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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu ştiu, Popescule, dacă am luat
examenul pentru carnetul de şofer.
Poliţistul care m-a examinat încă
nu a ieşit din spital. actualitate / 3

cultură / 9

Mircea Geoană
şi ultimul pahar cu venin

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

Ziua Porţilor
Deschise,
la Brigada
2 Infanterie
„Rovine”

Astă-seară, la Filarmonica „Oltenia”:
Concert al violoncelistului Răzvan
Suma în cadrul turneului naţional
„Vă place Bach?”

International Automotive Components (IAC) Group a inau-
gurat, ieri, la Balş, noua unitate de producţie de clasă mondia-
lă. Noua fabrică a fost construită de la zero. Astăzi numără în
jur de 250 de angajaţi, reprezentând unitatea de producţie cu
numărul 27 din Europa din cadrul celor peste 90 de locaţii IAC
la nivel global. „Fabrica de la Balş demonstrează angajamentul
IAC de a livra soluţii complexe pentru interioare auto către
clienţii noştri globali, aliniate strategiilor acestora în ceea ce
priveşte expansiunea geografică şi platforma globală de produ-
cie. Această investiţie reprezintă un punct de referinţă pentru
strategia grupului nostru de creştere eficientă în zona Euro-
pei”, a spus James Kamsickas, preşedinte şi CEO IAC Group.
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Pentru că Ileana Şerban s-a
cerut pe o funcţie de execuţie,
Gheorghe Călinoiu
este noul comisar-
şef de la Mediu

Numirea în funcţia de comisar-şef,
la Comisariatul Judeţean de Mediu
Dolj, a lui Gheorghe Călinoiu, fostul
director al Administraţiei Pieţelor din
Craiova, a iscat unele discuţii, ajun-
gându-se până la a se spune că deci-
zia a fost una dubioasă şi cu cântec,
pentru că Ileana Şerban nu ar fi primit
dispoziţia de eliberare din funcţie, ci
doar o adresă prin care este anunţată
că pierde atribuţiunile de coordonare.
În realitate lucrurile stau cu totul altfel
şi cea care a iniţiat toate demersurile
pentru eliberarea funcţiei de condu-
cerea a fost chiar Ileana Şerban.

Au furat o statuetă din cimitirul Ungureni,
ca să o vândă la fier vechi:

Craioveni reţinuţi
pentru profanare

de morminte
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$1 EURO ...........................4,5772 ............. 45772
1 lirã sterlinã..........................5,6224.......................56224

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemiercuri, 24 octombrie - max: 18°C - min: 5°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,5128........35128
1 g AUR (preþ în lei).......193,8430......1938430

Cursul pieþei valutare din 24 octombrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Deputaþii au discutat, în ºedinþa de luni, propu-
nerea de modificare a Regulamentului Camerei
Deputaþilor, a vicepreºedintelui Camerei, Viorel
Hrebenciuc. Unele dintre modificãri vizeazã abro-
garea articolelor care au fost declarate neconstitu-
þionale de cãtre Curtea Constituþionalã. Proiectul
prevede cã, în cazurile de incompatibilitate a de-
putaþilor, decizia va fi luatã în plen cu votul majori-
tãþii parlamentarilor prezenþi. În prezent, aceasta
este luatã cu votul majoritãþii membrilor Camerei.
De asemenea, a fost eliminatã din Regulament pre-
vederea cã revocarea din funcþie a preºedintelui
Camerei Deputaþilor poate fi propusã când se mo-
dificã majoritatea politicã din Camerã, de cãtre
majoritatea deputaþilor. O altã prevedere eliminatã
se referã la faptul cã revocarea preºedintelui Ca-
merei poate fi propusã ºi la cererea a minimum o
treime din numãrul total al deputaþilor, dacã încal-
cã Constituþia grav ºi în mod repetat Regulamen-
tul. A fost eliminatã ºi prevederea potrivit cãreia
revocarea din funcþie a oricãrui alt membru al Bi-
roului Permanent sã fie propusã ºi la cererea a mi-
nimum o treime din numãrul total al deputaþilor.
Proiectul propune ca preºedintele Camerei Depu-
taþilor ºi orice alt membru al Biroului Permanent
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pot fi revocaþi înainte de expirarea mandatului, cu
votul majoritãþii deputaþilor prezenþi. Votul este
secret ºi se exprimã prin buletine de vot în cazul
preºedintelui ºi prin bile, în cazul celorlalþi membri
ai Biroului Permanent.

Mai mulþi deputaþi, între care Marton Arpad
(UDMR) ºi Ovidiu Gantz
(minoritãþi), au criticat noile
prevederi. Ovidiu Gantz a
calificat drept o greºealã mo-
dificarea modului în care se
ia decizia în cazurile de incom-
patibilitate a deputaþilor. Re-
prezentanþii PDL, UDMR au
cerut amânarea dezbaterii.
Dupã dezbateri, proiectul a
fost retrimis la comisie pen-
tru o sãptãmânã. Preºedinte-
le Camerei Deputaþilor, Vale-
riu Zgonea, a declarat, dupã
vot, cã este consternat cã re-
prezentanþii PDL se duc în
Parlamentul European ºi cri-
ticã procedurile parlamenta-
re ºi când, în sfârºit, Regula-

mentul este pus în acord cu decizia Curþii Constitu-
þionale, aceºtia amânã dezbaterea lui. “Mie nu-mi
place chestia asta. O dezavuez. O sã-i scriu doam-
nei Reding sã-i spun care a fost poziþia reprezentan-
þilor PPE. Respect decizia dumneavoastrã ºi mã
ºocheazã”, a adãugat Zgonea.

A doua rectificare
bugetarã, cel târziu
sãptãmâna viitoare

A doua rectificare bugetarã din
acest an va fi avizatã de Guvern cel
mai târziu sãptãmâna viitoare, dupã
finalizarea discuþiilor cu Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI) ºi Comisia
Europeanã (CE), a declarat, luni, pre-
mierul Victor Ponta. „Dacã terminãm
toate discuþiile cu partenerii noºtri in-
ternaþionali - pentru cã orice rectifi-
care o discutãm înainte cu FMI ºi Co-
misia Europeanã - pânã vineri facem
ºedinþa de guvern, dacã nu, la începu-
tul sãptãmânii viitoare”, a precizat
Ponta, întrebat de jurnaliºti despre
data adoptãrii rectificãrii bugetare. Ve-
niturile bugetului de stat vor fi mai mici
cu peste un miliard lei, prin scãderi la
TVA, sume primite de la UE în contul
plãþilor efectuate, impozit pe venit ºi
salarii, iar cheltuielile vor fi majorate
cu 307 milioane lei, pentru acoperi-
rea costurilor de personal, achiziþii ºi
subvenþii agricole.

Premierul vrea sã meargã
el la viitorul summit UE
pe tema bugetului

Premierul Victor Ponta a anunþat
cã îi va solicita preºedintelui Traian Bã-
sescu sã îi acorde mandatul, conform
deciziei Curþii Constituþionale, de a re-
prezenta România la summit-ul extra-
ordinar al UE pe tema bugetului pen-
tru 2014-2020. „Nu a avut loc (n.r. - o
discuþie), dar voi solicita preºedintelui,
în baza deciziei Curþii Constituþionale
ºi a faptului cã pânã acum am partici-
pat direct, împreunã, sigur, cu Orban
(n.r. - ministrul Afacerilor Europene) ºi
secretarul de stat Odobescu, de la Mi-
nisterul de Externe, la toate negocieri-
le ºi discuþiile legate de bugetul Uniu-
nii Europene, implicit de fondurile
structurale ºi cele privind politica agri-
colã comunã care vor fi repartizate
României în perioada 2014-2020. (...)
Dacã, în conformitate cu decizia Curþii
Constituþionale - fiind vorba de un sum-
mit excepþional pe tema bugetarã, temã
care în toate þãrile este de competenþa
Guvernului - preºedintele îmi va da
mandatul sã reprezint România, o voi
face”, a spus Ponta.

Un prim tronson al autostrãzii
Timiºoara-Lugoj, în lungime de
9,5 kilometri, a fost deschis cir-
culaþiei ieri, lucrãrile fiind finali-
zate cu ºase luni înainte de ter-
men. Acesta face legãtura între
municipiul Timiºoara ºi localita-
tea Remetea Mare. Practic, noul
tronson de autostradã va lega DN
6 Timiºoara-Lugoj ºi Autostrada
Arad-Timiºoara, iar o parte din
maºinile care vin dinspre Lugoj nu
vor mai fi nevoite sã intre în mu-
nicipiul Timiºoara. Nici un repre-
zentant al Guvernului nu a parti-
cipat la deschiderea circulaþiei.
„Din cunoºtinþele noastre, este

S-a deschis traficul pe tronsonul
de autostradã Timiºoara-Lugoj

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, luni searã, cã alegã-
torii liberali sunt „oameni care înþeleg cã PNL ºi valorile sale sunt atât
de puternice încât 50 de Gigi Becali dacã vin ºi vor sã schimbe aceste
valori nu vor putea”. Acesta a subliniat, de asemenea, într-o emisiune
la TVR1, cã unele sondaje ale USL au arãtat cã Becali este considerat
„un om sincer”. „Chiar dacã nu sunt de acord cu anumite comporta-
mente ale lui, îl considerã sincer. Asta e percepþia”, a explicat liderul
PNL, prezentând astfel unul dintre motivele pentru care a fost accep-
tat un acord cu omul de afaceri. Totodatã, acesta s-a arãtat convins
cã alegãtorii tradiþionali ai PNL înþeleg ce „înseamnã mijloc, ce în-
seamnã scop, ce înseamnã compromisul în politicã”.

Antonescu e convins cã nici „50 de Gigi
Becali” nu vor schimba valorile PNL

Datoriile Companiei Naþiona-
le de Autostrãzi ºi Drumuri Na-
þionale (CNADNR) faþã de con-
structorii de drumuri, de 1,3
miliarde lei în total, vor fi eºalo-
nate la platã în baza unui calen-
dar care urmeazã sã fie stabilit,
Guvernul neputând aloca în
acest an decât aproximativ 200
milioane lei. Reprezentanþi ai mai
multor firme de construcþii au
venit luni la Palatul Victoria, pen-
tru a discuta cu premierul Vic-
tor Ponta despre finanþarea lu-
crãrilor de infrastructurã rutie-
rã, dupã ce Guvernul a limitat
posibilitatea CNADNR de a efec-

Datoriile CNADNR faþã de constructori,
eºalonate la platã de Guvern

Candidaþii care s-au înscris la
selecþia organizatã de Ministerul
Justiþiei în vederea ocupãrii func-
þiilor de procuror general al Ro-
mâniei ºi procuror-ºef al Direc-
þiei Naþionale Anticorupþie au în-
ceput, de ieri, susþinerea interviu-
rilor, urmând ca rezultatele finale
sã fie anunþate pe 1 noiembrie.
Potrivit MJ, pentru ºefia DNA au
fost depuse ºapte candidaturi, iar

Au început interviurile pentru posturile
de procuror general ºi ºef la DNA

Generalul Gavrilã Pop a fost
înlocuit, ieri, de la conducerea
Jandarmeriei Române, cu colo-
nelul  Mircea Olaru ( foto) ,
printr-un ordin al ministrului
Mircea Duºa, au declarat, pen-
tru Mediafax, surse din Minis-
terul Administraþiei ºi Interne-
lor (MAI). În mai, Pop a fost
împuternicit, pentru ºase luni, în

Ministru Duºa a schimbat conducerea
Jandarmeriei Române

tua ºi contracta lucrãri fãrã aco-
perire în buget. La finalul dis-
cuþiilor, premierul a arãtat cã
CNADNR înregistreazã în pre-
zent datorii de 779 milioane lei
faþã de constructorii de drumuri,
la care se adaugã lucrãri care
urmeazã sã fie facturate, totalul
urmând sã ajungã astfel la 1,3
miliarde lei. „Probabil cã soluþia
este de platã în funcþie de ve-
chime a datoriilor”, a spus Vic-
tor Ponta, care a þinut sã preci-
zeze cã aceste lucrãri au fost
angajate de fostele guverne fãrã,
însã, ca finanþarea sã fie asigu-
ratã în bugetul de stat.

primul tronson de autostradã fi-
nalizat înainte de termenul con-
tractual. Ar fi trebuit sã fie finali-
zat în 18 luni, dar s-a finalizat în
12 luni. Autostrada este predatã la
cheie, nu are restricþii de vitezã, se
circulã cu 130 de kilometri pe orã
(...)”, a declarat Ioan Ambruº, di-
rectorul Direcþiei Regionale de Dru-
muri ºi Poduri Timiºoara. Lucrãrile
de construcþie pentru acest tronson
de autostradã au fost executate de
asocierea SC Spedition UMB SRL
- SC Tehnostrade SRL - Carena
SpA Impresa di Construzioni. Va-
loarea contractului este de peste
210,396 milioane lei fãrã TVA.

pentru cea a PÎCCJ ºase, toþi cei
înscriºi depunându-ºi proiectele
în termenul limitã, care a expirat
pe 15 octombrie. Ieri au susþinut
interviul Gheorghe Cornescu ºi
Elena Hach - candidaþi pentru
funcþia de procuror general
PÎCCJ, respectiv Claudiu Dumi-
trescu, Vasile Ioniþã ºi Ioan Iri-
mie - candidaþi pentru funcþia de
procuror ºef al DNA.

funcþia de inspector general al
Inspectoratului General al Jan-
darmeriei Române (IGJR). Mi-
nistrul Duºa a anunþat, tot ieri,
cã intenþioneazã sã schimbe încã
un inspector ºef, ca urmare a
verificãrilor pe care ministerul
le-a fãcut la nivel naþional în ul-
tima perioadã, dar nu a precizat
despre cine ar fi vorba.
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Conform Legii pentru alege-
rea Camerei Deputaþilor ºi a Se-
natului ºi pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autoritãþilor ad-
ministraþiei publice locale, a Le-
gii administraþiei publice locale
nr. 215/2001 ºi a Legii nr. 393/
2004 privind Statutul aleºilor lo-
cali, art. 29, alin. 16: „Nu pot
candida, în circumscripþiile elec-
torale constituite în unitãþile ad-
ministrativ-teritoriale în care îºi
exercitã sau ºi-au exercitat func-
þiile în ultimele 60 de zile ante-
rioare datei alegerilor, prefecþii,
subprefecþii ºi conducãtorii ser-
viciilor publice ale ministerelor
ºi ale celorlalte autoritãþi guver-
namentale, deconcentrate în

Pentru cã Ileana ªerban s-a cerut pe o funcþie de execuþie,

Numirea în funcþia de comisar-ºef,
la Comisariatul Judeþean de Mediu
Dolj, a lui Gheorghe Cãlinoiu, fostul
director al Administraþiei Pieþelor din
Craiova, a iscat unele discuþii, ajun-
gându-se pânã la a se spune cã deci-
zia a fost una dubioasã ºi cu cântec,
pentru cã Ileana ªerban nu ar fi pri-

mit dispoziþia de eliberare din func-
þie, ci doar o adresã prin care este
anunþatã cã pierde atribuþiunile de
coordonare. În realitate lucrurile stau
cu totul altfel ºi cea care a iniþiat toate
demersurile pentru eliberarea func-
þiei de conducerea a fost chiar Ilea-
na ªerban.

aceste unitãþi administrativ-teri-
toriale”. Dacã Ileana ªerban ar
fi rãmas la conducerea Comisa-
riatului Judeþean de Mediu Dolj,
ar fi intrat sub incidenþa acestui
articol de lege ºi nu ar fi putut
candida. De aceea, Ileana ªer-
ban  a fãcut o cerere pentru a
trece de pe funcþia de conduce-
re pe una de execuþie. Aºa se
face cã în aceste moment Ilea-
na ªerban este un simplu comi-
sar în cadrul Comisariatului Ju-
deþean de Mediu Dolj.

A dat examen

la Vâlcea

La ora actualã, Garda Naþio-
nalã de Mediu are opt Comisa-

riate Regionale (Argeº, Bucureºti,
Cluj, Galaþi, Sibiu, Suceava,
Timiº Vâlcea). Comisariatului
Regional de Mediu Vâlcea i se
subordoneazã Comisariatele Ju-
deþene de Mediu (Gãrzile de Me-
diu) din Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt
ºi Vâlcea. În realitate, comisarii-
ºefi judeþeni sunt adjuncþii celor
de la comisariatele regionale.
ªeful Comisariatului Regional de
Mediu Vâlcea, de exemplu, poa-
te da dispoziþia ca un comisar-
ºef de la Comisariatul Judeþean
de Mediu Vâlcea sã coordoneze
Comisariatul Judeþean de Mediu
Dolj. Lucru care s-a ºi întâmplat.
Gheorghe Cãlinoiu a dat examen,
pe care l-a ºi câºtigat, pentru
postul de comisar-ºef al Comi-

sariatului Judeþean de Mediu Vâl-
cea, care era disponibil. Odatã ce
postul de la Comisariatul Jude-
þean de Mediu Dolj a fost elibe-
rat de Ileana ªerban, la cererea
acesteia ºeful Comisariatului Re-
gional de Mediu Vâlcea l-a dele-
gat pe Gheorghe Cãlinoiu sã co-
ordoneze Comisariatul Judeþean
de Mediu Dolj.

În curând, Gheorghe Cãlinoiu
nu îi va mai fi subordonat ºefu-
lui de la Comisariatul Regional
Vâlcea, pentru cã Guvernul Pon-
ta a dat o hotãrâre prin care se
desfiinþeazã comisariatele regio-
nale, organizate ca direcþii gene-
rale, cu personalitate juridicã, iar
personalul ºi patrimoniul acesto-
ra vor fi absorbite în cele 41 de
comisariate judeþene, Comisaria-
tul Municipiului Bucureºti ºi Co-
misariatul Rezervaþiei Biosferei
Delta Dunãrii, organizate ca ser-

vicii. Prin aceastã organizare se
va reduce numãrul de posturi cu
64, numãrul de autovehicule din
parcul auto ºi vor fi reduse chel-
tuielile de deplasare, fiind astfel
eficientizatã activitatea de control.
Ca urmare a reorganizãrii nu se
vor face disponibilizãri, posturi-
le reduse fiind vacante.

Contactat telefonic, Gheorghe
Cãlinoiu nu a dorit sã vorbeascã
despre reorganizarea Gãrzii Na-
þionale de Mediu, nici despre nu-
mirea sa în funcþia de comisar-
ºef la Comisariatul Judeþean de
Mediu Vâlcea ºi nici nu a comen-
tat în vreun fel delegarea sa la
Dolj, susþinând cã existã o anu-
mitã regulã de comunicare în ca-
drul instituþiei pe care o condu-
ce. Aºa o fi, dar din aceastã cau-
zã apar ºi informaþiile eronate pe
unele canale de comunicare.

MARIN TURCITU

Ministerul Administraþiei ºi Internelor
a organizat, ieri, o videoconferinþã la care
au luat parte prefecþii din toatã þara, având
ca temã stadiul derulãrii activitãþilor de
pregãtire a alegerilor pentru Camera De-
putaþilor ºi Senat, care vor avea loc pe 9
decembrie a.c. Videoconferinþa a fost pre-
zidatã de ministrul Administraþiei ºi In-
ternelor, Mircea Duºa, alãturi de minis-
trul delegat pentru Administraþie, Radu
Stroe. De asemenea, la aceastã activita-
te au fost prezenþi secretarul de stat pen-
tru Comunitãþile Locale, Mihai Fifor, se-
cretarul de stat, ºef al Departamentului
Ordine ºi Siguranþã Publicã, chestor
principal de poliþie Ioan-Nicolae Cãbu-
lea, ºi secretarul de stat pentru Relaþia
cu Instituþiile Prefectului, Constantin
Cãtalin Chiper.

„Cerem respectarea legii ºi desfãºu-

Pregãtiri pentru alegerile parlamentare
rarea Alegerilor Parla-
mentare în siguranþã.
Vineri, la Braºov, vom
avea o întâlnire cu
ºefii inspectoratelor de
poliþie pentru a se sta-
bili mãsurile care tre-
buie luate pentru buna
desfãºurare a acestor
alegeri. Nu vã ascund
faptul cã dupã con-
troalele pe care le-am
efectuat în teritoriu am
luat ºi unele mãsuri de
schimbare din funcþie
a unui numãr destul de
mare de ºefi de la ju-
deþ. Totodatã, am luat
mãsuri de schimbare a

conducãtorilor unor instituþii centrale ºi
sperãm cã în aceastã sãptãmânã sã in-
trãm într-o linie normalã în ceea ce pri-
veºte asigurarea de cãtre Ministerul Ad-
ministraþiei ºi Internelor a mãsurilor de
respectare a legii. De asemenea, cei de la
Evidenþa Informatizatã pun la dispoziþia
primarilor listele care, dupã ce vor fi sem-
nate de cãtre primar ºi secretar, vor de-
veni liste electorale. Acestea trebuie puse
la dispoziþia populaþiei pentru a fi con-
sultate ºi prin dispoziþii ale primarilor se
vor face modificãri, dacã este cazul. Au
fost stabilite de prefecþi secþiile de votare
ºi la nivel naþional sunt în prezent peste
18.751 de secþii de votare, din care 295
de secþii sunt în strãinãtate”, a declarat
Mircea Duºa, ministrul Administraþiei ºi
Internelor.

ALINA DRÃGHICI

ZILELE CRAIOVEI – EDIÞIA A XVI-A
Programul zilei de astãzi

• Ora 9.00, English Park: Bizaar Bazare – târg de handmade. Organizatori: Primãria
Craiova, Asociaþia Carusel Project, D.J.S.T. Dolj ºi Muzeul Olteniei;
• Orele 13.00-14.00, Filarmonica „Oltenia”: „Porþi deschise la Filarmonicã” –

repetiþii la care poate asista publicul, în limita locurilor disponibile. Organizatori: Primãria
Craiova ºi Filarmonica „Oltenia”;
• 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: „Obiec-

tive turistice ºi culturale din municipiul Craiova” – masã rotundã. Organizatori: Primãria
Craiova, Asociaþia Veteranmont România ºi Casa de Culturã „Traian Demetrescu”;
• Ora 17.00, Poºta Craioviþa Nouã: Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” – „Pun-

guþa cu doi bani” – animaþie stradalã. Organizatori: Teatrul „Colibri”;
• Ora 19.00, Poºta Craioviþa Nouã: Concert extraordinar susþinut de Ansamblul

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

O parte din craiovenii care locuiesc în
zona Calea Bucureºti nu au astãzi, în ju-
rul prânzului, apã rece la robinete. Com-
pania de Apã „Oltenia” a anunþat cã va
întrerupe apa, între orele 10.00 ºi 14.00,
pentru a fi scoasã din uz o conductã de
pe strada „Banu Mihalcea”. Ca urmare a
acestei lucrãri, vor fi afectaþi craiovenii
care locuiesc în perimetrul delimitat de
Calea Bucureºti, strãzile „Petre Ispires-
cu”, „Vasile Alecsandri” ºi „Fraþii Go-
leºti”, exceptând abonaþii de la casele par-
ticulare. Utilizatorii de apã potabilã din
zonele menþionate sunt avertizaþi cã, din
cauza manevrelor de golire ºi umplere a
sistemului public de alimentare cu apã
potabilã, ocazional se pot produce modifi-
cãri ale calitãþii apei potabile din punctul
de vedere al turbiditãþii ºi culorii. La apari-
þia acestor fenomene se va evita consu-

mul, pânã la limpezirea apei. «Compania
de Apã „Oltenia” S.A, prin laboratoarele
de analizã a apei potabile, va monitoriza
permanent calitatea apei dupã repunerea
în funcþiune a sistemului de distribuþie»,
se aratã într-un comunicat al companiei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Patru ore fãrã apã rece
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Pe 22 mai, la mai bine de
patru ani de la trimiterea în
judecatã, Genicã Boericã, Radu
Constantin Drãgan, Aurel
Dorian Prie ºi Florentin ªarga-
rodschi au fost gãsiþi vinovaþi
ºi au fost condamnaþi la
închisoare cu executare.
Boericã a primit cea mai mare
pedeapsã, respectiv 7 ani ºi 6
luni de închisoare, Drãgan –
patru ani, Prie – cinci ani ºi
ºase luni, iar ªargarodschi –
trei ani ºi jumãtate. În plus,
instanþa de fond a mai dispus
obligarea inculpaþilor la plata
sumei de 1,1 milioane de lei
cãtre ANAF Bucureºti (atât cât
a rãmas neachitat din prejudi-
ciul creat prin activitatea
infracþionalã) ºi a câte 3.000
de lei cu titlu de cheltuieli
judiciare.

Atât inculpaþii, cât ºi procu-
rorii Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism (DII-
COT) – Serviciul Teritorial
Craiova au fãcut apel împotriva
sentinþei Tribunalului Dolj,
dosarul fiind înregistrat la
Curtea de Apel Craiova pe 17
septembrie a.c. Primul termen
a fost pe 12 octombrie, când
s-a amânat judecarea din cauza
lipsei de apãrare a inculpaþilor,
iar urmãtorul termen este pe
26 octombrie a.c.

Reamintim cã procurorii
craioveni din cadrul DIICOT i-
au trimis în judecatã, în
februarie 2008, pe Genicã
Boericã, Radu Constantin
Drãgan, Aurel Dorian Prie ºi
Florentin ªargarodschi pentru
constituire, respectiv aderare ºi

Curtea de Apel Craiova a început judecarea
apelului formulat de procurorii DIICOT, dar ºi
de Genicã Boericã ºi ceilalþi trei inculpaþi din do-

Apelul lui Boericã a început cu o amânare

Pentru a marca „Ziua Europea-
nã a Justiþiei”, mâine, Curtea de
Apel Craiova ºi Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Craiova îºi
deschid porþile pentru toþi cei in-
teresaþi de activitatea celor douã
instituþii. Potrivit magistraþilor
craioveni, scopul acestor mani-
festãri este de a reaminti cã jus-
tiþia este un serviciu public trans-
parent, care dã dreptul cetãþeni-
lor sã-ºi rezolve disputele priva-
te ºi sã-ºi afirme drepturile.

Agenda evenimentului organi-
zat la Curtea de Apel Craiova cu-
prinde vizitarea instituþiei, a com-
partimentelor ºi prezentarea atri-
buþiilor acestora ºi lansarea bro-
ºurii „Procedura hotãrârii preli-
minare”, precum ºi discuþii cu
grupuri de studenþi de la Facul-
tãþile de Drept din Craiova. În
plus, în holul central al instituþiei
vor fi puse la dispoziþia publicu-

„Porþi deschise” la Curtea de
Apel Craiova ºi la Parchetul

Curþii de Apel Craiova

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

sarul rambursãrilor ilegale de TVA, în valoare de
peste 2,65 milioane de lei, împotriva sentinþei pro-
nunþate de Tribunalul Dolj în luna mai a.c.

sprijinire a unui grup infracþio-
nal organizat în scopul sãvârºi-
rii mai multor infracþiuni,
înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave, delapidare,
þinta finalã constituind-o,
potrivit anchetatorilor, obþine-
rea ilegalã de rambursãri de
TVA în cuantum de peste 2,65
milioane de lei. În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetã-
rilor, procurorii au reþinut
faptul cã inculpatul Genicã
Boericã i-a instigat, în mod
repetat, în perioada martie –
septembrie 2004, pe ceilalþi trei
inculpaþi ca, prin mijloace
frauduloase, sã-i inducã în
eroare pe reprezentanþii Direc-
þiei Generale a Finanþelor
Publice Dolj ºi sã obþinã în
mod ilegal suma respectivã
pentru societãþi comerciale pe
care le administrau doar
scriptic (SC KIKI IMPEX
COM SRL Bucureºti, SC

STONEART & DESIGN SRL
Craiova ºi respectiv SC REGI-
NA SRL Craiova), dar care se
aflau sub controlul direct al
omului de afaceri craiovean.
Era vorba, concret, despre trei
rambursãri ilegale de TVA,
obþinute de membrii grupãrii
infracþionale în numele societã-
þilor comerciale SC REGINA
SRL Craiova (în mai ºi iulie
2004) ºi, respectiv, SC DRAG-
STRO SRL Craiova (în sep-
tembrie 2004). Mai mult, în
perioada mai 2004 – ianuarie
2005, în mod repetat ºi în baza
aceleiaºi rezoluþii infracþionale,
Boericã i-a determinat pe
ceilalþi inculpaþi sã dispunã,
direct sau prin intermediar,
retragerea sau transferarea din
conturi deschise la unitãþi
bancare din municipiul Bucu-
reºti ºi Craiova a întregii sume
care a fãcut obiectul rambur-
sãrilor ilegale de TVA.

lui broºuri de informare  privind
formularea cererilor în faþa Cur-
þii Europene a Drepturilor Omu-
lui, admiterea în magistraturã,
organizarea sistemului judiciar în
România, precum ºi broºuri de
informare editate de Curtea de
Apel Craiova care cuprind infor-
maþii concrete ºi utile pentru jus-
tiþiabili, dupã cum a precizat ju-
decãtorul Aurel Ilie, purtãtorul de
cuvânt al Curþii de Apel Craiova.

Manifestarea dedicatã acestei
zile va continua cu organizarea,
în colaborare cu Ministerul Afa-
cerilor Externe – Direcþia Agen-
tul Guvernamental, a unei mese
rotunde cu tema “Accesul cetã-
þeanului la CEDO” la Centrul de
formare profesionalã situat în
localitatea Orºova, la care vor
participa judecãtori de la toate
instanþele din raza Curþii de Apel
Craiova.

Poliþiºtii Secþiei 2 Craiova au fost anunþaþi,
vinerea trecutã, de Ion Firoiu, de 64 de ani,
din Craiova, cã s-a dus ºi el în cimitirul Un-
gureni sã punã o floare la mormântul rudelor
ºi a gãsit soclul statuetei din bronz amplasate
pe un mormânt, distrus. În baza plângerii cra-
ioveanului, oamenii legii au demarat cerce-
tãri, în urma acestora reuºind, în cursul zilei
de luni, sã-i identifice pe autorii faptei, res-
pectiv Ilie Dumitraºcu, Adrian Bozgan, ambii
de 27 de ani, ºi Marius Mintilie, de 21 de ani,
toþi din Craiova. Cei trei au fost ridicaþi ºi duºi
la sediul Secþiei 2 Poliþie, au fost audiaþi, iar
extinzând cercetãrile poliþiºtii au aflat cã nu
era prima datã când aceºtia „dau atacul” în
cimitir. Se pare cã tinerii urmãreau obiectele
din metal, cât mai grele, pe care le furau noap-
tea, pentru a le valorifica ulterior la centrele
de colectare a fierului vechi din municipiu.
Culmea e cã au furat, tot de pe un mormânt

din cimitirul Ungureni, ºi o statuetã din bronz,
inclusã pe lista obiectelor de patrimoniu, dupã
cum au precizat reprezentaþii IPJ Dolj. Este
vorba despre un bust sculptat în anul 1943
de Anghel Chiciu. „Prin extinderea cercetãri-
lor, poliþiºtii Secþiei 2 Craiova au stabilit cã, în
perioada 1-16 octombrie a.c., suspecþii au mai
sustras o placã funerarã din bronz ºi o statu-
etã funerarã, tot din bronz, reprezentând un
bust de bãrbat – sculptat în anul 1943 ºi aflat
în patrimoniul cultural al judeþului. Împotriva
celor trei a fost începutã urmãrirea penalã
pentru sãvârºirea infracþiunilor de furt califi-
cat în formã continuatã ºi profanare de mor-
minte în formã continuatã”, a declarat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de Presã al IPJ Dolj. În baza probatoriului
strâns, poliþiºtii i-au reþinut, luni dupã-amiazã,
pe Ilie Dumitraºcu ºi pe Adrian Bozgan, pe
bazã de ordonanþã, pentru 24 de ore, cei doi

fiind introduºi în arestul IPJ Dolj. În ceea ce-l
priveºte pe Mintilie, acesta a prezentat docu-
mente din care rezultã cã suferã de afecþiuni
psihice, motiv pentru care împotriva sa nu a
putut fi luatã mãsura reþinerii, însã acesta ur-
meazã sã fie supus unei expertize medico-le-
gale pentru a se stabili dacã are discernãmânt.

Ieri dupã-amiazã, Bozgan ºi Dumitraºcu au
fost prezentaþi Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova cu propunere de arestare pre-

ventivã, propunere promovatã la instanþã, ast-
fel cã, în jurul orei 15.00, cei doi au fost duºi
în faþa magistraþilor Judecãtoriei Craiova. Pre-
judiciul total, în valoare de aproximativ 18.000
lei, a fost recuperat în procent de 50%, dupã
cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
Mai exact, oamenii legii au ridicat de la domi-
ciliul unui dintre tineri statueta de patrimoniu,
cercetãrile fiind continuate în vederea stabilirii
întregii activitãþi infracþionale.

Doi craioveni au fost reþinuþi pentru 24 de ore, iar un al treilea este cercetat în
stare  de libertate, cel puþin deocamdatã, fiind acuzaþi de comiterea infracþiuni-
lor de profanare de morminte ºi furt calificat, ambele în formã continuatã. Cei
trei au creat un prejudiciu de aproximativ 18.000 lei furând o placã funerarã ºi o
statuetã din bronz, cea din urmã fiind inclusã în patrimoniul cultural al judeþului,
pe care au vrut sã le vândã la fier vechi, ºi distrugând soclul altei statuete, din
cimitirul Ungureni. Ieri dupã-amiazã, cei doi reþinuþi în acest dosar au fost pre-
zentaþi Judecãtoriei Craiova, cu propunere de arestare preventivã.

Craioveni reþinuþi pentru profanare de morminteCraioveni reþinuþi pentru profanare de morminteCraioveni reþinuþi pentru profanare de morminteCraioveni reþinuþi pentru profanare de morminteCraioveni reþinuþi pentru profanare de morminte
Au furat o statuetã din cimitirul Ungureni, ca sã o vândã la fier vechi:
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Ştirea simplă, de acum cunos-
cută, de fapt nu mai e o ştire: se-
natorul Mircea Geoană va candi-
da pentru un nou mandat pe ace-
laşi colegiu uninominal – Dăbuleni
– de care şi-a legat numele. Şi nu
e deloc o ruşine să fii apropiat de
bostănarii vestiţi ai locului. Au fost
unele disc uţii privind depunerea
candidaturii într-un alt colegiu, din
Capitală, dar finalmente toate spe-
culaţiile au fost infirmate şi inclu-
siv preşedintele de onoare al PSD,
Ion Iliescu, a opinat în faţa ziariş-
tilor: „S-a rezolvat situaţia lui (...).
E o idee bună”. La rândul său,

MIRCEA CANŢĂR
Mircea Geoană a spus la un canal
de televiziune: „Formal, dar mai
ales afectiv şi emoţional, sunt din
nou în familia pe care nu am pă-
răsit-o niciodată”. După trei ani
oribili, care au urmat pierderii ale-
gerilor prezidenţiale din 2009, pe-
rioadă în care a traversat un de-
şert – triviale jocuri de culise –,
senatorul Mircea Geoană nu s-a
rătăcit o clipă, probând şi vocaţie
de luptător. Şi modul lui tonic de a
se confrunta cu sine, dar şi cu al-
ţii, unii la care nu se aştepta, a fost
dublat, nu rareori, de luciditate şi
discernământ. Deloc paradoxal, n-

a uitat o clipă de cei care l-au ales
şi a descins, anunţat şi neanunţat,
când la Dăbuleni, c ând la Rast,
când la Segarcea, când în alte lo-
curi, spre a discuta cu oamenii. La
care încă are priză. În pofida cle-
vetitorilor şi a chibiţilor politici, a
rămas constant cu sine însuşi, fi-
indcă restul a fost destin. Dumini-
că, la interesanta emisiune „Sec-
venţial”, moderată de Adrian Ursu
pe Antena 3, au fost invitaţi doi
diplomaţi veritabili ai ţării, foşti
miniştri de Externe şi în acelaşi
timp legaţi diferit de Dolj şi Craio-
va: Mircea Geoană şi Sergiu Ce-

lac. Dezbaterea a avut ţinută ele-
vată, consistenţă, dar şi bun dozaj
„strict tehnic” privind poziţionarea
României în subtilele jocuri ale
Bruxellesului, probând că diploma-
ţia era pentru ei nu o simplă dex-
teritate anexă, conjuncturală,  ci
chiar o vocaţie. Mai toată lumea îi
recunoaşte, unanim, calităţile de
fost şef al diplomaţiei româneşti şi
ambasador al ţării la Washington.
Cu destule merite, unele trecute în
uitare. Deşi pentru multe cancela-
rii europene încă mai contează ca
bun interlocutor. Şi, în plus, arată
bine. E spontan, suculent, prompt

Mircea Geoană şi ultimul pahar cu venin
în replică, chiar dacă multora de-a
lungul timpului le-a furnizat sufi-
ciente motive de iritare. L-am vă-
zut rezistând tenace şi tonic în des-
tule ipostaze. Scena politică româ-
nească e adesea o galerie de portre-
te mişcătoare, care îşi schimbă
imprevizibil trăsăturile şi sfârşesc
prin a nu mai semăna cu nimic. Nu
e cazul lui Mircea Geoană, care sea-
mănă chiar cu Mircea Geoană. Re-
vendicarea lui la oamenii politici de
seamă ai locului, cu contur şi dis-
curs adecvat, din perioade mai de
demult, dar şi de dată mai recentă,
este mai mult decât inspirată.

Operaţionalizarea deciziilor po-
litice, asumate în mod categoric şi
individualis t de Crin Antonescu,
privind desemnarea lui Gigi Becali
ca parlamentar pe listele USL ş i
decapitarea conducerilor filialelor
PNL Mehedinţi, Dâmboviţa, Bucu-
reşti – Sector 1, nu a fost sufi-
cient argumentată şi calculată, ca
timp de rulare, în condiţiile în care
alegerile parlamentare au loc la în-
ceputul lunii decembrie 2012, iar
coerenţa şi unitatea  internă a PNL
nu mai func ţionează încă din
2010. Există riscul iminent, nu de
divizare a PNL, cum mulţi sunt
tentaţi să creadă, ci al decredibili-
zării singurului lider politic propus
de Alianţa USL pentru înlocuirea
lui Băsescu şi, implicit, dezorien-
tarea decisivă a electoratului. Aces-
ta va fi pus de politicieni în situaţia

Crin Antonescu, liderul PNL, nu mai respectă nici mă-
car formal condiţiile minime de validitate funcţională a
partidului pe care îl conduce, ceea ce în spectrul politic
echivalează cu o scurtcircuitare impardonabilă a trans-
punerii predicţionale a deciziilor politice la nivelul PNL
şi, implicit, a alianţei USL. Oportune sau nu, recentele
acţiuni şi discursuri ale lui Crin Antonescu se vor re-
găsi, din nefericire, prin efectele generate pe termen
scurt, în rezultatul votul electoral din decembrie 2012.

inedită de a nu îşi mai identifica,
în nici un partid politic, reprezen-
tarea politică la nivelul preşedinte-
lui României.

Vicierea sistematică a atribute-
lor  liderului Crin Antonescu,  pe
componente de strategie politică,
vizibilă în asumarea deciziilor ero-
nate de menţinere a unităţii, coe-
renţei PNL, se traduce simplu, la
nivelul percepţiei electoratului, prin
invalidarea c ategoric ă a liderului
PNL, dar mai ales a partidului pe
care acesta îl reprezintă. Crearea
vidului de reprezentare pe palierul
liderului desemnat de Alianţa USL
nu poate f i benefică acesteia în
condiţiile în care alianţa nu are deo-
camdată o alternativă de lider poli-
tic, care să poată fi validat în spa-
ţiul public într-un interval de timp
determinat, respectiv un an.

Opinia electoratului tinde să de-
vină cât se poate de validă în con-
textul în care România nu mai re-
prezintă de mult timp un stat func-
ţional şi nici nu se mai bucură de
instituţii statale funcţionale şi, ast-
fel, singura opţiune rămasă este
alegerea unui lider puternic care să
se afle în opoziţie cu partidul/alian-
ţa care va câştiga alegerile parla-
mentare din decembrie.

Actualmente, urmare a decizii-
lor pripite adoptate de Crin Anto-
nescu, membrii PNL asistă nepu-
tincioşi, mai ales în teritoriu, la efec-
tele de bumerang, derivate, în prin-
cipal, din frustrarea categorică a
nucleului seniorilor liberali, care în-
cep să se desprindă tot mai evident
în spaţiul public, prin acţiuni şi de-
claraţii de presă categorice.

Crin Antonescu a riscat enorm
în încercarea de a-i bloca pe liderii
ARD în drumul spre Parlament,
mizând pe numirea unor candidaţi-
surpriză, de genul „vedetelor mass-
media”,  care să câştige colegii
unde alianţa este slab cotată, iar
avantajul de imagine, temporar
obţinut, tinde să se transforme
într-un deficit electoral insurmon-

tabil până la alegerile din decem-
brie 2012.

În esenţă, echilibrul procentului
de peste 51% din votul electoratu-
lui, revendicat în egală măsură de
liderii Alianţei USL, rămâne valabil
doar prin coerenţa şi ajustările de
discurs politic, realizate în timp real,
de unii dintre seniorii PSD.

Demiterea şi izolarea unor vec-
tori de imagine din PNL, respectiv
Andrei Chiliman, Tăriceanu, Vlad
Moisescu, Liviu Mazilu, Gabriel
Grozavu, nu se susţine şi nici nu
se justifică integral prin necesita-
tea obţinerii procentului majoritar
de voturi pentru a forţa numirea
de către Băsescu a unui premier
din partea partidului/alianţei care a
obţinut cele mai multe voturi/man-
date, ci mai degrabă prin inflexibi-
litatea şi lipsa de diplomaţie politi-
că a liderului liberal.

Tergiversarea finalizării listelor
electorale, schimbările de ultim
moment de genul răzvrătitului Ioan
Ghişe, scos de pe liste, apoi rein-
trodus oficial pentru un nou man-
dat de senator în judeţul Braşov,
în doar câteva ore, demonstrează
că scindările interne din PNL sunt

mai acute şi mai ample decât le re-
simţim la nivel mediatic.

Săturaţi de tensiunile accentua-
te existente pe axa Cotroceni – Pa-
latul Victoria, dar mai ales pe axa
România – C.E., românii nu reacţi-
onează deloc favorabil la schim-
barea de discurs şi acţiune a lui Crin
Antonescu.

„Achiziţia” făcută recent de Crin
Antonescu şi accesul la „benefi-
ciile” aduse de noul aliat politic pot
fi lăudate de mulţi politicieni ai
alianţei,  însă frustrarea „seniori-
lor”, orientată mai mult spre valori
ideologice, devine contagioasă în
rândul tinerilor liberali.

Deciziile conducerii centrale a
PNL privind desemnarea candidaţi-
lor pentru alegerile parlamentare din
decembrie a.c. sunt contestate în
teritoriu de tot mai mulţi reprezen-
tanţi ai administraţiilor publice loca-
le, legitimaţi prin votul din iunie a.c.,
şi determină perturbări pe colegii.

Euforia transformării rapide a
PNL este valorificată conjunctural
şi periculos de benefic de noii bră-
tieni ai partidului şi nicidecum de
Crin Antonescu.

MIHAELA ENE

Noua înfăţişare a lui Crin Antonescu
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Onorând memoria eroilor care
s-au jertfit pentru þarã ºi respec-
tând tradiþiile lãsate de veterani,
Ziua Porþilor Deschise la Brigada
2 Infanterie „Rovine” a început cu
o vizitã în comandament, acolo
unde, la loc de cinste, se aflã un
panou al ostaºilor cãzuþi la datorie
în teatrele de operaþiuni din Ango-
la, Irak sau Afganistan, dar ºi o im-
presionantã galerie a comandanþi-
lor care s-au aflat în fruntea bri-
gãzii de-a lungul timpului. Cu atât
mai impozant cu cât vorbim de o
tradiþie ostãºeascã îndelungatã,
anul viitor urmând sã se împlineas-
cã 130 de ani de la înfiinþarea Di-
viziei 2 Mc. „Mihai Viteazul”, de
unde se moºtenesc tradiþiile de lup-

Militarii craioveni au organizat,
ieri, Ziua Porþilor Deschise la co-
mandamentul Brigãzii 2 Infanterie
„Rovine”. Evenimentul s-a bucurat
de un real succes, þinând cont de
numãrul mare al celor care au ve-
nit sã vadã tehnica ºi echipamente-

tã. Apoi, un pluton al „Scorpioni-
lor Roºii” le-a oferit vizitatorilor un
spectacol de tip „drill show”, prac-
tic  introducerea la ceea ce avea
sã urmeze: vizitarea standurilor de
tehnicã ºi echipament militar.

„Ziua Porþilor Deschise face par-
te din suita de evenimente organi-
zate de Ziua Armatei. Mulþi dintre
vizitatorii de astãzi trec pentru pri-
ma datã pragul unei unitãþi militare
ºi vad tehnicã ºi armament militar
pe viu. Pot sã viziteze standurile,
sã vadã armele cu care participãm
în diverse teatre de operaþii. De
asemenea, participanþii au avut
parte ºi de un program artistic cu
muzica reprezentativã a Garnizoa-
nei Craiova ºi un exerciþiu drill-

team al militarilor”, a declarat lt.
col. Oliver Anghel, ofiþer de relaþii
publice al Brigãzii 2 Infanterie „Ro-
vine” Craiova.

Expoziþie de tehnicã militarã
Armata rãmâne una dintre insti-

tuþiile în care craiovenii au încre-
dere ºi pe care o privesc cu admi-
raþie ori de câte ori au ocazia. Ca
dovadã, au venit în numãr mare ºi
ieri la Ziua Porþilor Deschise. Cu-
riozitatea, dar ºi dorinþa de a fi alã-
turi de ostaºi i-au determinat sã ac-
cepte invitaþia de a fi prezenþi în
curtea unitãþii militare încã de di-
mineaþã. Cei mai mulþi au fost în-
cântaþi sã vadã tehnica de luptã: pis-
toale ºi puºti mitralierã, veste anti-
glonþ, binoclu, busole ºi o piesã mo-
dernã de apãrare antiaerianã. Toþi
ochii s-au îndreptat, apoi, cãtre cele
douã transportoare blindate, unul de
tip Piranha, care se gãseºte ºi în te-

atrele de operaþiuni. Vizitatorii de
toate vârstele s-au arãtat la fel de
interesaþi ºi de tehnica de la standul
de comunicaþii ºi informaticã. Por-
þile unitãþii au rãmas deschise pe par-
cursul întregii zile de ieri.

„Cred cã a fost o iniþiativã ex-
celentã de a organiza o zi a porþi-
lor deschise. Mi-a plãcut sã vãd
tehnica de luptã, armamentul. A
fost foarte interesant ºi, de ce nu,
mã gândesc pe viitor sã urmez o
carierã în domeniu”, a mãrturisit
unul din tinerii vizitatori.

Mâine este programat
ceremonialul militar-religios

de Ziua Armatei
Manifestãrile dedicate Zilei Arma-

tei Române continuã astãzi cu sim-
pozionul „25 octombrie – Ziua Ar-

matei României” organizat la Cer-
cul Militar din Craiova între orele

10.00 ºi 11.00. La acest eveniment
participã istorici, cadre militare ac-
tive, în rezervã ºi retragere, vete-
rani de rãzboi, oficialitãþi ale admi-
nistraþiei publice locale ºi elevi.

Evenimentul central al manifes-
tãrilor de Ziua Armatei va avea loc
mâine, între orele 10.00 ºi 11.00
când este programat ceremonialul
militar-religios, la Monumentul
Eroilor Români din cimitirul Sineas-
ca. La eveniment sunt aºteptate sã
participe cadre militare active, în
rezervã ºi retragere, veterani de rãz-
boi ºi oficialitãþi ale administraþiei
publice locale. Craiovenii vor pu-
tea lua parte ºi la depunerea Jurã-
mântului Militar de  cãtre o nouã
serie de 43 de soldaþi gradaþi pro-
fesioniºti la Batalionul de Instruc-
þie Comunicaþii ºi Informaticã „Fra-
þii Buzeºti”, tot mâine, între orele
11.30 ºi 15.30.

RADU ILICEANU

Toate persoanele interesate pri-
mesc materiale informative cu pri-
vire la activitatea Centrului de Rein-
tegrare a ªomerilor Craiova, iar
ºomerii ce fac parte din grupul-þin-
tã al proiectului (persoanele inacti-
ve, ºomeri de lungã duratã, ºomeri
cu vârsta peste 45 de ani ºi ºomeri
tineri) se pot înregistra pentru a
beneficia de serviciile integrate (con-
siliere ºi informare, mediere pe pia-
þa muncii ºi cursuri de formare pro-
fesionalã) oferite în cadrul proiec-
tului “Munca pe primul loc”.

Asociaþia ªanse Egale pentru Fie-
care Craiova este înfiinþatã în anul

Caravana Centrului pentru Reintegrarea
ªomerilor, pe esplanada Teatrului Naþional

Pânã pe data de 26 octombrie, Asociaþia
ªanse Egale pentru Fiecare Craiova desfãºoarã
acþiunea de informare ºi înregistrare a benefi-
ciarilor, sub genericul “Caravana Centrului de

Reintegrarea ªomerilor Alexandria”. Consilierii
de forþã de muncã ºi ºomaj ai CRS sunt prezenþi
zilnic, în intervalul orar 10.00 – 16.00, pe espla-
nada Teatrului Naþional “Marin Sorescu”, unde
oferã toate informaþiile necesare persoanelor

aflate în cãutarea unui loc de muncã.

2002, iar din 2010 implementeazã,
împreunã cu partenerii sãi – Tingu-
ely International BV, Facultatea de
ªtiinþe Sociale a Universitãþii Craio-
va ºi Institutul Social Oltenia – pro-
iectul “Munca pe primul loc”, cofi-
nanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, “Investeºte în oameni”!
Axa prioritarã 5 „Promovarea ma-
surilor active de ocupare”, Dome-
niul major de intervenþie 5.1 „Dez-
voltarea ºi implementarea masuri-
lor active de ocupare”.

În acest moment, prin CRS Cra-

iova se desfãºoarã zece cursuri gra-
tuite pentru ºomeri ºi persoane ina-
ctive: secretariat-biroticã, limba en-
glezã, casier (verificator bani), ope-
rator IT, competenþe sociale ºi civi-
ce, mediator social, antreprenoriat,
fochist, electrician (de joasã ºi me-
die tensiune), operator maºini cu co-
mandã numericã. Pânã acum, peste
5.500 de persoane din Regiunea S-
V Oltenia s-au înregistrat la cursuri
pentru a beneficia de serviciile gra-
tuite derulate prin Centrul pentru
Reintegrarea ªomerilor Craiova.

ALINA DRÃGHICI

Centrul pentru Reintegrarea
ªomerilor Craiova a fost înfiinþat la
începutul anului 2011 în cadrul pro-
iectului “Munca pe primul loc” ºi îºi
propune sã sprijine un numãr de 3.000
de ºomeri (inclusiv persoane inacti-
ve) din regiunea S-V Oltenia, prin ofe-
rirea de servicii de informare, consi-
liere profesionalã ºi mediere precum
ºi de servicii de formare profesionalã.

Centrul pentru Reintegrarea
ªomerilor Alexandria a fost înfiin-
þat în luna iulie 2012 în cadrul proiec-
tului “Munca pe primul loc” ºi îºi pro-
pune sã sprijine un numãr de 1.500 de
ºomeri (inclusiv persoane inactive)
din regiunea S – Muntenia, prin oferi-
rea de servicii de informare, consiliere
profesionalã ºi mediere precum ºi de
servicii de formare profesionalã.

Tinguely International BV este
o companie, cu sediul în Olanda, ce
face parte dintr-un holding care ofe-
rã servicii complete destinate pieþei
muncii prin produse inovatoare care
contribuie la dezvoltarea pieþei inter-
ne ºi internaþionale în urmãtoarele
domenii: reintegrare pe piaþa muncii
ºi prevenirea absenteismului; inter-
venþii medicale de naturã fizicã si psi-
hologicã; asigurãri în domeniul pie-
þei muncii; recrutare – consultanþã.

Organizat pentru prima datã ºi
în cartierul Valea Roºie, mai precis
între cele douã sensuri giratorii din
preajma Bisericii „Sfântul Calinic”,
concertul folcloric de luni seara a
adunat mii de craioveni. Pe scenã
au urcat soliºtii Ansamblului Folc-
loric „Maria Tãnase”, care au în-
treþinut atmosfera de voie-bunã ºi
veselie pânã târziu în noapte. Alã-
turi de iubitorii de folclor s-a aflat
ºi primarul Lia Olguþa Vasilescu,

care a venit special pentru acest
moment. De altfel, concertul a fost
primul mare eveniment cu care
autoritãþile locale au þinut sã des-
chidã Zilele Craiovei. În seara tre-
cutã, de un concert pe mãsurã s-
au bucurat ºi craiovenii care lo-
cuiesc în cartierul Rovine. Ultimul
spectacol va avea loc în aceastã
searã, în cartierul Craioviþa Nouã,
în zona Poºtei.

LAURA MOÎRLICHE
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le de luptã, dar ºi spaþiul în care îºi
desfãºoarã soldaþii activitãþile. La
standurile special amenajate pentru
Ziua Porþilor Deschise, vizitatorii
au fost întâmpinaþi de militari care
le-au prezentat caracteristicile fie-
cãrei arme în parte.   
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Strategie foarte
puternicã de inte-
grare verticalã

În iunie 2012, fabrica IAC de
la Balº a dat startul producþiei
în sprijinul uzinei Ford Motor
Company de la Craiova, locali-
zatã la 25 km depãrtare. Unita-
tea de producþie IAC furnizea-
zã planºe de bord, console cen-
trale, panouri portiere spate,
panouri portiere fatã ºi plafoa-
ne pentru noul B-MAX, inova-
torul model Ford. “Suntem

International Automotive Compo-
nents (IAC) Group a inaugurat, ieri,
la Balº, noua unitate de producþie
de clasã mondialã. Noua fabricã a
fost construitã de la zero. Astãzi nu-
mãrã în jur de 250 de angajaþi, re-
prezentând unitatea de producþie cu
numãrul 27 din Europa din cadrul
celor peste 90 de locaþii IAC la ni-
vel global. „Fabrica de la Balº de-
monstreazã angajamentul IAC de a

livra soluþii complexe pentru interi-
oare auto cãtre clienþii noºtri glo-
bali, aliniate strategiilor acestora în
ceea ce priveºte expansiunea geo-
graficã ºi platforma globalã de pro-
ducþie. Aceastã investiþie reprezin-
tã un punct de referinþã pentru stra-
tegia grupului nostru de creºtere
eficientã în zona Europei”, a spus
James Kamsickas, preºedinte ºi
CEO IAC Group.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

mândri sã contribuim la lansa-
rea noului Ford B-MAX.
Aceastã nouã unitate de pro-
ducþie poziþioneazã strategic
IAC în sprijinul altor clienþi din
domeniul auto în regiune”, a spus
James Kamsickas.

Þinând cont de localizarea
fabricii în zona Europei de Est
ºi de complexitatea produselor
pe care IAC le manufacturea-
zã în Balº, IAC a elaborat o
strategie foarte puternicã de in-
tegrare verticalã în cadrul uni-
tãþii de 15.000 m2. Acest con-

cept de integrare verticalã îm-
preunã cu alinierea fabricii la
practicile globale ale IAC re-
prezintã factori-cheie în obþine-
rea excelenþei în calitate, livra-
re ºi performanþa îndeplinirii ne-
voilor clientului. În plus, datori-
tã optimizãrii proceselor ºi echi-
pamentelor prin intermediul dez-
voltãrii pe verticalã a
unitãþii de producþie,
IAC a reuºit sã pãs-
treze suficientã su-
prafaþã de lucru dis-
ponibilã pentru a în-
tâmpina noi activi-
tãþi de producþie pe
viitor.

În 2013,
FastKast
va fi lansat
în mai multe
locaþii

Fabrica IAC din
Balº este prima uni-
tate de producþie ce
foloseºte FastKast,
tehnologia patentatã de cãtre
IAC în domeniul producþiei de
material cu suprafaþã de clasã
A. FastKast presupune utiliza-
rea rãºinilor pe bazã de poliole-
finã termoplasticã ºi policloru-
rã de vinil în cadrul proceselor
continuu dezvoltate de cãtre
IAC, conducând la îmbunãtãþi-
rea calitãþii ºi texturii, atât din
perspectivã tactilã, cât ºi vizua-
lã, în ceea ce priveºte planºele
de bord ºi alte componente de
garnisaj interior. În 2013, Fas-
tKast va fi lansat în mai multe
locaþii IAC din cadrul reþelei
globale de unitãþi de producþie.
Pe lângã capabilitãþile de pro-
ducþie de ultimã generaþie, fa-
brica din Balº a atras forþã de
muncã talentatã ºi cu abilitãþi
deosebite, setând standarde în
deschiderea de noi operaþiuni
IAC pe viitor datoritã unei lan-
sãri impecabile a producþiei. Ca
urmare a angajamentului pentru
regiunea în care opereazã, IAC
colaboreazã cu Colegiul Tehnic
din Balº, derulând proiecte im-
portante împreunã, compania
propunându-ºi sã iniþieze ºi alte

noi parteneriate cu aceastã in-
stituþie.

„Instalarea IAC Group în ju-
deþul Olt s-a realizat într-un
timp record, datoritã colaborã-
rii foarte bune cu autoritãþile
locale, în special cu Primãria

Balº, condusã de domnul pri-
mar Mãdãlin Teodosescu. Am
beneficiat, de asemenea, de
sprijinul Consiliului Judeþean
Olt, în frunte cu domnul preºe-
dinte Paul Stãnescu, ºi doresc
sã mulþumesc tuturor pentru
cooperare”,  a  spus Peter
Derks, director de marketing
ºi dezvoltarea afacerilor, IAC
Europa, cel care a condus echi-
pa de implementare industrialã
a proiectului în Balº.

Proiecte comune
Ca urmare a angajamentului

pentru regiunea în care operea-
zã, IAC colaboreazã ºi cu Co-
legiul Tehnic din Balº, derulând
proiecte importante împreunã,
compania  propunându-ºi sã

continue ºi alte
noi proiecte cu
aceastã instituþie.
În urmãtoarele
luni, IAC va fina-
liza alte partene-
riate cu ºcolile lo-
cale ºi colegiile
tehnice, precum
ºi cu Universita-
tea din Craiova.
“Suntem foarte
mulþumiþi de apti-
tudinile ºi atitudi-
nea angajaþilor
IAC Balº. Cu to-
þii lucreazã ca o
adevãratã echi-
pã, înþelegând

ocaziile, dar ºi provocãrile acti-
vitãþii la nivelul unei corporaþii
cu prezenþã globalã. În ceea ce
ne priveºte, ne exprimãm anga-
jamentul de a asigura dezvolta-
rea durabilã a regiunii prin cre-
area de noi locuri de muncã ºi
oportunitãþi în cadrul fabricii
noastre, precum ºi în serviciile
conexe”, a spus Darryl Road-
night, directorul general al fa-
bricii IAC de la Balº.

Primarul localitãþii Balº, Mãdãlin Teodosescu: “Fabrica IAC
oferã cetãþenilor noºtri ocazia deosebitã de a se dezvolta atât pe plan
profesional, cât ºi personal. Compania a contribuit ºi la formarea unui
viitor de succes pentru generaþia tânãrã din Balº, prin parteneriatele în
derulare cu ºcolile ºi colegiile noastre”.
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Proiectul “Dis-moi quell est
ton quotidian” urmãreºte promo-
varea, în rândul elevilor, a petre-
cerii timpului liber prin activitãþi
cultural-educative, creative sau
sportive. Acesta este cel de-al
treilea proiect Comenius cu par-
teneriate multilaterale implemen-
tat de Grupul ªcolar “Charles
Laugier” din Craiova.

“Consider cã astfel de proiecte

Prefectul judeþului Dolj, Elena Costea, a
primit, ieri, vizita unei delegaþii din care au
fãcut parte profesori din mai multe þãri eu-
ropene. Delegaþia a fost condusã de directo-
rul Grupului ªcolar “Charles Laugier”, Lu-
miniþa Georgescu, directorul adjunct al insti-
tuþiei de învãþãmânt, Ludmila Panea, ºi pro-

care urmãresc educarea copiilor
ar trebui luate ca exemplu de în-
treaga societate. Este important
ca, încã de la o vârstã fragedã,
copiii sã fie îndrumaþi sã îºi pe-
treacã timpul liber lecturând, prac-
ticând sport sau diverse activitãþi
de creaþie ºi chiar jucându-se ºi
nu sã petreacã ore în ºir în faþa
televizorului sau a calculatorului.
Am susþinut întotdeauna ºi voi

susþine în continuare demersurile
fãcute în acest sens. La astfel de
proiecte, derulate în ºcoli, este
necesar sã adere pãrinþii elevilor
ºi chiar întreaga comunitate.
Avem nevoie de o societate sãnã-
toasã ºi o putem avea numai dacã
înþelegem importanþa miºcãrii în
aer liber, importanþa studiului ºi a
creaþiei”, a declarat prefectul ju-
deþului Dolj, Elena Costea.

În cadrul întâlnirii de la Palatul
Administrativ, prefectul Elena
Costea a prezentat  profesorilor
câteva date statistice privind Dol-
jul. Între acestea, sistemul de în-
vãþãmânt, dar ºi integrarea mino-
ritãþilor în societate, precizând cã
la nivelul judeþului copiii de etnie
romã beneficiazã de educaþie ºco-
larã, licealã ºi universitarã. Elena
Costea i-a asigurat pe profesorii
reprezentanþi ai celor nouã þãri
implicate în proiectul Comenius
de sprijinul Instituþiei Prefectului
în derularea programelor destina-
te educaþiei elevilor.

ALINA DRÃGHICI

Prefectura Dolj sprijinã proiectele
educaþionale multilaterale

fesorul Sorin Bîrsan. Vizita cadrelor didacti-
ce vine în contextul realizãrii unui nou pro-
iect multilateral din cadrul programului Co-
menius, implementat la nivelul Grupului ªco-
lar “Charles Laugier”, dar ºi în ºcoli din
Franþa, Spania, Norvegia, Turcia, Letonia,
Lituania, Estonia ºi Grecia.

În atmosfera generalã de sãrbãtoa-
re prilejuitã de Zilele Craiovei, Mitro-
polia Olteniei îi invitã pe credincioºi sã
participe mâine, 25 octombrie, ora
17.00, în ajunul prãznuirii Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir, ocrotitorul Catedralei mitro-
politane „Sfântul Mare Mucenic Di-
mitrie” ºi al oraºului nostru, la slujba
Vecerniei, urmatã de tradiþionala pro-
cesiune cu Sfintele Moaºte ale Sfinþi-
lor Nifon, Tatiana, Serghie ºi Vah, care
se gãsesc în catedralã. Procesiunea va
avea loc pe traseul catedralã – Univer-
sitate – Prefecturã – Biserica „Sfântul
Ilie” –  catedralã. La întoarcere,  racla

Catedrala mitropolitanã
„Sfântul Dumitru”

îºi sãrbãtoreºte hramul
cu sfintele moaºte va fi aºezatã pe es-
planada din faþa catedralei, spre închi-
nare tuturor credincioºilor, iar un so-
bor de preoþi va oficia în continuare-
 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Di-
mitrie, Izvorâtorul de Mir. Vineri, 26
octombrie, în ziua hramului catedra-
lei, ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craiovei
ºi mitropolitul Olteniei, va sãvârºi sluj-
ba Sfintei Liturghii, împreunã cu arhi-
erei din Sinodul Mitropolitan, preoþi ºi
diaconi. Rãspunsurile la stranã vor fi
date de Grupul Psaltic „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie”, condus de prof.
Victor ªapcã.                  

MAGDA BRATU

Dupã ce a prezentat pe scurt istoria Casei
Bengescu, care de-a lungul anilor a fost sediu
pentru diverse instituþii, ÎPS Irineu, Mitropoli-
tul Olteniei, a deschis, una câte una, uºile în-
cãperilor care adãpostesc acum Centrul de re-
staurare, conservare, patrimoniu ºi vizualizare
al Mitropoliei Olteniei. „Centrul de restaurare
reprezintã pentru noi un factor determinant al
culturii ºi civilizaþiei ecleziastice din Oltenia. S-
a pus de multã vreme aceastã dorinþã în apli-
care ºi iatã cã acum s-a materializat. Avem
foarte mult patrimoniu de restaurat ºi avem
nevoie de restauratori de prestigiu care sã cu-
noascã arta restaurãrii ºi, în acelaºi timp, sã
poatã sã redea viaþã obiectelor care aºteaptã
de multã vreme în depozitele noastre. Suntem
astãzi în posibilitatea de a arãta tuturor cã, prin
muncã ºi stãruinþã, se poate realiza un aseme-
nea centru”, s-a adresat ÎPS Irineu reprezen-
tanþilor presei, pentru care a fost organizatã
special aceastã vizitã.

Interioare, decorate cu mult bun gust
Încãperile în care ultima datã a funcþionat

Oficiul de Cadastru sunt practic de nerecu-
noscut acum. Tavanele ºi pereþii distruºi de
igrasie au fost refãcuþi în totalitate ºi sunt ta-
petaþi cu o zugrãvealã cu aspect de mãtase
italianã.  Podelele vechi au fost scoase ºi în-
locuite cu parchet de bunã calitate peste care,

în anumite încãperi, în funcþie de destinaþie,
au fost aºezate covoare grele. Frumuseþea spa-
þiilor provine însã din lumina puternicã pe care
o întâlneºti mai peste tot. Aproape în toate în-
cãperile existã ferestre largi pe care restaura-
torii le-au pãstrat întocmai ºi pe care le-au pus
în valoare printr-o tâmplãrie solidã. Acolo unde
existã, mobilierul masiv, dintr-o esenþã de lemn
deschisã la culoare, completeazã atmosfera.
Bunul gust se observã ºi în privinþa elemente-
lor de decor folosite, pereþii fiind ornaþi ele-
gant cu câte o operã de artã, semnatã de ma-
eºtri ai penelului, precum Nicolae Grigorescu,
sau cu câte o frumoasã icoanã, cum este ca-
zul sãlii de consiliu.

40.000 de obiecte vechi
îi aºteaptã pe restauratori

În mijlocul clãdirii, în sala centralã, se aflã
în curs de amenajare una dintre cele douã sãli
ale muzeului. Icoanele ºi cãrþile vechi, din cele
40.000 care aºteaptã sã fie scoase la luminã,
vor ajunge prima datã aici. Mai întâi însã vor
trece prin laboratoarele centrului, unde, cu aju-
torul unor aparate de înaltã tehnologie, restau-
ratorii vor stabili vârsta de creaþie ºi deficien-
þele pe care le-au suferit în timp. Odatã efec-
tuat sceening-ul problemelor, obiectele ajung
în sãlile de restaurare, sub lupa specialiºtilor.
ÎPS Irineu a precizat, ieri, cã aceºtia vor fi

formaþi în sãlile de clasã ale Centrului ºi provin
din rândul studenþilor care se vor înscrie la
disciplina Artã sacrã din cadrul Facultãþii de
Teologie din Craiova. „Aici vor lucra studenþii
de la Artã sacrã ºi alþi specialiºti, pentru cã,
prin proiect, noi avem deja înscrise colaborãri
ºi contractãri cu alte instituþii care sã ne ajute
sã depistãm bolile, aceste probleme care apar
la patrimoniul nostru”.

O bisericuþã de lemn
ar putea fi ridicatã în curte

ÎPS Irineu a declarat cã urmãreºte sã punã
ºi mai mult în valoare acest imobil. În comple-
tarea restaurãrilor care s-au fãcut, reprezen-
tanþii Mitropoliei intenþioneazã sã aºeze chiar
în curtea Centrului o bisericã veche din lemn,

care este în sine un obiect de patrimoniu cu o
valoare incontestabilã. „Aº dori sã mã consult
ºi cu dumneavoastrã, reprezentanþii presei, în
aceastã privinþã, pentru cã intenþia noastrã este
ca acest loc sã fie cât mai frumos reprezen-
tat”, a spus ÎPS Irineu. Curtea se bucurã, într-
adevãr, de o întindere apreciabilã ºi este ame-
najatã, în acest moment, cu multã verdeaþã ºi
plante de decor. Cât priveºte bisericuþa, repre-
zentanþii Mitropoliei Olteniei au precizat cã
aceasta a fost identificatã pe unul dintre dealu-
rile care înconjoarã Craiova ºi ar trebui decât
sã fie transportatã pentru a fi instalatã aici. O
bisericuþã asemãnãtoare se întâlneºte acum
chiar în curtea Mitropoliei Olteniei în care se
oficiazã ºi slujbe.

 LAURA MOÞÎRLICHE

ÎPS Irineu, mitropolitul Olteniei, a deschis, ieri, porþile Centrului de restaurare,
conservare, patrimoniu ºi vizualizare, amenajat în fosta Casã Bengescu, de pe stra-
da Brestei. În postura de gazdã, Înalt Prea Sfinþia Sa a arãtat cum fostele încãperi
ale imobilului, care ajunseserã într-o stare de degradare îngrijorãtoare, au fost trans-
formate în laboratoare, biblioteci, sãli de prezentare ºi de conferinþe, de o calitate
ireproºabilã, care sunt puse de acum la dispoziþia celor care vor sã se pregãteascã în
migãloasa, dar frumoasa artã a restaurãrii de icoane ºi manuscrise vechi.

O incursiune în noul CentruO incursiune în noul CentruO incursiune în noul CentruO incursiune în noul CentruO incursiune în noul Centru
de restaurare al Mitropoliei Oltenieide restaurare al Mitropoliei Oltenieide restaurare al Mitropoliei Oltenieide restaurare al Mitropoliei Oltenieide restaurare al Mitropoliei Olteniei
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Spectacolul „Din Bănie-n
toată ţara” a fost anulat.
Fără explicaţii

Anunţată iniţial
pentru data de 29
octombrie, în sala
Teatrului Naţional
„Marin Sorescu”
din Craiova, pre-
miera spectacolu-
lui „Din Bănie-n
toată ţara” a fost
anulată, conform
unei informări
scurte ş i sec i

postate pe site-ul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”. Re-
prezentaţia urma să-i aducă în faţa publicului, alături de soliştii
instituţiei, pe Mioara Velicu, Steliana Sima, Cristian Pomo-
haci, Cornelia şi Lupu Rednic şi să îi aibă prezentatori pe
Maria Buză şi Marius Rizea, alias Floarea şi Gheorghe. Cum
se întâmplă de obicei la anunţarea unei premiere, în doar câte-
va zile peste o sută de bilete au fost vândute la Agenţia TNC,
iubitorilor de folclor urmând, acum, să li se restituie banii.
Cum nu au fost oferite nici un fel de explicaţii privind anularea
spectacolului, se speculează că decizia are legătură directă cu
schimbarea „la vârf” în Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”.
De la începutul săptămânii, printr-o decizie a municipalităţii
craiovene, fotoliul de manager al instituţiei a fost eliberat de
Constantin Enceanu şi ocupat de Oana Bică. Să fie aceasta
prima măsură luată de noua conducere?

„Symphonic Rock”
în Café Teatru Play

După extraordinarul concert
„Rock Simfonic” prezentat pe
25 aprilie a.c., „Evergreen Or-
chestra” revine astă-seară în Café
Teatru Play din Craiova (strada
„C.D. Fortunescu” nr. 18, tel.
0722.21.78.66). „Smoke on The
Water”, „Poison”, „TNT”, „Co-
caine”, „Nothing Ealse Matters”,
„Satisfaction”, „I Love Roc-
k’n’Roll”, „Smells Like Teen
Spirit”, „It’s My Life”, „Knockin’
on Heaven’s Door”, „The Wall”
şi multe alte îndrăgite piese vor
fi interpretate de Bogdan (clape/
saxofon/orchestraţii), Irina, Fufu
(voce), Epa (chitară solo), Do-
rin (chitară armonie), Alex (bas),

Cristi (tobe), Geo, Simona (vioară), Nicoleta (violă) şi Ruc-
sandra (violoncel). Concertul „Symphonic Rock”, care în-
cepe de ora 21.00, face parte din proiectul „Evergreen”, ală-
turi de „Jazz Simfonic” cuprinzând lucrări de mare populari-
tate, ce s-au bucurat până acum de un real succes.

„Craiova Eco pentru toţi”
Centrul de Voluntariat „Volun-

taris” din Craiova derulează, în
perioada 22-26 octombrie, prima
ediţie a evenimentului „Craiova
Eco pentru toţi”, al cărui obiec-
tiv este de a promova educ aţia
ecologică în Bănie. Vor fi organi-
zate sesiuni creative destinate ele-
vilor din mai multe unităţi de în-
văţământ craiovene (Colegiul Na-
ţional „Fraţii Buzeşti”, Liceele Te-
oretice „Henri Coandă” şi „Tudor
Arghezi”, Şcoala gimnazială „Mir-
cea Eliade”), acestea cuprinzând
discuţii interactive pe teme pre-
cum „Mediul înconjurător. Proble-
me şi soluţii” sau „Conştiinţa eco-
logică”. Nu vor lipsi atelierele de
creaţie „Copiii Eco”, în c adrul

cărora voluntarii şi elevii vor realiza picturi şi desene pe teme
ecologice, urmând ca lucrările să fie expuse la Casa de Cul-
tură „Traian Demetrescu”, în cadrul Festivalului Şanselor
Tale. Proiectul „Craiova Eco pentru toţi” este implementat
în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Dolj şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu”.

În martie 2012, violoncelistul Răzvan Suma,
unul dintre cei mai activi tineri muzicieni ro-
mâni, a susţinut primul său turneu naţional solo,
îndeplinindu-şi, astfel, un vis drag înfiripat încă
din timpul anilor de studiu. Intitulat „Vă place
Bach?”, turneul a prezentat unui număr de
peste 5.000 de spectatori
din opt oraşe din România
o premieră în domeniul
muzicii clasice: prima
interpretare a unui artist
român, într-un singur
concert, a integralei de
suite pentru violoncel
semnate de Bach.

Dat fiind succesul de
care s-a bucurat turneul,
organizatorii –  Asociaţia
Culturală „Analia Selis”,
cu finanţarea Administra-
ţiei Fondului Cultural
Naţional, coproducător
fiind Radio România
Muzical – au decis să
prezinte cea de-a doua
ediţie. Astfel, între 2
octombrie şi 7 noiembrie
a.c., concertele susţinute
de Răzvan Suma au loc la

Astă-seară, la Filarmonica „Oltenia”:

Concert al violoncelistului Răzvan
Suma  în cadrul turneului naţional

„Vă place Bach?”
 Unul dintre marii compozitorii ai lumii: Johann

Sebastian Bach. Un instrument de colecţie cu
valoare de patrimoniu: violoncelul Maucotel –
Fournier, realizat la Paris, în 1849. Două parti-
turi care impun o virtuozitate artistică deosebi-
tă: Integrala Suitelor pentru violoncel solo şi Va-
riaţiunile Goldberg. Un spectacol inedit de pro-
iecţii multimedia, asociat compoziţiilor semnate
de Johann Sebastian Bach. Toate aceste elemen-
te reunite de tânărul violoncelist Răzvan Suma,
care lansează din nou o provocare iubitorilor de
muzică din zece oraşe ale României: „Vă place
Bach?” este întrebarea la care artistul vă invită
să găsiţi răspunsul la finalul concertelor susţinu-
te în cadrul turneului său naţional. În Craiova,
Răzvan Suma ajunge astă-seară, concertul său
urmând să aibă loc, cu începere de la ora 19.00,
pe scena Filarmonicii „Oltenia”, şi să deschi-
dă stagiunea de muzică de cameră a institu-
ţiei. Preţul biletului: 15 lei (pentru elevi, stu-
denţi, pensionari – 10 lei).

În is toria muzicii,  cele
Şase suite pentru violoncel
solo de J. S. Bach se înscriu
printre cele mai reprezenta-
tive lucrări de gen. Se pare că lucrările au fost create
între anii 1717-1723, când J. S. Bach deţinea postul de
maestru de capelă la Curtea princiară din Köthen. Din
punct de vedere componistic, suitele pun în valoare o
mare varietate de motive melodice deosebit de expre-
sive, cunoscând, de-a lungul timpului, numeroase ver-
siuni interpretative (transcripţii pentru violă, contra-
bas, chitară clasică, corn, saxofon, trombon ş.a.).

Iaşi, Botoşani, Hunedoara, Satu Mare, Cluj-
Napoca, Timişoara, Râmnicu Vâlcea, Craiova,
Sibiu şi Bucureşti. Programul cuprinde Inte-
grala Suitelor pentru violoncel solo, partitu-
ra lui Bach fiind transpusă într-o „poveste”
vizuală graţie proiecţiilor multimedia realizate
de Vadim Staver. Turneul se va încheia la
Bucureşti, printr-un concert extraordinar cu
Variaţiunile Goldberg  semnate de Johann
Sebastian Bach, interpretate la trei instrumen-
te cu coarde:  violoncel –  Răzvan Suma,
vioară – Corinne Chapelle şi violă – Răzvan
Popovici, doi invitaţi de talie internaţională.

Răzvan Suma este unul dintre cei mai activi
tineri muzicieni români, ce
se mândreşte cu un vast
repertoriu realizat în cele
peste cinci sute de recita-
luri şi concerte susţinute în
întreaga lume. Născut în
1977, la Cluj-Napoca, a
obţinut Diploma de Licenţă
a Academiei de Muzică din
Bucureşti, în anul 2000, la
clasa maestrului Marin
Cazacu, iar în 2002 a
început programul de
perfecţionare „Artist
Diploma” la Longy School
of Music – Cambridge –
Statele Unite, la clasa
profesorului Terry King.
Concursurile de mare
prestigiu, ca „Giovanni
Batista Viotti” (Italia),
„Markneukirchen” (Germa-
nia) sau „Villa de Llanes”
(Spania) sunt doar câteva
dintre cele mai importante
competiţii de profil la care
s-a făcut remarcat. În
2009, Răzvan Suma a
devenit solist al Orchestre-

lor şi Corurilor Radio, iar în calitate de profe-
sor asociat la Universitatea Naţională de
Muzică Bucureşti desfăşoară o intensă activi-
tate pedagogică. Este invitat să susţină
cursuri de măiestrie organizate în ţări ca
Spania, Argentina, Coreea de Sud şi în Româ-
nia, în cadrul atelierelor organizate de Asocia-
ţia „SONORO”.

În mai a.c., ca urmare a primului turneu solo „Vă
place Bach?” (1-21 martie 2012), Răzvan Suma a lan-
sat, în foaierul Sălii Radio din Bucureşti, prima înre-
gistrare c ompletă în România, pe CD, a Integralei
Suitelor pentru v ioloncel solo c ompuse de Bach. CD-
ul – c onceput într-o formă modernă,  atractivă – es te
realizat cu sprijinul casei de producţie Sonoro Records.
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Pentru „Washington Post”, pre-
ºedintele în exerciþiu, Barack Obama
(foto), a dominat cea de-a treia dez-
batere televizatã, dupã ce Mitt Rom-
ney o dominase pe prima. Din debu-
tul confruntãrii, Obama s-a arãtat pre-
gãtit sã atace, ºtiindu-l pe Romney
lipsot de o viziune clarã în politica
externã. Reamintindu-i adversarului
sãu cã a calificat Rusia drept „duº-
manul geopolitic”, Obama l-a acut-
zat ºi de încercarea de a readuce SUA
la momentul rãzboiului rece. Care s-a
sfârºit de 20 de ani. „Resuscitaþi po-
litica externã a anilor 1980”. Guver-
natorul de Massachussetts a fost,

de asemenea, umilit, când a afirmat
cã Marina americanã n-a mai avut aºa
puþine nave din 1917. „Guvernatoru-
le, noi avem, de asemenea, mai puþini
cai ºi baionete. (...) Avem însã acele
aparate numite portavioane, pe care
avioanele aterizeazã. Avem, de ase-
menea, acele vase care merg pe sub
apã ºi ele se numesc submarine nu-
cleare”. Mitt Romney a gãsit o serie
de puncte comune cu Obama, în pri-
vinþa eliminãrii lui Osama bin Laden
ºi a poziþiei americane în Siria. Un
sondaj CBS News a indicat cã 53%
dintre telespectatori au estimat cã
Obama a câºtigat dezbaterea ºi nu-

mai 23% au acreditat victoria lui Rom-
ney. 24% au estimat meci nul. Un
sondaj Public Policy Polling în rân-
dul electorilor a 11 state susceptibile
de basculare l-au dat în avantaj (53%)
pe preºedintele Barack Obama, ºi
doar 42% pe Mitt Romney. Un son-
daj CNN l-a dat, de asemenea, câºti-
gãtor (48%) pe preºedinte, în raport
cu Romney (40%). De-a lungul dez-
baterii, Obama ºi Romney au vorbit
despre politica externã, cum era pre-
vãzut, dar dupã fiecare întrebare cei
doi candidaþi s-au întors la situaþia
economicã a þãrii, convinºi cã aceas-
tã chestiune rãmâne principala preo-
cupare a electoratului. Romney a re-
petat cã securitatea SUA depinde de
puterea sa economicã, în timp ce
Obama l-a contrazis sistematic. Un
numãr de dosare diplomatice – Libia,
Iran, Afganistan, China – au fost, pe
rând, abordate. Preºedintele în exer-
ciþiu ºi-a apãrat performanþele diplo-
matice, reamintind cã el a organizat
retragerea din Irak ºi eliminarea lui
bin Laden. „Ori de câte ori aþi avut o
opinie v-aþi înºelat”. Mai percutant
ºi mai cinic în intervenþiile sale, Oba-
ma a pus în luminã contradicþiile ri-
valului sãu în mai multe dosare: „Aþi
spus cã trebuie sã mergem în Irak, în
ciuda faptului cã nu au existat arme
de distrugere în masã, aþi spus cã tre-
buie sã avem trupe în Irak pânã în
prezent, aþi vãzut în Rusia inamicul
numãrul unu al SUA. În numeroase
alte ocazii, aþi spus cã politica lui Oba-

ma în Orientul Mijlociu ºi Africa de
Nord nu a împiedicat instalarea unor
regimuri islamiste ºi a contribuit la
renaºterea ameninþãrii Al-Qaeda. Vã
apropiaþi de politica lui George W.
Bush ºi Dick Cheney”. Fãrã echivo-
cat s-a dovedit Obama atunci când
în discuþie a fost adusã posibilitatea
unui atac iranian asupra Israelului.
„Israelul este un prieten adevãrat.
Este cel mai bun aliat al nostru în re-
giune” a spus Obama, lãudând coo-
perarea militarã dintre cele douã þãri,
mai bunã ca niciodatã în istorie. ªi în
chestiunea Iranului cei doi contra-
candidaþi ºi-au arãtat dinþii: „Atâta
timp cât eu sunt preºedinte, Iranul
nu va avea bombã nuclearã. Am im-
plementat cele mai grele sancþiuni din
istorie, deoarece un Iran nuclear este
o ameninþare pentru noi ºi Israel”. În
privinþa bugetului militar, Obama a
spus cã-l va stabiliza la 2,9% din PIB,
în timp ce Romney intenþioneazã sã-
l ducã la 4% din PIB, ceea ce ar con-
duce la o creºtere totalã a bugetului
pe zece ani de 2.000 de miliarde do-
lari. A existat ºi un punct de vedere
în privinþa cãruia cei doi candidaþi au
fost de acord: un raport Amnesty
International aratã cã Obama a auto-
rizat peste 300 de atacuri cu drone în
timpul primului sãu mandat. În total,
între 500 ºi 800 de civili au fost uciºi,
din care 166 de copii. Preºedintele a
afirmat cã acest tip de atac a contri-
buit la decapitarea Al-Qaeda în Pa-
kistan, Afganistan ºi Yemen.
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Partizanii ºi adversarii prim-
ministrului conservator al
Ungariei, Viktor Orban, au
demonstrat ieri, 23 octombrie
a.c. – ziua naþionalã – pe fondul
nemulþumirilor crescânde
împotriva politicilor economice
ale Guvernului. Evenimentele au
fost marcate de revenirea pe
scena politicã a fostului prim-
ministru Gordon Bajnai, conside-
rat drept un rival serios pentru
Viktor Orban la alegerile legislati-
ve din 2014. În vârstã de 44 de
ani, Gordon Bajnai a condus þara
pentru scurt timp, în perioada
2009-2010. A aplicat cu succes
mãsurile de austeritate impuse de
FMI, în schimbul unui împrumut
de 20 miliarde euro, care a

Guvernul ungar, sub presiunea strãzii

„Nemulþumirea faþã de Uniunea
Europeanã nu a fost niciodatã atât
de puternicã în Marea Britanie”, a
afirmat ieri la Berlin ºeful diploma-
þiei britanice, William Hague, pro-
nunþându-se pentru un rol sporit al
parlamentelor naþionale, în lipsa cã-
rora UE va deveni „neviabilã din
punct de vedere democratic”, rela-
teazã AFP. „Populaþia considerã cã
UE este mult prea des ceva ce i se
impune, ºi nu ceva în legãturã cu
care poate sã se pronunþe. Modul
în care (Tratatul de la) Lisabona a
fost ratificat în Marea Britanie, fãrã
consultarea electoratului, contribu-
ie la acest sentiment”, a declarat
Hague la Berlin. „Populaþia consi-

Londra vrea un rol sporit al
parlamentelor naþionale în cadrul UE

Austeritatea împinge Grecia într-o spiralã care aminteºte de Marea Depresiune a anilor ’30
Grecia a intrat într-o spiralã care aminteºte

de declinul economic al Statelor Unite ºi Ger-
maniei din timpul Marii Depresiuni a anilor ’30,
iar recâºtigarea competitivitãþii pare aproape
imposibilã prin austeritate, fãrã mãsuri ambi-
þioase de stimulare a economiei. Economia ele-
nã s-a restrâns cu 18,4% în ultimii patru ani,
iar FMI anticipeazã o nouã contracþie în 2013,
de 4% din PIB, potrivit Bloomberg. Guvernul
încearcã sã-ºi reducã deficitul ºi datoriile prin
mãsuri de austeritate asumate în cadrul a douã
acorduri de finanþare externã, în valoare totalã
de 240 miliarde euro.

Declinul de 18,4% este cel mai grav înregis-
trat într-o economie dezvoltatã în ultimii 30 de
ani. Economia SUA s-a contractat cu 27% în
perioada 1929-1933, potrivit Biroului de Anali-
zã Economicã de la Washington. „Austeritatea
a distrus veniturile din taxe, împiedicând chiar
realizarea efectului scontat (n.r. - scãderea de-
ficitului bugetar). Însã austeritatea nu mai poa-

Cel puþin 12 morþi într-un
incendiu la un spital din Taiwan

Cel puþin 12 persoane ºi-au
pierdut viaþa ºi alte 72 au fost rãnite
într-un incendiu declanºat ieri
dimineaþã la spitalul Sinying din
oraºul taiwanez Tainan (sud),
potrivit AFP ºi EFE. Incendiul a
izbucnit în jurul orei locale 03:30
(21:30 GMT, luni) ºi a fost stins de
pompieri dupã 50 de minute, timp în
care echipele de salvare au scos din
clãdire 115 persoane. Focul a pornit
dintr-o clãdire ce gãzduia bolnavi
care erau supuºi intubaþiei ºi dintre
care cei mai mulþi nu puteau pãrãsi
patul, potrivit unui purtãtor de
cuvânt. Primele cercetãri aratã cã
majoritatea deceselor au fost
provocate de asfixierea cu fum.
Serviciile de urgenþã din localitate
au acordat asistenþã unui numãr de
60 de persoane care inhalaserã fum,
majoritatea pacienþi, dupã cum a
confirmat Departamentul de
sãnãtate al oraºului. Pentru moment,
nu se cunosc cauzele incendiului, iar
poliþia continuã cercetãrile.

Protest violent
al ultranaþionaliºtilor
albanezi din Kosovo

Un protest al ultranaþionaliºti-
lor, organizat la Priºtina, în
capitala Kosovo, a degenerat în
violenþe ºi s-a soldat cu 18 poliþiºti
rãniþi ºi mai mulþi manifestanþi
arestaþi. Protestatarii susþin cã se
simt trãdaþi de guvern, dupã ce
premierul Hashim Thaci s-a întâlnit,
sãptãmâna trecutã, la Bruxelles, cu
omologul sãu sârb, Iviþa Dacici.
Deºi oficialii nu au evocat o
apropiere între cele douã þãri,
naþionaliºtii se tem cã acesta este
primul pas cãtre o normalizare a
relaþiilor între Priºtina ºi Belgrad.
UE le cere celor douã þãri sã îºi
amelioreze relaþiile, dar naþionaliº-
tii kosovari privesc demersul ca pe
o trãdare, dupã rãzboiul de la
sfârºitul anilor ’90. Aproximativ
200 de manifestanþi s-au strâns luni
în faþa biroului premierului. Ei au
aruncat cu pietre în forþele de
ordine, iar poliþiºtii au încercat sã îi
disperseze cu gaze lacrimogene.
Potrivit organizatorilor mitingului,
mai mulþi activiºti au fost bãtuþi de
scutieri ºi se aflã în spital.

Rusia criticã SUA
cu privire la respectarea
drepturilor omului

Rusia a pregãtit un raport cu
privire la respectarea drepturilor
omului în Statele Unite, a declarat
luni diplomaþia rusã, care a
apreciat cã situaþia este departe de
a fi „fericitã”, în timp ce Moscova
este criticatã des de cãtre Washing-
ton în acest domeniu. O audiere pe
problemele drepturilor omului în
SUA a avut loc luni în cadrul
Dumei (Camera inferioarã a
Parlamentului rus), la aceasta
participând reprezentanþi ai
diplomaþiei ruse, aratã un comuni-
cat al Ministerului Afacerilor
Externe, care a realizat un raport
pe aceastã temã. Diplomaþii au
„subliniat cã pretenþiile Washing-
tonului la rolul de leader în
domeniul apãrãrii drepturilor
omului ºi al valorilor democratice
nu sunt justificate, mai ales luând
în considerare faptul cã situaþia în
acest domeniu în Statele Unite este
departe de a fi fericitã”. „Inegalita-
te socialã”, „Discriminãri rasiale,
etnice ºi religioase”, „justiþie
parþialã”, „folosirea torturii” sunt
unele dintre problemele enumerate
de diplomaþia rusã în comunicat.

derã cã UE este un proces cu sens
unic, o enormã maºinãrie care ab-
soarbe puterea de decizie a parla-
mentelor naþionale în favoarea ni-
velului european, unde se decide
totul. Asta trebuie sã se schimbe”,
a subliniat Hague, în cadrul unui
forum pe teme de politicã internaþi-
onalã, la care ar trebui sã fie pre-
zenþi ºi omologii sãi german, Guido
Westerwelle, ºi finlandez, Alexan-
der Stubb. „Dacã nu suntem în stare
sã arãtãm cã puterea de decizie poa-
te sã se întoarcã din nou la parla-
mentele naþionale, atunci sistemul
va deveni neviabil din punct de ve-
dere democratic”, a atenþionat ºeful
diplomaþiei de la Londra.

permis evitarea falimentului.
Observatorii politici aºteaptã ca
Bajnai sã cearã forþelor de
opoziþie sã se uneascã ºi sã
critice sever noua lege electoralã,
favorabilã puterii de la Budapesta.
Dupã alegerile triumfãtoare din
2010, care i-au permis obþinerea
unei majoritãþi de 2/3 în Parla-
ment, steaua lui Viktor Orban (49
de ani) s-a estompat, prin deterio-
rarea condiþiilor economice. El
acuzã zona euro, FMI ºi prece-
dentul guvern socialist pentru
toate relele din þarã. Cu toate
acestea, socialiºtii au câºtigat
douã alegeri locale parþiale în
cursul lunii, iar în sondaje se
poziþioneazã foarte apropiat de
Fidesz, partidul lui Orban.

te fi evitatã, deoarece nu se mai pot împrumu-
ta, iar deficitele trebuie finanþate”, comenteazã
pentru Bloomberg analistul Charles Dumas,
preºedintele Lombard Street Research, com-
panie de consultanþã cu sediul la Londra.

Scãderea salariilor ºi pensiilor a alimentat ten-
siuni sociale în Atena ºi alte mari oraºe elene,
care au propulsat politicieni cu doctrine „anti-
strãini”, noteazã Bloomberg, fãcând referire la
partidul de extremã dreapta Zori de Aur. For-
maþiunea neonazistã a câºtigat în aceastã varã
18 locuri în Parlamentul de 300 de membri,
fiind susþinutã de aproximativ 14% din voturile
electoratului. „Partidul intrã astfel în rivalitate
cu Siryza, principala forþã de opoziþie, cu o
doctrinã inspiratã din marxism, duelul amin-
tind de lupta dintre naziºti ºi comuniºti în tim-
pul Republicii de la Weimar (din Germania ani-
lor ’20)”, noteazã Bloomberg. „Experienþa ani-
lor ’30 ne spune cã trebuie sã stimulezi creºte-
rea economicã. Ascensiunea extremei drepte

în Grecia nu este ceva efemer, care va dispãrea
odatã cu sfârºitul crizei. ªi este foarte pericu-
los dacã aceastã ascensiune va deteriora relaþii-
le Greciei cu vecini ca Turcia sau Macedonia”,
spune Vassilis Monastiriotis, profesor de eco-
nomie politicã la London School of Economics.
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Serviciul de Ambulanþã al Judeþului Dolj, or-
ganizeazã în perioada 19 – 28.11.2012 în
conformitate cu Ordinul MSP 1625/2007 con-
curs pentru ocuparea funcþiei specifice de
director economic din cadrul Comitetului
Director al SAJ Dolj. Concursul de selecþie
cuprinde: a. Studierea dosarului de candi-
dat – etapã eliminatorie. B. Concursul pro-
priu – zis, cu urmãtoarele probe de evalua-
re: - Probã scrisã de verificare a cunoºtin-
þelor din legislaþia specificã postului – pro-
bã eliminatorie; - Susþinerea proiectului /
Lucrãrii de specialitate pe o temã din do-
meniul de activitate al postului; - Interviul
de selecþie. Înscrierea la concurs se face în
perioada 26.10 – 09.11.2012 la sediul unitã-
þii, strada Tabaci nr. 3 din Craiova la biroul
RUONS. Relaþii suplimentare se pot obþine
la biroul RUONS, telefon: 0251/408.146.
SC SOLARIA GREEN ENERGY SRL anunþã
elaborarea primei versiuni a planului urba-
nistic zonal referitor la zona agro-industria-
lã pentru centralã fotovoltaicã de produce-
re a energiei electrice, judeþul Dolj, comuna
Urzicuþa, T3, P502 ºi P508 ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul ARPM Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, judeþul
Dolj ºi sediul titularului: Craiova, strada Fraþii
Goleºti, nr. 20. Comentariile º sugestiile se
vor transmite în scris la sediul ARPM Craio-
va în termen de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.
SC SUN ENERGHES SRL anunþã elabora-
rea primei versiuni a planului urbanistic
zonal referitor la zona agro-industrialã pen-
tru centralã fotovoltaicã de producere a
energiei electrice, judeþul Dolj, comuna
Urzicuþa, T17, P37 ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul ARPM Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, judeþul
Dolj ºi sediul titularului: Craiova, strada
Fraþii Goleºti, nr. 20. Comentariile º suges-
tiile se vor transmite în scris la sediul ARPM
Craiova în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.
Primãria comunei Mãceºu de Jos, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei publice de inspector debutant, la
compartimentul agricol, în data de 27.11.2012,
ora 10.00, proba scrisã ºi la ora 14.00 proba
de interviu. Dosarele se pot depune la Pri-
mãria Mãceºul de Jos pânã pe data de
09.11.2012. Relaþii suplimentare privind or-
ganizarea concursului, depunerea dosare-
lor, a tematicii ºi condiþii de participare se
pot obþine la telefon: 0251/354.507.

Anunþul tãu! ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii
zilei de naºtere Darius
Mihai Bazãverde - fiu,
Adina - soþie, Andra -
sorã, Costel - tatã, Ele-
na - mamã ureazã dra-
gului lor, BAZÃVERDE
CLAUDIU CONSTANT
tradiþionalul „La Mulþi
Ani”, multã sãnãtate ºi
succes în viaþã.

CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul me-
najerã, femeie de serviciu
sau bonã. Telefon: 0720/
008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
S.C. angajeazã sudori
autogen autorizaþi. Te-
lefon: 0251/410.545;
0723/063.208.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii 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, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de lux
cu centralã proprie, ul-
tracentral, oraº Balº –
Olt, preþ la vedere, ne-
gociabil. 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 garsoni-
erã conf. II, îmbunãtãþitã,
preþ negociabil. Telefon:
0770/556.335; 0743/
120.446.
Vând sau schimb garso-
nierã cu apartament. Te-
lefon: 0760/548.459.
Vând garsonierã mobila-
tã, etaj I, utilatã, zona Li-
ceului de Chimie, preþ
convenabil. Telefon:
0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, par-
ter, îmbunãtãþitã, Bucureºti,
sector 6. Telefon: 0752/
641.487.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32
mp, Vitan – Bucureºti,
34.500 euro. Telefon:
0741/560.393; 0742/
527.849.
Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944; 0251/
547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) aparta-
ment 2 camere mobilat,
lângã hotel Jiul, preþ ne-
gociabil. 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 Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate Ca-
lea Bucureºti, etaj 1, su-
perîmbunãtãþit, preþ
50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0251/561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.

ANUNÞ
privind ºedinþa publicã

organizatã de Primaria Comunei Cârcea
pentru dezbaterea publicã a proiectului de hotarare privind
aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – LOCALI-
TATEA CÂRCEA – TRUP DN 65 - COMUNA CÂRCEA  –

JUDEÞUL DOLJ

Consiliul Local Carcea a aprobat prin Hotararea nr. 22/
30.03.2012 initierea PLANULUI URBANISTIC ZONAL in co-
muna Carcea –trup DN 6 si trup DN 65 ce a fost publicat pe site-ul
propriu, la adresa primariacarcea.ro, potrivit Legii nr.52/2003
privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã.

 In conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism, precum si ale Regulamentului Local
referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism, Primaria Cârcea organizeazã în data de
26.10.2012, orele 14, la sediul Grupului Scolar Agricol Cârcea,
str. Aeroportului nr.118, dezbaterea publicã a proiectului de ho-
tarare, cu urmãtoarea ordine de zi:

• prezentarea proiectului de hotarare;
• prezentarea ºi discutarea observaþiilor ºi propunerilor referi-

toare la proiectul de hotarare
La ºedinþa publicã ce va avea loc pentru dezbaterea publicã a

proiectului de hotarare au acces instituþiile publice, organizaþiile
civice, precum ºi orice persoane interesate.



12/ cuvântul libertãþii miercuri, 24 octombrie 2012publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 ca-
mere, etaj 1 /4, strada Mi-
hail Strajan – Dezrobirii,
57.000 euro, negociabil.
Telefon: 0722/376.759.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, etaj
I, lângã stadionul Tinere-
tului, 65.000 euro. Telefon:
0733/946.776; 0351/
809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.

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

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.

Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe, gaz,
apã, canal, curte, 161 mp,
preþ 45.000 euro, nego-
ciabil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Tele-
fon 0743/068.317.

Particular, vând teren
intravilan 3000mp co-
muna Redea, judeþul
Olt. Telefon: 0768/
612.733.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”. Te-
lefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren (2600 mp) pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus la 500 m de
lacul Tanchiºtilor, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren intravilan
24.000 mp, ªimnicu de
Sus, 7 euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0721/530.150.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent
electric, strada principalã,
1153 mp. Telefon: 0766/
816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Tele-
fon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciuper-
cã, 500 mp, 240 euro mp,
negociabil. 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
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 0766/304.708.

Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, con-
struibile. Telefon: 0762/
671.255; 0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãº-
tii de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
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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

În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.
Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªimni-
cu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. Telefon: 0721/
159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni
str. „Moldova”, curent,
gaze, apã. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.

Vând teren 800 mp
(40/20) vis-a-vis de
Penitenciarul Craiova.
Telefon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, etaj 2/4, car-
tier Crihala, Drobeta-
Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon:
0769/272.226.

Schimb garsonierã Braz-
dã bl. G7 cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 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 ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Tico, an fabricaþie
1998, km. 52.500. Tele-
fon: 0720/010.629.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4,
numeroase facilitãþi. Tele-
fon: 0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km
7000, AC. Telefon: 0721/
483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option,
preþ 3950 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþi-
onare, 4000 RON. Tele-
fon: 0761/612.963.
VÂND Tractor U650
(Mare) + plug, disc si re-
morcã. Perfectã stare de
funcþionare. Tel: 0727/
613.886, 0754/033.134.

Vând urgent tractor uni-
versal U445, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
883.199.

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã
de tãiat tablã, fabricatã la
Sibiu, hidraulicã, dimen-
siuni tãiere 2500 x 0,5
mm, preþ 15.000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50
newtoni, 5.000 lei neg.
Relaþii la telefon Craiova:
0722/946.511.
Vând bufet stil neoclasic
ºi pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând aragaz 4 ochiuri,
stare foarte bunã, an fa-
bricaþie 2008, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
805.022.
Vând butelie aragaz - 80
lei; pãlãrie fetru nouã 52-
55 – 60 lei; covor persan
3/2 grena – 50 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jub-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.

Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an
ºi 4 luni, semigrea. Tele-
fon: 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- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.

Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. 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
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
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 un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
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Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Tele-
fon: 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
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 -
5 camere + curte mini-
mum 1000 mp, utilitãþi. Te-
lefon: 0723/466.154.

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

CASÃ de închiriat, B-dul.1
Mai, mobilat recent. Tele-
fon: 0758/554.579
INCHIRIEZ apartament
decomandat, zona Geor-
ge Enescu, 2 camere.
Telefon: 0745/421.562,
0748/969.838.
Închiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Brazda
lui Novac. Telefon: 0736/
028.499; 0722/665.272.
Închiriez apartament 3 ca-
mere  luxos Petre Ispites-
cu, 250 euro. Telefon:
0761/192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Tele-
fon: 0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung aparta-
ment ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot
confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Te-
lefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.

Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). 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 (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã -
studentã – salariatã. Tele-
fon: 0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda lui
Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
DOAMNÃ vãduvã, 1.75,
70 Kg, doresc cãsato-
rie/prietenie cu domn
vãduv fãrã obligaþii.
Tel.: 0745/109.713.
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.
Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon: 0724/
572.434.
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Domn 49 ani, cu serviciu
în Craiova, caut doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie, chiar ºi de la þarã.
Telefon: 0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.

Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Tele-
fon: 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
cãlãtorie gratuite pe anul
2012. Poate veni orice
persoanã cu buletinul de
identitate ºi legitimaþia.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Înre-
gistrare în Scopuri de
TVA, Seria B, Nr. 880003,
al societatii Rescomt SRL.
Se declarã nul.
Cabinet avocat Popescu
Emanuel Sergiu Codruþ -
membru U.N.B.R.-Olt.
Declar pierdutã ºtampila.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Colegii Direcþiei Afaceri
Europene din cadrul
Consiliului Judeþean
Dolj regretã moartea
prematurã a colegului
NICOLAE CERNITU.
Sincere condoleanþe
familei îndoliate.
Eustaþiu Gregorian ºi
Gabriel Bratu deplâng
plecarea într-o altã
lume a vechiului lor
prieten PAVEL MOTEA.
Odihneascã-se în pace!
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Mãcinat de numeroase acci-
dentãri în ultimii ani, olandezul
Arjen Robben a luat deja în calcul
retragerea sa din fotbal, deºi are
doar 28 de ani. Fotbalistul lui Ba-
yern Munchen a precizat cã s-a
gândit chiar de mai multe ori la
aceastã variantã, dar cã a amânat
momentul odatã cu venirea lui
Louis van Gaal la naþionalã, teh-
nician alãturi de care a lucrat ºi la
formaþia bavarezã..

„Am avut extrem de multe ac-
cidentãri de-a lungul carierei. Ast-
fel de momente m-au întristat
foarte mult. Ca sã fiu sincer, m-

Se gândea sã se retragã!
LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR –

ETAPA A III-A

Astãzi
Grupa A: FC Porto (6p) – Dinamo Kiev (3p) /

Dinamo Zagreb (0p) – Paris SG (3p).
Grupa B: Arsenal (6p) – Schalke (4p) [Dolce

Sport 2] / Montpellier (1p) – Olympiakos (0p).
Grupa C: Zenit St. Petersburg (0p) – Ander-

lecht (1p) [Digi Sport 1, Dolce Sport 1]  / Mala-
ga (6p) – Milan (4p) [Digi Sport 3].

Grupa D: Ajax (0p) – Manchester City (1p) [Digi Sport 2] / Dort-
mund (4p) – Real Madrid (6p) [Digi Sport 1, Dolce Sport 1].

Cu excepþia partidei de la Sankt Petersburg (ora 19:00), toate celelalte
meciuri vor începe la 21:45.

am gândit sã agãþ ghetele în cui.
ªi nu doar o singurã datã”, a de-
clarat Robben pentru publicaþia
olandezã NOS.

„Venirea lui Van Gaal m-a im-
pulsionat foarte mult. Astfel de
lucruri te ajutã foarte mult atunci
când treci printr-o perioadã difi-
cilã. Personal, îi mulþumesc se-
lecþionerului pentru încrederea pe
care mi-a acordat-o”, a mai pre-
cizat Robben, care, atât din pri-
cina accidentãrilor, cât ºi din ca-

uza atitudinii sale din afara tere-
nului, a fost de mai multe ori pe
picior de plecare ºi de la Bayern
Munchen.

Arjen Robben are în CV echi-
pe impresionante, precum PSV
Eindhoven, Chelsea, Real Madrid
ºi acum Bayern Munchen, cu toa-
te câºtigând titlul în campionatele
externe! Nu a izbutit sã triumfe
însã vreodatã în UEFA Champions
League sau la vreun turneu de
campionat european sau mondial.

Protagonista unui start dezastruos în Pre-
mier League, unde dupã opt runde ocupã
doar locul 12, Liverpool pregãteºte deja
campania de transferuri din iarnã ºi primul
obiectiv este întãrirea compartimentului
ofensiv. “Cormoranii” au pus ochii pe ata-
cantul olandez Klaas-Jan Hun-
telaar, jucãtor care a intrat în
ultimul an de contract cu
Schalke.

Fost la Ajax, Real Madrid
sau AC Milan, Huntelaar a re-
fuzat prelungirea acordului cu
gruparea germanã, iar la fina-
lul sezonului înþelegerea sa cu
Schalke va expira. Astfel, în
iarnã vârful de 29 de ani poate
semna un pre-contract cu ori-
ce echipã interesatã de servi-
ciile sale.

Marica poate scãpa de cel mai periculos rival al sãu pe post

Liverpool þinteºte
transferul lui Huntelaar

Eventuala plecare a lui Huntelaar ar în-
semna o ºansã în plus pentru românul Ci-
prian Marica. În douã sezoane petrecute la
echipa din Bundesliga, Marica a jucat 35
de meciuri în toate competiþiile ºi a marcat
5 goluri.

FIFA a anunþat, ieri, cã a sem-
nat contracte de licenþã cu douã
societãþi pentru a introduce ex-
perimental tehnologia pe linia
porþii, prima comptiþie la care va
fi testatã aceastã soluþie urmând
a fi Campionatul Mondial al clu-
burilor ce va avea loc între 6 ºi
16 decembrie în Japonia.

Cei doi furnizori, Hawk-Eye,
care foloseºte un sistem bazat pe
camere video, ºi GoalRef, care
utilizeazã un câmp magnetic ºi o
minge specialã, au trecut o serie
de teste de laborator ºi pe teren, în condiþii
de meciuri simulate sau în direct, între oc-
tombrie 2011 ºi iunie 2012.

Sistemul Hawk-Eye funcþioneazã de mai
mult timp în alte sporturi, cum ar fi tenis ºi
cricket.
“Aceastã etapã-cheie în procesul de im-

plementare a tehnologiei pe linia porþii, care

a debutat în 2011, semnificã faptul cã cele
douã societãþi dispun de autorizaþia de a in-
stala sistemele lor peste tot în lume”, a ex-
plicat FIFA.

Fiecare sistem instalat pe un stadion tre-
buie sã treacã o inspecþie finalã, efectuatã
de un institut independent, care verificã buna
funcþionare a acestuia.

FIFA a acordat douã licenþe
pentru tehnologia pe linia porþii

Campioana Europei, Chelsea
Londra, are parte de un început
excelent de sezon ºi, dupã 8 eta-
pe, “albaºtrii” ocupã prima pozi-
þie în Premier League, cu 22 de
puncte.

ªefii de pe “Stamford Bridge”
vor sã continue forma bunã din
acest debut de an fotbalistic ºi
plãnuiesc o mutare menitã sã în-
tãreascã compartimentul median
al echipei. Cum zilele lui Frank
Lampard (34 de ani) sunt numã-
rate din cauza vârstei înaintate,
înlocuitorul sãu ar putea veni din
Liverpool. Belgianul Marouane
Fellaini (24 de ani) a declarat în
mai multe rânduri cã vrea sã ple-
ce de la Everton la un club mai
mare, iar managerul Kevin Moy-
es s-a arãtat extrem de dezamã-
git de dorinþa elevului sãu, însã

Belgienii, la mare preþ pe “Stamford Bridge”

nu s-a opus unei eventuale des-
pãrþiri. Pentru transferul caris-
maticului fotbalist, Chelsea ar
urma sã plãteascã circa 40 mili-
oane de euro, dublu faþã de cât
au plãtit “caramelele” pentru el
în 2008, când l-au adus de la
Standard Liege.

Dacã va ajunge la Chelsea,
Marouane Fellaini ar mãri grupul
de jucãtori belgieni de la club.
Momentan, doar Eden Hazard se
aflã la echipa mare, în timp ce
Kevin de Bruyne (Werder Bre-
men), Romelu Lukaku (West
Brom), Thibault Courtois (Atle-
tico Madrid) ºi Thorgam Hazard
– frate cu Eden – (Zulte Ware-
gem) sunt împrumutaþi. La echi-
pa de rezerve se mai aflã o altã
pereche de fraþi, tinerii Lamisha
ºi Tika Musonda.

Urmãtorul pe listã: Marouane Fellaini

Fundaºul polonez Lukascz
Piszczek (27 de ani) ºi-a prelungit
contractul cu Borussia Dortmund
pânã în vara anului 2017, a
anunþat, luni searã, campioana
Germaniei, citatã de AFP.

“Este o recunoaºtere pentru
mine ca fotbalist. Sunt mândru

Mourinho sã-ºi punã pofta-n cui!

Piszczek, încã cinci ani cu Dortmund
cã pot juca la o
echipã excepþiona-
lã”, a declarat
Piszczek, care apoi
ºi-a lãudat antreno-
rul spunând cã
prezenþa lui Jurgen
Kloop pe banca
Borussiei a cântãrit
mult în luarea
deciziei de prelungi-
re a contractului.

Altfel, internaþio-
nalul polonez a fost
în atenþia marilor

cluburi din Europa în ultimele
luni, iar presa spaniolã a speculat
cã Jose Mourinho ar fi vrut sã îl
transfere în iarna acestui an la
Real Madrid, în cazul în care
Piszczek nu ar fi ajuns la un
acord cu formaþia de pe „Iduna
Park”. 
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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
Dinamo 12 6 3 3 21-14 21
Petrolul 12 5 4 3 21-14 19
FC Braşov 12 5 4 3 18-15 19
Rapid 12 5 3 4 15-14 18
Concordia 12 5 3 4 13-16 18
CFR Cluj 12 4 4 4 21-16 16
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
Bistriţa 12 2 3 7 10-23   9
Poli Iaşi 12 1 2 9   8-20   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
CSMS Iaşi – Concordia Chiajna 0-1
A marcat: Wellington 62.

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

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

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

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

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

2005

Antrenorul echipei FC Braşov,
craioveanul Sorin Cârţu, l-a egalat-
 la partida cu Rapid, din etapa a XII-
a a Ligii I, pe tehnicianul Florin Ha-
lagian la numărul de formaţii antre-
nate în prima ligă - 12. Celelalte e-
chipe antrenate de Sorin Cârţu au
fost Universitatea Craiova (în mai
multe rânduri), Electroputere, Ra-
pid, Oţelul, FC Argeş, Poli Timi-
şoara, FC Naţional, Dacia Mioveni,
Pandurii, CFR Cluj şi Steaua. Tot
legat de statistică, FC Braşov a ob-

Restanţă din
etapa a 4-a
Dinamo –
Rapid 2-1
Au marcat:
Alexe 45,
62 – pen. /
Pancu 30.

Pase scurte, pase lungi

Uniunea Ciclistă Internaţională
a răspuns acuzaţiilor de dopaj adu-
se de Agenţia Americană Antido-
ping fos tului rutier Lance Arm-
strong, iar americanul a fost de-
posedat oficial de toate cele şapte
titluri c âştigate în Turul Franţei.
După cel mai mare scandal din is-
torie, sportul pe două roţi este în
pragul colapsului. Armstrong va
trebuie să returneze şi cele 3 mili-
oane de euro câştigate, dar pentru
Lance acesta este mărunţiş, el re-
nunţând de fiecare dată la aceste
premii în favoarea colegilor de echi-
pă. „Grosul” venea din alte părţi.
În goana după glorie, texanul care
a păcălit cancerul testicular a uri-
nat pe o competiţie superbă şi a
minţit o lume întreagă.  În mod
normal, am putea comenta că prin
decizia actuală ciclismul primeşte
lovitura de imagine pe care o cău-
ta de mult timp, că s-a distrus mi-
tul, omul indestructibil, totul s-a
redus la seringile dosite, la sutele
de mii de euro care au cumpărat
tăcerea martorilor, a coechipieri-
lor sau a celor care trebuiau să se
sesizeze, etc. S-a demonstrat însă
doar ceea ce majoritatea bănuia sau
chiar ştia, iar drama nu o reprezin-
tă demascarea lui Lance, ci întâr-

zierea cu care aceasta a fost făcu-
tă. Poate că Armstrong îşi crease
o reţea de dopaj mai bine pusă la
punct decât traseul „Marii Bucle”,
dar problema este că a fost o în-
treagă teorie a conspiraţiei, îmbră-
cată frumos în scopul de a-l trans-
forma pe texan într-o legendă, într-
un erou care învinge boala şi apoi
cucereşte Everestul în ciclism, iar
de aici au curs sute de milioane de
euro şi influenţele de tot felul, in-
clusiv politice. Nu s-a decis cine
va căpăta titlurile, dar nici nu este
aşa de important. Nu le aşteaptă
nimeni cu sufletul la gură. În mod
normal, nimic nu ar putea înlocui
bucuria de a purta tricoul galben
de pe Alpe d’Huez sau Tourmalet
până pe Champs Elysees, deci chal-
langerii ar trebuie să simtă frustra-
rea maximă, în ciuda unei compen-
saţii, morale şi materiale, obţinută
peste ani. Numai că lupta în ciclism
nu se mai duce demult din pedale
pe coastele munţilor, ci după uşile
cabinelor ferecate, de acolo de unde
seringile „magice” cu Epo sau tot
felul de hormoni de creştere stabi-
lesc ierarhiile. Marele rival al lui
Armstrong, Jan Ullrich, ştie că du-
elurile s-au purtat mai mult în la-
borator decât pe şosea. Neamţul are
probabil pe retină şi acum privirea
pe care Armostrong i-o arunca

atunci când îl lăsa în urmă pe o
căţărare în Alpi, dar nu ştiu cât de
mult  regretă că nu mai poate da
timpul înapoi să i-o poată întoar-
ce. Beloki, Kloden sau Basso nu
pot arunca nici ei cu piatra, nici
pedalele lor nu au fost imaculate,
chiar dacă nu tot la fel de „prăfui-
te”. Toată lumea s-a dezis acum de
Lance, dar el nu este decât cel mai
bun dintre trişori. Oricum, ameri-
canul poate sta liniştit, cel care îl
acompania în 2000 pe Mont Ven-
toux, Marco Pantani, a plătit deja
cu viaţa, aşă că un cotract rupt de
Nike sau câteva colaborări încetate
de ochii lumii, precum sutele de tes-
te antidoping efectuate de Lance,
nu reprezintă mare lucru. „Piratul”
şi-a păstrat însă o amintire caldă,
în ciuda dispariţiei stranii, cauzată
de supradoză, pe când „Armstrong
merită să fie uitat”, după cum a ră-
bufnit Pat McQuaid, preşedintele
UCI, sub tutela căruia s-au întâm-
plat şi încă se întâmplă lucruri mur-
dare. „Cazul Armstrong” poate a fi
un exemplu, o sperietoare pentru
ceea ce se întâmplă şi în alte spor-
turi cu promovarea în exces şi pro-
tejarea brandurilor, din cauza căro-
ra apar victime şi se calcă pe cada-
vre. Oricum, ciclismul a ajuns într-
un hău în care nu se întrevede nici
un tricou galben eliberator.

Lance(a) justiţiei şi
septuplul trişor Armstrong

Liga a II-a,
etapa a 9-a

Seria I, astăzi, ora 15: Săgeata
Năvodari – CS Otopeni, Chindia
Târgovişte – Rapid CFR Suceava,
ACS Buftea – Dunărea Galaţi, Di-
namo II – Farul Cons tanţa,  CF
Brăila – FC Botoşani (mâine, ora
15, Dolcesport 2). Lider este Spor-
tul cu 21 de puncte, urmat de FC
Botoşani şi Delta Tulcea, ambele
cu 15 puncte.

Seria a II-a, astăzi, ora 15: FCM
Târgu Mureş – FC Bihor (Dolces-
port 2), CSM Rm. Vâlcea – Poli
Timişoara, Luceafărul Oradea – CS
Mioveni, Damila Măciuca – Uni-
rea Alba Iulia, FC Olt – Corona Bra-
şov, FC Argeş – UTA Arad (ora
19). Pe primul loc se află Corona
Braşov, cu 17 puncte, cu 3 mai
multe decât Damila Măciuca.

Cârţu l-a egalat pe Halagian
la numărul de echipe antrenate

ţinut prima vic torie
după 11 ani pe terenul
giuleştenilor, preceden-
tul suc ces fiind în 7
aprilie 2001, scor 3-1.
De asemenea, s ite-ul
FRF informează că an-
trenorul Oţelului, Vio-
rel Tănase, a reuşit pri-
ma victorie în Liga I în
mec iul c u Astra Plo-
ieşti.  Juc ătorii Didi
(Oţelul Galaţi) şi Cris-
tian Ionescu (FC Braşov) au evo-
luat pentru a o suta oară în Liga I,
în timp ce fundaşul Trtovac (Gaz
Metan Mediaş) s-a aflat la a 50-a
prezenţă în Liga I. Brazilianul Didi
a devenit al 29-lea străin care a atins
o sută de prezenţe în Liga I .
Portarii Buzbuchi (FC Viitorul

Constanţa) şi Lonciarici (Gaz Me-
tan Mediaş) s -au aflat la debutul
în Liga I.  Marius Niculae (FC
Vaslui) a reuşit în partida c u Uni-
versitatea Cluj golul c u numărul
90 din Liga I,  în timp ce Jaime
Braganca (Gloria Bistriţa) a în-
sc ris pentru prima dată.


