Sincronizarea
Institutului Cultural Român” şi care
prevede, printre altele, „producerea de
noi valori de cultură şi civilizaţie, re-
prezentarea şi promovarea culturii şi
civilizaţiei poporului român în ţară şi
în lume, luată în întregime”.

În prezent, activitatea ICR se desfăşoară sub au-
toritatea Senatului României şi este reglementată de
Legea nr.  356 din 2003,  cu amendamentele ulte-
rioare rezultate din Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr. 27 din 2012 şi din iniţiativele comisiilor
parlam entare şi ale Institutului Cultural Român.

Directorul Filialei Craiova a ICR:
„Aştept să mi se spună ce am de făcut”

Gabriel
Coşoveanu

Andrei
Marga
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Într-un moment în care Ma-
rea Britanie gliseazã în recesi-
une, mii de manifestanþi au pro-
testat sâmbãtã, 20 octombrie, în
centrul Londrei, contra politicii
de austeritate a guvernului con-
servator, denunþatã, de aseme-
nea, prin ieºiri în stradã în Glas-
gow (Scoþia) ºi Belfast (Irlanda
de Nord). Reprezentanþi ai tu-
turor profesiilor, pompieri, asis-
tenþi medicali, profesori, biblio-
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tecari ºi, alãturi de aceºtia, nu-
meroºi tineri fãrã locuri de mun-
cã, militanþi ºi reprezentanþi ai
opoziþiei, au mãrºãluit zgomotos
pe strãzile Londrei. Unii au ex-
pus baloane multicolore, alþii
bannere ºi pancarte, pe care se
putea citi „Nu reducerilor”,
„Afarã cu conservatorii”,
„Ajunge cu austeritatea” ºi nu-
meroase alte reproºuri la adre-
sa Guvernului lui David Came-

ron. Circa 250 de autocare au
fost închiriate pentru a aduce în
centrul Londrei demonstranþi.
Dupã venirea la putere, guver-
nul britanic a prezentat trei bu-
gete de austeritate succesive,
fãcând din asanarea finanþelor
publice prioritatea sa. În pofida
scãderii în sondaje, în faþa labu-
riºtilor, ºi a faptului cã economia
britanicã nu evadeazã din rece-
siune, premierul britanic a anun-
þat, la începutul lunii octombrie,
o nouã înãsprire bugetarã, cu re-
duceri draconice de 10 miliarde
lire (cca. 12 miliarde euro) în do-
meniul cheltuielilor sociale. Se-
cretarul general al confederaþiei
sindicale TUC, Brendan Barber,
a salutat deplina mobilizare, care
a trimis „un mesaj puternic poli-
ticii de austeritate, eºuatã în
eºec”. Sindicatele care au mo-
bilizat zeci de mii de manifestanþi
nu au oferit o estimare a numã-
rului celor prezenþi ºi nici poliþia
nu a comunicat o cifrã, cât de
cât exactã. S-a avansat, totuºi,
cifra de 250.000 de oameni. De-

monstraþiile au depãºit prin am-
ploare pe cele organizate în 2003,
împotriva intervenþiei militare din
Irak. „Noi suntem aici pentru a
reprezenta milioane de persoa-
ne care nu vorbesc” a declarat
Dave Prentis, liderul Unison, un
mare sindicat al salariaþilor din
sectorul public. „Barca este pli-
nã”. „Faptul cã sute ºi sute de
persoane defileazã astãzi (...)
este un bun indicator al faptului
cã existã un mare numãr de per-
soane în þarã care se pronunþã
fundamental împotriva reduceri-
lor repetate”. Liderul Partidului
Muncii, Ed Miliband, programat
sã vorbeascã la o adunare în
Hyde Park, din centrul Londrei,
alãturi de lideri sindicali, a cerut
organizarea cât mai rapidã a
unei greve generale. Premierul
David Cameron a contraatacat
pe Twitter, vãdit nemulþumit de
o asemenea intenþie. Evenimen-
tul a fost marcat de incidente
majore între indivizi mascaþi ºi
forþele de ordine, poliþia fãcând
200 de reþineri.

Casa Albã a dezminþit,
sâmbãtã, cã ar fi ajuns la un
acord privind negocieri directe
cu Iranul asupra programului
nuclear iranian, aºa cum a
scris „New York Times”
(NYT) în aceeaºi zi. „Nu este
adevãrat cã Statele Unite ºi
Iranul au ajuns la un acord
asupra unor negocieri bilatera-
le sau asupra vreunei întâlniri
dupã alegerile americane”,
prezidenþiale ºi legislative, de
la 6 noiembrie, a declarat
Tommy Vietor, un purtãtor de
cuvânt al Consiliului pentru
Securitate Naþionalã (NSC,
Cabinetul pentru Politicã
Externã al lui Obama). „Vom
continua sã lucrãm la o soluþie
diplomaticã împreunã cu

SUA dezmint un acord asupra
unor negocieri cu Iranul

Nava finlandezã Estelle, la bor-
dul cãreia se aflã militanþi propales-
tinieni care încearcã sã forþeze blo-
cada israelianã impusã Fâºiei Gaza,
a fost imobilizarea fãrã violenþã,
sâmbãtã dimineaþa, de cãtre marina
israelianã, a anunþat o purtãtoare de
cuvânt militarã. „Vaporul a fost imo-
bilizat în aceastã dimineaþã ºi nu au
existat violenþe. Militarii au urcat la
bord ºi au preluat controlul asupra
(navei) Estelle. Pasagerii nu au
opus rezistenþã”, a declarat pentru
AFP aceastã purtãtoare de cuvânt.
Anterior, Victoria Strand, o purtã-
toare de cuvânt a miºcãrii „Ship to
Gaza Sweden” (Un vapor pentru
Gaza), cu sediul la Stockholm, a

Nava Estelle pentru Fâºia
Gaza, imobilizatã de
armata israelianãGrupul 5+1. Am anunþat de la

început cã suntem pregãtiþi
pentru întâlniri bilaterale.
Preºedintele (n.r. - Barack
Obama) a spus în mod clar cã
va împiedica Iranul sã se
doteze cu o armã nuclearã ºi
va face ceea ce este necesar
pentru a atinge acest scop”, a
adãugat Vietor într-un comu-
nicat. Aceste dezvãluiri
intervin înainte cu douã zile de
ultima dezbatere, luni, între
preºedintele democrat în
exerciþiu, Barack Obama, ºi
adversarul sãu republican,
Mitt Romney, tocmai asupra
unor probleme de politicã
externã. Romney îl acuzã pe
preºedintele în exerciþiu de un
eºec în dosarul iranian.

anunþat cã marina israelianã a „ata-
cat” vaporul. Nava a pornit la 6
octombrie de la Napoli (Italia) ºi a
fost alimentatã cu carburant marþi,
în apele internaþionale, în largul
Cretei. Ea transportã cinci depu-
taþi europeni - Ricardo Sixto Igle-
sias (Spania), Sven Britton (Sue-
dia), Aksel Hagen (Norvegia), Van-
gelis Diamandopoulos ºi Dimitris
Kodelas (Grecia) - dar ºi un fost
deputat canadian, Jim Manly. Is-
raelul impune o blocadã Fâºiei Gaza
dupã capturarea unui militar israe-
lian, în iunie 2006, care a fost eli-
berat în octombrie 2011ºi dupã ce
miºcarea islamistã Hamas a pre-
luat puterea în Fâºia Gaza.

Ministrul francez de Externe, Laurent
Fabius, a apreciat ieri drept „probabilã” o
implicare a Siriei în atentatul cu maºinã-
capcanã în care a fost asasinat, vineri, la
Beirut, ºeful serviciilor de informaþii din
cadrul poliþiei libaneze, Wissam al-Hassan
(foto). „Este probabil (...). Încã nu ºtim
cine se aflã în spatele (atentatului), dar totul
aratã cã este vorba despre o prelungire a
tragediei siriene”, a declarat Fabius pentru
posturile Europe1 ºi I-télé. Trei persoane,
inclusiv generalul al-Hassan ºi ºoferul sãu,
au fost ucise, iar alte 126 rãnite, într-un
atentat comis vineri la Beirut cu o maºinã-
capcanã umplutã cu explozivi, potrivit unui
bilanþ definitiv. „Eu cred cã este efectiv
vorba despre o prelungire a ceea ce se
petrece în Siria, ceea ce face ºi mai necesa-
rã plecarea lui Bashar al-Assad” de la
putere, a insistat ºeful diplomaþiei franceze.
„Interesul lui Bashar, care este un manipu-
lator, este sã extindã contagiunea în Turcia,

Iordania, Liban”, a apreciat Fabius.
La rândul sãu, opoziþia libanezã a trans-

format funeraliile de ieri ale generalului
Wissam al-Hassan într-o manifestaþie uriaºã
împotriva Damascului, ca
cea care a urmat asasinãrii
lui Rafic Hariri ºi care a
condus la retragerea
trupelor siriene din Liban,
în 2005. Mii de persoane
erau aºteptate la Mosche-
ea Al-Amin. În Piaþa
Martirilor, în centrul
Beirutului, au fost instala-
te afiºe uriaºe, pe care se
putea citi inscripþia
„Martirul dreptãþii ºi
adevãrului”, cu imaginea
generalului Wissam al-
Hassan. „Îi vom spune
adio lui Wissam al-
Hassan, dar vrem sã

continuãm ceea ce am început în 2005. În
acea perioadã, sirienii au plecat din Liban.
Astãzi vrem sã îi împiedicãm definitiv sã se
întoarcã”, a declarat pentru AFP Ahmad
Fatfat, un deputat din cadrul blocului
fostului premier Saad Hariri.

Manifestaþie împotriva Siriei în Liban

Atentat cu maºinã-capcanã
la Damasc

Cel puþin 10 persoane au fost
ucise ºi alte 15 rãnite, ieri, într-
un atentat cu maºinã-capcanã
comis în faþa comisariatului de
poliþie din cartierul creºtin Bab
Tuma al Damascului, a anunþat
o sursã din cadrul serviciilor de
securitate, citatã de AFP.
Anterior, organizaþia neguverna-
mentalã Observatorul sirian
pentru drepturile omului
(OSDH) a anunþat cã „o
maºinã-capcanã a explodat
duminicã dimineaþa în faþa
postului de poliþie din cartierul
Bab Tuma fãcând morþi ºi
rãniþi”. Bab Tuma, alãturi de
Bab Charqi, este un cartier în
mod tradiþional creºtin, în
Oraºul Vechi. În aceste douã
cartiere au avut loc, în mai
multe rânduri, manifestaþii de
susþinere faþã de regimul preºe-
dintelui Bashar al-Assad.
Bashar al-Assad s-a întâlnit
cu mediatorul ONU pentru Siria

Preºedintele sirian, Bashar
al-Assad, l-a primit ieri pe
mediatorul internaþional al
ONU ºi Ligii Arabe Lakhdar
Brahimi, care vrea sã obþinã un
armistiþiu sãptãmâna viitoare
între rebeli ºi armatã, dupã 19
luni de violenþe sângeroase, a
anunþat televiziunea oficialã
sirianã. Brahimi, care efectuea-
zã a doua vizitã în Siria de la
preluarea funcþiei, la 1 septem-
brie, a anunþat vineri, la
sosirea sa la Damasc, cã
discuþiile vor viza „necesitatea
diminuãrii nivelului actual al
violenþei ºi, dacã este posibil,
oprirea ei cu ocazia (sãrbãtorii)
Aid al-Adha”, în perioada 26
ºi 28 octombrie. El a partici-
pat, sâmbãtã, la o primã
întâlnire cu ministrul sirian de
Externe, Walid Mouallem.
Ministerul a apreciat cã dialo-
gul, „departe de orice interven-
þie strãinã”, este singura cale
de ieºire din crizã.
Fostul purtãtor de cuvânt
al lui Gaddafi neagã
cã ar fi fost arestat

Fostul purtãtor de cuvânt al
regimului lui Muammar Gaddafi,
Moussa Ibrahim, a cãrui arestare
de cãtre forþe ale Guvernului de
tranziþie a fost anunþatã sâmbã-
tã, a dezminþit aceastã arestare
câteva ore mai târziu, într-o
înregistrare audio postatã pe
Internet. „Referitor la informaþii
privind arestarea mea astãzi
(sâmbãtã) (...), este vorba despre
o tentativã de deturnare a
atenþiei de la crimele comise de
cãtre rebelii NATO împotriva
oamenilor noºtri la Bani Walid”,
a declarat el în aceastã înregis-
trare, a cãrei autenticitate nu a
putut fi verificatã. „Eu sunt
doctorul Moussa Ibrahim. Vã
vorbesc dupã un an de la
moartea martirului (ºi) marelui
lider al revoluþiei Muammar
Gaddafi ºi a camarazilor sãi
liberi ºi (de la) prãbuºirea
statului legitim liber în Libia sub
bombardamentul NATO ºi al
agenþilor sãi criminali”, a
declarat Ibrahim.
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Consiliul Local Dioºti vinde prin licitaþie publi-
cã „Complex bovine” din cadrul fostului CAP
Dioºti. Documentaþia se poate obþine de la se-
diul Consiliului Local Dioºti prin solicitare scri-
sã. Licitaþia se va organiza la sediul Consiliului
Local Dioºti în data de 5.11.2012, ora 10.00.
C.I.I. Nedelea Constantina în calitate de ad-
ministrator judiciar al SC RC Internaþional
SRL Craiova anunþã vânzarea prin licitaþie
publicã cu strigare în data de 24.10.2012, ora
14.00, a urmãtoarelor active: maºini rulate
taxi. Informaþii suplmentare ºi caietul de sar-
cini pot fi obþinute de la sediul administrato-
rului judiciar din Craiova, str. “România Mun-
citoare” nr. 15, fax: 0251/418.919, tel: 0722/
832.183, mail: ndlamihaela@yahoo.com.

Anunþul tãu! S.C. CAPRIVET COM S.R.L.
CUI: 25190628
Oras Segarcea, Str Zambilelor, Judetul Dolj
Numar inregistrare: J16/319/25.02.2009           Catre :   .............................................
Telefon: 0721335710                                              .................................................................
 Nr......./din 22.10.2012                                                 Am primit invitatia astazi:
                                                                                            Nr.................din.....................
                                                                                            Nume....................................
                                                                                            Semnatura
INVITATIE DE PARTICIPARE
Selectia de oferte pentru: LUCRARI SI UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLO-

GICE SI FUNCTIONALE CU MONTAJ
Stimate domn/doamna,
S.C. CAPRIVET COM S.R.L. va invita sa prezentati oferta dumneavoastra de LU-

CRARI  SI INSTALATII SI UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNC-
TIONALE CU MONTAJ pentru realizarea unui proiect de investitii finantat prin PNDR
prin masura 121 cu denumirea  ,,FERMA ZOOTEHNICA PENTRU CAPRE”, din localita-
tea Segarcea, judetul DOLJ.

Criteriul de selectie: pretul cel mai mic.
Codul CAEN necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce

face obiectul achizitiei: 4120,  Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentia-
le, 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, 4311 – Lucrari de demolare a
constructiilor, 4321 – Lucrari de instalatii electrice, 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de
incalzire si de aer conditionat, 4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii, 4331 –
Lucrari de ipsoserie, 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie, 4333 – Lucrari de pardosire si
placare a peretilor, 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri, 4339- Alte
lucrari de finisare, 4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, 4339 – Alte
lucrari de finisare, 4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, 4399 – Alte
lucrari speciale de constructii.

Obiectul contractului va consta in achizitia de LUCRARI,  INSTALATII SI UTILAJE,
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CU MONTAJ : Alimentarea cu
apa,Canalizare Alimentarea cu energie electrica, Terasamente, Constructii, rezis-
tenta si arhitectura, Instalatii electrice, Instalatii sanitare, Instalatii de incalzire –
climatizare + PSI, Gard despartitor capre, Tanc de racire lapte 1000l - 1 bucata,
Adapatori - 20 bucati, Hranitori furaje – 20 bucati, Sala de muls 12 capete - 1 bucata,
Moara de uz gospodaresc,  Lada frigorifica

 Tip contract: Contract Lucrari, instalatii si bunuri
-Termen limita de depunere a ofertelor: 05.11.2012 ora 14.00
-Adresa la care se trimit ofertele: localitatea Segarcea, str. Zambilelor, nr. 76, judetul Dolj
- Data si ora deschiderii ofertelor: 05.11.2012 ora 16.00
- Valoarea supusa licitatiei: 628.829 LEI fara TVA din care 628.829 lei valoare

eligibila, + 0 – valoare neeligibila
Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice/termenii de referinta se regasesc in

dosarul cererii de oferta, ce poate fi ridicat de la sediul firmei. Asteptam oferta dumnea-
voastra pana la termenul limita mentionat anterior la sediul societatii noastre.

Va multumim!

Reprezentant legal: Padeanu Gherasim – Corvin
Semnatura

Data: 22.10.2012

CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de mun-
cã în domeniul menajerã, fe-
meie de serviciu sau bonã.
Telefon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de lu-
cru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Telefon:
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 dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii în
muncã. Telefon. 0763/780.444.
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Amenajãri interioare. Telefon:
0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la salo-
nul de întreþinere corporalã
M.B.S. din spatele Primãriei, str.
„Romul”, bl. B1, ap. 2 (intrarea
prin spate). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.

Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de lux cu
centralã proprie, ultracen-
tral, oraº Balº – Olt, preþ la
vedere, negociabil. Telefon:
0746/292.721.
VÂND garsoniera, Craiovia
Noua, suprafaã 23mp, balcon.
Tel. 0740/822.827; 0744/963.559.
Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã conf. 1. Te-
lefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã în
Bucureºti, parter stradal, cu
îmbunãtãþiri, în scectorul 6.
Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez) gar-
sonierã (2 camere) confort 2
cu geam termopan, parchet,
izolaþie interior, preþ negocia-
bil, 60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsonierã
cu apartament. Telefon: 0760/
548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil. Te-
lefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez) gar-
sonierã mobilatã, parter, îm-
bunãtãþitã, Bucureºti, sector 6.
Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.

Vând garsonierã 32 mp, Vitan
– Bucureºti, 34.500 euro. Te-
lefon: 0741/560.393; 0742/
527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament 2
camere mobilat, lângã hotel
Jiul, preþ negociabil. Telefon:
0741/784.417.
Vând apartament 2 camere
decomandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a –vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtãþit,
preþ 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj I, lângã
stadionul Tineretului, 65.000
euro. Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 camere Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere.
Telefon: 0726/129.379.

Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc, 70
mp, etaj 2/4, Calea Bucureºti,
an fabricaþie 1980, 55 mii
euro, negociabil. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 camere,
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 anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Tele-
fon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.

Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã ºi teren intravilan
în comuna Mischii, sat Cãli-
neºti. 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 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdi-
nã, pomi, în Livezi – Podari.
Telefon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.

Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp la intrarea
în Palilula, comuna Bucovãþ, ca-
dastru, apã, asfalt, 10 euro/mp.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Telefon:
0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
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Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-
diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”
nr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren în
suprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat în
punctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Calea
Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:
0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.

Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Particular, vând teren intra-
vilan 3000mp comuna Re-
dea, judeþul Olt. Telefon:
0768/612.733.
Vând teren extravilan, preþ
12 euro/mp. Telefon 0743/
068.317.
Vând teren central 330 mp,
2 deschideri, strada „Sfinþii
Apostoli”. Telefon: 0746/
495.167.
Vând 2000 mp central Cra-
iova. Telefon: 0768/927.299;
0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în Leu,
cadastru, curent electric, stra-
da principalã, 1153 mp. Tele-
fon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200 mp,
comuna Brãdeºti, toate facili-
tãþile, deschidere 57 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0749/
230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, nego-
ciabil. Telefon: 0723/523.575;
0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484; 0770/
947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi in-
travilan în comuna Murgaþi.
Telefon: 0766/582.831.

Vând teren intravilan 1000 mp,
comuna Pieleºti, sat Câm-
peni, poziþie deosebitã, 5 E/
mp,  la 20 km de Craiova.
Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000 mp,
utilitãþi, zonã de case. Telefon:
0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure ste-
jar ºi salcâm în satul Cocoro-
va – Tulburea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte 500
mp în Calafat, construibile. Tele-
fon: 0762/671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000 mp
la 11 km de Craiova cu o casã
bãtrâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, 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 Avioa-
ne. Telefon: 0770/684.895;
0724/084.484; 0770/947.221.
Vând urgent teren comuna
Maglavit, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/937.083; 0749/
806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slati-
na. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Telefon:
0731/989.215.

Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, cadas-
tru, intabulare, deschidere
10,62m/19,30m. Telefon:
0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþi-
le, preþ convenabil. Telefon:
0746/467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la intrare
în Preajba, 700 mp sau vari-
ante. Telefon: 0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu gard
beton plus 500 mp construc-
þii. Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona mâ-
nãstire, 950 mp, deschidere
18 m, utilitãþi, cadastru, 11.000
euro. Telefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp con-
strucþie începutã, curent trifa-
zic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze, apã.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravilan
în Livezi – Podari. Telefon:
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 salcâm
exploatabilã integral, 25 km de
Craiova. Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul Cra-
iova. Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna
Secui, 11 km de Craiova,
poziþie deosebitã, ºoseaua
naþionalã, preþ negociabil.
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 utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei
Dobreþu, judeþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/536.664.

SCHIMBURI
Schimb apartament 2 came-
re decomandate, Valea Ro-
ºie, etaj 3, cu similar Brazdã
sau Corniþoiu. Telefon: 0762/
945.917.
Schimb (vând) apartament 2
camere decomandate, etaj 2/
4, cartier Crihala, Drobeta-Tur-
nu Severin cu similar în Cra-
iova. Telefon: 0769/272.226.
Schimb garsonierã Brazdã bl.
G7 cu apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon: 0729/368.009.
Schimb apartament 2 camere
decomandate zona Ciupercã
cu garsonierã zona 1 Mai + di-
ferenþa. Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apartament
2 camere ultracentral cu apar-
tament 3 camere central, etaj
1 sau 2. Telefon: 0770/682.554.
Schimb apartament Craiova
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, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat 1800
E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nume-
roase 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, nego-
ciabil. 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 funcþiona-
re, 4000 RON. Telefon: 0761/
612.963.
Vând urgent tractor universal
U445, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/883.199.

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãiere
2500 x 0,5 mm, preþ 15.000
lei ºi presã hidraulicã, pute-
re 50 newtoni, 5.000 lei neg.
Relaþii la telefon Craiova:
0722/946.511.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, diame-
tru 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, stare
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 casni-
cã, simplã, acþionatã manual.
Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.

Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boabe,
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 termi-
cã pe gaze, marca Anca –
Pocket – Italia, în funcþiune.
Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldu-
rã instant apã caldã, ºimineu
pe lemne – cãrbuni, stare
bunã. Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând porumbei albi, rasã vo-
iajori. Telefon: 0727/808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas WC fon-
tã cu plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon: 0741/
975.279.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/0,60
sau schimb cu calorifere de
fontã folosite. Telefon: 0251/
534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
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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

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Ocazie! Locuri de veci cimiti-
rul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider 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. Telefon:
0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane ulei
ºi foiþã aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu butelie,
canistre metal 20 litri, alterna-
tor 12V, polizor (flex) D 125x
850 W, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre
din salcâm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc pentru
casã noi. Telefon: 0747/
530.981.

Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru iri-
gaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz Dres-
den. 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  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.

Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500 l,
butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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 ter-
men lung apartament ul-
tracentral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termicã,
tot confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Tele-
fon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere  G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã 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
studenþi (studente). Rela-
þii 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. Te-
lefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.

Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540; 0770/
225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la stra-
dã. Telefon: 0251/410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament
Rovine. Telefon: 0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere
apartament. Telefon: 0764/
216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani. Te-
lefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii, do-
resc cunoaºtere doamnã si-
milarã social, pentru convie-
þuire, vârstã aproximativ 70 ani.
Telefon: 0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silue-
tã. Telefon: 0762/700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie,
chiar ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãduvã
în jurul vârstei 50 – 55 ani,
neinteresatã material pentru
ajutor reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru prie-
tenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

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.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã în
satul Lipov, fãrã costuri. Tele-
fon. 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 Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrij ire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi apa-
ratul de ozonat, sunaþi la tele-
fon: 0724/512.304.

CONDOLEANÞE
Dupã decesul celei ce a fost
FLORICA DÎRBOI m-am
strãduit mult sã gãsesc cu-
vintele prin care sã-mi ex-
prim durerea sufletescã ºi
regretele eterne. Transmit
familiei îndurerate întreaga
mea compasiune ºi since-
re condoleanþe. George
Socoteanu.

COMEMORÃRI
Cumnata ºi nepotul come-
moreazã 4 sãptãmâni de
la decesul dragului lor
CONSTANTIN TRICULESCU.
Dumenzeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A VIII-A
Tottenham – Chelsea 2-4
Fulham – Aston Villa 1-0
Liverpool – Reading 1-0
Man. United – Stoke 4-2
Swansea – Wigan 2-1
West Brom – Man. City 1-2
(La gazde, Gabriel Tamaº a bifat toate

minutele. De cealaltã parte, Costel Panti-
limon a fost rezervã)

West H. – Southampton 4-1
Norwich – Arsenal 1-0
Ieri dupã închiderea ediþiei: Sunder-

land – Newcastle, Queens PR – Everton.
Clasament: 1. Chelsea 22p, 2. Man.

United 18p, 3. Man. City 18p, 4. Everton
14p (7j), 5. Tottenham 14p...16. Wigan
5p, 17. Aston Villa 5p, 18. Southampton
4p, 19. Reading 3p (7j), 20. Queens PR
2p (7j).

BUNDESLIGA – ETAPA A VIII-A
Hoffenheim – Furth 3-3
Dortmund – Schalke 1-2
(Ciprian Marica a fost rezervã la oaspeþi)
Leverkusen – Mainz 2-2
Wolfsburg – Freiburg 0-2
Frankfurt – Hannover 3-1
Dusseldorf – Bayern 0-5
Werder – M’gladbach 4-0
Ieri dupã închiderea ediþiei: Nurnberg

– Augsburg, Hamburg – Stuttgart.
Clasament: 1. Bayern 24p, 2. Frankfurt

19p, 3. Schalke 17p, 4. Dortmund 12p, 5.
Leverkusen 12p...14. Nurnberg 7p (7j), 15.
Stuttgart 6p (7j), 16. Augsburg 5p (7j), 17.
Furth 5p, 18. Wolfsburg 5p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VIII-A
Malaga – Valladolid 2-1
Real Madrid – Celta 2-0
Valencia – Bilbao 3-2
La Coruna – Barcelona 4-5
Ieri dupã închiderea ediþiei: Getafe –

Levante, Espanyol – Rayo V., Granada –
Zaragoza, Osasuna – Betis, Sociedad – Atl.
Madrid.

Astãzi: Sevilla – Mallorca (22:30, Dg. Sp. 2)
Clasament: 1. Barcelona 22p, 2. Atletico

19p (7j), 3. Malaga 17p, 4. Real Madrid 14p,
5. Betis 12p (7j)...15. Bilbao 8p, 16. Zara-
goza 6p (7j), 18. La Coruna 6p, 19. Osasu-
na 4p (7j), 20. Espanyol 2p (7j).

LIGUE 1 – ETAPA A IX-A
Bordeaux – Lille 1-1
Paris SG – Reims 1-0
Nancy – Sochaux 1-1
Evian TG – Toulouse 0-4
Nice – St’Etienne 1-1
(Bãnel Nicoliþã nu a fãcut parte din lo-

tul vizitatorilor)
Rennes – Montpellier 2-1
Valenciennes – Lorient 6-1
Ieri dupã închiderea ediþiei: Ajaccio –

Bastia, Lyon – Brest, Troyes – Marseille.
Clasament: 1. Paris SG 19p, 2. Marseil-

le 19p (8j), 3. Toulouse 16p, 4. Valencien-
nes 15p, 5. Lyon 15p (8j)...16. Montpellier
8p, 17. Evian TG 8p, 18. Sochaux 7p, 19.
Nancy 5p, 20. Troyes 2p (8j).

SERIE A – ETAPA A VIII-A
Juventus – Napoli 2-0
Lazio – Milan 3-2
(Încã nerefãcut dupã o accidentare mai

veche, ªtefan Radu nu a fost prezent în
lotul formaþiei capitoline)

Ieri dupã închiderea ediþiei: Cagliari –
Bologna, Atalanta – Siena, Chievo – Fioren-
tina, Inter – Catania, Palermo – Torino, Par-
ma – Sampdoria, Udinese – Pescara, Genoa
– Roma.

Clasament: 1. Juventus 22p, 2. Napoli
19p, 3. Lazio 18p, 4. Inter 15p (7j), 5. Roma
11p (7j)...16. Chievo 6p (7j), 17. Palermo
5p (7j), 18. Atalanta 5p (7j) – penalizatã cu
2p, 19. Cagliari 5p (7j), 20. Siena 2p (7j) –
penalizatã cu 6p.

Campioana Oltchim Râmnicu Vâlcea a
obþinut, sâmbãtã, a doua victorie consecu-
tivã în tot atâtea meciuri disputate în ac-
tuala ediþie a Ligii Campionilor, impunân-
du-se la nu mai puþin de 19 goluri, scor 34-
15, în deplasare, contra formaþiei germane
Buxtehuder SV.

Deºi „galacticele”, cotate cu ºansa a
doua la triumful final, s-au temut de acest
joc, problema învingãtoarei nu s-a pus nici
mãcar o clipã, deznodãmântul fiind extrem
de previzibil încã de la pauzã, 14-6.

Ca ºi în victoria cu Hypo, principala re-
alizatoare a vâlcencelor a fost muntene-
greanca Katarina Bulatovici, autoare a 7
goluri. Au mai punctat Stanca – 6, Mana-
garova ºi Jovanovici – câte 4, Curea – 3,
Neagu, Meiroºu ºi Manea – câte 2, Far-
cãu, Vetkova, Pineau ºi Brãdeanu – câte 1.

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

Clasament Gr. A
1. Oltchim 2 64-40 4p
2. Randers 2 61-58 2
3. Hypo 2 57-55 2
4. Buxtehuder 2 41-70 0
Etapa viitoare: Randers – Oltchim (27

oct.), Buxtehuder – Hypo (28 oct.).

Veritabil galop de sãnãtate
pentru Oltchim

În cealaltã disputã a grupei,
Hypo a dispus clar de Randers,
32-25. Cele mai bune marcatoa-
re a ale formaþiei vieneze au fost
braziliencele Do Nascimento ºi
Franca da Silva, respectiv jucã-
toarea maghiarã Tames Bernadett
– toate cu câte 6 goluri, în timp
ce din tabãra danezã au ieºit la
rampã franþuzoaica Dembele Si-
raba (6), suedeza Ulrika Agren ºi
Camilla Dalby (ambele cu 5 go-
luri).

„U” Jolidon nu s-a putut opune
redutabilei Gyor

Învinsã, la limitã, de Krim, în primul sãu
meci jucat vreodatã în faza
grupelor Ligii Campionilor,
„U” Jolidon, cum era de aº-
teptat, a cedat ºi în faþa cam-
pioanei Ungariei, ETO Gyor,
echipã cotatã ca drept prin-
cipalã favoritã la cucerirea tro-
feului. Ardelencele, deºi con-
duse în marea majoritate a
timpului, au fãcut un meci re-
zonabil, ridicându-se în bune
momente la înãlþimea mult
mai titratelor oponente. A fost
25-30 la final, graþie unie re-
prize secunde mai bune, dupã
ce la pauzã tabela sãlii din Cluj
arãta un descurajator, 13-20.

De la „U” s-a remarcat în mod special
Senocico Ani – foto, cu 7 goluri, urmatã în
topul marcatoarelor de Dincã ºi Tivadar –
câte 4, Vãdineanu – 3, Chintoan, Safta ºi
Cartaº – câte 2 ºi Paraschiv 1. La Gyor a
strãlucit din cvartetul de vis format din Gor-
bicz, Amorim, Loke ºi Lekici ultimele douã,
fiecare cu câte 8 goluri. Partida dintre Po-
dravka ºi Krim s-a disputat asearã.

Clasament Gr. B
1. Gyor 2 54-44 4p
2. Krim 1 28-27 2
3. Podravka 1 19-24 0
4. „U” Jolidon 2 52-58 0
Etapa viitoare: „U” Jolidon – Podravka

(27 oct.), Krim – Gyor (28 oct.).

Ex-stelistul Bogdan Stancu este într-o
formã de zile mari la echipa de club. Ata-

Bogdan Stancu, goluri pe bandã rulandã
cantul român a punctat din nou pentru
Orduspor, a cincea reuºitã ºi toate con-

secutive, aducând un punct
important micuþei formaþii
turce, care ºi-a pãstrat ast-
fel invincibilitatea dupã 8
runde.

Meciul cu Elaziaspor, ul-
tima clasatã din campionat,
a început prost pentru Or-
duspor. Oaspeþii au deschis
scorul în minutul 38, apoi au
majorat diferenþa în minutul
59. Caliskan a redus din
ecart în minutul 71, pentru

ca trei minute mai târziu Bogdan Stancu
sã transforme o loviturã de la 11 metri ºi
sã consfiinþeascã scorul final, 2-2.

Cu 14 puncte strânse din 3 victorii ºi
5 remize, Orduspor ocupa ieri la închi-
derea ediþiei ultima treaptã a podiumului,
la o “lungime” de Galatasaray ºi Antaly-
aspor. Totuºi, trupa lui Hector Raul Cu-
per este posibil la apariþia acestor rânduri
sã fi pierdut aceastã poziþie atât în dauna
lui Trabzonspor cât ºi cea a lui Kasimpa-
sa, ambele cu 12 puncte, care au evoluat
între timp. Prima, în deplasare, cu Be-
ºiktaº, iar cea de-a doua, pe teren pro-
priu, contra lui Mersin.

Meci nebun, sâmbãtã searã, pe “El
Riazor” din La Coruna! Deportivo ºi
FC Barcelona au dat deoparte defen-
siva, oferind un adevãrat recital de
goluri celor 32.000 de spectatori
prezenþi pe arena galicianã, într-un
joc încheiat cu scorul de 5-4 în
favoarea formaþiei catalane.

Trupa lui Tito Vilanova a avut 3-0
dupã ceva mai mult de un sfert de orã
(Jordi Alba 3, Tello 8, Messi 18 –
foto), ºi se pãrea cã nou-promovata
va suferi o teribilã corecþie.  Pizzi (26
pen.) ºi Bergantinos (37) a adus-o
însã în joc pe “Super Depor”. N-a

Spectacol cu Barça
ºi Deportivo

fost ºi scorul pauzei, deoarece Messi
a realizat “dubla” în minutul 43 (2-4).
I-a rãspus acelaºi Pizzi (47), iar
eliminarea lui Mascherano (49) a
venit sã incendieze ºi mai tare acest
joc de-o intensitate fantasticã. Jumã-
tate de orã nu s-a mai întâmplat nimic
pe tabelã, dar disputa a luat din nou
foc. Mai întâi Messi a fãcut 3-5,
dupã care Jordi Alba ºi-a înscris în
proprie poartã.

Finalul i-a gãsit pe “extratereºtrii”
þinând cu dinþii de acest rezultat, iar
pe gazde atacând chiar ºi cu portarul.
În zadar însã! Istoria fusese scrisã.
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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 12 6 3 3 26-17 21
Vaslui 11 5 4 2 20-12 19
Petrolul 12 5 4 3 21-14 19
Braşov 12 5 4 3 18-15 19
Dinamo 11 5 3 3 19-13 18
Rapid 11 5 3 3 14-12 18
CFR Cluj 12 4 4 4 21-16 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
Ceahlăul 12 4 2 6 14-24 14
Mediaş 12 3 4 5 13-20 13
Oţelul 12 2 6 4 13-15 12
Gloria 12 2 3 7 10-23   9
Iaşi 11 1 2 8    8-19   5
Severin 12 0 4 8    7-16   4

LIGA I – ETAPA A XII-A
CFR Cluj – Viitorul Constanţa 0-1
A marcat: Iancu 20.
Ceahlăul – Gaz Metan 2-1
Au marcat: Ichim 4, Golubovici 59 / Eric 53.
Dinamo – Gloria Bistriţa 1-2
Au marcat: C. Matei 45 / Braganca 28, Predescu 41.
Rapid – FC Braşov 1-2
Au marcat: Ilijoski 86 / Buga 38, Cr. Ionescu 45.
Oţelul – Astra Ploieşti 2-1
Au marcat: Pena 57 – pen., Inkango 90 / Fatai 51.
Petrolul – CS Turnu Severin 1-0
A marcat: Bokila 55.
Meciul FC Vaslui – U Cluj şi Pandurii – Steaua s-au jucat aseară.

Astăzi
CSMS Iaşi – Concordia Chiajna – ora 19 (Digisport 1)
Dinamo – Rapid – ora 21.30 (Digisport 1) – restanţă din etapa a 4-a.
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Dinamo,
surclasată în Bănie
Baschetbaliştii de la SCM Craiova s-au impus la scor

în faţa umbrei marii rivale din capitală
Echipa de baschet SCM Universitatea Craiova a înche-

iat spectaculos week-end-ul sportiv în Bănie, cu o victorie
categorică în faţa celei mai mari rivale, Dinamo Bucureşti,
scor 93-65 (32-24, 13-12, 22-11, 26-18), în etapa a 4-a a Ligii
Naţionale. A fost un joc fără istoric, dominat evident de
SCM, spre bucuria fanilor care au umplut Sala Sporturilor
„Ion Constantinescu”. Antrenorii Andelko Mandici şi Ma-
rius Toma au utilizat jucătorii: Petrişor (2p), Habus (8p),
LeVar Seals (20p), Orbeanu (12p), Miskovic (12p), dar pe
parcurs şi pe: Bureau (25p), Corneanu, Gavrilă (2p) şi Dju-
rasovic (6p). Oaspeţii, care au folosit o echipă compusă
doar din jucători români, au avut în Filip şi Mihai, cu câte
16 puncte, cei mai buni marcatori. SCM Craiova se află pe
locul 3 în clasament, cu 7 puncte şi sâmbătă vor evolua în
deplasare, contra unei alte echipe fără puncte precum Di-
namo, Farul Constanţa. Tot de un succes clar s-au bucurat
şi fetele de la SCM, câştigătoare pe teren propriu în faţa
unei alte echipe din Bucureşti, Rapid, scor 78-46 (9-9, 29-
11, 25-12, 15-14). Antrenorul Milan Nisic le-a folosit pe:
Prlja (9p), Mitov (8p), Cutaş (2p), Ninu (9p) şi Toma (11p),
dar pe parcurs şi pe: Borş (9p), Ceauşu (2p), Gavrilă (8p),
Barbu (3p), Guidry (11p), Niţă, Ionescu (6p). După 6 runde,
formaţia din Bănie ocupă locul 6, cu 9 puncte şi va evolua
sâmbătă în deplasare contra liderului Municipal Satu Mare.
Victorie au obţinut şi voleibaliştii craioveni de la SCM,
care s-au impus în minimum de seturi contra formaţiei „U”
Cluj, scor 3-0 (25-15, 25-21, 21-15). Antrenorul Dănuţ Pas-
cu, care s-a declarat mulţumit de seriozitatea cu care băieţii
săi au tratat jocul, i-a folosit pe: Bratosin, Dumitrache, Ro-
manescu, Vânătoru, Todor, Milotin şi Jovic pe post de
libero. După 3 runde disputate, SCM Craiova se află pe
locul secund în clasament, cu 8 puncte, la unul distanţă de

Liga a II-a, etapa a 8-a
Seria I: Sportul Studenţesc – Săgea-

ta Năvodari 4-1, FC Botoşani – Unirea
Slobozia 1-0, Rapid CFR Suceava –
ACS Buftea 0-0, Dunărea Galaţi – Di-
namo II 3-0, Delta Tulcea – CF Brăila 6-
0. Lider este Sportul cu 21 puncte, ur-
mat de Delta Tulcea şi CS Otopeni, am-
bele cu 15 puncte. Seria a II-a: FC Ma-
ramureş – FCM Târgu Mureş 1-1, FC
Bihor – FC Argeş 2-1, CS Mioveni –
Damila Măciuca 4-1, UTA Arad – CSM
Rm. Vâlcea 3-0, Unirea Alba Iulia – FC
Olt 1-1, Poli Timişoara – Luceafărul Ora-
dea 2-0. Corona Braşov a stat, deoarece
Voinţa Sibiu s-a retras. Pe primul loc este
Corona Braşov cu 17 puncte, urmată de
Damila Măciuca, la 3 puncte distanţă.

liderul Tomis Constanţa. Singura echipă a SCM care a
pierdut în week-end a fost cea femin ină de volei, care a
cedat  în deplasare, s or 0-3 (23-25, 17-25, 19-25) în faţa
liderului Şt iinţa Bacău. Dos  Santos, Vâlcu, Badea, Bobi,
Pereyra, Buz şi Pristavu ca libero, p lus Postea, Ilina şi
Smultea au fost jucătoarele folosite de Mircea Dudaş,
care a declarat: „Am ţinut pe alocuri pasul cu puternica
formaţie gazdă, sun t puţin dezamăgit că nu  am luat  mă-
car un punct , dar nu cu Bacăul ne batem noi pentru un
loc în play-off”. Florin grapă, an trenorul Ştiinţei, l-a lău-
dat pe omologul său : „ Craiova a jucat bine, pe teren
propriu va pune destule prob leme. Îl apreciez pe Mircea
Dudaş , anul t recut a salvat Piteştiul de la retrogradare,
acum face treabă bună la Craiova. E un ant renor tânăr,
care trebuie luat în  seamă”. După 3 meciuri, SCM are un
singur succes, 3 puncte şi ocupă poziţia a opta.

Clasament
1. FC Podari 12 10 0 2 41-12 30
2. Dunărea Calafat 12 9 2 1 46-13 29
3. Prometeu Craiova 12 9 0 3 44-11 27
4. CS Işalniţa 12 8 2 2 34-20 26
5. CSO Filiaşi 12 7 1 4 19-16 22
6. Progresul Segarcea 12 6 1 5 28-27 19
7. CSJ Ştiinţa 12 5 3 4 19-20 18
8. Avântul Pieleşti 13 4 1 7 28-29 16
9. Amarad. Melineşti 12 5 1 6 27-40 16
10. Şc. de Fotbal GP 12 3 4 5 30-34 13
11. Viitorul Cârcea 12 3 3 6 15-23 12
12. FC Leamna 12 4 0 8 22-32 12
13. Recolta Ostroveni 12 2 4 6 16-43 10
14. Dinamyk Craiova 12 3 0 9 22-44 9
15. Energia Craiova 12 1 1 10 11-39 4

Rezultate:
FC Podari – GP Craiova 8-0,

Dunărea Calafat – CSO Filiaşi 4-0,
Viitorul Cârcea – Prometeu Craiova
0-1, Amaradia Melineşti – CS
Işalniţa 4-5, Recolta Ostroveni –
Dinamyk Craiova 4-2, Unirea
Leamna – Progresul Segarcea 4-2,
Energia Craiova – Avântul Pieleşti 2-
5. CSJ Ştiinţa a stat.

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 13-a

În  etapa a 8-a, CS Apă Craiova a
reuşit s ă ob ţ ină primul punct  în
seria a IV-a a Lig ii a III-a, după re-
miza de s âmbătă, din  d isputa u lt i-
melor clasate, cu  CS Vlad imirescu,
scor 0-0, pe terenul fo rmaţiei ară-
dene. Antrenorul craioven ilor, Io-

Primul punct pentru Apă CraiovaLiga a III-a,
seria a IV-a nel Luţă, a folosit ech ipa: Surdu  –

Orban, Gheorghiţă, Chiriţă, Flo ri –
C. Niţă (62 O. Trăis taru), Dreşcă,
D. Stancu, Răduţ (31 Băia) – Căle
(85 Duicu), Cojocaru  (90 Duca). În
celelalte jocuri ale seriei s-au înre-
gist rat  rezu ltatele: Pandurii II Târ-
gu  Jiu – AFCM Reş iţa 3-0, Munci-
to rul Reşiţa – Jiul Rovinari 1-1, Fla-

căra Făget  –  Mineru l Motru 1-1,
Autocatania Carans ebeş – Mine-
ru l Mătăsari 1-0. Millenium Giar-
mata şi CSM Lugoj au  s tat . Lider
es te Flacăra Făget  cu  15 puncte,
ech ipă care va evolua pe arena „Ex-
tens iv” sâmbăta viitoare, de la  o ra
15, în  cadrul etapei a 9-a, cont ra
lanternei roşii, CS Apă Craiova.


