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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sunt trist, Popescule, am fost la
spital unde este internat directorul
nostru. Nu mai este nici o speranţă.
De mâine vine la sericiu.

Poetul Ioan
Es. Pop vine
la „Scriitori
la TRADEM”

actualitate / 3

administraţie / 5

Se desenează viitorul
Parlament

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

Arbitru lovit
cu sticla în cap

la un meci,
în Teasc

Compania Wizz-air
interesată de Aeroportul
din Craiova

În cadrul Zilelor Craiovei,

Idei frumoase şi
cumpărături ieftine,
pe esplanda TNC

Plante ornamentale, un set
de mobilier de grădină rustic,
din împletituri de nuiele şi, de
ce nu, un ghiveci de toamnă
delicios, preparat chiar într-o
gospodărie de ţară, ei bine pe
toate acestea le puteţi cumpăra
la preţuri mici. Singura condi-
ţie este să daţi o fugă pe espla-
nada Teatrului Naţional ”Marin
Sorescu”, unde se desfăşoară
astăzi ultima zi a bursei aface-
rilor sociale, care vă pune în
contact direct cu producătorii.

Datoriile sufocă Spitalul Filantropia
7 SO

CIA
L

pa
gi

na
Din cauza datoriilor foarte mari,  Spitalul Municipal Filan-

tropia din Craiova a fost în multe rânduri la un pas  să rămâ-
nă fără curent e le ctric, apă ş i căldură.  S-a ajuns în situaţia în
care  masa bolnavilor să f ie as igurată acum doar prin sponso-
rizări,  iar prea multe soluţii de  re dresare  e conomică nu se
întrevăd.  Restanţele totalizează în acest moment nu mai pu-
ţin de 9,3 milioane  de lei, în condiţiile în care bugetul lunar al
spitalului nu de păşe şte  1,7 milioane de  le i.  Prin urmare , toa-
te  încercările de a face economii s -au dovedit  a fi zadarnice.
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$1 EURO ...........................4,5757 ............. 45757
1 lirã sterlinã..........................5,6233.......................56233

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 23 octombrie - max: 21°C - min: 3°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,5051........35051
1 g AUR (preþ în lei).......194,3394......1943394

Cursul pieþei valutare din 23 octombrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Comisia Europeanã va declanºa procedura de
presuspendare a fondurilor pentru alte douã pro-
grame operaþionale sectoriale (POS) - Transport ºi
Competitivitate - urmând ca o înºtiinþare oficialã a
Bucureºtiului în acest sens sã fie fãcutã de comi-
sarul pentru Dezvoltare Regionalã, Johannes Hahn
(foto), în perioada urmãtoare, au declarat, pentru
„Gândul”, surse diplomatice. Motivul acestei de-
cizii, asupra cãreia autoritãþile române au fost aver-
tizate la începutul lui septembrie, sunt deficienþele
constatate în urma auditului, în special fraudele,
au precizat aceleaºi surse. În afarã de cele douã
programe, procedura de presuspendare a fost de-
clanºatã de Comisia Europeanã ºi în cazul Progra-
mului Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurse-
lor Umane, la începutul lunii august. Plãþile pentru
POS Transport ºi Competitivitate au fost întrerup-
te de la 1 iulie, procedura de presuspendare fiind
urmãtorul pas. Odatã pus în miºcare acest meca-
nism, autoritãþile de la Bucureºti sunt obligate ca

în termen de douã luni sã punã în aplicare reco-
mandãrile Comisiei Europene în privinþa remedierii
deficienþelor. Dacã acest lucru nu se întâmplã, fon-
durile sunt suspendate.

Declanºarea procedurii de presuspendare
vine cu doar o lunã înainte de Consiliul Euro-
pean în care se va discuta despre bugetul UE
pentru perioada 2014-2020 ºi pune România
într-o situaþie dificilã, în condiþiile în care marii
contributori cer ca banii europeni sã fie alocaþi
în funcþie de eficienþa cu care aceºtia sunt chel-
tuiþi de statele membre.

Pentru perioada 2007-2013, UE a alocat Ro-
mâniei fonduri structurale ºi de coeziune în va-
loare de 19,21 miliarde de euro. Pânã la data de
30 septembrie 2012, rata de absorbþie a acesto-
ra a fost de 9,7%, adicã 1,8 miliarde de euro.
Pentru POS Transport, în perioada 2007-2013,
UE a alocat României 4,56 miliarde de euro, rata
de absorbþie, la data de 30 septembrie, fiind de

6,46%, însemnând 295 de milioane de euro. Pentru
Competitivitate, alocãrile sunt de 2,55 miliarde de
euro, iar rata de absorbþie este de 6,76%, respectiv
172 de milioane de euro.
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Senatul îºi reduce

cheltuielile cu personalul
Preºedintele Senatului, Crin

Antonescu, a declarat, ieri, cã în
ºedinþa Biroului Permanent al
Senatului s-a discutat despre
reducerea cheltuielilor de persona-
lul în bugetul acestui for legislativ,
arãtând cã oricum Senatul este într-
o situaþie complicatã ºi cã „se face
tot ce se poate face”. „Am discutat
la ºedinþa Biroului Permanent al
Senatului. Sunt niºte reduceri care
privesc, în general, cheltuieli de
personal, cã din altã parte nu mai
aveau de unde sã reducã. Senatul a
avut oricum o reducere de 30% în
condiþiile astea”, a precizat
Antonescu, întrebat despre rectifica-
rea negativã a bugetului Senatului.
Întrebat dacã Senatul se va
descurca cu acest buget, Antonescu
a adãugat: „Senatul este oricum
într-o situaþie complicatã. De pildã,
de câteva sãptãmâni bune nu s-au
mai fãcut, practic, deplasãri externe,
pentru cã fondul s-a epuizat. Vom
face tot ce putem face”. El a spus cã
nu poate sã precizeze dacã o sã fie
daþi afarã oameni de la Senat.
Preºedintele PE, invitat

în Parlamentul României

pe 31 octombrie
Preºedintele Parlamentului

European, Martin Schulz, se va
adresa Parlamentului României pe
31 octombrie, reunit în ºedinþã
comunã, a anunþat, ieri, secretarul
Camerei Deputaþilor, Georgian Pop.
Pop a precizat cã, la invitaþia
preºedintelui Camerei, Valeriu
Zgonea, preºedintele PE, Martin
Schultz, a acceptat sã se adreseze
Parlamentului României în data de
31 octombrie. Pop a spus cã
parlamentarii se vor reuni la ora
10.00 în 31 octombrie, în ºedinþã
festivã, pentru a audia mesajul
preºedintelui PE. Zgonea anunþa,
sãptãmâna trecutã, cã merge la
Bruxelles ºi cã îl va invita pe
preºedintele Parlamentului Euro-
pean pentru a þine un discurs pe
politicã europeanã în cadrul
plenului reunit.

Parlamentul se va reuni astãzi,
la ora 10.00, pentru a decide asu-
pra componenþei Consiliului Na-
þional al Audiovizualului, Agenþiei
Naþionale de Reglementare în
Energie ºi a preºedintelui Comi-

Parlamentul numeºte azi reprezentanþii
în CNA, ANRE ºi CSA

Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, dupã ºedinþa USL,
cã liderii Uniunii vor participa la
campania electoralã indiferent
de funcþiile pe care le ocupã
instituþional, vicepremierul
Florin Gerogescu, ministrul de
Finanþe, urmând sã asigure non-
stop activitatea guvernamentalã
cât va fi el plecat. „Am discutat
despre programul de campanie
electoralã, la care vom participa
indiferent de funcþiile pe care le
ocupãm din punct de vedere
instituþional. (...) Important este
cã eu voi participa, bineînþeles,
la campanie, dar viceprim-

Ministrul Finanþelor va coordona
activitatea guvernamentalã pe timpul

campaniei electoralesiei de Supraveghere a Asigurã-
rilor, a precizat ieri secretarul Ca-
merei Deputaþilor, Georgian Pop.
Liderii grupurilor parlamentare au
negociat ieri componenþa Consi-
liului de Reglementare al ANRE,

preºedintele acestei insti-
tuþii urmând sã fie din par-
tea PNL, cei doi vicepre-
ºedinþi de la PSD, iar cei-
lalþi membri câte unul din
partea PDL, UNPR,
UDMR, PSD. În cazul
CNA sunt în discuþii ºase
locuri, câte unul din par-
tea PSD, PNL, PDL,
UDMR, Preºedinþie ºi Gu-
vern. Pentru funcþia de
preºedinte al CSA este pro-
pus Daniel Tudor (foto).

ministrul Florin Georgescu nu
candideazã ºi asigurã non-stop,
când sunt eu plecat, activitatea
guvernamentalã”, a spus Ponta.
El a menþionat cã Guvernul va
funcþiona în continuare, iar
ºedinþele se vor desfãºura
sãptãmânal. „În aceastã lunã
lucrurile vor funcþiona cum
trebuie. Important este ca
instituþiile sã funcþioneze”, a
spus Ponta, care a arãtat cã la
nivelul fiecãrui minister existã
cel puþin un secretar de stat
care a fost deja stabilit ºi care
va fi tot timpul în minister în
perioada de campanie electoralã.

Premierul Victor Ponta a þinut,
ieri, sã precizeze faptul cã procuro-
rul general ºi procurorul ºef al DNA
vor fi propuºi din rândul celor care
ºi-au depus candidaturile pentru
aceste funcþii, el fãcând referire la
„celebrul” banc a cãrui moralã este
cã trebuie sã-þi cumperi bilet pentru
a câºtiga. „Fac precizarea: nu poate
sã propunã (n.r. – ministrul Justiþiei)
decât dintre cei care ºi-au depus can-
didaturile, cã am vãzut cã unii cã tot
vor sã-i punã pe alþii care nu ºi-au
depus candidatura. Prima regulã ca
sã fii nominalizat e sã candidezi, ca
în faimosul banc - ca sã câºtigi tre-
buie sã-þi cumperi un bilet. Deci cei
care nu participã e foarte greu sã
câºtige sau mai bine zis imposibil”,
a spus Ponta. El a arãtat cã nu ºtie
pe cine va nominaliza ministrul Mona
Pivniceru la cele douã posturi, dar a
dat asigurãri cã va fi o procedurã
transparentã. „Nu ºtiu pe cine va no-
minaliza. Probabil cã mã va anuþa,
sã nu aflu din presã, lucru care e
absolut normal. Dar nu am nici o
sugestie de fãcut ºi mai transparent
decât candidatura, depunerea planu-

Procurorul general ºi ºeful DNA vor fi
dintre cei care au candidat

lui de management, interviu, dupã care
va fi o nouã audiere în CSM ºi - sem-
nãtura finalã îi apaþine preºedintelui Bã-
sescu - mai transparent decât atât e
chiar imposibil de gãsit o soluþie”, a
spus Ponta.

Pentru funcþia de procuror ge-
neral al Parchetului Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie (PICCJ) s-au în-
scris: magistratul militar Gheorghe
Cornescu, Elena Hach, Gheorghe
Moþa, Tiberiu Niþu, fost prim-ad-
junct al procurorului general al Ro-
mâniei, Codruþa Kovesi, Constan-
tin Sima, Viorica Stoica. Sima ºi
Stoica s-au înscris ºi pentru func-
þia de procuror-ºef al DNA. Pentru
ºefia DNA s-au înscris: Claudiu Du-
mitrescu, detaºat în funcþia de ºef
al Departamentul de Luptã Anti-
Fraudã (DLAF), Codruþa Kovesi,
detaºatã la Ministerul Afacerilor
Externe (MAE), Vasile Ioniþã, Ioan
Irimie ºi Paula Tãnase. Voci din sis-
temul judiciar susþin cã procuror
general al României va fi propus
Tiberiu Niþu, fost prim-adjunct al
Codruþei Kovesi, iar ºef la DNA
Claudiu Dumitrescu.

Un imens tricolor uman a fost plimbat duminicã prin Bucureºti. Îmbrã-
caþi în culorile naþionale, câteva sute de oameni s-au întâlnit în faþa Guver-
nului României ºi au pornit în marº spre Piaþa Operei. Mitingul a urmãrit
sensibilizarea clasei politice româneºti asupra problemei unirii României ºi
a Republicii Moldova ºi prezentarea unui „Pact pentru Basarabia”, care va
fi dat spre semnare tuturor candidaþilor la alegerile parlamentare din 9 de-
cembrie. Manifestaþia a fost organizatã de Platforma Civicã „Acþiunea 2012”.
Unioniºtii au propus spre asumare candidaþilor la alegerile parlamentare din
9 decembrie o serie de revendicãri, cum ar fi susþinerea prin discursuri
publice a necesitãþii unirii, sprijinirea companiilor din România ºi din Repu-
blica Moldova pentru extinderea activitãþii pe întreg spaþiul celor douã sta-
te, crearea unui departament pentru reintegrarea Republicii Moldova. Can-
didaþii semnatari ai Pactului pentru Basarabia vor fi promovaþi ºi recoman-
daþi alegãtorilor pe un site realizat special cu acest scop: www.pactbasara-
bia.ro. Potrivit organizatorilor, la marº au participat 3000 de oameni, însã
jandarmii au estimat prezenþa la 400 de participanþi.

Marº pentru Basarabia
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Programul de astãzi:

• Orele 9.00 – 22.00, esplanada Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”: „Bursa comunitarã de afaceri sociale Heineken”. Organiza-
tori: Primãria Craiova ºi Fundaþia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale;
• Orele 13.00 – 14.00, Filarmonica „Oltenia”: „Pori deschide

la Filarmonicã” – repetiþi la care poate asista publicul, în limita locurilor
disponibile. Organizatori: Primãria Craiova ºi Filarmonica „Oltenia”;
• Ora 16.00, Teatrul Liric „Elena Teodorini”: „A murit Bubi” –

Trupa de teatru „Cutezãtorii”. Organizatori: Primãria Craiova ºi Bibliote-
ca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”;
• Orele 17.00 – 19.00, Casa Bibescu: „Five O Clock” – Proiecþie

ºi fragmente de spectacol din opera caragialianã. Organizatori: Primãria
Craiova ºi D.J.S.T. Dolj;
• Ora 17.00, Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, Salonul

Medieval: Expoziþie de picturã – Ioana Nedelcu, artist plastic. Organi-
zatori: Primãria Craiova, Casa de Culturã „Traian Demetrescu” ºi Liceul
de Artã „Marin Sorescu”;
• Ora 17.00, Cartier Rovine: Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-

libri” – „Jocuri Magice”, animaþie stradalã. Organizatori: Primãria Craio-
va ºi Teatrul „Colibri”;
• Ora 19.00, Cartier Rovine: Concert extraordinar susþinut de

Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”. Organizatori: Primãria Craiova ºi
Ansamblul craiovean.

ZILELE CRAIOVEI
EDIÞIA A XVI-A

Ieri a fost prima zi în care
”Bursa comunitarã de afa-
ceri sociale Heineken” ºi-a
deschis standurile de prezenta-
re, pe esplanada teatrului. Ac-
þiunea face parte din programul
Zilelor Craiovei ºi se continuã
ºi astãzi, fiind organizatã de
Primãria Craiova, Camera de
Comerþ ºi Industrie Dolj, Aso-

ciaþia CRONO ºi Fundaþia pen-
tru Dezvoltarea Economiei So-
ciale. Scopul ei este sã-i împrie-
teneascã pe craioveni cu micii
producãtori care îºi fabricã
marfa acasã, în curte, în ate-
lier sau la masa din bucãtãrie,
dar care nu au posibilitãþi sã-ºi
pomoveze apoi produsele. ”La
aceastã bursã sunt prezente
mai multe ONG-uri pentru care
lucreazã persoane din catego-
riile defavorizate, cum ar fi co-
pii cu autism, persoane de et-
nie romã sau chiar producãtori
agricoli. De regulã, aceºtia fac
niºte lucruri foarte frumoase, pe
care le vând la niºte preþuri ief-
tine, dar nu au cine ºtie ce cum-
pãrãtori din cauza faptului cã
nu sunt mai deloc cunoscuþi”,
a declarat Nicolae Cuþã, direc-
torul Fundaþiei pentru Dezvol-
tarea Economiei Sociale.

Afacerile sociale,
o Cenuºãreasã a economiei

Chiar dacã nu au venit cu
obiectele propriu-zise, organi-
zatorii bursei ºi-au propus ca,
mai întâi, sã se prezinte publi-
cului craiovean. La standuri se
pot gãsi pliante cu ceea ce pro-
duce fiecare ONG, cu tot cu
preþurile ataºate. Organizatorii
spun cã, fiind vorba de produ-
cãtori, avantajul este cã îºi pot
vinde marfa mai ieftin. Un alt
scop al bursei, pe lângã cel de
popularizare a produselor în

Plante ornamentale, un set de mo-
bilier de grãdinã rustic, din împleti-
turi de nuiele ºi, de ce nu, un ghiveci
de toamnã delicios, preparat chiar
într-o gospodãrie de þarã, ei bine pe
toate acestea le puteþi cumpãra la

preþuri mici. Singura condiþie este sã
daþi o fugã pe esplanada Teatrului
Naþional ”Marin Sorescu”, unde se
desfãºoarã astãzi ultima zi a bursei
afacerilor sociale, care vã pune în
contact direct cu producãtorii.

Idei frumoase ºi cumpãrãturiIdei frumoase ºi cumpãrãturiIdei frumoase ºi cumpãrãturiIdei frumoase ºi cumpãrãturiIdei frumoase ºi cumpãrãturi
ieftine, pe esplanda TNCieftine, pe esplanda TNCieftine, pe esplanda TNCieftine, pe esplanda TNCieftine, pe esplanda TNC

În cadrul Zilelor Craiovei,

rândul cumpãrãtorilor, este ºi
acela de a face cunoscute afa-
cerile sociale pentru potenþialii
sponsori care ar dori sã spriji-
ne acest gen de acþiuni. ”Ca sã
putem sã ne desfãºurãm afa-
cerile avem nevoie ºi de sprijin
financiar.  Unul din scopurile
noastre este sã înfiinþãm un
mecanism sustenabil de finan-

þare a întreprinderilor sociale
din Craiova”, a mai spus Nico-
lae Cuþã.  Organizatorii recu-
nosc însã ºi faptul cã afacerile
sociale sunt slab reprezentate în
Bãnie ºi cã ele merg anevoios
ºi din cauzã cã nu se gãsesc so-
cietãþi sau grupuri mari de fir-
me care sã le ofere o mânã de
ajutor, aºa cum se întâmplã în
þãrile intens dezvoltate.

Conserve naturale,
preparate la þarã

La standurile de pe esplana-
dã puteþi comanda, spre exem-
plu, flori ornamentale de talie
mare. Plantele sunt sãdite ºi în-
grijite de copii cu autism, care

fac aceastã acþiune de grãdi-
nãrit ca ºi terapie ocupaþiona-
lã. Preþurile sunt mai mici com-
parativ cu cele din florãrii ºi, în
plus, banii dumneavoastrã merg
cãtre niºte persoane cu proble-
me de sãnãtate.De asemenea,
tot la standurile de pe esplana-
dã, puteþi intra în contact cu
producãtori agricoli care vã pot
vinde zarzavaturi proaspete
sau chiar conserve preparate în
gospodãria lor, fãrã conser-
vanþi. ”Noi putem sã facilitãm
ca un potenþial client sã ajungã
acasã la un producãtor agricol
pentru a-l cunoaºte ºi pentru a
vedea cum preparã conservele
înainte de a le cumpãra”, a pre-
cizat Daniela Birtu, directorul
Asociaþiei GAIA. Organizato-
rii spun cã, în felul acesta, se
încurajeazã comerþul de la þarã,
iar cumpãrãtorii se aleg cu o
marfã proaspãtã ºi sãnãtoasã.

Mobilier dce grãdinã,
confecþionat manual

Asociaþia Romilor Cãrãmi-
zari din Craiova este prezentã
cu materiale de construcþii ºi
obiecte de uz casnic, de ase-
menea la niºte preþuri mai mici
decât cele de pe piaþã. Oferta
cuprinde, în principal, cãrãmizi
fabricate manual din lut de ro-
mii de la Liºteava ºi arse apoi
în cuptoare. La standul asocia-
þiei, mai puteþi gãsi ºi mobilier
de grãdinã sau pentru decorat
în stil rustic un balcon sau chiar
teresa unui restautant. ”Toate
obiectele noastre sunt fãcute
manual, din nuiele, ºi încercãm
sã le promovãm pentru cã,
dupã pãrerea noastrã, sunt uni-
cate care au o frumuseþe natu-
ralã. La comandã, putem reali-
za orice obiect ne cere clien-
tul”, a declarat Ion Bâlteanu, directorul asociaþiei. Un mobi-

lier de grãdinã costã în jur de
300 de lei, dar pot fi comanda-
te ºi obiecte mici, cum ar fi co-
ºuri pentru pâine, panere pen-
tru pisici sau cãþei, rogojini sau
diverse tipuri de mese ºi scau-
ne, chiar fotolii ºi garduri.

Aniversãri pentru elevii
fãrã posibilitãþi

Asociaþia ONG Caffe vine
cu o altã provocare, de aceas-
tã datã în domeniul recreativ.
Potrivit directorului Mircea Co-
jocaru, asociaþia dispune de un
spaþiu, situat între Curtea de
Apel Craiova ºi Tribunalul Dolj,
iar acum cautã sprijin pentru
amenajarea unei clãdiri multi-
funcþionale. ”Ne-am propus ca
dimineaþa sã punem la dispozi-

þie spaþiul ca ºi o cafenea, iar
dupã-amiaza sã serveasca
ONG-urilor pentru diferite în-
tâlniri de lucru, evident cu titlu
gratuit. Cea mai importantã la-
turã va fi însã cea socialã, noi
gândindu-ne sã folosim acest
spaþiu pentru organizarea de
petreceri ºi aniversãri pentru
elevii fãrã posibilitãþi materia-
le”, a precizat directorul aso-
ciaþiei. Numele elevilor ar
urma sã fie luate dintr-o evi-
denþã de la ISJ Dolj, fãrã ca
aceºtia sã plãtgeascã nimic
pentru acest serviciu. Proiec-
tul are nevoie de bani pentru a
putea fi materializat, ONG
Cafee cãutând, prin interme-
diul acestei burse, un posibil
finanþator care ar dori sã spri-
jine afacerea socialã.
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Dragoº Doicu, în vârstã de 22
de ani, a trãit, duminicã, un ade-
vãrat coºmar. Arbitru de mai bine
de patru ani, tânãrul ne-a poves-
tit, ieri, de pe patul de spital, cum
a ajuns sã ia bãtaie pe terenul de
fotbal, de la un spectator care s-a
declarat nemulþumit de prestaþia
lui, deºi Dragoº a fost arbitru de
linie, aºa cã nu avea cum sã influ-
enþeze prea mult soarta meciului.

Incidentul s-a petrecut în co-
muna Teasc, unde s-a disputat,
duminicã, partida de fotbal dintre
Torentul Secui ºi A.S. Gherceºti,
din cadrul Ligii a VI-a judeþeanã.
Dupã cum ne-a explicat Gheorghe
Berceanu, observatorul Asocia-
þiei Judeþene de Fotbal (AJF) Dolj
la meciul respectiv, s-a ales ca loc de
desfãºurare terenul de la teasc întru-
cât cel al echipei Secui a fost sus-
pendat trei etape din cauza actelor
de huliganism ale suporterilor aces-
tei echipe. Din pãcate, ºi în deplasa-
re aceºtia s-au comportat la fel, înju-

Un tânãr de 22 de ani, din Craio-
va, este internat la Secþia de Neu-
rochirurgie a Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, dupã
ce, duminicã, a fost lovit în cap cu
o sticlã, la un meci din Liga a VI-a,
la care a fost arbitru de linie. Poli-
þiºtii au întocmit în cauzã dosar de

cercetare penalã pentru lovire ºi
alte violenþe ºi au identificat doi sus-
pecþi – doi bãrbaþi din comuna
Teasc – care urmeazã sã fie audiaþi.
Medicii spun cã tânãrul a avut no-
roc, pentru cã starea sa este bunã
acum, însã va mai rãmâne internat,
sub strictã supraveghere.

rând ºi ameninþând toatã partida. „Ce
sã vã spun. Am fost arbitru de linie
la partida de ieri (n.r.-duminicã) ºi de
la început unii dintre spectatori s-au
pus pe înjurat. M-au înjurat ºi pe
mine, ºi pe observator, ºi pe ceilalþi
arbitri. La un moment dat, cam prin

minutul 85, dupã ce oaspeþii au
dat golul de 3 – 2, vreo doi bãr-
baþi, bãuþi ºi cu sticle de bere în
mânã, s-au dus întâi la oserva-
tor, l-au lovit, apoi au venit la
mine. ªtiu cã unul dintre ei mi-a
dat cu sticla în cap, am ridicat
mânã sã mã apãr, dar m-a lovit
în dreptul ochiului stâng, dupã
care nu mai ºtiu nimic, pentru
cã am leºinat. Cred cã m-au mai
lovit o datã, pentru cã mã doare
foarte tare ºi partea dreaptã a
capului. De când sunt eu arbi-
tru, n-am pãþit aºa ceva...”, ne-a
povestit, ieri, de pe patul de spi-
tal, Dragoº Doicu.

Cel care a chemat ambulanþa
în momentul când l-a vãzut pe

tânãr zãcând la pãmânt a fost obser-
vatorul meciului, Gheorghe Bercea-
nu: „Este incredibil ce s-a petrecut
acolo. M-au înjurat ºi m-au amenin-
þat pe mine tot meciul, au sãrit sã mã
batã, apoi l-au lovit pe copilul ãsta în
cap. Când l-am vãzut la pãmânt, cã

nu mai miºca, am sunat pe 112, i-am
fãcut respiraþie, apoi a venit ambu-
lanþa ºi l-a adus aici (n.r.- Spitalul de
Urgenþã Craiova). Acum aflu cã are
ceva cheaguri de sânge la cap. Nu
se poate aºa ceva! O sã depunem ºi
plângere la poliþie, pentru cã deja am
discutat cu ei”. Medicul neurochi-
rurg Alexandru Cameniþã ne-a decla-
rat, ieri, cã tânãrul a trecut pe lângã
moarte. S-a ales în urma loviturii cu
leziuni cerebrale însã, din fericire, se
pare cã nu va fi nevoie de o inter-
venþie chirurgicalã. „Starea sa este
bunã acum, însã pe tomografie apar
mici sângerãri pe creier. Primeºte tra-
tament adecvat ºi va mai rãmâne in-
ternat, sub supraveghere, însã poa-
te avea necazuri pe viitor. Tocmai de
aceea i-am recomandat sã renunþe la
arbitraj, pentru cã va avea anumite
restricþii, mai ales în privinþa efortu-
lui fizic. Vreau sã subliniez cã nu este
normal sã se întâmple aºa ceva. Cel
care l-a lovit trebuia sã se gândeas-
cã la faptul cã putea fi copilul sãu în
situaþia asta...”, a precizat dr. Alexan-

dru Cameniþã.
Reprezentanþii Inspectoratului de

Poliþie al Judeþului Dolj spun cã a fost
întocmit un dosar penal în acest caz,
deocamdatã cercetãrile fiind fãcute
sub aspectul comiterii infracþiunii de
lovire ºi alte violenþe. Tânãrul agre-
sat va trebui sã-ºi scoatã ºi un cetifi-
cat medico-legal, în funcþie de nu-
mãrul zilelor de îngrijiri medicale ne-
cesare pentru vindecare, încadrarea
faptei putând fi schimbatã. Au fost
identificaþi ºi doi suspecþi, Marin Mi-
tru, de 42 de ani ºi Marin Anunþa, de
43 de ani, ambii din comuna Teasc.
„În urma cercetãrilor efectuate, au
fost identificaþi doi bãrbaþi, de 42, res-
pectiv 43 de ani, ambii din comuna
Teasc, aceºtia fiind suspectaþi de lo-
virea arbitrului. Suspecþii urmeazã sã
fie audiaþi, în baza probelor strânse
urmând sã fie propusã soluþia prin
parchetul competent cu soluþionarea
faptei”, a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni au fost anunþaþi prin 112,
duminicã, în jurul orei 11.30, cã mai multe per-
soane au intrat în locuinþa lui Leontin Dobre, de
47 de ani, din satul Puþuri, comuna Castranova,
de unde au sustras o ladã metalicã în care se afla
o armã de vânãtoare cu alice ºi suma de 5.500 lei.
Întrucât soþia lui Dobre, Maria, i-a vãzut pe mem-
brii grupului urcând într-un autoturism marca
Volkswagen, ºi le-a oferit poliþiºtilor toate deta-
liile pe care ºi le-a amintit, oamenii legii au „dat
alarma” în toate localitãþile învecinate ºi în spe-
cial în cele aflate pe drumul cãtre Craiova, astfel
cã s-a reuºit depistarea în trafic a autoturismului
cu pricina. Poliþiºtii i-au identificat, stabilind cã
la volanul maºinii era Alis Miclescu, de 19 ani,
ceilalþi ocupanþi fiind Daniel Serdaru, de 31 de
ani, Elvis Miclescu, de 32 de ani, Elena Crudu,
de 34 de ani, Filanda Trancã, de 42 de ani ºi
Dulina Serdaru, de 45 ani, toþi din Craiova. „Din
cercetãrile efectuate de poliþiºti a rezultat faptul
cã suspecþii, sub pretextul cã doresc sã cumpere
un porc de la familia pãrþii vãtãmate, au intrat în
gospodãrie ºi s-au împãrþit în douã grupuri. Fãrã

ca soþia pãrþii vãtãmate sã-ºi dea seama, în timp
ce unii se arãtau foarte interesaþi de porci ºi chiar
negociau preþul de vânzare, alþii au intrat în casã
ºi au sustras o cutie metalicã fixatã în pardoseala
camerei, în care se afla arma de vânãtoare cu
alice calibru 16 mm, fãrã muniþie, suma de 5.500
lei ºi alte bunuri. Poliþiºtii au recuperat arma, pe
numele celor în cauzã fiind întocmite acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi penale sub aspec-
tul comiterii infracþiunilor de furt calificat ºi ne-
respectarea regimului armelor ºi muniþiilor”, a
declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj. Duminicã au
fost reþinuþi pentru 24 de ore toþi cei ºase romi,
iar ieri au fost prezentaþi Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, cu propunere de arestare
preventivã. Dupã cum au mai precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj, procurorii au decis ca Elena Cru-
du ºi Dulina Serdaru sã fie prezentate Judecãto-
riei Craiova, care le-a emis mandate de arestare
preventivã pentru 29 de zile, în timp ce restul
suspecþilor sunt cercetaþi în stare de libertate.

CARMEN ZUICAN

ªase persoane de etnie romã, „cunoºtin-
þe” mai vechi de-ale poliþiºtilor doljeni, au

fost reþinute, duminicã, dupã ce au furat din
casa unui doljean o ladã în care acesta avea o
armã de vânãtoare, pe care o deþinea legal, ºi
5.500 lei. Hoþii s-au oprit pe câmp, au spart
încuietoarea, au luat bunurile din ladã, însã
n-au mai apucat sã scape de ele, fiind prinºi
în trafic ºi duºi direct la poliþie. Cei ºase au

fost prezentaþi Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, care a formulat

propunere de arestare preventivã doar
pentru douã dintre femeile din grup.

Medicul ortoped Dan Nelu Anuºca, de 55 de
ani, de la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, arestat preventiv sãptãmâna trecutã
pentru luare de mitã, rãmâne dupã gratii. Jude-
cãtorii Curþii de Apel Craiova i-au respins, ieri
dupã-amiazã, ca nefondat, recursul pe care îl

declarase împotriva mãsurii arestãrii preventi-
ve. Reamintim cã doctorul Anuºca, medic or-
toped la Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, dar ºi profesor în cadrul Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie (UMF) Craiova, a fost
arestat preventiv pentru o perioadã de 20 de
zile, miercurea trecutã, pentru luare de mitã în
formã continuatã. Cu o zi înainte, acesta fuse-
se prins în flagrant de poliþiºtii anticorupþie ºi
procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj în timp ce primea 1.200 de lei de la sora
unei paciente internate la Secþia de Ortopedie
a unitãþii medicale. Potrivit anchetatorilor, me-
dicul îi ceruse pacientei 2.000 de lei pentru efec-

tuarea unei operaþii de care acesta avea nevoie,
femeia îi dãduse 800 de lei, sumã consideratã
prea micã de medic, astfel cã pacienta ºi sora ei
au hotãrât sã-l denunþe, în sarcina sa fiind reþi-
nute douã fapte de luare de mitã.

CARMEN ZUICAN

Când nu sunt invadate de gropi ºi gropiþe,
strãzile din Craiova ascund capcane ºi mai rele.
Gurile de canal care nu mai au capace sunt o
pacoste ºi mai mare pentru ºoferii care circulã
frecvent pe aterele oraºului. Un astfel de inci-
dent s-a petrecut ieri-dimineaþã, la intersecþia
strãzilor ”General Dragalina” ºi ”Arieº”, unde,
pe timpul nopþii, a mai zburat un capac. O ma-
ºinã care a trecut prin zonã ºi-a avariat una
dintre roþi chiar în momentul în care a trecut pe
acolo. Patrula de Poliþie care a sosit la faþa
locului a constatat cã distrugerea apãrutã la
autoturism a fost cauzatã de faptul cã, în noap-
tea de duminicã spre luni, capacul ce acope-
rea canalul din mijlocul intersecþiei fusese fu-
rat. Reprezentanþii Primãriei Craiova au decla-

rat cã, în cursul zilei, capacul a fost înlocuit,
însã nu au putut preciza ce se va întâmpla cu
paguba suferitã de ºofer. (L.Moþîrliche)

Strãzile din Craiova, drumuri ”minate” pentru ºoferi
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WizzAir este una dintre
aceste companii din partea cã-
reia deja au venit pe aeroport
mai multe audituri, reprezentan-
þii companiei exprimându-ºi dis-
poziþia de a purta discuþii mai
aplicate în vederea semnãrii
unui contract. “Ne apropiem de
finalul construirii celor douã
terminale de pe Aeroportul
Craiova, unul de sosiri, altul de
plecãri, ºi  a turnului înalt de

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a anunþat ieri în cadrul unei confe-
rinþe de presã, cã s-au purtat discuþii cu mai
multe companii low-cost care ar putea pleca ºi
de pe Aeroportul Craiova, în urmãtoarea pe-
rioadã se va semna un contract cu WizzAir.
ªeful administraþiei publice judeþene a vorbit
despre finalizarea lucrãrilor de pe Aeroportul
Internaþional Craiova, moment din care se va
începe atragerea companiilor low-cost. Potrivit
acestuita, pânã acum s-au purtat discuþii cu mai
multe companii în vederea stabilirii unor locaþii
spre care plecarea sã se facã din Craiova.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

cinci etaje. Putem spune cã am
realizat cu bani puþini ce mulþi
nu se aºteptau. În urmãtoarele
douã sãptãmâni vom fi gata cu
ceea ce ne-am propus sã fa-
cem pe aeroport ºi aºteptãm
sã-l dãm în folosinþã. Din mo-
mentul în care va fi deschis
vom putea sã trecem la mo-
mentul doi, acela de atragere a
altor companii care sã opereze
pe aeroport. În acest moment

suntem în discuþii, aºa cum am
mai fost de-a lungul timpului, cu
multe dintre companiile de low-
cost din România pe care am
dorit sã le aducem la Craiova.
Dupã unele ne-am dus chiar ºi
în strãinãtate pentru a putea sta
de vorbã cu ei. Una dintre
aceste companii – Wizz-air –
este dispusã sã aibã o discuþie
cu noi. De aceea, de o perioa-
dã de timp mai multe comisii de
auditale acestei companii s-au
fãcut pe aeroportul din Craio-
va, au fãcut verificãri, ne-au
cerut documente ºi unele mo-
dificãri ºi în acest moment pu-
tem spune cã am îndeplinit toa-
te cerinþele. Cred cã în sãptã-
mânile urmãtoare vom semna
un contract cu firma WizzAir.
Ne dorim sã se întâmple cât
mai repede, pentru ca în acest
fel sã avem noi destinaþii des-
chise, cu siguranþã câteva lo-
curi în care oltenii se gãsesc
mai pregnant – Spania, Germa-
nia, Italia, Anglia. Probabil cã
vom cere ca aceste curse sã
fie dezvoltate”, a declarat Ion

Prioteasa.

Unele zboruri
ar putea
fi subvenþionate

Preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj a mai anunþat ieri
cã  Aeroportul Craiova a fã-
cut cerere cãtre Uniunea Eu-
ropeanã de subvenþionare a
curselor suplimentare ce ar
urma sã plece de pe Aeropor-
tul Internaþional Craiova, de-
oarece în condiþiile actuale
existã posibilitatea ca societã-
þile de pe aeroport sã nu poatã

sã îºi plãteascã taxele. “Tre-
buie sã vã spunem cã aºa cum
Aeroportul din Cluj a trimis o
cerere la Comisia Europeanã
pentru a putea subvenþiona
unele zboruri ºi destinaþii, acest
lucru l-am fãcut ºi noi. Au fost
douã aeroporturi din România
care s-au adresat Comisiei
Europene, ca în condiþiile în
care dorim destinaþii noi ºi
companiile strãine nu vin sã
opereze, pentru cã este crizã
ºi este un cost foarte ridicat, o
autoritate publicã, respectiv
Consiliul Judeþean, sã poatã sã
vinã alãturi de companie ºi sã-
i subvenþioneze o parte din ta-
xele care trebuie sã fie plãti-
te. Aici ne îndreptãm cãtre o
finalitate, întrucât ultimele do-
cumente pe care le-am primit
ºi pe care o sã le facem publi-
ce în sãptãmânile urmãtoare,
ne spun cã ne apropiem de un
rãspuns pozitiv ºi în felul aces-
ta am putea sã gãsim niºte

destinaþii aºa cum ne-am dorit
noi ºi sã putem sã acordãm ºi
un ajutor acestor firme. În opi-
nia noastrã, este un lucru pe
care îl transmitem de fiecare
datã, sunt parteneri cu care
pornim la drum, nu-i lãsãm sã
intre în colaps ºi încercãm sã
fim alãturi de ei ºi la bine ºi la
rãu. Ne dorim ca pe viitor ceea
ce am realizat pe aeroportul
din Craiova sã fie întregit. Aº-
teptãm finalul la proiectul nos-
tru depus, în valoare de 20 de
milioane de euro, care care ar
însemna încã o asfaltare a pis-
tei ºi o prelungire a platformei,
adicã infrastructura de miºca-
re. Dacã aceste lucruri nu vor
fi fãcute pe bani europeni,
deºi asta ne dorim, vom vedea
ce vom face pentru cã vrem
sã spunem în curând cã nu mai
avem nimic de lucru la aero-
port”, a declarat Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj.

Doljul a primit 1350000 de lei de la Guvern

În urma rectificãrii bugetare, Guvernul a suplimentat sumele defal-
cate din taxa pe valoare adãugatã (TVA) cu 11,9 milioane de lei, suma
totalã ajungând astfel, pentru tot anul, la 2,03 miliarde de lei, potrivit
datelor fãcute publice de cãtre reprezentanþii Ministerului Finanþelor
Publice (MFP). Doljul se aflã pe locul trei în topul judeþelor cu cele
mai mari sume alocate. Astfel, vor ajunge aici 1.350.000 lei. Din aceastã
sumã, pentru învãþãmântul special ºi pentru centrele judeþele de resur-
se ºi de asistenþã educaþionalã din Dolj suma de 1.084.000 lei.

“Încã nu ne-am gândit unde o sã distribuim acesti bani care au venit
în judeþul Dolj în urma unor fundamentãri fãcute de cãtre Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice. Luna viitoare vom avea o analizã ºi
mai detaliatã, pentru cã ne aºteptãm ca sãptãmâna aceasta sã mai fie
o rectificare de buget. Important este cã trebuie sã dãm aceºti bani în
timp util în aºa fel încât comunitãþile sã îi poatã folosi. Dacã îi dãm la
sfârºitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, pânã ajung banii
în trezorerie ºi se îndeplinesc toate cerinþele, vine sfârºitul anului ºi
atunci degeaba îi mai dãm cã nu mai pot fi folosiþi”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Principalele blocuri politic e –
USL şi ARD – îşi cristalizează în
aceste zile listele de candidaţi pen-
tru alegerile parlamentare din 9
decembrie a.c. Conţinutul acestor
liste, deşi, în mare, cunoscut, la
nivelul fiecărui judeţ, va fi adus la
cunoştinţa alegătorilor în primul
rând de mass-media, dar şi de fie-
care candidat în parte, în cadrul
întâlnirilor pe care le va avea cu
cei de la care solicită votul. Până
aici nimic deosebit faţă de campa-
niile electorale precedente. Actua-
lul sistem electoral, de fapt cel in-
stituit prin Legea 35/2008, deşi
îndelung contestat de aproape toate
partidele parlamentare, pentru că
nu promovează scrutinul uninomi-
nal pur, a fost în cele din urmă...
menţinut. Deşi votul uninominal cu
compensare naţională, prin siste-

MIRCEA CANŢĂR
mul „ruletă”, s-a dovedit o baza-
conie fără asemănare, putând de-
veni parlamentari şi unii candidaţi
veniţi de pe locurile doi sau trei, şi
pierde jinduitul statut cel plasat pe
locul întâi. Potrivit legii, alegerea
unui deputat sau a unui senator
într-un colegiu parlamentar prin
scrutin uninominal este posibilă
doar în situaţia în care un candi-
dat obţine votul majorităţii alegă-
torilor prezenţi la urne. Ceea ce nu
este uşor de atins. Legiuitorul ţi-
nând seama de acest lucru, a fost
nevoit să găsească noi modalităţi
de ocupare a locurilor parlamen-
tare vacantate. Şi astfel s-a ajuns
la a doua rundă de repartizare a
mandatelor şi apoi la cea de-a tre-
ia rundă. A doua etapă de reparti-
zare a mandatelor parlamentare,
atât pentru senatori, cât şi pentru

deputaţi, are loc la nivelul circum-
scripţiei electorale, care coincide
cu judeţul, respectiv municipiul
Bucureşti. Pentru asta se calculea-
ză un coeficient electoral, pe baza
căruia vor fi atribuite mandatele de
senator şi deputat, pe baza numă-
rului de voturi obţinute de partidul
respectiv. Aceste voturi, acordate
iniţial unei persoane, se contabili-
zează în zestrea partidului politic,
cum spuneam. La acest nivel, re-
partizarea mandatelor ţine seama
de reprezentarea proporţională a
partidelor politice.  Aici sistemul
sc rutinului unipersonal intră în
contradicţie cu opusul său – re-
prezentarea proporţională -  ceea
ce denaturează şi caracterul mixt
al reprezentării proporţionale. Pen-
tru a ne afla pe poziţiile reprezen-
tării proporţionale, ar f i trebuit

prevăzut în lege că un număr de
mandate se obţin prin scrutin uni-
nominal, iar un alt număr prin scru-
tin proporţional. Ceea ce avem noi,
şi este atipic, n-are nici o legătură
cu cele trei sisteme electorale cla-
sice. În aceste condiţii, este cu ne-
putinţă ca, de pildă, în Dolj, pe lân-
gă candidaţii USL – daţi ca favoriţi
în sondaje – să nu apară ca parla-
mentari şi reprezentanţi ai ARD sau
PP-DD, în afara colegiilor unino-
minale în care aceştia se impun cu
peste 50% şi unde sunt declaraţi
„de drept” câştigători. Pe seama
actualului sistem electoral s-a vor-
bit mult, fără a se mai putea aduce
corecţiile necesare, fiindcă atunci
când USL-ul a încercat promova-
rea „uninominalului pur”, CCR a
respins legea, invocând între altele
exigenţe ale Comisiei Europene pen-

tru Democraţie prin Drept (Comi-
sia de la Veneţia). Dincolo de toate
criteriile, unele poate serioase, avute
în vedere la validarea unui candi-
dat, premergător alegerilor, unul sin-
gur nu poate fi garantat: deplina fi-
delitate faţă de alegători. Sistarea tra-
seismului, blocarea „patinatorilor”
politici, care fac sărituri pe pielea
însângerată a celor care, totuşi, se
încumetă să vină la vot, rămâne
un deziderat. S-ar fi impus măcar
depunerea „unui angajament mo-
ral” la fiecare filială judeţeană, de
cei care intră în campania electo-
rală. Şi asta mai ales pentru obse-
daţii de politică, fără a-i înţelege
rigorile şi limitele, apţi să schim-
be, prin vesele tumbe ideologice,
doar sensul votului popular, indi-
ferent de câmpul în care se gă-
sesc, la prima tentaţie.

Se desenează viitorul Parlament

PDL Dolj a emis un comunicat
de presă în care anunţă că fostul
primar al comunei Braloştiţa a de-
pus  o pângere penală împotriva
actualului viceprimar Dan Marin şi
a secretarului Mircea Popescu pen-
tru comiterea infracţiunilor de fals

Fostul primar al comunei Braloştiţa îi acuză
pe viceprimar şi secretar de fals şi uz de fals

Am mai spus şi cu altă ocazie că fostul primar
al comunei Braloştiţa, Amza Dumitru, acceptă
greu înfrângerea suferită în alegerile locale. Şi
pentru că nu mai are altceva de făcut, şomer
fiind, s-a pus pe făcut reclamaţii. A început cu
viceprimarul Dan Marin şi secretarul Primăriei
Braloştiţa, Mircea Popescu, pe care îi acuză că
au falsificat datele unei hotărâri ale Consiliului

Local. Este rolul instanţei să decidă dacă acuza-
ţiile sunt adevărate sau nu, dar până atunci or-
ganele abilitate ale statului ar trebui să îl tragă
la răspundere şi pe Amza Dumitru petru ilegali-
tăţile comise în timpul mandatului de primar. Iar
dacă instituţiile statului nu se autosesizează poa-
te că actuala conducere a Primăriei Braloştiţa
va face o plângere în acest sens.

intelectual şi uz de fals. Mai exact,
cei doi sunt acuzaţi că au modifi-
cat conţinutul hotărârii de consiliu
local privind înfiinţarea SC UTIL-
GOSPOD SRL.  ”În şedinţa CL
Braloştiţa din 31 august 2012, pri-
marul comunei a prezentat proiec-

tul de hotărâre privind înfiinţarea
SC UTILGOSPOD SRL, având ca
unic asociat CL Braloştiţa şi do-
meniul principal de activitate - lu-
crări de construcţii a clădirilor re-
zidenţiale şi nerezidenţiale. În con-
ţinutul procesului-verbal al şedin-
ţei, secretarul Popescu Mircea a
consemnat aspecte nereale din tim-
pul dezbaterilor şi a omis cu ştiin-
ţă să menţioneze susţinerea consi-
lierului PDL potrivit căreia dacă se
va prelua Serviciul Public de Ali-
mentare c u Apă este nevoie de
votul a două treimi din numărul
total al consilierilor în funcţie, res-
pectiv 9 voturi „pentru”, aşa cum
prevede art.45, alin3, din Legea
215/2001 (hotărârile privind patri-
moniul se adoptă cu votul a două
treimi din numărul total al consi-
lierilor locali în funcţie). Secreta-
rul Popescu Mircea a comis şi in-
fracţiunea de abuz în serviciu con-
tra intereselor publice acordând
aviz de legalitate acestei hotărâri
care a fost votată de numai 7 con-
silieri. Mai mult, deşi în cadrul şedin-
ţei CL din 31.08.2012 nu s-a dis-
cutat actul constitutiv al noii socie-
tăţi şi nici distribuirea capitalului so-
cial, toate aceste aspecte au fost
consemnate ulterior in H.CL nr.6/
31.08.2012.  În consecinţă, H.CL
nr.6/31.08.2012, este falsă, deşi a
primit avizul de legalitate din partea
Prefecturii Dolj, în condiţiile în care
juristul instituţiei fusese înştiinţat
asupra acestor aspecte. În şedinţa
CL nu s-a discutat despre patrimo-

niul noii societăţi şi nici despre pre-
darea-primirea activului şi pasivu-
lui Serviciului Public de Alimentare
cu Apă către noua societate pe baza
bilanţului c ontabil încheiat la
31.08.2012 şi în raport cu rezulta-
tul inventarierii patr imoniului.
Aceasta hotărâre urmează sa fie
atacată de către consilierul PDL
Amza Dumitru şi în contencios-
administrativ”, se arată în comuni-
catul celor de la PDL Dolj.

”Nu s-a încălcat legea
în nici un fel”

Primarul c omunei Braloş tiţa,
Ioan Sârbu, a declarat că numai
instanţa de judecată poate decide
dacaă a fost sau nu încălcată lea-
gea, şi nu Amza Dumitru: ”Fostul
primar, Amza Dumitru,  având
timp la dispoziţie nu ştie probabil
ce să facă şi s-a apucat de depus
reclamaţii. Nu s-a încălcat legea în
nici un fel, dar dacă a făcut o plân-
gere în acest sens atunci va trebui
să stabilească instanţa acest lucru.
Noi avem votul Consiliului Local
Braloştiţa şi viza de legalitate pri-
mită de la Prefectura Dolj. Am în-
ţeles că va ataca la instanţa de con-
tencios-administrativ hotărârea.
Este dreptul lui. Dar nu ne putem
lua după ce spune dumnealui. Nu-

mai instanţa de judecată poate să
ne spună dacă am greşit sau nu”.
Viceprimarul Dan Marin respinge
orice acuzaţie, şi spune că lui Amza
Dumitru îi este teamă că îi vor ră-
mâne fără serviciu neamurile an-
gajate pe la Serviciul de alimentare
cu apă: ”Acţiunea fostului primar
Amza Dumitru nu este una altruis-
tă. Îi este teamă că odată rearanja-
te lucrurile la nivel de comună vor
rămâne fără serviciu unii oameni
angajaţi doar pe criterii de rude-
nie. Dar eu vă spun că aşa gân-
deau ei. Noi nu ne-am gândit de-
cât cum să eficientizăm instituţiile
subordonate Consiliului Local Bra-
loştiţa. Nu am modificat nici o
hotărâre a Consiliului Local Bra-
loştiţa, dar deasemenea Amza Du-
mitru are experinţă la astfel de lu-
cruri, pentru că a făcut astfel de
lucruri în mandatul dumnealui de
primar”, a declarat viceprimarul
comunei Braloştiţa, Dan Marin.

Amza Dumitru a încălcat legea de
nenumărate ori în mandatul de pri-
mar, şi ar trebui să dea explicaţii pen-
tru asta. Un exemplu în acest sens
este schimbarea proiectului tehnic de
introducere a apei în comuna Bra-
loştiţa şi schimbarea locului iniţial al
puţului de alimentare cu apă.

MARIN TURCITU
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Cel mai vechi spital din Craiova se con-
fruntã cu o situaþie de-a dreptul disperatã,
iar reprezentanþilor unitãþii sanitare nu le rã-
mâne decât sã spere cã vor gãsi înþelegere
din partea furnizorilor de medicamente ºi
materiale sanitare. Dificultãþi existã ºi în plata

arieratelor faþã de furnizorii de energie ºi
utilitãþi. Toate acestea au fãcut ca datoria
spitalului sã capete proporþii, de la an la an,
ºi sã ajungã la un total greu de imaginat pen-
tru o unitate sanitarã de categoria a patra:
nu mai puþin de 9,3 milioane de lei. Ca ºi
cum n-ar fi fost de ajuns, tocmai ca urmare
a clasificãrii slabe pe scara nivelului de com-
petenþe, ºi fondurile alocate anul acesta spi-
talului au fost mai mici decât cele de anul
trecut, chiar dacã nici în 2011 situaþia finan-
ciarã nu a fost deloc una bunã.

Spitalul pierde în fiecare lunã bani
Noua conducere a spitalului, instalatã în

vara acestui an, încearcã sã gãseascã so-

luþii pentru a repune unitatea sanitarã pe
linia de plutire din punct de vedere finan-
ciar. Demersul este însã unul foarte greu
de dus la bun sfârºit din moment ce spita-
lul iese în fiecare lunã în pierdere din con-
tractul cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate.

Aproximativ 400.000 de lei este
suma pe care unitatea sanitarã
trebuie sã o acopere lunar. Cal-
culul este unul destul de simplu.
În timp ce spitalul oferã servicii
medicale în valoare de 2,1 mili-
oane de lei, suma pe care o pri-
meºte din partea Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj
nu depãºeºte 1,7 milioane de lei.
În mare parte aceastã situaþie
este creatã de clasarea slabã a
spitalului doar în categoria a pa-
tra, fapt ce nu-i permite sã pri-
meascã o sumã mai mare de bani
din partea CAS Dolj.

„Aproape 25% din banii pe care am pu-
tea sã-i facem pe contract cu Casa de Asi-
gurãri de Sãnãtate noi îi
pierdem din cauza gra-
dului. Suntem în catego-
ria a patra ºi nu putem
primi mai mulþi bani din
cauza acestui fapt. Am
închis achiziþiile, nu mai
cumpãrãm nimic pentru
cã nu mai avem bani. Ne
descurcãm cum putem”,
a precizat dr. Olguþa Ali-
ce Gavrilã, managerul
Spitalului Municipal Fi-
lantropia din Craiova.

Masa bolnavilor asiguratã
din sponsorizãri

În mai multe rânduri furnizorii medicamen-
te ºi de utilitãþi au avertizat cã nu vor mai
aproviziona unitatea sanitarã dacã sumele de
bani datorate nu le vor fi achitate. Asta în
condiþiile în care Spitalul Filantropia are da-
torii neplãtite de doi, în unele cazuri chiar de
trei ani. Cea mai mare parte a restanþelor
figureazã cãtre furnizorii de medicamente ºi

materiale sanitare. Constrânºi de situaþie re-
prezentanþii spitalului au fost nevoiþi sã ape-
leze la sponsorizãri pentru a le putea asigura
masa bolnavilor internaþi. „În momentul de
faþã masa bolnavilor este asiguratã prin spon-
sorizãri. Ne-am dus la fiecare firmã ºi i-am
rugat sã ne facã sponsorizãri. Unii ne-au adus
ulei, alþii cartofi, ceapã. De trei sãptãmâni noi
aºa funcþionãm. Medicamente au venit tot
pe sponsorizãri ºi mai avem ºi din stocul nos-
tru”, a mai spus managerul Spitalului Muni-
cipal Filantropia din Craiova.

 Nu este însã prima datã când spitalul
are probleme din cauza datoriilor. În ultimii
ani directorii care s-au aflat la conducerea
unitãþii sanitare au încercat sã implemen-
teze tot felul de  strategii salvatoare. La un
moment dat, spre exemplu, pentru a face
economii, medicii au fost trimiºi acasã câte
o zi pe sãptãmânã fãrã a plãtiþi. O altã
mãsurã care a stârnit la vremea respecti-
vã proteste a fost aceea de a introduce o
taxã pentru vizitatori, dar ºi pentru anumi-
te servicii medicale oferite pacienþilor.

RADU ILICEANU

Din cauza datoriilor foarte mari, Spitalul Municipal Filantropia din
Craiova a fost în multe rânduri la un pas sã rãmânã fãrã curent elec-
tric, apã ºi cãldurã. S-a ajuns în situaþia în care masa bolnavilor sã fie
asiguratã acum doar prin sponsorizãri, iar prea multe soluþii de re-
dresare economicã nu se întrevãd. Restanþele totalizeazã în acest mo-
ment nu mai puþin de 9,3 milioane de lei, în condiþiile în care bugetul
lunar al spitalului nu depãºeºte 1,7 milioane de lei. Prin urmare, toate
încercãrile de a face economii s-au dovedit a fi zadarnice.

Datoriile sufocã Spitalul FilantropiaDatoriile sufocã Spitalul FilantropiaDatoriile sufocã Spitalul FilantropiaDatoriile sufocã Spitalul FilantropiaDatoriile sufocã Spitalul Filantropia

Potrivit programului aniver-
sãrii Regelui Mihai I, postat pe

site-ul Familiei Regale a
României, Regele va primi

titlul de Doctor Honoris Causa
al Academiei de Studii Econo-
mice (ASE) din Bucureºti,
într-o ceremonie ce va avea
loc la sediul instituþiei, astãzi,
de la ora 12.00. La ceremonie,
Regele Mihai va fi reprezentat
de principesa moºtenitoare
Margareta ºi de principele
Radu. În aceeaºi zi, va fi
lansat volumul “Maºinile
Regelui”, apãrut la Curtea
Veche Publishing, în cadrul
unui eveniment organizat de la
ora 17.00, la parterul centrului
comercial Afi Cotroceni. Cu
acest prilej, publicul se va
putea întâlni cu Regina Ana,
principesa Margareta, princi-
pele Radu ºi principele Nico-
lae. Volumul “Maºinile Rege-
lui”, scris de principele Radu
al României, sãrbãtoreºte o
pasiune de peste opt decenii a

Regelui Mihai I al României -
automobilul. Cu numeroase
imagini inedite din arhiva
personalã a Casei Regale,
însoþite de explicaþii ce depã-
ºesc simplele detalii tehnice ºi
pãtrund în viaþa membrilor
Familiei Regale, “Maºinile
Regelui” este un volum de
colecþie ºi un deliciu pentru
cunoscãtori. Cartea-album
prezintã automobilele de
epocã pe care Regele Mihai
le-a condus de-a lungul
timpului, dar ºi pasiunea sa
pentru avioane.

“Emblema de Onoare”
Evenimentele dedicate

aniversãrii Regelui Mihai vor
continua mâine, cu o ceremo-
nie de decorare organizatã la
Palatul Elisabeta din Bucureºti.
Cu acest prilej, Regele Mihai I
ºi principesa moºtenitoare vor
decora o serie de personalitãþi
din România ºi din Europa. La
evenimentul care va avea loc
în Sala Regilor a Palatului
Elisabeta, de la orele 10.15,

11.00 ºi 11.45, vor participa ºi
principele Radu ºi principele
Nicolae. Tot mâine, Regele
Mihai I va fi decorat cu
“Emblema de Onoare” de
cãtre ministrul Apãrãrii Naþio-
nale. Ceremonia va avea loc
de la ora 15.00, în Sala Regilor
a Palatului Elisabeta, fiind
desfãºuratã cu ocazia zilei de
naºtere a Regelui Mihai I, dar
ºi cu ocazia Zilei Armatei. La
manifestare vor fi prezenþi
principesa Margareta, princi-
pele Radu ºi principele Nico-
lae. Inaugurarea “Pieþii
Regelui” este un alt eveniment
care marcheazã aniversarea
Regelui Mihai I, fiind organizat
chiar în ziua în care regele
împlineºte 91 de ani, 25
octombrie, de la ora 11.00, de
Primãria Municipiului Bucu-
reºti. La ceremonia inaugurãrii
“Pieþei Regelui”, aflatã la
intersecþia ºoselei Kiseleff cu
strada arhitect Ion Mincu, vor
lua parte Regele Mihai I,
principesa Margareta, principe-
le Radu ºi principele Nicolae.

Regele Mihai I va împlini, pe 25 oc-
tombrie, 91 de ani, aniversarea sa fiind
marcatã printr-o serie de evenimente
desfãºurate în luna octombrie, între

acestea numãrându-se ceremonii de pri-
mire ºi acordare de decoraþii, un con-
cert de galã la Ateneu ºi inaugurarea
“Pieþei Regelui” în Capitalã.

Aniversarea Regelui Mihai: decoraþii, un concert
de galã ºi inaugurarea “Pieþei Regelui” în Capitalã
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În cadrul Conferinþei se
desfãºoarã Gala Competiþiei
„ªcoala de 7 stele - Bunã
Guvernare în ªcoalã cu
Concursul Standardelor de
Participare”, competiþie
derulatã în perioada 1-25
octombrie, ca parte integrantã
a activitãþii de diseminare ºi
informare asupra conceptelor,
metodologiei dezvoltate ºi a
rezultatelor proiectului Stan-
darde de Participare pentru
Cetãþenie Activã. Vor fi
recunoscute ºi promovate
public bunele practici de
auto-evaluare ºi promovare a
participãrii populaþiei ºcolare
la luarea deciziilor în unitãþile
de învãþãmânt. Prin introdu-
cerea unor abordãri inovative
de asigurare a sustenabilitãþii
bunei guvernãri în ºcoalã se
anunþã pregãtirea proiectului
strategic de aplicare la nivel
naþional a metodologiei
standardelor de participare
pentru cetãþenie activã.

20 de unitãþi
de învãþãmânt
partenere

Asociaþia Regionalã pentru
Dezvoltare Ruralã, beneficiarã

„Standarde de participare ºi cetãþenie„Standarde de participare ºi cetãþenie„Standarde de participare ºi cetãþenie„Standarde de participare ºi cetãþenie„Standarde de participare ºi cetãþenie
activã pentru bunã guvernare în ºcoalã”activã pentru bunã guvernare în ºcoalã”activã pentru bunã guvernare în ºcoalã”activã pentru bunã guvernare în ºcoalã”activã pentru bunã guvernare în ºcoalã”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Asociaþia Regionalã pentru Dez-
 voltare Ruralã (ARDR) ºi Mi-

nisterul Educaþiei, Cercetãrii Tinere-
tului ºi Sportului (MECTS) organizea-
zã joi, 25 octombrie 2012, între orele

12.00-17.00, în Amfiteatrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj din Cra-
iova, Conferinþa regionalã „Standar-
de de participare ºi cetãþenie activã
pentru bunã guvernare în ºcoalã”.

a proiectului „Standarde de
Participare pentru Cetãþenie
Activã” ID POS DRU /17/
1.1/G/31986, va anunþa în
cadrul Conferinþei regionale
încheierea cu succes a proiec-
tului Standarde de Participa-
re pentru Cetãþenie Activã,
care a urmãrit dezvoltarea ºi
testarea standardelor de
participare pentru cetãþenie
activã ca metodologie de auto-
evaluare, monitorizare ºi
stimulare a participãrii elevilor
la guvernarea ºcolarã în cele
20 de unitãþi de învãþãmânt
partenere, din cele cinci judeþe
ale regiunii Oltenia, regiune ce
reprezintã aria de implementa-
re a proiectului: Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”
Craiova, ªcoala Dãbuleni,
ªcoala Ghindeni, G.S.I.
Melineºti (Dolj); ªcoala
Generalã Albeni, Colegiul
Naþional „George Coºbuc”
Motru, G.S.I. „Constantin
Brâncuºi” Peºtiºani, Colegiul
Comercial „Virgil Madgearu”
Târgu Jiu, (Gorj); ªcoala
Braniºtea, Colegiul Naþional
„Decebal” Drobeta Turnu
Severin, ªcoala cu clasele I-
VIII „Pamfil ªeicaru” Orºova,

Liceul „Gheorghe-Ionescu
ªiºeºti” ªiºeºti (Mehedinþi);
Liceul Teoretic „Petre Pan-
drea” Balº, ªcoala cu clasele
I-VIII Grojdibodu, Colegiul
Naþional „Radu Greceanu”
Slatina, Liceul Vitomireºti
(Olt); ªcoala Buneºti, ªcoala
cu clasele I-VIII „Nicolae
Bãlcescu” Drãgãºani, Liceul
Teoretic Lãdeºti, Colegiul
Economic Râmnicu-Vâlcea
(Vâlcea).

Auto-evaluarea
participãrii
la luarea deciziilor

În cadrul activitãþilor de
testare a standardelor au fost
desfãºurate în toate cele 20 de
unitãþi de învãþãmânt partene-
re audieri publice cu tema:
„Auto-evaluarea participãrii la
luarea deciziilor pentru bunã

guvernare în ºcoalã prin
aplicarea standardelor de
participare pentru cetãþenie
activã”. Audierile au fost
organizate de Grupurile pentru
Bunã Guvernare din ºcoli, la
evenimente au participat
reprezentanþi ai mai multor
instituþii de învãþãmânt ºi
culturã din judeþele de referin-
þã, directori, cadre didactice,
consilieri în domeniul educa-
þiei, elevi, pãrinþi, reprezentanþi
ai Inspectoratelor ªcolare,
reprezentanþi ai unor ONG-uri
de tineret, autoritãþi publice
locale, agenþi economici,
parteneri media ºi alþi factori
interesaþi.

Valori comune
Audierile publice tematice

au intervenit în cadrul proiec-

tului ca metodã oportunã de
legitimare a procesului de
auto-evaluare ºi adoptare a
standardelor de participare în
ºcoli, ca urmare a analizei
rezultatelor cercetãrii relizate
prin anchetã de opinie privitor
la percepþiile elevilor ºi ale
cadrelor didactice faþã de
participarea „cetãþenilor”
ºcolii la guvernarea acesteia.
Sprijinite prin campanii de
informare ºi publicitate la nivel

local ºi judeþean, audierile
publice au constat în prezen-
tãri publice de motivaþii ºi
depoziþii în favoarea identifi-
cãrii nevoilor de participare a
elevilor la luarea deciziilor în
ºcoalã, prin intermediul
argumentelor propuse de cãtre
Grupurile pentru Bunã Guver-
nare în ªcoalã din instituþiile
de învãþãmânt partenere.
Depoziþiile susþinute de
martori au reprezentat pledoa-

rii pentru adoptarea a douã
dintre cele ºapte standarde de
participare a elevilor la luarea
deciziilor în ºcoalã (Valori
comune, Structuri, Strategii,
Sisteme, Personal al ºcolii,
Cunoºtinþe ºi informaþii,
Leadership): un standard ai
cãrui indicatori sunt atinºi în
mare parte într-un domeniu în
care s-a înregistrat progres,
respectiv un standard de
adoptat pe termen lung, spre
care se tinde, prin abordarea
cât mai multor indicatori.

Cartele Bunei
Guvernãri
în ªcoalã

Pe întreaga duratã de
aplicare a standardelor,
precum ºi în suþinerea activitã-
þilor educative urmãtoare,
Grupurile pentru Bunã Guver-
nare în ªcoalã beneficiazã de
asistenþã ºi consiliere din
partea echipei de experþi
naþionali ºi internaþionali, în
vederea facilitãrii proceselor
de adoptare a standardelor de
participare în ºcoli. În conti-
nuarea selectãrii standardelor
de participare în ºcoli ºi a
evaluãrii acestora conform
metodologiei dezvoltate, în
lunile iulie, august si septem-
brie 2012, au fost elaborate
Cartele Bunei Guvernãri în
ªcoalã, precum ºi planificãrile
strategice, planuri de acþiune
ºi de activitãþi, ce vor sta la
baza ºi în justificarea moduri-
lor ºi dimensiunilor de partici-
pare la procesele de luare a
deciziilor în cele 20 de unitãþi
de învãþãmânt partenere.

Proiectul „Standarde de Participare pentru Cetãþe-
nie Activã” este co-finanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor Umane, ºi este implementat de Asociaþia Regionalã
pentru Dezvoltare Ruralã (ARDR) în parteneriat cu Mi-
nisterul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
(MECTS), Universitatea din Craiova, Agenþia Naþionalã
pentru Tineret (Marea Britanie) ºi Consiliul Judeþean Nor-
folk (Marea Britanie).
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Premiaţi la Festivalul
Teatrelor de Păpuşi
şi Marionete „Puck”

Teatrul pentru Copii
şi Tineret „Colibri” din
Craiova s-a întors, re-
cent, de la Festivalul
Internaţional al Teatre-
lor de Păpuşi şi Mario-
nete „Puck”, organizat
la Cluj-Napoca, cu două
premii pentru spectaco-
lul „Inimă de piatră”,
în regia lui Cristian Pe-
pino ş i sc enografia

Cristinei Pepino. Este vorba despre Diploma de interpreta-
re a rolului principal pentru Oana Stancu şi Premiul pentru
calitatea muzicală a spectacolului, meritul revenindu-i com-
pozitorului Dan Bălan, dar şi interpreţilor partiturilor muzi-
cale (actorii Oana Stancu, Rodica Prisăcaru, Mugur Pri-
săcaru, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea, Alis
Ianoş şi regretatul Mihai Brumă-Uzeanu) şi operatorului
de sunet Costi Bîrţan. Cea de-a XI-a ediţie a festivalului
s-a desfăşurat în perioada 15-19 octombrie şi a reunit 20
de trupe de păpuşari din România, dar şi din Ungaria, Olanda
şi Marea Britanie.

„Retrospective” – expoziţie de
pictură a elevei Ioana Nedelcu

Sub egida Primăriei şi Con-
siliului Local Craiova, Casa de
Cultură „Traian Demetrescu” şi
Liceul de Artă „Marin Sorescu”
organizează astăzi vernisajul ex-
poziţiei de pictură cu genericul
„Retrospective”, cuprinzând lu-
crări realizate de Ioana Victo-
ria Nedelcu. În vârstă de nu-
mai 10 ani, în prezent elevă în
clasa a V-a la Liceul de Ară cra-
iovean, unde studiază vioara,
mica artistă a expus de mai
multe ori şi a fost recompensa-
tă cu premii şi diplome pentru
talentul său atât în domeniul cre-
aţiei plastice, cât şi pentru in-
terpretare instrumentală. Toto-
dată, este pasionată de lectură

şi badminton. Expoziţia „Retrospective” se înscrie în pro-
gramul celei de-a XVI-a ediţii a Zilelor Craiovei (22-28
octombrie) şi se deschide la ora 17.00, în Salonul Medie-
val al Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, curator fiind
muzeograful George Crăciunoiu.

Istorie şi aventură
în „Shogun” – astăzi,
la Biblioteca Judeţeană

Ecranizare reuşită a roma-
nului cu acelaşi titlu al lui Ja-
mes Clavell, filmul „Sho-
gun” (prima parte) poate fi
vizionat astăzi, începând cu
ora 17.30, la Secţia audio-
video a Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”.
Producţie a anului 1980, în
regia lui Jerry London, după
un scenariu semnat de James
Clavell ş i Eric  Bercovici,
„Shogun” îl are în rolul prin-
cipal pe Richard Chamberlain.
Lungmetrajul prezintă călăto-
ria căpitanului Blackthorn că-
tre Japonia, la începutul ani-
lor 1600, în încercarea de a
scăpa de urmărirea spaniolă.
Japonia, societate feudală cu
o importantă prezenţă portu-

gheză, se află aproape de finalul dificilei responsabilităţi de
a-şi găsi un Shogun, lider care, aflat la comanda regelui, ar
urma sa preia conducerea teritoriului. Partea a doua a filmu-
lui va rula marţea viitoare, de la aceeaşi oră.

Invitatul lunii octombrie la „Scrii-
tori la TRADEM” – proiect cultural
iniţiat în anul 2010 şi susţinut de Casa
de Cultură „Traian Demetrescu” a

Universitatea din Craiova va
organiza pe data de 31 octom-
brie, între orele 8.00 şi 16.00, la
Sala Albas tră,  evenimentul
International Study Day, desfă-
şurat în colaborare cu German
Ac ademic  Exchange Service
(DAAD), CampusFrance, British
Council şi Fulbright Commissi-
on. Cu acest prilej vor fi prezen-
tate oportunităţile pentru obţine-
rea burselor de studiu în străină-
tate, puse la dispoziţie studenţilor
români prin intermediul acestor

Spectac olul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din
Craiova „Unde-i revolverul?”, de Gábor Görgey, în regia
şi scenografia lui Mircea Cornişteanu, pe muzica lui Nicu
Alifantis, va participa la Festivalul de Teatru Contempo-
ran „draMA” organizat de Teatrul „Tomcsa Sándor” din
Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita. Reprezentaţia va avea
loc joi, 25 octombrie, şi îi va scoate la rampă pe actorii
Sorin Leoveanu, Valer Dellakeza, Angel Rababoc, Marian
Politic şi George Albert Costea. „Festivalul îşi doreşte să
asigure spaţiul şi pos ibilitatea pentru cele două culturi
teatrale bogate în tradiţii şi inovaţii (teatrul contemporan
românesc şi cel maghiar), pentru a accentua apartenenţa
lor la un limbaj universal teatral. Această întâlnire promo-
vează cu succes posibilele colaborări şi interferenţe între
cele două culturi teatrale”, spun organizatorii.

Cu prilejul Zilelor Craiovei,
Filarmonica „Oltenia” invită
publicul să îi treacă pragul pen-
tru a participa gratuit, în limita
locurilor disponibile, la repeti-
ţiile orchestrei simfonice, con-
dusă de dirijorul Alexandru Io-
sub. Craiovenii sunt aşteptaţi
pe parcursul a trei zile – as-
tăzi, mâine, 24 octombrie, şi
joi, 25 octombrie, între orele
13.00 şi 14.00 –, prilej cu care
vor putea audia pagini de referinţă din creaţia „Triadei
de Aur” a clasicismului vienez: Ludwig van Beethoven –

Poetul Ioan Es. Pop vine
l a  „Scriitori la TRADEM”

municipiului Craiova – este poe-
tul Ioan Es. Pop. Acesta va sus-
ţine joi 25 octombrie, de la ora
16.00, conferinţa „Lumi fără ie-
şire şi unelte de dormit” şi va re-
cita din poezia sa.

Ioan Es. Pop s-a născut la 27
martie 1958, în Vărai, Maramu-
reş. În 1983 a absolvit Facultatea
de Filologie a Universităţii din Baia
Mare. Până în 1989 a fost profe-
sor de Limba şi literatura română
în localitatea Ieud, judeţul Mara-
mureş.  Din 1990 a luc rat în
Buc ureş ti, la public aţii precum
Luceafărul, Cotidianul, Zig-Zag,

PRO TV Magazin, Ziarul de Dumi-
nică, Descoperă. Actualmente este
angajat al Editurii „Paralela 45”.

A publicat, între altele, volumele

„Ieudul fără ieşire” (Editura „Cartea
Românească”, 1994) – Premiul pen-
tru debut al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia şi din Republic a Moldova;
„Pantelimon 113 bis” (Editura „Car-
tea Românească”, 1999) – Premiul
Academiei Române, Premiul USR,
Premiul pentru Poezie al Oraşului
Bucureşti; „Petrecere de pietoni” (Edi-
tura „Paralela 45”, 2003) – Premiul
USR şi Premiul Asociaţiei Scriitorilor
Profesionişti din România; „Unelte de
dormit” (Editura „Cartea Româneas-
că”, 2011) – Premiul „Cartea de Poe-
zie a Anului 2011”, oferit de Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă din
Bucureşti, Premiul Radio România
Cultural pentru poezie, Premiul „Pri-
măvara Poeţilor” oferit de Uniunea
Scriitorilor din Republica Moldova.

Oportunităţile pentru obţinerea burselor de studiu
în străinătate, prezentate la Universitate

organisme internaţionale.
Sunt invitaţi să participe atât
tineri de la Universitatea din
Craiova, cât şi elevi de liceu
din Dolj şi zona Olteniei, pre-
cum şi cadre didactice sau
alte persoane interesate să
studieze în afara ţării. Des-
chiderea oficială a eveni-
mentului va avea loc la ora
10.00, în prezenţa condu-
cerii Universităţii craiovene,
a organizatorilor şi repre-
zentanţilor studenţilor.

Naţionalul craiovean participă
la Festivalul de Teatru Contemporan „draMA”

„Porţi deschise la Filarmonică”
Uvertura „Die Weihe
des Hauses” („Inau-
gurarea casei”), op.
124; Wolfgang Ama-
deus Mozart – Con-
certul nr. 1 în Sol ma-
jor pentru flaut şi or-
chestră,  K. 313; Jo-
seph Haydn – Simfo-
nia nr. 104 în Re ma-
jor, „Cimpoiul”. In-
formaţii suplimentare

despre proiectul „Porţi deschide la Filarmonică” pu-
teţi obţine la numărul de telefon 0351.418.112.



ªTIRI

ªTIRI

10 / cuvântul libertãþii marþi, 23 octombrie 2012
externe

COMENTAR IU

Cea de-a treia confruntare tele-
vizatã între candidaþii la preziden-
þialele americane, de astã-noapte,
a fost consacratã politicii externe,
o temã pe care republicanul Mitt
Romney a încercat sã-ºi apropie
decisiv avantajul. Oficial, temele
anunþate pentru dezbaterea mode-
ratã de Bob Schieffer, erau: rolul
SUA în lume, rãzboiul din Afga-
nistan ºi relaþiile cu Pakistanul,
„schimbãrile” din Orientul Apropiat
ºi noua faþã a terorismului. Relaþii-

Romney-Obama: Ultima dezbatereRomney-Obama: Ultima dezbatereRomney-Obama: Ultima dezbatereRomney-Obama: Ultima dezbatereRomney-Obama: Ultima dezbatere
le cu China. Subiecte fierbinþi aºa-
dar: Libia, Iran, Afganistan. Pre-
cedatã de ºtirea unor negocieri di-
recte ale Iranului cu SUA, în pri-
vinþa programului nu7clear, publi-
catã sâmbãtã de „New York Ti-
mes”, dezminþitã imediat de Wa-
shington, dezbaterea a fost gãzdui-
tã de Universitatea din Boca Raton
(Florida, sud-vest), într-un moment
în care, potrivit sondajelor, Obama
ºi Romney se aflã „umãr la umãr”.
Barack Obama ratase prima presta-

þie, dar ºi-o adjudecase pe a doua,
de acum o sãptãmânã. Politica ex-
ternã, spre deosebire de economie,
nu este consideratã drept un factor
decisiv în opþiunea electoratului
american, cu excepþia unor situaþii
grave, cum a fost cea din 1980, cu
criza ostaticilor din Iran, care l-a
costat pe Jimmy Carter obþinerea
unui nou mandat. În schimb, Geor-
ge W. Bush, în 2004, a profitat din
plin de desfãºurarea rãzboiului din
Irak. Obama a spus cã-ºi va þine
promisiunea fãcutã în privinþa re-
tragerii din Iran, a angajamentului
unei tranziþii în Afganistan, conco-
mitent cu continuarea destructurã-
rii Al-Qaeda. Exprimându-se pe un
ton ironic, în cursul unui dineu de
galã, de joi searã, la care a partici-
pat ºi adversarul sãu, Obama evo-
case în legãturã cu dezbaterea de
azi-noapte: „Eu vã spun sfârºitul, l-
am lichidat pe bin Laden”. Ucide-
rea ºefului Al-Qaeda, în mai 2011,
a neutralizat reproºurile clasice ale
opoziþiei republicane ºi democrate
privind slãbiciunile presupuse în
materie de securitate. Azi-noapte,
Obama a jucat pentru el, într-un

mod cât mai spontan: în calitate de
comandant ºef al armatei, a ordo-
nat raidul privind capturarea lui bin
Laden ºi loviturile dronelor ameri-
cane contra imamului yemenit An-
war al-Aulaqi, suspectat de aparte-
nenþã la o nebuloasã extremistã. „În
politica externã, eu fac ceea ce
spun” a lansat Mitt Romney, candi-
datul republican reproºând gestiu-
nea asupra atacului contra consu-
latului american din Benghazi, un-
ghiul preferat de atac la adresa di-
plomaþiei SUA. În problema irania-
nã, nu s-a sfiit sã afirme cã „Iranul
este, de patru ani, foarte apropiat
de o bombã nuclearã”. Alte acuze
împotriva lui Obama au vizat „aban-
donarea” Israelului, inacþiunea din
Siria, evoluþiile violente din „primã-
vara arabã”. Gândul celor doi con-
tracandidaþi se îndrepta deja spre
ultimele zile de campanie electora-
lã, Barack Obama având în agendã
vizitarea Floridei, Ohio, Colorado,
Nevada ºi Illinois, teritorii cu un
potenþial decisiv, în care Obama
deþine un avantaj faþã de adversarul
sãu, în pofida egalitãþii aproape per-
fecte din sondajele de opinie.

Bãrbaþi înarmaþi ºi cu faþa
acoperitã cu cagule, care se
declarã susþinãtori ai fostului
premier libanez Saad Hariri,
erau prezenþi ieri dimineaþa în
cartiere sunnite din Beirut,
unde au blocat strãzi. Ulte-
rior, militarii veniþi sã deblo-
cheze un drum cãtre Tariq al-
Jdide au fost întâmpinaþi cu
tiruri de armã din partea
persoanelor înarmate. Ieri
dimineaþa, pe strada Qasqas,
la sensul giratoriu Cola ºi la
poalele Mazraa, în apropiere
de cartierul Tariq al-Jdide, un
fief al Curentului Viitorului,
un bloc condus de cãtre Saad
Hariri, bãrbaþi înarmaþi cu
puºti de tip Kalaºnikov ºi faþa
acoperitã cu cagule nu

Proteste violente la Beirut

Comisia Europeanã va propu-
ne, anul viitor, înfiinþarea unei
agenþii comune pentru a sprijini
sau închide bãncile care se con-
fruntã cu probleme, a anunþat ieri
Michel Barnier, comisarul euro-
pean pentru Piaþã Internã ºi Ser-
vicii, transmite Reuters. Liderii eu-
ropeni vor finaliza pânã la sfârºi-
tul anului acordul privind super-
vizarea bancarã comunã în zona
euro, a cãrei implementare va
urma în 2013 ºi 2014, a explicat
Barnier. Apoi, vor continua planu-
rile privind înfiinþarea unui orga-
nism care se va ocupa de bãncile
care se confruntã cu probleme,

UE va înfiinþa o agenþie
pentru bãncile care se
confruntã cu probleme

pentru ca instituþiile de creditare,
ºi nu contribuabilii, sã rezolve pro-
blemele care apar în sectorul fi-
nanciar. „Al doilea stadiu este o
propunere pentru o agenþie euro-
peanã cu atribuþii de dizolvare, în
2013”, a anunþat Barnier, adãu-
gând cã aceastã instituþie va cola-
bora semnificativ cu autoritãþile
naþionale. În opinia comisarului
european, „dacã avem o supervi-
zare unificatã, atunci avem nevo-
ie, în final, de o autoritate euro-
peanã cu atribuþii de dizolvare, care
va trebui sã aibã responsabilitatea
legalã deoarece dizolvarea este o
problemã diferitã de supervizare”.

permiteau vehiculelor sã
treacã, blocând strada cu
gunoaie, pietre ºi bucãþi de
metal. „Nimic nu va mai fi ca
înainte. Vom merge la Ahmad
Hariri (liderul Curentului
Viitorului) pentru ca sã îi
spunem cã nu vom mai
accepta sã rãmânem margina-
lizaþi”, a declarat unul dintre
ei. Deºi premierul Najib
Mikati este un etnic sunnit, la
fel ca mai mulþi dintre mi-
niºtri, majoritatea acestei
comunitãþi îl susþine pe Saad
Hariri ºi considerã cã actualul
Guvern este controlat de
cãtre adversarii cei mai de
temut din cadrul puternicului
partid ºiit Hezbollah, aliat cu
Damascul ºi Teheranul.

Cu numai douã sãptãmâni înaintea alegerilor
prezidenþiale din SUA, sondajele de opinie nu
indicã un câºtigãtor cert, încât se discutã posi-
bilitatea repetãrii scenariului din 2000, cu ale-
gerea lui George W. Bush sau chiar un scena-
riu fãrã precedent, ca republicanul Mitt Rom-
ney sã devinã preºedinte ºi democratul Joe Bi-
den sã fie reconfirmat ca vicepreºedinte. În sis-
temul electoral american, preºedintele nu este
ales prin sufragiu universal direct, ci de cãtre
un colegiu electoral de 538 de mari electori,
desemnaþi de fiecare stat. Numãrul marilor elec-
tori ai fiecãrui stat depinde de ponderea demo-
graficã, dar fiecare are dreptul la minimum 3
mari electori, numãr deloc proporþional cu po-
pulaþia, ceea ce creazã decalaje între votul po-
pular ºi compoziþia colegiului electoral. În 2000,
democratul Al Gore a câºtigat scrutinul popu-
lar, cu o jumãtate de milion de voturi în plus
faþã de George W. Bush la nivel naþional. Dar
pierzând în statul Florida, pe o hotãrâre a Curþii
Supreme de Justiþie, care a refuzat renumãra-
rea voturilor, el s-a recunoscut învins. Avându-
se în vedere sondajele de opinie privind intenþii-
le de vot în statele pivot, unde electoratul osci-
leazã de la un scrutin la altul între democraþi ºi
republicani, nu este deloc exclus ca în acest an

soarta scrutinului sã se joace într-un singur stat,
precum Florida sau Ohio, spre exemple. Existã
chiar posibilitatea, cvasiteoreticã, momentan, ca
Barack Obama ºi Mitt Romney sã fie la perfec-
tã egalitate, cu câte 298 de mari electori fieca-
re. O proiecþie a cotidianului „New York Ti-
mes”, printre altele, menþioneazã cã o victorie
a lui Mitt Romney în Florida, Ohio ºi Carolina
de Mord, ºi a lui Barack Obama în statele pivoz
Wisconsin, Colorado ºi Virginia, ar încurca te-
ribil lucrurile. În acest caz, câºtigãtorul ar fi
desemnat prin vot de Camera Reprezentanþilor,
unde republicanii trebuie sã-ºi menþinã majori-
tatea dupã alegerile din 6 noiembrie, ºi atunci
Romney ar deveni preºedinte. Dar vicepre-
ºedintele sãu ar fi desemnat de Senat, unde
democraþii sunt majoritari. ªi dacã rãmân ºi
dupã alegeri, Joe Biden s-ar impune în faþa
lui Paul Ryan, colistierul „ticketului” repu-
blican. Aceastã ipotezã aritmeticã nu poate
fi exclusã definitiv, dar este puþin probabil
sã se apropie de speþa Bush-Gore. În cele
din urmã, probabilitatea ca votul popular ºi
votul colegiului electoral sã meargã în ace-
eaºi direcþie ºi o repetare a situaþiei din 2000,
cu litigii ºi reproºuri reciproce, ar pune sub
semnul îndoielii rezultatul alegerilor. Cu 12

ani în urmã, bãtãlia juridicã angajatã în Florida
de cele douã câmpuri a durat pânã la mijlocul
lunii decembrie, când Curtea Supremã a SUA a
stopat renumãrarea voturilor, consacrând vic-
toria lui Bush. Conflictul a lãsat urme adânci în
clasa politicã americanã ºi a contribuit la tensi-
unile dintre republicani ºi democraþi la nivelul
fiecãrui stat federal. Într-un context economic
nefavorabil, prefigurându-se totuºi dezacorduri
între Congres ºi Casa Albã, privind bugetul fe-
deral, o asemenea problemã ar mai lipsi. Cu toate
acestea, atât echipa de campanie a lui Obama,
cât ºi a lui Romney, ºi-au recrutat avocaþi pre-
gãtiþi pentru orice litigiu post-electoral.

Spectrul alegerilor din 2000 planeazã asupra prezidenþialelor americane

Dat afarã din partid
pentru cã s-a opus
mãsurilor de austeritate

Prim-ministrul grec, Antonis
Samaras, a anunþat cã un deputat
din partidul sãu de centru-dreapta
ce ºi-a exprimat opoziþia faþã de
noile mãsuri de austeritate nu mai
face parte din grupul parlamentar
ºi a cerut ca el sã fie, de aseme-
nea, dat afarã din partid, infor-
meazã Associated Press. Într-un
interviu acordat ziarului duminical
„Real News”, parlamentarul Noii
Democraþii Nikos Stavrogiannis a
afirmat cã el nu poate, cu bunã
conºtiinþã, sã voteze pentru mãsuri
ce lovesc cele mai sãrace familii.
Guvernul grec încã negociazã un
nou pachet de mãsuri de austerita-
te cu „troica” creditorilor -
Comisia Europeanã, Banca
Centralã Europeanã ºi FMI.
Pachetul va include cu siguranþã
noi reduceri de salarii ºi pensii.
Merkel vrea sã îl ameninþe
pe Cameron

Cancelarul german, Angela
Merkel, vrea sã îl ameninþe pe
premierul britanic, David Came-
ron, cu anularea summitului
european din noiembrie, în cazul
în care acesta îºi pãstreazã poziþia
cu privire la bugetul Uniunii
Europene (UE), scrie „Financial
Times” în ediþia de ieri. „Germa-
nia prevede sã avertizeze Marea
Britanie cã va cãuta sã impunã o
anulare a summitului european de
luna viitoare, dacã premierul
David Cameron insistã sã opunã
un vot de veto oricãrui acord care
ar prevedea altceva în afarã de o
blocare a cheltuielilor”, scrie
ziarul britanic, care citeazã
persoane apropiate negocierilor.
„Doamna Merkel încearcã sã îl
convingã pe domnul Cameron sã
susþinã un compromis german care
prevede plafonarea cheltuielilor
UE la 1% din PIB-ul Uniunii”,
precizeazã FT. Cameron s-a
declarat, vineri, pregãtit sã opunã
un vot de veto proiectului de buget
plurianual pentru perioada 2014-
2020 al UE, dacã acesta prevede
creºteri de cheltuieli „inacceptabi-
le”, sugerând lungi ºi dificile
negocieri în cadrul summitului
extraordinar prevãzut în perioada
22-23 noiembrie.
Naþionaliºtii au preluat
puterea în Þara Bascilor

Partidul Naþionalist Basc (PNV)
a câºtigat alegerile pentru parla-
mentul regional din Þara Bascilor
(Spania), potrivit rezultatelor
scrutinului desfãºurat dumincã. În
viitorul legislativ regional, naþiona-
lismul basc este reprezentat atât de
formaþiunea câºtigãtoare, cât ºi de
coaliþia stângii radicale basce
(Bildu, apropiatã partizanilor
separatismului) care a devenit a
doua forþã politicã din regiune.
Marii învinºi ai acestui scrutin pot
fi consideraþi socialiºtii basci
(PSE), care au condus pânã acum
guvernul regional, cu sprijinul
punctual al conservatorilor locali.
În Galicia în schimb, a câºtigat
Partidul Popular (conservator), cu
majoritate absolutã, respectiv
45,5% din voturile exprimate ºi 41
de fotolii de parlamentar, cu trei
mai multe faþã de cât deþinea în
actuala legislaturã.
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SC Selgros SRL a depus documentaþia pentru
obþinerea avizului de Gospodãrire Ape pentru exe-
cuþia unui foraj de alimentare cu apã din subteran.
 Solomon Despina anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Construire
imobil P+4 cu destinaþia poliþlinicã medicalã,
propus a fi amplasat în Craiova, b-dul 1 Mai, nr.
35-37. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul ARPM Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1, ºi la sediul b-dul 1 Mai, nr. 35-37,
în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1.
S.C. COLIAL SRL anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „ Amenajare iaz piscicol
p+rin extragere agregate minerale, în zona Cala-
fat – Smârdan – T105; P46 ºi P46/1 jud. Dolj”, pro-
pus a fi amplasat în oraºul Calafat, extravilan T105,
P46 ºi P46/1, jud. Dolj. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul ARPM Craio-
va, strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul din comu-
na Moþãþei nr. 1405. în zilele de L-V, între orele 9.00
– 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1.
ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf. Mina” Craiova
anunþã organizarea concursului pentru ocupa-
rea unui post rezervat de învãþãtor educator.
Concursul va avea loc în data de 14.11.2012. Me-
todologia de organizare a concursului este afi-
ºatã la sediul unitãþuii din str. George Enescu, nr.
7. Depunerea cererilor va avea loc la secretaria-
tul unitãþii, în perioada 23.10.2012 – 26.10.2012.
Ionescu Sorin Cristian titular al proiectului „Con-
struire Complex de agrement în mediu  rural,
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre ARPM Craiova – AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru proiec-
tul „Construire complex de agrement în mediu
rural”, propus a fi amplasat în comuna Malu
Mare, jud. Dolj, sat Preajba T 112, P69; Lotul 2. 1.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de 9.00 – 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: http://arpmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare (în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ), pânã
la data de 27.10.2012.
Ciurlin Mihail titular al proiectului Construire cen-
tru recreaþional în comuna Malu Mare, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre ARPM Craiova – AVIZARE
FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru proiectul „Con-
struire centru recreaþional în comuna Malu
Mare, propus a fi amplasat în comuna Malu
Mare, sat Preajba, T112, P69, Lotul 1-1/1Pol. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de 9.00
– 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet: http://arpmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ), pânã la data
de 27.10.2012.

Anunþul tãu! 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
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.
S.C. angajeazã sudori
autogen autorizaþi. Tele-
fon: 0251/410.545; 0723/
063.208.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la sa-
lonul de întreþinere corpora-
lã M.B.S. din spatele Primã-
riei, str. „Romul”, bl. B1, ap.
2 (intrarea prin spate). Pro-
gramãri la: 0766/642.441;
0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

VÂND garsoniera, Craiovia
Noua, suprafaã 23mp, bal-
con. Tel. 0740/822.827;
0744/963.559.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonie-
rã în Bucureºti, parter stra-
dal, cu îmbunãtãþiri, în
scectorul 6. Telefon: 0752/
641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere)
confort 2 cu geam termo-
pan, parchet, izolaþie inte-
rior, preþ negociabil,
60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.
Proprietar, vând garsonie-
rã conf. II, îmbunãtãþitã, preþ
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsoni-
erã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.

Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil. Te-
lefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona li-
ceului Chimie. Telefon: 0767/
271.705; 0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.

Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 came-
re decomandate Calea
Bucureºti, etaj 1, superîm-
bunãtãþit, preþ 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0251/
561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
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Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 came-
re, etaj 1 /4, strada Mihail
Strajan – Dezrobirii, 57.000
euro, negociabil. Telefon:
0722/376.759.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj I, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/063.773.

Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã bunã cu 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. Te-
lefon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad co-
mercial. 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 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, 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. In-
formaþii la telefon: 0723/
537.111.

Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, 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. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã – ju-
deþul Olt, 4 camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negociabil.
Telefon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Telefon
0743/068.317.

Particular, vând teren in-
travilan 3000mp comuna
Redea, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Telefon:
0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren (2600 mp) pe
ºoseaua Craiova – ªimnicul
de Sus la 500 m de lacul
Tanchiºtilor, preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând teren intravilan 24.000
mp, ªimnicu de Sus, 7 euro/
mp, negociabil. Telefon:
0721/530.150.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utilitã-
þile instalate, împrejmuit, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266

Vând urgent teren comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitãþile,
preþ convenabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
cu gard beton plus 500 mp
construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.

Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând auto Kia Sephia. Tele-
fon: 0786/405.217.

Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

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

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15.000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 newtoni, 5.000
lei neg. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon: 0351/
800.654.

Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând aragaz 4 ochiuri, sta-
re foarte bunã, an fabrica-
þie 2008, preþ negociabil.
Telefon: 0351/805.022.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 –
60 lei; covor persan 3/2
grena – 50 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun. Te-
lefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã co-
pil, covor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã cal-
dã, ºimineu pe lemne –
cãrbuni, stare bunã. Te-
lefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând porumbei albi, rasã 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;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Tele-
fon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. 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.

Primãria Segarcea orga-
nizeazã la sediu, în data
de 15 noiembrie 2012, ora
14.00 licitaþie publicã
pentru concesionarea:

- terenului în suprafa-
þã de 652,50 mp situat în
Segarcea, în incinta fos-
tului CAP Unirea cu re-
devenþa minimã de 0,25
euro/mp/an.

Relaþii la telefon: 210.750.
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Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Telefon:
0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bã-
tutã, alb, frez ºi roºu. Te-
lefon: 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  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru 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
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.

Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat 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 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
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
stradã. Telefon: 0251/
410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.

Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
DOAMNÃ vãduvã, 1.75,
70Kg, doresc cãsatorie/
prietenie cu domn vã-
duv fãrã obligaþii. Tel.
0745.109.713. 
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani. Te-
lefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon:
0724/572.434.
Domn serios vârstã medie,
doresc cunoºtinþã cu doam-
nã, aproximativ 55 ani, silu-
etã. Telefon: 0762/700.081.

Domn 49 ani, cu serviciu în
Craiova, caut doamnã vâr-
stã apropiatã pentru priete-
nie, chiar ºi de la þarã. Tele-
fon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Tele-
fon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, doresc
cãsãtorie pentru a locui la
þarã, nu am obligaþii. Telefon:
0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie-
cãsãtorie. Telefon: 0732/
583.211, dupã ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Asociaþia Veteranilor de
Rãzboi Dolj invitã membri
sãi sã ridice biletele de cã-
lãtorie gratuite pe anul
2012. Poate veni orice per-
soanã cu buletinul de iden-
titate ºi legitimaþia.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare di-
verse. Telefon: 0724/281.744.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngriji-
re. Telefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Te-
lefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut carte intervenþii pentru
casã marcat Nei Ellipse 150
T, seria 20060461000045
S242191 aparþinând Buigold
Exim SRL. Se declarã nulã.
SC EXPLORSENS SRL J16/
333/2004, CUI 16169007
declar pierdute: Certificat
constatator nr. 23895/
06.04.2009 pentru punctul
de lucru din Craiova, stra-
da Tudor Vladimirescu nr.
21 ºi anexa pentru sediu.
Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Conducerea executivã
ºi salariaþii Consiliului
Judeþean Dolj regretã
trecerea în nefiinþã a
colegului lor, NICOLAE
CERNITU. Sincere con-
doleanþe familiei îndo-
liate! Dumnezeu sã-l
odihneascã-n pace!
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Rezultatele complete

înregistrate în week-end

în principalele

campionate ale Europei

SERIE A – ETAPA A VIII-A
Sâmbãtã: Juventus – Napoli 2-0, Lazio

– Milan 3-2;
Duminicã: Cagliari – Bologna 1-0, Ata-

lanta – Siena 2-1, Chievo – Fiorentina 1-
1, Inter – Catania 2-0, Palermo – Torino
0-0, Parma – Sampdoria 2-1, Udinese –
Pescara 1-0, Genoa – Roma 2-4.

Clasament: 1. Juventus 22p, 2. Napoli
19p, 3. Lazio 18p, 4. Inter 18p, 5. Roma
14p...16. Bologna 7p, 17. Chievo 7p, 18.
Pescara 7p, 19. Palermo 6p, 20. Siena 2p
(penalizatã cu 6p).

PRIMERA DIVISION – ETAPA A VIII-A
Sâmbãtã: Malaga – Valladolid 2-1, Real

– Celta 2-0, Valencia – Bilbao 3-2, Depor-
tivo – Barcelona 4-5;

Duminicã: Getafe – Levante 0-1, Es-
panyol – Rayo 3-2, Granada – Zaragoza
1-2 (La gazde, Gabriel Torje a jucat pânã
în minutul 62, în timp ce de cealaltã par-
te Cristi Sãpunaru a fost integralist), Osa-
suna – Betis 0-0, Sociedad – Atl. Madrid
0-1;

Asearã: Sevilla – Mallorca.
Clasament: 1. Barcelona 22p, 2. Atle-

tico 22p, 3. Malaga 17p, 4. Real Madrid
14p, 5. Betis 12p (7j)...16. Granada 8p,
17. Bilbao 8p,  18. Deportivo 6p, 19. Es-
panyol 5p, 20. Osasuna 5p.

LIGUE 1 – ETAPA A IX-A
Vineri: Bordeaux – Lille 1-1;
Sâmbãtã: Paris SG – Reims 1-0, Nan-

cy – Sochaux 1-1, Evian TG – Toulouse
0-4, Nice – St’Etienne 1-1, Rennes – Mon-
tpellier 2-1, Valenciennes – Lorient 6-1;

Duminicã: Ajaccio – Bastia 0-0, Lyon
– Brest 1-0, Troyes – Marseille 1-0.

Clasament: 1. Paris SG 19p, 2. Mar-
seille 19p, 3. Lyon 18p, 4. Toulouse 16p,
5. Valenciennes 15p...16. Montpellier 8p,
17. Evian TG 8p, 18. Sochaux 7p, 19.
Troyes 5p, 20. Nancy 5p.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A VIII-A
Sâmbãtã: Tottenham – Chelsea 2-4,

Fulham – Aston Villa 1-0, Liverpool – Rea-
ding 1-0, Man. United – Stoke 4-2, Swan-
sea – Wigan 2-1, West Brom – Man. City
1-2, West Ham – Southampton 4-1, Nor-
wich – Arsenal 1-0.

Duminicã: Sunderland – Newcastle
1-1, Queens PR – Everton 1-1.

Clasament: 1. Chelsea 22p, 2. Man.
United 18p, 3. Man. City 18p, 4. Everton
15p, 5. Tottenham 14p...16. Wigan 5p,
17. Aston Villa 5p, 18. Southampton 4p,
19. Reading 3p (7j), 20. Queens PR 3p.

BUNDESLIGA – ETAPA A VIII-A
Vineri: Hoffenheim – Furth 3-3;
Sâmbãtã: Dortmund – Schalke 1-2, Le-

verkusen – Mainz 2-2, Wolfsburg – Frei-
burg 0-2, Frankfurt – Hannover 3-1, Dus-
seldorf – Bayern 0-5, Werder – M’glad-
bach 4-0;

Duminicã: Nurnberg – Augsburg 0-0,
Hamburg – Stuttgart 0-1.

Clasament: 1. Bayern 24p, 2. Frank-
furt 19p, 3. Schalke 17p, 4. Dortmund
12p, 5. Leverkusen 12p...14. Hoffenheim
8p, 15. Nurnberg 8p, 16. Augsburg 6p,
17. Furth 5p, 18. Wolfsburg 5p.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A III-A

Galatasaray Istanbul – CFR Cluj, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 1, TVR 1, Dolce Sport 1

Clasament gr. H
1. Man. United 2 3-1 6p
2. CFR Cluj 2 3-2 3
3. Braga 2 2-2 3
4. Galatasaray 2 0-3 0
Etapa viitoare (7 noiembrie): CFR Cluj

– Galatasaray, Braga – Man. United.

În mare suferinþã în campionat, unde dupã
eºecurile cu Steaua ºi Viitorul a cãzut pânã pe
locul 9, CFR Cluj va încerca în aceastã searã
sã se evidenþieze mãcar în plan extern, cãu-
tând sã mai punã o cãrãmidã la temelia unei
calificãri istorice în primãvara europeanã, una
mai mult ca sigur echivalentã ºi cu menþine-
rea în post a lui Ioan Andone, cum notam ºi
mai sus, deloc susþinut de rezultate din ulti-
mul timp. Ardelenii vor avea avea însã de în-
fruntat o echipã rãnitã a celor de la Galatasa-
ray, care-ºi va juca cel mai probabil ultima
carte. Deºi în ambele meciuri de pânã acum,
atât cu United (0-1), cât ºi cu Braga (0-2), ar
fi meritat cu prisosinþã mult mai mult.

De teribilul meci ce-i aºteaptã pe clujeni
este conºtient ºi cãpitanul Ricardo Cadu, care,
ieri, la plecarea spre Turcia, a declarat: „Va fi
un meci foarte greu, un meci care poate de-
cide dacã putem prinde locul 3. Galata este o
echipã foarte bunã, vom face tot posibilul sã
scoatem un rezultat bun pentru noi. Suntem
supãraþi ºi cã atmosfera nu e prea bunã, sun-
tem obiºnuiþi sã fim pe locul 1, 2 în campio-
nat. Luptãm pentru Andone, pentru grup. Nu
cred cã e posibil ca Andone sa plece de la
CFR, chiar dacã în campionat nu stãm bine,
în Liga Campionilor mai avem ºanse. Am
obþinut 5 victorii consecutive în Ligã, asta nu
e puþin ºi de aceea nu meritã sã plece. Rugãm
fanii sã aibã rãbdare cu noi.”

Ultimul meci pentru Andone?
„Meci important, avem doar trei punc-

te, trebuie sã facem un rezultat bun. O sã
ne fie greu pentru cã Galatasaray nu are
nici un punct ºi ºtiu cã iºi doresc sã facã
puncte cu noi din aceastã dublã. Cred cã
avem ºanse sã mergem mai departe în pri-
mãvarã, însã pentru asta trebuie sã scoa-
tem un rezultat bun la Istanbul”, a spus ºi
autorul golului cu Man. United (1-2), gre-
cul Pantelis Kapetanos.

La fluierul arbitrului italian Paolo Taglia-
vento, cei doi tehnicieni, Fatih Terim ºi Ioan
Andone ar putea trimite în teren echipele:

Galatasaray: Muslera – Eboue, S.
Kaya, Nounkeu, H. Balta – Amrabat, Ha-
mit Altintop, Felipe Melo, Colak – B. Yil-
maz, U. Bulut.

CFR Cluj: Felgueiras – Ivo Pinto, Cadu,
Rada, Camora – Mureºan, Luis Alberto –
Sougou, Bastos, Valente – Kapetanos.

Iatã ºi celelalte partide ale zilei:

Grupa E: ªahtior Doneþk (4p) – Chelsea (4p), Dolce Sport 2 /
Nordsjaelland (0p) – Juventus (4p).

Grupa F: BATE Borisov (6p) – Valencia (3p) / Lille (0p) – Bayern
Munchen (3p).

Grupa G: Spartak Moscova (0p) – Benfica (1p), Digi Sport 1, Dol-
ce Sport 2 / Barcelona (6p) – Celtic (4p), Digi Sport 2.

Grupa H: Man. United – Braga, Digi Sport 3.
Cu excepþia partidei de la Moscova (ora 19:00), toate celelalte

meciuri vor debuta la ora obiºnuitã, 21:45. Între paranteze este
trecut numãrul punctelor accumulate dupã primele douã runde.

Dictonul care spune cã odatã cu înainta-
rea în vârstã creºte ºi înþelepciunea nu este
valabil ºi pentru Adrian Mutu, ajuns la 33 de

Mutu, cel dintâi pas greºit la Ajaccio
ani. Primul derby corsican a adus ºi primul
mini-scandal al „Briliantului” la Ajaccio. Con-
siderat un jucãtor-problemã la mai toate echi-
pele pe la care a trecut în carierã, “tricolorul”
a dovedit încã o datã cã “se aprinde” repede.
Deºi a fãcut un joc bun, duminicã, împotriva
Bastiei, ratând ºi o mare ocazie chiar înainte
de pauzã, când a lovit bara cu o reluare din
cãdere, Mutu nu a prins finalul meciului pe
teren. Antrenorul Alex Dupont l-a schimbat
în minutul 56, nu înainte ca atacantul sã mai
trimitã un balon pe spaþiul porþii adverse.
Decizia tehnicianului nu a fost primitã bine
de român, care s-a dus glonþ la vestiare, fãrã
sã dea mâna cu acesta.

Astfel, Mutu a pierdut cel mai interesant

moment al partidei, încheiatã cu un scor alb.
Dupã un fault al lui Angoula asupra cãpitanului
lui Ajaccio, Cavalli, spiritele s-au încins. Due-
lul dintre cei doi jucãtori s-a transformat într-
o bãtaie generalã, care a durat aproape trei
minute. Pe teren, spiritele s-au calmat doar
dupã cartonaºele roºii arãtate celor doi. În tri-
bunã însã, nebunia a continuat. Fanii lui Ajac-
cio ºi Bastia au declanºat o bãtaie generalã, în
care s-a aruncat cu torþe, scaune ºi brichete.
Totuºi, nici aici “rãzboiul” nu a durat mult, fi-
nalizându-se dupã vreo cinci minute, nici unul
dintre cei implicaþi nefiind rãnit.

4 meciuri a bifat Adrian Mutu în tricoul ce-
lor de la Ajaccio, pentru care, deocamdatã, n-
a marcat nici un gol.

Echipa de Cupa Davis a României se va
duela cu Danemarca în primul tur al Grupei
I Euro-Africane, dupã ce nordicii au trecut,
într-o veritabilã surprizã, cu 4-1, pe teren
propriu, de reprezentanþii altei þãri nordice,
Finlanda, formaþie care cedase extrem de
greu în luna septembrie la Cluj-Napoca.

Punctul decisiv al Danemarcei a fost adus
de Frederik Nielsen, jucãtor care l-a învins
pe Timo Nieminen cu 6-3, 6-3, 3-6, 2-6,
6-1 dupã un meci de fix trei ore.

Cele douã echipe s-au mai întâlnit de cinci
ori pânã acum, iar bilanþul este favorabil da-
nezilor care au câºtigat patru dintre întâlniri.

Ultima dintre acestea a avut loc în iulie
1987 la Aarhus, când danezii s-au impus cu
3-2 în semifinalele Zonei B din Europa.

România va întâni Danemarca în Cupa Davis
Tecãu: “E mai bine pentru noi decât sã fi jucat iar cu Finlanda”

Singura victorie a României dateazã din
aprilie 1968 ºi a fost obþinutã la Bucureºti,
scor 4-1 în primul tur al Zonei B.

Primele douã meciuri între cele douã echi-
pe s-au disputat în perioada interbelicã (1925
ºi 1931).

“E mai bine pentru noi, cel mai bun jucã-
tor finlandez, Jarkko Nieminen, nu a jucat
acum cu Danemarca, dar sigur ar fi venit la
meciurile cu noi. Danemarca a jucat, proba-
bil, cu cea mai bunã echipã. Este o surprizã
pentru mine cã au învins, mã aºteptam sã
batã Finlanda, dar cred cã Danemarca în
aceastã formulã e mai facilã pentru noi, de-
cât Finlanda cu Jarkko Nieminen. Aþi vãzut
ce greu ne-a fost cu ei în septembrie. De la
danezi îl ºtiu doar pe Nielsen, e bun la du-

blu, dar la simplu nu a impresionat pânã
acum”, a declarat principalul jucãtor român,
Horia Tecãu, .

Partida România – Danemarca se va dis-
puta în perioada 1-3 februarie 2013, câºti-
gatoarea acestui meci urmând sã joace îm-
potriva Olandei (5-7 aprilie), pentru stabili-
rea echipei care va evolua în barajul de pro-
movare în Grupa Mondialã a Cupei Davis.

Tot „bãiat rãu”!

Ultimul meci pentru Andone?
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sport

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XII- A

Steaua 12 9 2 1 24-10 29
Pandurii 12 8 2 2 22-14 26
Vaslui 12 6 4 2 21-12 22
Astra 12 6 3 3 26-17 21
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 12 4 2 6 14-22 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 Giurgiu 2-1
Au marcat: Pena 57 – pen., Inkango 90 / Fatai 51.
Petrolul – CS Turnu Severin 1-0
A marcat: Bokila 55.
FC Vaslui – U Cluj 1-0
A marcat: M. Niculae 22.
Pandurii – Steaua 0-0
Meciurile CSMS Iaşi – Concordia Chiajna şi Dinamo – Rapid

(restanţă din etapa a 4-a) s-au jucat aseară.

Săptămâna în care Bănia se sărbătoreşte are parte şi
de acţiuni sportive, chiar dacă la nivel sportiv oraşul e
la cota de avarie. DJTS Dolj se implică şi ea, organi-
zând diverse manifestări. Într-o conferinţă de presă or-
ganizată ieri la sediul DJTS, directorul Origen Staicu şi
colaboratorii săi au prezentat concursurile pe care le-au
iniţiat. Una dintre cele mai atractive este competiţia „Cupa
Craiovei” la streetball, aflată la ediţia inaugurală. Aceas-
ta se va desfăşura în zilele de 25 şi 26 octombrie în Sala
„Matei Basarab” – Voinţa, începând cu ora 13, respec-
tiv ora 10, iar pe 27 octombrie îşi va disputa fazele
finale, între orele 11.30-13,  în spaţiul amenajat special
în faţa Primăriei Craiova. Concursul este împărţit pe
două categorii de vârstă, pentru fete şi băieţi între 14-
18 ani, şi de asemenea pentru ambele sexe, dar trecute
de majorat, respectiv peste 18 ani. Înscrierile se fac
până pe 25 octombrie ora 10, atât online, dar şi la sediul
DJTS Dolj, iar la ora 12 în aceeaşi zi are loc şedinţa
tehnică, la Sala Voinţa, fiind necesară prezenţa repre-
zentanţilor echipelor. Componenţii fiecărei echipe au obli-
gaţia de a avea asupra lor pe parcursul competiţiei un
act de identitate, neavând drept de participare sportivii
legitimaţi. Organizatorii pun la dispozitie veste pentru
departajare, însă fiecare echipă poate avea echipament
propriu. Fiecare echipă este formată din 3 jucători, iar
regulamentul este similar cu al jocului de baschet, adap-
tat celui de streetball, nefiind acceptat coşul marcat de
sus, spectaculosul slam-dunk fiind penalizat cu desca-
lificarea chiar şi la încălzire. Se va juca după sistemul
„primul la 11 puncte sau cel mai bun după 10 minute”,
iar pentru comportament nesportiv şi acte de violenţă
cei vinovaţi vor şi excluşi.

O altă competiţie organizată de DJTS este „Crosul
Sf. Dumitru”, aflat la cea de-a şaptea ediţie, destinat

Fostul jucător al Universităţii Craio-
va ş i actualul preşedinte al clubului CS
Universitatea Craiova a declarat că face
demersurile necesare reînfiinţării echi-
pei de fotbal Universitatea Craiova. Ba-
dea a declarat ieri pentru prosport.ro
că a trimis adrese c ătre Ministerul Edu-
caţiei şi Cercetării, instituţie sub patro-
najul căreia s-au obţinut c ele mai mari
performanţe din istoria clubului. „Mo-
mentan, nu am primit răspuns de la Mi-
nisterul Educaţiei ş i Cercetării. Recu-
nosc că am făcut 6 solicitări către MEC
pentru ca să obţin redeschiderea sec-
ţiei de fotbal a clubului sportiv Univer-
sitatea Craiova. Pentru că toate perfor-
manţele interne şi internaţionale Univer-

Badea vrea sprijinul
comunităţii locale

pentru resuscitarea Ştiinţei

sitatea le-a obţinut a fost când clubul
era sub titulatura Universitatea Fotbal
Club Craiova. Toată lumea trebuie să
înţeleagă că palmaresul se află la Clu-
bul Sportiv.  Cine vine şi spune altc eva,
nu ş tiu câtă legalitatea are acea afir-
maţie. Oric um, în curând vom organi-
za o conferinţă de presă şi vom pre-
zenta suporterilor olteni despre ce pro-
iect este vorba.

Totodată, eu, Pavel Badea, nu mă voi
înhăma la aces t proiect dacă nu am
sprijinul comunităţii locale. Ţin să va
comunic că nu am făcut nic io scrisoa-
re c ătre FRF prin care să ni se bloche-
ze locul vancant din Liga a 2-a” a spus
Pavel Badea.

DJTS Dolj este activă

copiilor din clasele III-VIII, cu sprijinul Şcolii gimna-
ziale „Sf. Dumitru”. Acesta este organizat joi, 25 oc-
tombrie, începând cu ora 10, în Parcul Romanescu.
De asemenea, Asociaţia pentru tineri Streets, în par-
tneriat cu DJTS Dolj, organizează sâmbătă, 27 oc-
tombrie, între orele 12-13.30, în faţa Primăriei Craio-
va, două evenimente stradale: street cultural space şi
street music. Proiectul Streets are ca scop descoperi-
rea şi promovarea talentului tinerilor în spaţii necon-
venţionale, respectiv tineri care cântă, dansează, pic-
tează pe stradă, în gară, etc. Street Dance îi are ca
protagonişti pe dansatorii grupului Streets şi trupa No
Limit de la Liceuş Tehnologic Special Beethoven, care
îşi vor face numărul, dar vor şi învăţa spectatorii paşi
simpli de dans. La Street Picture, expozanţii vor fi
Selma Goga şi Bogdan Ilie, lucrările lor de grafică şi
pictură fiind expuse în stradă, iar tinerii care vor să-şi
demonstreze talentul grafic sunt invitaţi să participe.
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