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Premierul Victor Ponta a efectuat ieri o vizită de lucru
la podul care uneşte Bulgaria de România şi care este
finalizat în partea românească în proporţie de 95 %. Cu
această ocazie, prim-ministrul României a subliniat necesitatea de a construi infrastructura adiacentă podului arătând că fără aceasta obiectivul rămâne inutilizabil. Victor
Ponta ş i-a exprimat totodată speranţa că împreună cu
omologul său bulgar, Boiko Borisov, vor fi primii care vor
traversa cu maşina podul de peste Dunăre de la CalafatVidin, afirmând că un termen realist pentru inaugurarea
obiectivului ar fi lunile aprilie-mai 2013.

Inaugurarea podului de la Calafat-Vidin
va avea loc în primăvara lui 2013
Consiliul Judeţean Dolj investeşte
în punctul de operare aeromedicală
SMURD
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de GABRIEL
BRATU-MIB

OFF-uri

- De când i-a spus doct orul că
stă prost cu alimentaţia, Popescu a
început să-şi “manânce” colegii.

C

M

Y

K

Un student
s-a sinucis
aruncându-se în gol,
din Căminul Nr. 10
Un student în vârstă de 23 de
ani, din Piteşti, care era cazat
în Căminul Studenţesc Nr. 10,
din cartierul craiovean Lăpuş,
s-a aruncat în gol, ieri dimineaţă, de la etajul 6 al imobilului.
Tânărul a fost găsit în jurul orei
07.30, de un alt locatar al căminului, a fost dus la Unitatea de
Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, unde a decedat. Din câte se
pare, tânărul suferise o decepţie în dragoste şi a hotărât să-şi
încheie socotelile cu viaţa.
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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

Banu Mărăcine:
Leu:
Moţăţei:
Băileşti:
Segarcea:
Portaresti:
Bistreţ:
Gângiova:
Brabova:
Predeşti:
Mischii:
Murgaşi:
Dăbuleni:
Rast:

0251.547.393;
0251.373.607;
0251.326.006;
0251.311.038;
0251.210.735;
0251.358.219;
0372.752.922
0372.752.921
0251.447.305
0722.527.280
0722.544.239
0251.447.562
0755.570.192
0728.286.059

0372.731.499
0372.731.500
0372.731.494
0372.731.493
0372.731.492
0725.161.822

CU PLATA PE LOC

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

–
–
–
–

0728.286.060
0743.026.526
0743.036.229
0728.286.065

2 / cuvântul libertãþii

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 25 octombrie 2012-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,5754 ............. 45754
1 lirã sterlinã..........................5,6500.......................56500

Aderarea României la
Schengen, amânatã
pentru martie 2013
Examinarea cererilor de aderare
ale României ºi Bulgariei la Spaþiul
Schengen a fost amânatã pentru martie 2013, din cauza unei incertitudini
cu privire la capacitatea autoritãþilor
acestor douã þãri de a-ºi respecta obligaþiile, au declarat ieri surse diplomatice la Bruxelles. O abordare este
prevãzutã pentru astãzi, în cursul reuniunii miniºtrilor de Interne din cadrul
UE la Luxemburg, dar „nu a venit timpul sã se ia decizii”, a subliniat una
dintre aceste surse. Problema aderãrii „se va pune în martie 2013, dar acest
lucru nu înseamnã cã va fi luatã o decizie”, a insistat unul dintre diplomaþii europeni. Reuniunile ministeriale
ale UE vor fi prezidate în perioada respectivã de cãtre Irlanda. O serie de þãri,
între care Olanda ºi Germania, apreciazã cã în prezent nu sunt întrunite
condiþiile în vederea unei aderãri, inclusiv Comisia Europeanã exprimând
unele rezerve, potrivit unor surse.
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Orban a primit vot negativ pentru Curtea Europeanã
de Conturi în PE ºi a decis sã-ºi retragã candidatura
Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban,
nu a primit, marþi searã, numãrul necesar de voturi
în plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, pentru ocuparea postului de la Curtea Europeanã de Conturi, candidatura sa fiind respinsã.
Au fost înregistrate 294 de voturi „împotrivã” ºi
269 „pentru”, votul fiind secret. De asemenea, au
fost exprimate ºi 80 de abþineri din totalul de 643
de voturi înregistrate. Leonard Orban a declarat,
pentru Mediafax, cã renunþã la candidaturã: „Am

Bosch începe angajãrile
pentru fabrica din Cluj
Grupul german Bosch cautã ingineri cu diferite specializãri ºi personal din domeniul economic ºi administrativ pentru fabrica din Cluj-Napoca, unde va produce unitãþi electronice de comandã destinate industriei auto, numãrul angajaþilor urmând sã ajungã la finele anului viitor
la 325 de persoane. „Într-o primã fazã
cãutãm ingineri, atât pentru centrul
de cercetare ºi dezvoltare de la Cluj,
cât ºi ingineri pentru unitatea de producþie, aceºtia urmând sã fie trimiºi
pentru ºcolarizare la fabricile Bosch
din Germania, Franþa sau Ungaria”,
a declarat, într-un comunicat, Brigitte Eble, director general al Robert
Bosch SRL ºi reprezentanta grupului
Bosch în România. Cei 325 de angajaþi vor lucra atât în domeniul producþiei ºi cercetãrii, cât ºi în cel administrativ. Lucrãrile de construcþie
vor fi terminate în a doua jumãtate a
anului viitor, locaþia urmând sã fie
extinsã în anii urmãtori.
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hotãrât sã îmi retrag candidatura, deºi votul PE are
un caracter consultativ”. De altfel, acesta precizase ºi înainte de audierea în Comisia de Control
Bugetar a PE, pe 26 septembrie, cã în cazul unui
vot negativ al Parlamentului European va renunþa
la candidaturã, deºi decizia finalã aparþine Consiliului European. În opinia lui Orban, faptul cã a
primit un aviz negativ din partea Comisiei de Control Bugetar a avut „în mod cert o influenþã importantã” ºi asupra votului din plenul PE. „Regret rezultatul votului (...) Nu pot sã nu notez
faptul cã disensiunile politice interne au
fost transferate la nivel european, ceea ce
e o chestiune din care nu câºtigã nimeni.
Astãzi a fost candidatura mea, mâine vor
fi alte probleme, însã e clar cã nu câºtigã
nimeni din asemenea probleme”, a mai afirmat Orban.
Cãtãlin Ivan, liderul delegaþiei de eurodeputaþi PSD, a declarat, pentru Mediafax, cã votul negativ primit de ministrul
Afacerilor Europene se explicã prin mobilizarea eurodeputaþilor PPE de cãtre PDL
ºi UDMR. „Dacã toþi pedeliºtii ºi udemeriºtii ar fi votat pentru, lucrurile erau bune.
Dar toþi cei de la PDL ºi UDMR au fost în
salã ºi s-au asigurat cã nu trece votul pentru candidatura României. Pentru alte cauze mai importante nu s-au bãtut la fel de

Premierul susþine cã nu se
duce la summit-ul UE fãrã
mandat de la preºedinte
Premierul Victor Ponta a
asigurat cã nu va pleca la
reuniunea extraordinarã a
Consiliului European privind
bugetul pentru perioada 20142020, prevãzutã pentru 22
noiembrie, dacã nu va primi un
mandat în acest sens din partea
preºedintelui Traian Bãsescu.
Întrebat la RTV dacã va pleca la
Bruxelles chiar ºi în lipsa unui
mandat din partea preºedintelui,
având în vedere cã a mai
procedat astfel, premierul a
rãspuns negativ. „Nu, pentru cã
nu exista o hotãrâre a Curþii
Constituþionale. Din moment ce
fac cerere preºedintelui sã îmi

dea mandat...nu îmi dã mandat,
se duce domnia sa, dar nu-i
probema cã se duce Bãsescu
sau Ponta, ci cu ce te întorci de
la acea întâlnire. Dacã te duci cu
toate documentele ºi cu toate
negocierile pe care noi le-am
purtat pânã acum cu ceilalþi
prim-miniºtri ºi cu preºedintele
Comisiei Europene ºi te întorci
cu un buget bun pentru România în 2014-2020, care sã îþi
permitã sã te dezvolþi ºi sã
plãteºti inclusiv pensia, maºinile ºi casa domnului fost preºedinte Bãsescu sau dacã te
întorci aºa cum ai plecat”, a
spus Ponta.

Marº de protest al beneficiarilor
proiectelor POSDRU în Capitalã
Peste 300 de beneficiari ai proiectelor finanþate prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) au participat ieri la un marº de protest în Capitalã, aceºtia spunând cã blocarea plãþilor din cadrul programului va duce
la falimentarea a sute de organizaþii
ºi se vor pierde aproximativ 100.000
de locuri de muncã. Protestatarii sau adunat în faþa Bibliotecii Universitare din Capitalã, de unde au plecat
în marº pe traseul Ministerul Muncii, Guvern, Autoritatea de Management a POSDRU. Manifestanþii, angajaþi în proiecte europene sau beneficiari ai acestora, unii în fotoliu
rulant, au scandat „Incompetenþa
voastrã falimentul nostru”, „Avem
contract, nu dictat”, „Transparenþã,
nu incompetenþã” ºi au afiºat bannere pe care erau mesaje ca „700 de
zile întârziere la rambursare”, „PDL ºi
USL, POSDRU tot blocat e” ºi „Stop
abuzurilor contractuale”. Protestatarii
s-au plâns cã au acumulat datorii foar-

te mari cãtre furnizori ºi au cerut, întrun memoriu depus la Ministerul
Muncii ºi la Guvern, respectarea termenului contractual de 45 de zile
pentru plata cererilor de rambursare
ºi cuprinderea în bugetul naþional a
sumelor necesare unui flux constant
de plãþi cãtre implementatorii de proiecte, stoparea practicii modificãrilor
retroactive ºi unilaterale a contractelor în derulare, reluarea de urgenþã a
plãþilor cãtre beneficiarii monitorizaþi
de Organismul Intermediar MECTS.
„A trebuit sã ieºim astãzi în stradã
deoarece, dupã efectuarea unei plãþi
«excepþionale» de cãtre autoritãþile
statului cãtre implementatorii POSDRU, mii de contracte sunt în continuare încãlcate de cãtre Ministerul
Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, prin întârzierea plãþii cererilor de
rambursare. În unele cazuri, cu precãdere la Organismul Intermediar din
cadrul Ministerului Educaþiei, vorbim
de întârzieri de peste 18 luni”, se aratã în memoriu.

tare. Acum s-au mobilizat foarte bine pentru a vota
împotrivã”, a afirmat Cãtãlin Ivan. De asemenea,
acesta a arãtat cã prin votul negativ la adresa candidaturii lui Orban, fost comisar european, „ne facem de râs în Europa”. La rândul sãu, eurodeputatul PNL Renate Weber a declarat cã votul negativ
din plenul PE pentru candidatura lui Leonard Orban a fost influenþat de „campania murdarã a PDL”,
fiind o palmã nu numai la adresa ministrului Afacerilor Europene, ci ºi pentru România. „Nu ºtiu când
am mai vãzut o astfel de situaþie. S-a dat o palmã
nu numai omului Orban, ci ºi României. Ce vor mai
înþelege oamenii aceºtia din Europa despre România, nu ºtiu ce sã mai spun. Campania murdarã a
PDL a dat roade, au dovedit cã lor nu le pasã de
România”, a declarat Weber pentru Mediafax.
Aceasta considerã cã europarlamentarii PDL au
þinut sã îl facã pe Orban sã plãteascã „pentru cã
dupã ce a fost consilier prezidenþial a acceptat sã
fie ministru în Guvernul USL”. „Este o pierdere. Sa politizat atât de mult aceastã candidaturã, votul
a fost atât de politizat ºi s-a uitat cã e vorba de un
om care ar fi fãcut faþã cu bine acestui post. Faptul
cã nu a lucrat ca auditor nu e semnificativ, ºtiþi cã
la Curtea Europeanã de Conturi sunt ºi membri
fãrã experienþã profesionalã în audit. Leonard Orban este un tip extrem-extrem de serios ºi muncitor
ºi s-ar fi comportat mai mult decât onorabil”, a mai
spus eurodeputatul PNL.

Avertisment FMI pentru România:
E posibilã o scãdere economicã de 5%
Intensificarea puternicã a crizei
din zona euro, cu probabilitate medie de materializare, ar avea un impact major asupra României, fiind
posibilã o scãdere economicã de 5%
ºi o depreciere a leului cu 15-20%,
avertizeazã experþii FMI. Fondul
Monetar Internaþional vede cinci riscuri importante pentru România:
agravarea crizei din zona euro ºi accelerarea dezintermedierii de cãtre
grupurile bancare strãine, ambele cu
probabilitate medie de materializare, dar cu impact ridicat; o reacþie
negativã a populaþiei ºi politicienilor faþã de reforme ºi accesarea de
fonduri UE sub aºteptãri, care au
ºanse ridicate de realizare; blocarea
accesului la pieþele financiare, cu

ºanse mici ºi efect mediu. „România
are legãturi comerciale ºi financiare
puternice cu membrii zonei euro.
Exporturile cãtre Germania, Italia ºi
Franþa formeazã circa 40% din exporturile totale, iar sistemul bancar
este în mare parte controlat de bãnci
din zona euro. Împrumuturile denominate în valutã formeazã aproximativ 60% din creditele cãtre sectorul
privat”, noteazã FMI într-un raport
publicat marþi. Experþii Fondului estimeazã o creºtere potenþialã sub
2% pânã în 2014 ºi o accelerare treptatã, pânã la 3,1% în 2017. FMI a
revizuit estimarea pentru creºterea
potenþialã a PIB de la 2% la 1,4%
pentru acest an ºi de la 2,9% la 1,8%
pentru anul urmãtor.

Lansarea candidaþilor ARD,
posibil pe 5 noiembrie
Liderul PDL,Vasile Blaga, a precizat, ieri, cã lansarea candidaþilor Alianþei
România Dreaptã ar putea avea loc în data de 5 noiembrie ºi cã, pânã în
prezent, au fost semnate listele de candidaþi pentru 36 de organizaþii, incluzând diaspora, cã 32 de candidaturi au primit aviz negativ din partea Comisiei
de eticã ºi cã au fost admise contestaþiile lui Viorel Badea ºi William Brânzã.
„Pot sã vã spun cã 70-75% dintre cei care candideazã sunt oameni noi, tineri,
buni profesioniºti în zona respectivã. Au fost ºi 32 de persoane care, în viziunea Comisiei de eticã, nu îndeplinesc anumite condiþii pentru a candida, pânã
ieri dimineaþã se retrãseserã 12 ºi cu încã un candidat astãzi - 13. Sunt foarte
multe contestaþii, pentru cã în unele cazuri
colegii se simt nedreptãþiþi, aceste contestaþii le va analiza comisia,
le vom analiza ºi noi în
continuare”, a spus
Blaga. El i-a mai menþionat pe Lucian Militaru, fost primar la Videle,
ºi ªtefan Stoica, de la
Dolj, care au primit aviz
negativ de la Comisia de
eticã, candidaturile
acestora urmând sã fie
reanalizate în urma contestaþiilor depuse.
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Zilele Craiovei, ediţia a XVI-a
Programul de astăzi:
09.00, English Park: B izaar B azarre – Târg de
Handmade. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova, Asociaţia Carusel Project, D.J.S.T. Dolj şi Muzeul Olteniei;
10.00, Strada “Al.I. Cuza”: Salonul AUTOSHOW.
Organizatori: Primăria Municipiului Craiova şi Camera de
Comerţ şi Industrie Dolj;
10.00, Cimitirul Sineasca: Ceremonial militar-religios,
cu depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor, cu
prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Române. Organizator: Garnizoana Craiova;
10.00, Piaţa Centrală: “Ziua Recoltei” – Spectacol cu
melodii şi dansuri folclorice, Ansamblul Folcloric „Maria
Tănase”. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova şi SC
Pieţe si Târguri Craiova SRL;

10.00, Holul Filarmonicii „Oltenia”: Expoziţie de desene, desene digitale, măşti şi quilling:
„Craiova, mon amour”. Organizatori: Filarmonica „Oltenia”, Palatul Copiilor Craiova, Clubul
Copiilor Segarcea;
11.00, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”:
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, de Petre Ispirescu. Organizator: Teatrul Naţional „Marin Sorescu”;
12.00 – 14.00, Sala „Nicolae Romanescu”,
Primăria Municipiului Craiova - Lansări de carte,
în cadrul “Anului Caragiale”: „Teatru” şi „Proză”
de I.L. Caragiale; „Portrete în timp” – Florea Firan. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova
şi Fundaţia – Revista „Scrisul Românesc”;
12.00 – 15.00, Parc “Nicolae Romanescu” – Velodrom: Concurs de carting
Organizatori: Primăria Municipiului Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj şi Palatul Copiilor Craiova;
13.00 -14.00, Filarmonica “Oltenia”: “Filarmonica
cu porţi deschise” – Repetiţii la care poate asista publicul în
limita locurilor disponibile. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova şi Filarmonica “Oltenia”;
16.00, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Salonul Medieval: Scriitorii la TRADEM – Întâlnire cu poetul
Ioan Es. Pop. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova,
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi poetul Nicolae
Coande;

17.00 – 19.00, Casa Bibescu: „Five O Clock” – Proiecţie si fragmente de spectacol din opera caragialiană.
Organizatori: Primăria Municipiului Craiova şi D.J.S.T. Dolj;
18.30 – 19.30, Traseul: Catedrala Sfântul Dumitru –
Hotel Militar – Restaurant Craiova – Teatrul Naţional
„Marin Sorescu” – Primăria Municipiului Craiova – Prefectură (în spate) – Biserica Sfântul Ilie – Catedrala Sfântul Dumitru: Procesiune Religioasă de Sfântul Dumitru. Organizatori: Mitropolia Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei;
19.00, Teatrul Liric „Elena Teodorini”: Opereta „Liliacul”, de J. Strauss: Organizator: Teatrul Liric „Elena
Teodorini”;
20.00, Piaţa „Mihai Viteazul”: Concert extraordinar
Irina Loghin. Organizator: Primăria Municipiului Craiova.
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Un student s-a sinucis aruncându-se
în gol, din Cãminul Nr. 10
Un student în vârstã de 23 de ani, din Piteºti,
care era cazat în Cãminul Studenþesc Nr. 10,
din cartierul craiovean Lãpuº, s-a aruncat în gol,
ieri dimineaþã, de la etajul 6 al imobilului. Tânãrul a fost gãsit în jurul orei 07.30, de un alt locatar al cãminului, a fost dus la Unitatea de PriPompierii ºi poliþiºtii craioveni
au fost anunþaþi, ieri dimineaþã, în
jurul orei 07.30, cã lângã Cãminul
Studenþesc Nr. 10 din Craiova, în
cartierul Lãpuº, a fost gãsit un tânãr rãnit, cel mai probabil cãzut de
la unul din etajele superioare. La
faþa locului a ajuns un echipaj de
prim-ajutor ºi unul al SMURD, ambele din cadrul ISU Dolj, dar ºi unul
de poliþiºti de la Biroul Centrului
Universitar Craiova. Medicii l-au
gãsit pe tânãr conºtient, i-au acor-

miri Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde a decedat. Din câte se
pare, tânãrul suferise o decepþie în dragoste ºi
a hotãrât sã-ºi încheie socotelile cu viaþa. însã
nu a împãrtãºit nici unui coleg acest gând, astfel
cã toþi au rãmas surprinºi de gestul sãu.

dat primele îngrijiri la faþa locului,
stabilindu-se cã este Janoº Cifra,
de 23 de ani, din Piteºti. Tânãrul
era student în anul III la Facultatea
de Automaticã ºi le-a explicat oamenilor legii cã nu l-a împins nimeni, ci a sãrit singur, de la fereastra camerei în care era cazat, la etajul 6, în timp ce colegii sãi dormeau.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
tânãrul le-a spus poliþiºtilor cã ar fi
sãrit în jurul orei 05.30, ºi cã nu l-a
vãzut nimeni. Medicii SMURD l-au
stabilizat, apoi l-au
transportat la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova.
„Pacientul a fost
adus de ambulanþa
SMURD în Unitatea de
Primiri Urgenþe în jurul
orei 08.25, cu multiple
traumtisme ºi fracturi în
urma cãderii de la o
înãlþime de la aproximativ 16 metri. A fost
dus direct în camera de
Resuscitare. Era conºtient, însã avea traumatisme foarte grave,

toate cu risc vital. A intrat în stop
cardio-respirator, nu a mai rãspuns la manevrele de resuscitare,
iar la ora 10.10 s-a declarat decesul sãu”, ne-a declarat dr. Cristina
Geormãneanu (foto), purtãtorul de
cuvânt al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. La spital a ajuns
ºi mama tânãrului, care fusese anunþatã de poliþiºti despre cele petrecute. Femeia, cu lacrimi în ochi, a fost
dusã sã-ºi vadã fiul ºi nu a dorit sã
de nici o declaraþie. ªi câþiva colegi
din cãmin au venit la spital, cu toþii
fiind surprinºi de gestul lui Janoº.
„A trecut cu bine anul, nu ºtiu sã fi

Impact mortal pe DE 70
Un accident deosebit de grav s-a petrecut ieri
tervenþia echipajului de Descarcerare pentru ca
dimineaþã, pe DE 70 Craiova – Filiaºi, pe raza
ocupanþii Loganului sã poatã fi scoºi dintre fiarecomunei Almãj. Patru persoane au fost rãnite
le contorsionate. ªoferul vinovat a declarat cã a
grav în urma impactului dintre un Volkswagen
încercat sã evite un câine care i-a apãrut în faþã,
Transporter ºi o Dacia Logan, unul dintre rãniþi
iar poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj îl cerceteazã
decedând ulterior, în spital. A fost nevoie de inacum pentru ucidere din culpã.
Poliþiºtii ºi pompierii craioveni au
fost anunþaþi, ieri dimineaþã, în jurul orei
08.30, despre un accident cu mai multe
victime, petrecut pe DE 70 Craiova –
Filiaºi, pe raza localitãþii doljene Almãj.
La faþa locului au ajuns echipaje de
Descarcerare ºi SMURD, de la Secþia
de Pompieri Craiova, poliþiºti ai Serviciului Rutier Dolj, ulterior fiind solicitate alte trei ambulanþe. Din primele cercetãri efectuate de poliþiºtii de la Rutierã s-a stabilit cã Marius Apostu, de 36
de ani, din localitatea ªimnicu de Sus,
în timp ce conducea un Volkswagen
Transporter, înmatriculat în Bulgaria, pe
rãsturnat, iar Loganul s-a fãcut praf în
din Craiova, pasager în Volkswagenul
DE 70, dinspre Craiova cãtre Filiaºi, a
partea din faþã. De altfel, pentru scoaTransporter au fost transportaþi la Spiîncercat sã evite un câine, care a intrat
terea ºoferului ºi a pasagerului de pe
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiope ºosea, a tras de volan ºi a pãtruns
locul din dreapta faþã al autoturismuva. Din nefericire, ocupantul locului din
pe contrasens unde a lovit în plin un
lui, pompierii au avut ceva de muncã.
dreapta faþã al Loganului a murit la spiautoturism Dacia Logan, care circula
Ambii conducãtori auto, dar ºi Emilian
tal, în ciuda eforturilor fãcute de medici
regulamentar, condus de Nicolae PesVieru, de 52 de ani, din satul Tatomipentru a-l salva. „Pacientul în vârstã
trea, de 53 de ani, din comuna Brãdeºti.
reºti, comuna Brãdeºti – pasager în
de 52 de ani a fost adus cu multiple
În urma impactului violent dintre cele
Logan ºi Ionuþ Budara, de 30 de ani,
traumatisme ºi fracturi, dar ºi o plagã
douã autovehicule, Transporterul s-a
transfixiantã la nivel cervical, adicã a
fost aproape decapitat, toate suferite
în urma unui accident de circulaþie. A
intrat în stop cardio-respirator ºi nu a
mai rãspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul”, a declarat
medicul Cristina Geormãneanu, purtãtor de cuvânt al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Ceilalþi trei
bãrbaþi au fost supuºi investigaþiilor
de specialitate ºi au rãmas internaþi în
spital sub supraveghere, întrucât ºi ei
s-au ales cã rãni grave. Poliþiºtii au întocmit în cauzã dosar penal, cercetãrile
fiind continuate sub aspectul comiterii
infracþiunii de ucidere din culpã.

avut probleme la facultate, nu s-a
certat cu nimeni, nu l-a supãrat nimeni, chiar nu-mi explic ce l-a determinat sã facã asta. Ultima datã am
vorbit cu el asearã (n.r.- marþi seara), înainte de meci ºi era normal, nu
ºtiu ce sã vã spun mai mult...”, a declarat unul dintre colegii de cãmin ai
tânãrului.
ªi administratorul Cãminului Nr. 10
a rãmas surprins de cele întâmplate
ºi spune cã tânãrul nu a provocat niciodatã vreo problemã. “Azi-dimineaþã (n.r.- miercuri dimineaþa), în timp
ce veneam cãtre serviciu, am fost
sunat de un poliþist care m-a întrebat
dacã un student de la noi, din cãmin,
a sãrit pe geam. Când am ajuns, am
gãsit ambulanþele acolo ºi am aflat
cã, într-adevãr, un student se aruncase de la etajul ºase. Era un student
normal, care nu a ieºit în evidenþã cu
nimic pânã acum”, a povestit
Constantin Bîrlea (foto), administratorul Cãminului Nr.10.
Poliþiºtii i-au audiat pe colegii de

camerã ai tânãrului, care nu au auzit
nimic ºi, din primele cercetãri, se pare
cã acesta s-ar fi certat cu prietena ºi
a hotãrât sã-ºi punã capãt zilelor. „Nu
existã suspiciuni cu privire la deces.
Cadavrul a fost transferat la morgã ºi
urmeazã sã fie supus unei autopsii”,
a precizat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj. În faþa cãminului, în locul
unde a fost gãsit tânãrul, colegii au
aprins o lumânare.

ªi-a înjughiat un consãtean,
pentru o palmã de pãmânt
Un bãrbat de 65 de ani, din comuna doljeanã Giurgiþa, a fost
reþinut, marþi searã, de procurorii de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj pentru tentativã de omor calificat, dupã ce ºia înjughiat un consãtean. Ieri dupã-amiazã, acesta a fost prezentat Tribunalului Dolj, care i-a emis mandat de arestare preventivã pentru o perioadã de 29 de zile.
Potrivit reprezentanþilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, marþi dupãamiazã, în jurul orei 17.00, Ion Rezeanu, de 65 de ani, din Giurgiþa, s-a întâlnit
pe o uliþã din localitate, cu Ionel Pîra, de 32 de ani, chiar în faþa gospodãriei
celui din urmã. Cei doi erau de ceva vreme în scandaluri, din pricina unei
bucãþi de teren pe care ºi-o revendica fiecare, aºa cã s-au apucat la ceartã ºi
marþi, când s-au vãzut. În timpul discuþiilor, la un moment dat, Ion Rezeanu a
scos un cuþit, cu care l-a lovit pe Pîra în zona toracicã. Victima a ajuns la spital,
iar autorul faptei a fost reþinut de procurorul de caz. „Partea vãtãmatã a fost
transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde s-a stabilit
cã leziunea suferitã a fost de naturã a-i pune viaþa în primejdie. În aceste
condiþii, procurorul de caz a dispus reþinerea autorului pentru 24 de ore, urmând sã fie prezentat instanþei de judecatã cu propunere de arestare preventivã pentru comiterea infracþiunii de tentativã la omor calificat”, ne-a declarat
procuror Magda Bãdescu, purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj. Oamenii legii aºteaptã ºi raportul medicilor legiºti, iar ieri l-au
audiat din nou pe Rezeanu, dupã care l-au prezentat Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã, propunere admisã de instanþã.
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Premierul Victor Ponta a efectuat
ieri o vizitã de lucru la podul care
uneºte Bulgaria de România ºi care
este finalizat în partea româneascã
în proporþie de 95 %. Cu aceastã
ocazie, prim-ministrul României a
subliniat necesitatea de a construi
infrastructura adiacentã podului
arãtând cã fãrã aceasta obiectivul

Premierii României ºi Bulgariei,
Victor Ponta ºi Boiko Borisov, au traversat ieri al doilea pod peste Dunãre dintre cele douã þãri, între Vidin ºi Calafat, alãturi de comisarul
european pentru politicã regionalã,
Johannes Hahn. Înainte sã fie deschis podul trebuie efectuate o serie
de lucrãri de finalizare, precum asfaltarea, construirea cãii ferate, hidroizolarea, instalarea unor elemente menite sã protejeze construcþia
în cazul coliziunii vreunei ambarcaþiuni. Victor Ponta a subliniat necesitatea de a construi infrastructura
adiacentã podului, explicând cã fãrã
aceasta obiectivul rãmâne inutilizabil. De asemenea, premierul a precizat faptul cã de la iniþiativa construirii podului ºi pânã la finalizarea lucrãrilor în România s-au schimbat
cinci premieri. “Calea feratã, cea rutierã au importanþã egalã cu a podului în sine. În opinia mea, finalizarea podului constituie doar începutul celorlalte proiecte de infrastructurã. Trebuie sã lucrãm împreunã pentru asta ºi avem nevoie de
ajutorul Comisiei Europene ºi de
fonduri europene pentru a îmbunãtãþi infrastructura. Mai trebuie ca
politicienii sã adopte mai repede deciziile”, a afirmat premierul Victor
Ponta.
Podul dintre Calafat ºi Vidin se
va putea trece doar cu un permis
special din partea poliþiei de fron-

rãmâne inutilizabil. Victor Ponta ºia exprimat totodatã speranþa cã împreunã cu omologul sãu bulgar, Boiko Borisov, vor fi primii care vor
traversa cu maºina podul de peste
Dunãre de la Calafat-Vidin, afirmând cã un termen realist pentru
inaugurarea obiectivului ar fi lunile aprilie-mai 2013.

tierã ºi a constructorului pentru cã
este vorba de un ºantier în lucru.
Circulaþia de pietoni, precum ºi de
autoturisme ºi trenuri va deveni
posibil abia dupã ce podul va fi dat
în exploatare.

Ponta: “Proiectul ar fi trebuit
realizat mai devreme”
Potrivit premierului Victor Ponta, sediul companiei româno-bulgare care va administra podul Calafat
- Vidin va fi în Bulgaria, pentru cã a
investit mai mult în realizarea proiectului. El a spus cã cã þinând cont
de faptul cã Bulgaria a investit o
sumã mai mare în realizarea proiectului, corect ar fi ca structura de
management a noului obiectiv sã

Prefectul de Dolj, Elena Costea:
“Un eveniment foarte important care are loc astãzi pe podul de la Calafat,
care leagã cele douã þãri – România ºi Bulgaria – ºi care sperãm noi sã aibã un
efect pozitiv asupra zonei ºi în special a judeþului Dolj. Sperãm cã aceastã
investiþie va crea mai multe locuri de muncã pentru zona noastrã, care sunt
atât de cãutate de doljeni. De asemenea podul va fluidiza mai mult traficul ºi va
ajuta sã avem un comerþ mai dezvoltat în aceastã zonã pentru ca regiunea sã
prospere. Ne-am fi dorit ca drumul Craiova - Calafat sã fie gata la momentul
inaugurãrii podului Calafat - Vidin, atunci când atât traficul feroviar cât ºi cel
auto vor fi deschise, dar nu ºtiu dacã acest lucru este posibil, pentru cã au
fost destule probleme pe cele douã tronsoane. Degeaba e gata podul dacã
drumul nu va fi pus în funcþiune”.

fie în Bulgaria. “Proiectul ar fi trebuit realizat mai devreme ºi chiar
mai repede. Cu 2.000 de ani în
urmã, romanii au construit un alt
pod peste Dunãre ºi au avut nevoie de un singur an pentru asta.
Administraþia românã a avut nevoie de doi ani doar pentru a aproba un memorandum în Guvern. Din
fericire, prietenul meu premierul
bulgar mi-a spus cu douã sãptãmâni în urmã de acest memorandum. Astãzi l-am aprobat ºi sunt
convins cã în câteva sãptãmâni
vom putea înfiinþa
compania comunã
care va trebui sã se
îngrijeascã de exploatarea podului.
Am înþeles cã am
pierdut doi ani
pentru a decide
unde va fi sediul
companiei. Eu am
întrebat doar cine a
cheltuit mai mult ºi
rãspunsul a fost
Bulgaria. Este
onest ca sediul sã
fie pe partea cealaltã. Desigur cã sperãm cã toate veniturile vor ajunge în
altã parte” a afirmat Victor Ponta.
La rândul sãu, prim-ministrul de
la Sofia, Boiko Borisov, a declarat
cã pentru Bulgaria sediul companiei de management nu constituie
o mizã importantã, dar i-a mulþumit
omologului sãu român cã manifes-

tã o altã atitudine, spre deosebire
de guvernarea anterioarã. “Timp
de doi ani nu au putut sã înfiinþeze
o companie al cãrei sediu nu are
nicio importanþã unde va fi. Îi mulþumesc domnului Ponta cã manifestã o altã atitudine ºi un comportament european”, a spus premierul Boiko Borisov.
Lucrãrile proiectului podului de
peste Dunãre de la Calafat-Vidin
aparþinând pãrþii române sunt finalizate în proporþie de 95%. Termenul prevãzut iniþial pentru fina-

lizarea lucrãrilor era decembrie 2010,
însã ca urmare a proiectului elaborat
de partea bulgarã pentru pod, diferit
faþã de studiul de fezabilitate elaborat iniþial de proiectantul pãrþii bulgare, s-a impus reproiectarea inclusiv pentru obiectivul pãrþii române.

Prioteasa: “O investiþie mare
cheamã alte investiþii”
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa spune cã
podul Calafat – Vidin este una dintre cele mai mari investiþii fãcute în
zona Olteniei. De asemena, ºeful
administraþiei publice judeþene a
spus cã este necesarã finalizarea
drmului Craiova - Calafat, din cauza traficului mare de maºini care va
veni odatã cu finalizarea podului.
“Cei doi prim-miniºtrii – al Bulgariei ºi al României, au putut sã treacã podul Calafat - Vidin ºi au dat
semnalul cã acest proiect continuã
ºi cã este foarte aproape de finalizare. O investiþie de circa 259 de
milioane de euro, plus încã 71 de
milioane de euro pe care îi pune Gu-

vernul român, contureazã practic
una dintre cele mai mari investiþii
care se fac pe teritoriul judeþului
Dolj ºi implicit al Olteniei. Cred cã
dupã Ford, dupã Aeroportul Craiova, acest pod va fi unul din punctele tari ale întregii regiuni. Ne face
o deosebitã plãcere sã
constatãm cã ne apropiem
de finalizare ºi sunt sigur
cã vizita premierului Victor Ponta va dinamiza ºi
lucrãrile infrastructurii conexe pânã la pod. Am avut
ºi o discuþie cu prim-ministrul cãruia I-am prezentat problemele speciale
ale drumului Craiova-Calafat. Trebuie avut în vedere faptul cã în condiþiile
în care în care se va termina în primãvarã podul
peste Dunãre iar traficul
va creºte, este nevoie lucrãrile la drum sã fie urgentate. Trebuie sã avem cel
puþin un drum expres,
dacã nu chiar autostradã. Bineînþeles cã domnul prim ministru a fost
foarte receptiv. De asemenea, am
discutat de continuare proiectului
nostru – fie un drum expres, fie autostradã. Eu înclin sã cred cã un
drum expres care înseamnã mai puþini bani ar putea sã fie mai repede
realizat ºi vorbim în continuare despre asta pentru cã odatã cu cadenþa din ce în ce mai ridicatã a Fordului ºi a ieºirii autobuzelor din
aceastã uzinã, sigur cã se înmulþesc
ºi maºinile de utilaj greu care ies
din uzinã, odatã cu cele care trec
peste pod vor face imposibil acest
trafic pânã în Bucureºti. Practic, o
investiþie mare cheamã alte investiþii conexe”, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

Europarlamentarul PDL Marian Jean Marinescu:
“Am þinut sã fiu azi prezent aici, împreunã cu colegul meu din Parlamentul
european Vladimir Uruchev, întrucât realizarea podului peste Dunãre CalafatVidin este o dorinþã a mea mai veche încã de pe vremea când eram prefect al
judeþului Dolj (n. red.: perioada 1996-2000), perioadã în care am avut mai multe
întâlniri pe aceastã temã cu autoritãþile din Bulgaria. De altfel, decizia construirii Podului Calafat-Vidin a fost luatã în anul 2000 când s-a ºi semnat la
Bucureºti acordul între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria
privind aspectele tehnice, financiare, juridice ºi organizatorice, referitoare la
construirea noului pod mixt - rutier ºi feroviar - de frontierã între cele douã þãri.
Deºi a trecut ceva vreme de atunci, sunt bucuros sã vãd cã acest pod va
deveni funcþional în foarte scurt timp, pentru cã este o investiþie importantã
nu doar pentru infrastructura rutierã a acestei zone a Europei, ci ºi pentru
dezvoltarea economiei judeþului Dolj ºi a Olteniei. Mai mult, finalizarea ºi
darea în folosinþã a podului Calafat-Vidin va urgenta ºi construcþia autostrãzii
Bucureºti-Craiova-Timiºoara”.
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politicã

Inutila iritare
MIRCEA CANÞÃR

Cine îºi imagineazã cã doar politicienii de rând se trosnesc prin emisiuni televizate, încât uneori crezi cã e
nevoie de intervenþia pompierilor, se
înºealã amarnic, fiindcã polemici violente poartã între ei ºi reprezentanþii a
ceea ce numim elitele intelectuale. Aºa
a fost ºi în perioada interbelicã ºi tot
aºa ºi în perioada postbelicã, cu precãdere în lumea scriitorilor. Mai nou,
spre a nu ne lungi cu vorba, dupã
schimbarea conducerii Institutului Cultural Român ºi încredinþarea acesteia
unei alte echipe, în frunte cu prof.
univ. dr. Andrei Marga, au rãzbit afarã o serie de deconturi
fãcute de intelectualii
Vladimir
care au slujit cu devoTismãneanu
tament guvernarea
portocalie. Nimeni nu
ºi-a imaginat vreodatã
cã opþiunea sau prestaþia, uneori furibundã, a acestora era gratuitã ºi dintr-un irepresibil simþãmânt lãuntric. Ca sã nu mai înºirãm ºi alte abureli de
felul ãsta. Nu, majoritatea dintre ei erau
precupeþi intelectuali,
mercenari cu scrisul ºi
discursul, dupã împrejurãri, ºi plata „la bucatã”. Jurnalistul, dar
ºi scriitorul, Stelian

Tãnase, bine cunoscut în spaþiul public prin apariþiile televizate la Realitatea Tv, în compania lui Mircea Dinescu, a publicat pe blogul personal o
serie de deconturi fãcute de profesorul de ºtiinþe politice la Universitatea
Maryland (SUA), Vladimir Tismãneanu, la Institutul Cultural Român, precum ºi contracte de drepturi de autor.
Doar câteva exemple: una bucatã prestaþie la o conferinþã la Londra, în iunie
2011, a fost rãsplãtitã cu suma de 5.112
lei. Altã conferinþã (14-15 noiembrie
2011), la Washington D.C., „Furtuni
ideologice. Intelectualii ºi tentaþia to-

talitarã”, a fost remuneratã, prin negociere, cu suma de 5.130 USD. Un alt
ºtat al ICR, pe iunie 2011, tot în temeiul unui contract, atestã plata sumei de
344 USD, respectiv 986 USD. Pe o situaþie centralizatã, pentru câteva luni
din 2011, se cumuleazã drepturi de autor, prin participarea la mai multe conferinþe, în sumã de 32.684 lei. Dupã toate aparenþele, ICR plãtea convenabil.
La dezvãluirile lui Stelian Tãnase, repetãm, pe blogul personal, Vladimir Tismãneanu a recunoscut autenticitatea
contractelor ºi plãþile fãcute. Numai cã
i-a taxat „rafinat” drept „nemernici” pe
cei care au furnizat documentele contabile,
ceea ce rãmâne de neînþeles, dacã luãm în considerare „altitudinea moralã” a celui vizat. Lui
Vladimir Tismãneanu nu
i s-a reproºat opera,
prestigiul profesional, talentul oratoric ºi aºa mai
departe ºi nici chiar convingerile politice. Nu i sa reproºat nici mãsura în
care pledoariile sale publice, plãtite de ICR, slujeau interesului cultural al
þãrii. I s-a arãtat, dacã
mai era nevoie, cã întreaga sa ostenealã intelectualã a fost pe bani publici. ªi n-a fost singurul,

compania fiind chiar interesantã. Atât
ºi nimic mai mult. Când domnia sa scrie
în „Revista 22” „Inepuizabila ticãloºie a tipului infect”, parafrazând titlul
unei tablete memorabile a lui Marin Preda, „Neobosita inventivitate a tipului infect” (din volumul „Imposibila întoarcere”), cu referire la „servitorii lui
Felix”, de la Antena 3, „tandemul Ponta-Antonescu”, toate astea pentru a-l
exonera de orice vinãvãþie pe Mihai
Rãzvan Ungureanu, alt „erudit” costisitor, în acceptarea unor cheltuieli aiuritoare ca prim-ministru, din fondul de
protocol, atunci se poziþiona probabil pe
un pisc al moralitãþii. Corect raþionament! Câtã jale, câtã ofuscare ºi baricadare în nervozitate a mai produs Vladimir Tismãneanu la schimbarea „inegalabilei” conduceri a ICR! Augustin
Buzura parcã nici nu existase. Nu ne
intereseazã soclul pe care se aflã cocoþat Horia Roman Patapievici, indiferent
de meritele sale declarate, câte or fi, fiindcã interviul acordat lui Flores Felix,
publicat în ziarul spaniol „La Vanguardia” chiar în ziua turului doi al alegerilor
prezidenþiale din România, pe 6 decembrie 2009, cu aluzie impardonabilã la
Mircea Geoanã, l-a legitimat ireversibil pe cel desemnat sã conducã reprezentarea culturalã externã a României.
ªi ca sã punem punct: iritarea lui Vladimir Tismãneanu este inutilã, ºi de
multã vreme nu mai intereseazã pe nimeni. ªi aici ar fi de discutat.

Leadership politic încruciºat…
Mã agaseazã ineditul campaniilor electorale din ultimii ani,
din România, mai ales prin prisma instrumentelor politice utilizate de strategii de partid, totdeauna lansate în beneficiul partidelor politice pentru care lucreazã ºi, niciodatã, în folosul
statului român.
Pentru cã traseismul ºi tabloidizarea politicii reprezintã deja
instrumente electorale consacrate în România, încã din 2008,
deci învechite, Traian Bãsescu,
strategul politicilor Alianþei
Romnânia Dreaptã (ARD - fos-

tul PDL), a inventat ceva nou,
de impact pentru electoratul
autohton, care sã garanteze
creºterea procentului ARD la
alegerile parlamentare din decembrie.
Instrumentul politic al campaniei politice din noiembrie 2012
îºi mutã aria de manifestare din
România în Uniunea Europeanã, vizând un transfer complet
de acþiune ºi discurs politic românesc în spaþiul european, în
vederea validãrii/invalidãrii
acestuia dupã pofta preºedintelui României, puternic susþinut

de liderii Uniunii Europene.
Cel mai probabil, Bãsescu a
creat, testat ºi aprobat, neoficial,
noul instrument politic, la Congresul PPE, desfãºurat la Bucureºti, în 17-18 octombrie 2012,
ocazie cu care a argumentat românilor, la nivel simbolic, cã Europa, prin Angela Merkel,
Jose Manuel Barosso, susþine ºi apreciazã politica de austeritate adoptatã de cãtre Traian Bãsescu, respectiv PDL.
Boicotarea de cãtre Parlamentul European a oamenilor
politici ai USL, propuºi a reprezenta România, în cele mai importante instituþii ºi comisii europene, reprezintã doar efectul
instrumentului politic electoral
déjà funcþional, însã, este dezastruos pentru România.
Interesele de partid ale PPEului, influenþate de disensiunile
interne din România, s-au manifestat
public
marþi,
23.10.2012, când Parlamentul
European a respins candidatura lui Leonard Orban, actualul
ministru al Afacerilor Europene, în cabinetul Ponta, pentru
postul de membru al Curþii Europene de Conturi, cu 294 voturi“ împotrivã“, 269 voturi

“pentru“ ºi 80 abþineri.
Guvernul Ponta a pierdut decisiv ºi al doilea joc public de la
Bruxelles, cãci, dupã retragerea
candidaturii lui Leonard Orban,
prin neavizare, autoritãþile române se aflã în imposibilitatea de a
face o nouã nominalizare la UE.
Virtute politicã nu existã, cu
atât mai puþin în prag electoral,
însã politicienii români nu mai
recunosc, pur ºi simplu, cadrul
dat de cultura politicã na-þio-nalã ºi, au iniþiat confruntarea
într-un spaþiu politic al cãrui
control nu îl deþin.
Jocul devine însã, periculos

pentru România, cãci validarea
politicã, realizatã intern, prin votul electoratului, ºi extern, prin
strategii economice europene.
nu poate fi armonizatã cât timp
electoratul român rãmâne încã
o variabilã puternicã în exerciþiul câºtigãrii legitimitãþii puterii,
în contradicþie cu viziunea politicã a PPE.
PDL-ARD rã-mâne un partid în ofen-sivã, validat de cãtre
oficialii europeni, însã ignorarea
com-pletã a politicii naþionale, îl
condamnã la irelevanþã.
MIHAELA ENE
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„Caravana Centrului pentru
Reintegrarea ªomerilor Craiova”

Timp de cinci zile, pânã
mâine searã, Asociaþia ªanse
Egale pentru Fiecare Craiova
desfãºoarã acþiunea de informare ºi înregistrare beneficiari: „Caravana
Centrului pentru
Reintegrarea ªomerilor
Craiova Alexandria” în
municipiul Craiova.
Consilierii de forþã de
muncã ºi ºomaj ai CRS
Craiova au fost prezenþi
zilnic, între orele 10,00
– 16,00 pe esplanada
Teatrului Naþional
“Marin Sorescu” pentru
a oferi toate informaþiile

necesare persoanelor aflate în
cãutarea unui loc de muncã.
Toate persoanele interesate
au primit materiale informative

cu privire la activitatea Centrului de Reintegrare a ªomerilor
Craiova, iar ºomerii ce fac
parte din grupul þintã al proiectului (persoanele inactive,
ºomeri de lungã duratã, ºomeri
cu vârsta peste 45 de ani ºi
ºomeri tineri) se vor putea
înregistra pentru a beneficia de
serviciile integrate (consiliere ºi
informare, mediere pe piaþa
muncii ºi cursuri de formare
profesionalã) oferite în cadrul
proiectului “Munca pe primul
loc”.
În acest moment, prin CRS
Craiova se desfãºoarã 10
cursuri gratuite pentru ºomeri
ºi persoane inactive: secretariatbiroticã, limba englezã, casier
(verificator bani), operator IT,
competenþe sociale ºi civice,
mediator social, antreprenoriat, fochist,
electrician (de joasã ºi
medie tensiune), operator maºini cu comandã
numeriã.
Peste 5.500 de
persoane din Regiunea
SV Oltenia s-au înregistrat pentru a beneficia
de serviciile gratuite
derulate prin Centrul
pentru Reintegrarea
ªomerilor Craiova.

Premierã pe piaþa de capital:

Posibilitatea de a achiziþiona Certificate
Index ce au ca suport aurul
Banca Comercialã Românã
(BCR) oferã clienþilor sãi, în premierã pe piaþa de capital din România, posibilitatea de a achiziþiona Certificate Index ce au ca
suport aurul ºi al cãrui preþ reprezintã valoarea în lei a unui
gram de aur. “Oferim clienþilor
noºtri, în premierã în România,

posibilitatea de a achiziþiona direct pe Bursa de Valori Bucureºti,
Certificate Index care urmãresc
evoluþia Aurului Fizic ºi care aduc
acelaºi randament cu Aurul Fizic, fãrã a avea însã costuri suplimentare legate de depozitare,
asigurare, transport sau evaluare”, a declarat Laura Hexan,

ºefa Departamentului de Produse de Trezorerie Retail din cadrul
BCR. Cumpãrând un Certificat
Index, investitorul cumparã de
fapt echivalentul in RON al unui
gram de Aur. Certificate Index
pot fi tranzacþionate ºi on-line
prin intermediul platformei BCR
Broker. “Este binecunoscut statutul aurului de activ de refugiu
cu rol de protecþie împotriva inflaþiei. Istoric, achiziþionarea regulatã de aur financiar pe termen
mediu ºi lung a ajutat la conservarea averii investitorilor. Þinând
cont de condiþiile actuale, de acutizarea problemelor de pe pieþele
financiare globale, tot mai mulþi
investitori se îndreaptã cãtre
aur”, a adaugat Laura Hexan.
Cotaþii certicate index aur:
192.80 ron / 193.80 ron –
pentru 1 certificat index echivalent 1 gram aur fizic – aceste
cotaþii se modificã în permanenþã în cursul zilei, în funcþie de
evoluþia preþului unciei de aur ºi
de evoluþia cursului USDRON
(cursul interbancar de la momentul respectiv)
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În luna octombrie

26 contracte de finanþare
pentru „Sprijinirea dezvoltãrii
microîntreprinderilor”
În luna octombrie au fost
semnate 26 contracte de finanþare în cadrul DMI 4.3 ”Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”, cu o valoare nerambursabilã totalã de aproximativ
4.1 milioane Euro. Contractele
semnate au ca obiectiv achiziþionarea de echipamente ºi tehnologii noi, moderne pentru activitãþi precum: prelucrare material plastic, construcþii, întreþinere corporalã, producþie publicitarã audio-video, dotare cabinete medicale, service auto, modernizare/construire pensiuni turistice, comunicaþii electronice
audiovizuale ºi date pe infrastructura de fibrã opticã, organizarea de evenimente socio-culturale în aer liber, spãlãtorie auto,
etc. „Pânã la aceastã datã, la nivelul regiunii, au fost contractate
ºi se aflã în implementare 396 de proiecte, în valoare totalã solicitatã de aprox. 546.73 mil. Euro, ce acoperã toate domeniile
de intervenþie ale Programului Operaþional Regional. Dintre acestea, 208 sunt implementate în cadrul domeniului 4.3 “Sprijinirea
dezvoltãrii microîntreprinderilor”. Acestea beneficiazã de finanþare nerambursabilã de peste 29,8 milioane de euro”, a subliniat
Marilena Bogheanu, directorul executiv al ADR SV Oltenia.

Costuri mai mici
pentru creditul de investiþii
imobiliare în lei
Clienþii Millennium Bank beneficiazã acum de costuri mai
mici pentru creditul de investiþii imobiliare în lei. Banca a micºorat marja cu aproape un
punct procentual, astfel cã dobânda este alcãtuitã acum din
ROBOR la 6 luni plus o marjã
care începe de la 2,5%, în funcþie de valoarea avansului ºi de
opþiunea clienþilor de a-ºi transfera venitul lunar la bancã. „Prin aceastã ajustare, creditul de
investiþii imobiliare al Millennium Bank devine o ofertã de top pe
segmentul de finanþare în lei pentru achiziþia de locuinþe, oferind
clienþilor o alternativã atrãgãtoare de creditare care nu este supusã riscului valutar”, a declarat Eliza Erhan, director Dezvoltare
Produse Retail la Millennium Bank. Creditul de investiþii imobiliare în lei finanþeazã pânã la 85% din valoarea locuinþei cumpãrate ºi se acordã pe o perioadã de pânã la 30 de ani. Clienþii beneficiazã de asigurare de viaþã gratuitã ºi zero comisioane de administrare ºi de rambursare în avans.

Credite pentru sectorul
zootehnie
BRD-Groupe
Société
Générale a semnat o nouã convenþie cu APIA (Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã), în baza cãreia vor fi acordate credite de finanþare a capitalului de lucru pentru beneficiarii plãþilor naþionale directe
complementare (PNDC) pentru
sectorul zootehnic, pentru anul
2012. Graþie acestui nou acord,
deþinãtorii de ovine, caprine ºi
bovine vor putea beneficia de
prefinanþarea a 90% din valoarea sumelor de încasat, certificate
prin Adeverinþa APIA, în baza unei documentaþii simplificate.
Agricultura reprezintã o zonã de interes pentru BRD. Pentru a
veni în întâmpinarea fermierilor, banca a creat atât credite pentru nevoi curente - creditul pentru campania agricolã, creditul
în baza certificatelor de depozit „Primul Siloz”, credite de prefinanþare a subvenþiilor APIA - SAPS / Axa II / „Bunãstarea
animalelor”, cât ºi credite specifice de investiþii, inclusiv cele
acordate pentru sprijinul proiectelor cu cofinanþare din fonduri
europene.
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A început canalizarea cartierelor
Bariera Vâlcii ºi Romaneºti
Primarul Lia Olguþa Vasilescu a dat ieri ordinul de începere a lucrãrilor de canalizare ºi alimentare cu apã în cartierul Bariera Vâlcii, anunþând totodatã cã, peste câteva zile,
va fi deschis ºi ºantierul din Romanescu. Potrivit contractului, constructorii ar trebui sã finalizeze toate lucrãrile în doi
ani, însã autoritãþile locale le-au pus în vedere sã încerce sã
termine mai repede, pentru a putea asfalta apoi ºi strãzile.
Canalizarea celor douã cartiere este
primul contract de care beneficiazã municipiul Craiova în cadrul Masterplanului de Apã, implementat la nivelul judeþului Dolj. Valoarea totalã a proiectului
este de peste 633 milioane de lei, iar pentru reabilitarea ºi extinderea reþelei de
apã ºi canalizare în Craiova au fost atribuite 92,2 milioane de lei. Conform schemei de finanþare, 77,31% din aceastã
sumã provine din banii europeni, iar
restul de 22,69% reprezintã o co-finanþare naþionalã, adicã bani veniþi de la bugetul de stat – 11,82%, de la bugetul local – 1,82% ºi printr-un credit contractat
de Compania de Apã Oltenia – 9,05%.
„Astãzi s-a dat dispoziþia de începere a
lucrãrilor pentru zona 2, în cartierul Bariera Vâlcii. Sãptãmâna viitoare vom
deschide punctele de lucru ºi pentru Romanescu”, a anunþat Olguþa Vasilescu.

Primãria Craiova a cerut
un termen mai scurt pentru lucrãri
Lucrarea ar trebui sã se încheie în doi

ani, însã primarul Craiovei le-a cerut constructorilor sã grãbeascã execuþia astfel
încât sã câºtige timp ºi pentru asfaltarea
strãzilor.
Mai mult decât atât, edilul ºi-a exprimat dorinþa ca, la finalul mandatului sãu,
sã nu mai existe nici un cartier necanalizat: „Sper ca, în doi ani, sã se finalizeze
lucrãrile de reabilitare a reþelelor, acolo
unde existã, dacã nu sã se introducã ºi
în aceste cartiere canalizarea. Termenul de finalizare a lucrãrilor este de 24
de luni, începând de astãzi, dar eu sper
din toatã inima sã se termine mai repede. Îmi doresc ca, pânã la finalul mandatului meu, sã nu mai existe nici un cartier în Craiova care sã nu aibã alimentare cu apã, canalizare, lucruri care þin de
civilizaþie ºi de decenþã”, a mai spus Olguþa Vasilescu.

Cel puþin o stradã canalizatã
pânã vine iarna
Lucrãrile sunt executate de asocierea
de firme TMUCB SA ºi Mitliv Exim

SRL Craiova, care au câºtigat
licitaþia în vara acestui an. Prezent ieri pe ºantierul din Bariera Vâlcii, reprezentantul societãþii TMUCB SA, Adrian Dumitru, a precizat cã se va începe
munca cât de repede posibil.
”Începând de astãzi ne mobilizãm sã obþinem toate avizele, sã
parcurgem etapele contractuale, avizul consultanþei ºi, cu sprijinul autoritãþilor locale, sã demarãm cât mai repede posibil
lucrarea pe primele strãzi. Sãptãmâna viitoare vom prelua amplasamentul ºi în Romanescu”.
Pânã la venirea anotimpului
rece, constructorii ºi-au propus
sã finalizeze cel puþin o stradã
din cele 115 strãzi ºi alei, inclusiv cele din zona Depoului, care au fost
prinse în cadrul acestui contract de lucrãri. ”Pânã vine iarna, vom face cel
puþin o stradã mare”, a declarat acesta.

Reþea de canalizare pe 43 kilometri
Pentru execuþia acestor lucrãri, Bariera Vâlcii a fost împãrþitã în patru zone,
pornindu-se din zona 2, care este ºi centrul cartierului. Potrivit autoritãþilor,
aceasta este partea construitã, situatã
între canalul de apãrare împotriva inundaþiilor, calea feratã ºi bulevardul Bariera Vâlcii. În cadrul acestor lucrãri se va
extinde reþelele de canalizare menajerã

pe o distanþã de 43,5 kilometri. Totodatã, vor fi înlocuite reþelele de canalizare
menajerã pe o lungime totalã de 934 de
metri, vor fi amenajate 5 staþii de pompare a apei uzate, cu tot cu conductele
de refulare a apelor colectate, pe o lungime de 1,4 kilometri. Autoritãþile au precizat cã vor fi realizate 4.352 de racorduri noi pentru abonaþi ºi vor fi reabilitate 69 de racorduri vechi.
În cartierul Romanescu, se va extinde reþeaua de canalizare a apelor menajere pe o lungime de 24,7 kilometri ºi se
va reabilitat aproape 1 kilometru de conducte vechi.

Moda giratoriilor începe din Craioviþa Nouã
Cel mai inedit sens giratoriu
se gãseºte în cartierul Craioviþa Nouã, mai precis la intersecþia bulevardelor ”Olteniei”
ºi ”Tineretului”. Surpriza
constã în modul în care a fost
amenajat spaþiul verde din
interior: oameni pe bicicletã,
lampadare cu mai multe braþe
ºi chiar un monopost de
Formula 1, toate îmbrãcate în
verdeaþã. ”În primãvarã va
arãta ºi mai frumos, vor fi mai
multe flori, acum sunt doar
plante care rezistã la temperaturi scãzute. Giratoriul este

fãcut pe fonduri europene. Am
spus cã dacã tot avem bani de
la Uniunea Europeanã sã ne
permitem luxul de a amenaja
sensuri giratorii aºa cum sunt
în strãintate. Eu sper sã le
placã foarte mult craiovenilor”, a spus primarul Lia
Olguþa Vasilescu, care a
organizat ºi o deplasare la faþa
locului pentru prezentarea
obiectivului.
Întrebatã cum va reuºi sã
protejeze aceastã ”minunãþie”,
Olguþa Vasilescu a spus cã ea
conteazã pe responsabilitatea

locatarilor, dar dacã se vor
constata distrugeri vor fi
montate ºi camere de luat
vederi. ”Oricum, de la 1
decembrie, toate giratoriile se
vor schimba ºi vor schimba,
implicit, faþa oraºului pentru cã
trebuie sã ne placã oraºul în
care trãim ºi zic eu cã este
altceva decât era pânã acum”,
a anunþat primarul. Autoritãþile
nu au uitat nici de reamenajarea spaþiului verde de sub
pasajul suprateran, precizând
cã ºi acesta este inclus în
moda schimbãrilor.
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Consiliul
în punctul de
Aºa cum anunþase în urmã cu câteva zile
preºedintele Ion Prioteasa, în ºedinþa
Consiliului Judeþean Dolj s-au fãcut mai
multe rectificãri bugetare, pentru cã a
fost nevoie ca unele instituþii sã mai primeascã unele sume de bani, pentru plata
unor datorii sau finalizarea investiþiilor.
Deasemenea s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru baza sportivã care va fi
construitã la marginea Craiovei, ºi s-au
Consiliul Judeþean Dolj
a aprobat, ieri, studiul de
fezabilitate pentru proiectul bazei sportive ºi de
agrement de la marginea
Craiovei. Proiectul prevede realizarea a douã
terenuri de fotbal, unul
cu iarbã ºi unul sintetic,
precum ºi terenuri de tenis ºi piste de bowling în
spatele blocurilor de la
Aeroport, unde administraþia judeþeanã deþine o
parcelã de câteva hectare. Prin rectificarea de
buget aflatã, de asemenea, pe ordinea de zi a
ºedinþei au fost alocate ºi
fonduri pentru baza
sportivã. Este vorba despre 85.000 de lei pentru realizarea unui plan de afaceri pentru obiectivul de investiþii “Centru Turistic de Agrement
ºi Sport”. Proiectul va fi realizat
cu fonduri europene alocate prin
Programul Operaþional Regional.
Pentru aceastã bazã sportivã,
Consiliul Judeþean Dolj a fãcut un
proiect încã de anul trecut, însã
acesta a fost adaptat potrivit solicitãrilor ghidului mãsurii prin
care se va face finanþarea. În
aceastã locaþie ar urma sã îºi facã
antrenamentele ºi copiii de la
Centrul Sportiv de Copii ºi Juniori din cadrul Consiliului Judeþean Dolj. Investiþia ar costa circa 3 milioane de euro ºi ar urma
sã fie constituit din douã stadioa-

Judeþean Dolj investeºte
operare aeromedicalã SMURD

alocat fonduri ºi pentru un plan de afaceri referitor la acest obiectiv. Deasemena Consiliul Judeþean Dolj va investi 9
miliarde de lei vechi pentru realizarea
unui hangar ºi alte obiective pentru baza
aeromedicalã SMURD de pe Aeroportul
din Craiova. Vicepreºedintele Cristinel
Iovan a anunþat cã lucrãrile vor fi finalizate pânã la sfârºitul acestui an, pentru
ca elicopterul sã ºi ajungã la craiova.

ne: unul natural ºi unul artificial,
clãdire de birouri pentru antrenori, sãli, vestiare, tribune de circa 200 de locuri, douã terenuri
de tenis: tenis de câmp ºi tenis
de picior.

Sume alocate instituþiilor de
culturã din judeþul Dolj
Aleºii judeþeni au instituit ºi o
bursã pentru un elev al ºcolii speciale Bethoven, premiat la Olimpiada Naþionalã de Meºteºuguri
Artistice Tradiþionale din acest
an. Locul I obþinut în august i-a
adus elevului doljean, Alin George, pictor de icoane o bursã de
150 de lei pe lunã pânã, la sfârºitul anului ºcolar. Fondurile admi-

nistraþiei judeþene au mai mers
ºi cãtre unele instituþii de culturã cu ocazia rectificãrii bugetare. De exemplu a fost
aprobatã alocarea unei sume
de 34.000 de lei noi pentru
Teatrul Naþional “Marin Sorescu” din Craiova pentru a
plãti datoriile pe care le aveau
cãtre unii furnizori de servicii
în urma organizãrii Festivalului Internaþional ”Shakespeare”. ”Suportul finaciar
pentru Festivalul Internaþional
Shakespeare a fost în mod
consideabil mai mic decât cel
necesar. Ar fi trebuit ca unele
activitãþi sã fie anulate, ceea
ce ar fi fãcut sã fie compromis întregul program. Organizatorii au luat decizia sã
meargã înainte
cu activitãþile programate, ºi astfel
au fost rezultate o
serie de datorii cãtre diverºi prestatori de servicii.
Alocãm suma solicitatã de organizatori, dând astfel un
semnal clar cã
suntem alãturi de
unul dintre cele
mai importante
evenimente culturale care se organizeazã în judeþul
Dolj, ºi deasemenea spunem în
mod ferm cã aces-

ta se va organiza ºi pe mai departe, ºi nu va rãmâne fãrã finanþare”, a declarat vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Cristinel Iovan. Nu a fost uitatã
nici Filarmonica Oltenia, acestei
instituþii i s-au dat 15.000 de lei,
pentru organizarea Festivalului
“Craiova Muzicalã”. Consiliul Judeþean Dolj a mai alocat bani ºi
pentru Revista “Scrisul Românesc”, 6.000 lei, cu ocazia împlinirii a 85 de ani, ºi pentru publicaþia Romanian Journal of
Morphology and Embriology,
10.000 lei, editatã de Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova.

”Încercãm ca pânã la finalul
acestui an sã finalizãm construcþia”
Cheltuielile de capital alocate
din bugetul propriu judeþean pe
anul 2012 s-au majorat cu suma
de 9 miliarde de lei vechi pentru
obiectivul de investiþii ”Punct de
operare aeromedicalã SMURD
Aeroport Craiova”. ”Domnul preºedinte Ion Prioteasa v-a anunþat deja despre faptul cã Ministerul Sãnãtãþii a decis sã dea un elicopter SMURD la Craiova care
va deservii înteraga zonã a Olteniei. Acest lucru nu poate decât
sã ne bucure, pentru cã
oamenii cu probleme grave de sãnãtate nu vor mai
fi obligaþi sã atepte sã ne
fie trimis un elicopter din
alt judeþ, pentru a ajunge
la un spital din þarã unde
sã fie trataþi. Pentru asta
însã trebuie sã facem o
serie de investiþii, într-un
hangar ºi alte chestiuni pe
care ni le-au cerut specialiºtii. Încercãm ca pânã la
finalul acestui an sã finalizãm construcþia ºi aceastã bazã SMURD sã devinã
operaþionalã”, a declarat
Cristinel Iovan. Proiectul
de hotãrâre a fost votat
în unanimitate.

Învãþãtoarea Cristina Anghel, din Caracal,
va candida pe Colegiul 1 Senat Craiova
Liberalii, în urma înþelegerilor cu
social-democraþii, în Craiova au primit un Colegiu de senator, mai exact
cel cu numãrul 1. În cadrul Alianþei de
Centru Dreapta (PNL+PC) au cedat
acest loc conservatorilor. Primul
nume de candidat care s-a vehiculat a

Învãþãtoarea Cristiana Anghel
s-a fãcut cunoscutã când a intrat în greva foamei, protestând
70 de zile pentru cã Guvernul
Boc nu a aplicat Lege de majorare a salariilor cadrelor didactice
adoptate în 2008. Din acel moment aceasta a fost una dintre

vocile care a criticat în termenii
cei mai duri guvernarea pedelistã. Ieri, Dan Voiculescu a anunþat cã învãþãtoarea din Caracal va
candidat pe Colegiul de Senat
acordat conservatorilor în judeþul Dolj: ”O persoanã cu forþã
moralã ºi responsabilitate civicã

fost al preºedintelui PC, Iulian Bucur.
Numai cã, ieri, preºedintele fondator
al PC, Dan Voiculescu, a anunþat cã cea
care va concura împotriva lui Antonie
Solomon (PP-DD) ºi Mãrincã Dincã
(PDL) este învãþãtoarea din Caracal,
Cristiana Anghel.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
tura Cristianei Anghel pe Colegiul
ca doamna învãþãtoare Cristiana
nr. 1 Senat Craiova. ”Vreau sã fac
Anghel va oferi o necesarã lecþie
pentru concetãþenii mei ce am
de responsabilitate ºi va demondorit ºi am sperat ºi eu de la cei
stra cã bãncile Parlamentului sunt
ce pânã acum i-am votat. Vreau
pentru muncit, pentru construit,
sã duc în Parlament durerile ºi
pentru gândit, nu pentru dormit”.
necazurile oamenilor. Eu nu am
Iulian Bucur, preºedintele PC
carnet. De obicei merg cu mijDolj, a confirmat ºi el candida-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
loace de transport în comun…
ªi de acolo aflii ºi ºtii ce viaþã grea
duc românii… Vreau sã fiu altfel…adicã un parlamentar conºtient
de faptul cã oamenii îþi plãtesc o
indemnizaþie pentru a-i reprezenta, nu pentru a te reprezenta”, a
declarat Cristiana Anghel.
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Expoziţie cu caracter documentar realizată de artistul fotograf Constantin David Titu cu prilejul Zilelor oraşului:

„CRAIOVA Vechi şi actuale edificii”
Muzeul de Artă, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi Fotoclubul „Mircea Faria” din Craiova vor organiza mâine, 26 octombrie, ora 17.00, la Galeria de Artă „Vollard” (strada „Traian
Demetrescu” nr. 31), vernisajul expoziţiei personale de fotografie cu caracter documentar a artistului Constantin David Titu.
Expoziţia reuneşte fotografii sub genericul „CRAIOVA – Vechi şi
actuale edificii”, dar şi câteva imagini grupate sub titlul „Instantanee citadine”. «Din fotografiile expuse pe cele 36 de panouri
se poate observa că majoritatea edificiilor vechi, purtând patina
trecerii timpului, găzduiesc şi astăzi activităţi majore pe tărâm
administrativ, social şi cultural, alături de noile construcţii care,
împreună, fac din Craiova un oraş modern şi cu o deosebită tradiţie», spune artistul fotograf Constantin David Titu.
Constantin David Titu: «Expoziţia „CRAIOVA – Vechi şi
actuale edificii” este structurată pe câteva teme majore. În
ac est sens , un loc important îl ocupă Craiova medievală
menţionată pentru prima oară într-un document din 1447 ca
sat, apoi ca târg permanent – s ituat în perimetrul „Văii Elc a”
(Piaţa Veche), iar din 1582 apare ca oraş . Spre sfârşitul
secolului al XV-lea, Barbu Craioves cu ridică, în această zonă,
Casa Băniei, care a rămas c ea mai veche construcţie c ivilă din
Craiova. Din vatra Băniei făcea parte, odinioară, şi Bis eric a „Sf.
Dumitru” – unde azi s e află Catedrala mitropolitană a Olteniei.
Piaţa Vec he (Elca), „zona istorică” a Craiovei, locul de altădată
al târgului permanent, Hanul Hurezului (1700) – din c are azi se
mai păstrează doar un zid pe strada cu ac elaş i nume, şi Hanul
Puţureanu (1885) – în renovare, sunt parte din vechea vatră a
Craiovei. În sec olul al XVIII-lea şi mai cu seamă în secolele al
XIX-lea şi al XX-lea apar instituţii de cultură şi de folosinţă
obştească, se înalţă palate public e şi partic ulare, ies la iveală
puternice unităţi ec onomice, c onstruc ţii impunătoare şi de reală
valoare arhitectonic ă. Printre acestea se numără aşezămintele
Obedeanu, Cas a Glogoveanu (1783), apoi sediile de azi ale
Bibliotec ii J udeţene, Teatrului Naţional, Palatului J ustiţiei,
Universităţii, Primăriei munic ipiului, Muzeului de Artă, impunătoarele c lădiri Pallace ori Casa Albă».

„Genul meu preferat
este peisajul, chiar şi cel citadin”
Constantin David Titu (n. 1926)
s-a remarcat ca artist fotograf odată cu atragerea sa la Fotoclubul condus de maestrul Nicu Dan-Gelep,
apoi, în 1989, fiind
c onfirmat
ca
membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România.
În prezent activează în cadrul Fotoclubului „Mircea
Faria” din Craiova.
«Pasiunea pentru
fotografie m-a determinat să privesc
mai atent fenomenele naturii şi tot
ceea ce mă înconjoară. De aceea şi
genul meu preferat
este peisajul, chiar
ş i c el c itadin»,
mărturiseşte artistul.
În cursul anilor de activitate în
domeniul fotografiei artistice, Constantin David a participat la numeroase Saloane Naţionale de Artă
Fotografică din Craiova, Braşov,
Piteşti, Slatina, Petroşani, Deva,
Tg. Jiu, Cluj-Napoca şi în multe
alte localităţi din ţară, obţinând premii şi diplome. De asemenea, s-a
implicat în organizarea unor expoziţii de fotografie cu caracter festiv. Aşa a fost cea din anul 1999
de la Casa Băniei din Craiova, deschisă cu prilejul Festivalului de Spiritualitate Creş tin-Ortodoxă, sub

Se deschide
Salonul
Municipal
de Artă Plastică
Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Craiova va organiza sâmbătă, 27 octombrie, ora 12.00, la Galeria
„ARTA”, vernisajul Salonului Municipal de Artă Plastică. Expoziţia reuneşte aproximativ 60
de lucrări – pictură, grafică, sculptură, instalaţii, obiecte de porţelan –, realizate de 55 de artişti
craioveni, membri ai filialei locale a UAP. Între aceştia: Victor Pîrlac, Eustaţiu Gregorian,
Viorel Penişoară Stegaru, Gabriel Bratu, Gheorghe Ciuchete, Mihail Trifan, Marcel Voinea,
Iulian Segărceanu, Alexandru Pascu, Lucian Irimescu, Silviu Bârsanu, Ovidiu Bărbulescu,
Lucian Rogneanu, Gabriel Giodea, Gheorghe Ciuchete, Emilian Popescu, Nicolae Predescu,
Constantin Niculescu, Lia Bîra, Dardu Rizeanu, Valentin Boboc, Cristian Dincă, Ana Curcă,
Ioana Fluieraşu, Dan Purcărea, Rozalia Martin, Stelian Ghigă, Emil Bănuţi, Alfred Rece, Adrian Bănică, Mihai Velişcu, Dragoş Muşatescu, Dan Ciocan ş.a. Salonul Municipal de Artă
Plastică va putea fi vizitat până pe data de 1 noiembrie, intrarea la Galeria „ARTA” fiind liberă.

genericul „Satul românesc tradiţional”, şi reunind 40 de fotografii
ce surprindeau momente din viaţa
ţăranului român. În 2003, a participat la o expoziţie de grup la Bruxelles (Belgia) c u două lucrări –
„Tablou de toamnă” şi „Castel”.

Ideea expoziţiei i-a venit
de la două cărţi poştale,
vechi de peste un secol
Prima expoziţie personală de
fotografie a artistului a fost găzduită anul trecut, de aceeaşi Galerie de Artă „Vollard” a Casei de
Cultură „T raian Demetresc u”.
Constantin David a prezentat atunci
o s erie de fotografii grupate pe
teme precum „Profiluri spaţiale”,
„Stiluri arhitectonic e”, „Anotimpuri”, „Natură statică”. Această a
doua „personală” reuneşte imagini

cu caracter documentar, din urmă
cu o sută de ani, dar şi fotografii
ce redau edificii din zilele noastre.
«Ideea de a organiza o astfel
de expoziţie a pornit de la două
cărţi poştale – ilustrate, vechi de
peste un secol, găsite din întâmplare. De aici am început o minuţioasă documentare cu privire la
vechea vatră a Craiovei, cât şi asupra unor transformări
edilitare ce au avut loc
în decursul mai multor decenii, consultând, în acest sens,
unele lucrări culturalturistice, pliante şi albume editate pe plan
local, iar de la fototeca Institutului J udeţean de Proiectări Dolj
s unt preluate ac ele
imagini de epoc ă.
Prin aşezarea pe acelaşi panou a unor imagini c e înfăţiş ează
vechi edificii şi construcţii moderne cred
că am ales o cale cât
se poate de sugestivă în susţinerea genericului propus: „CRAIOVA – Vechi şi actuale edificii”»,
menţionează autorul.
***
În viitor, Constantin David îşi
doreşte organizarea unei expoziţii
de grup a membrilor Fotoclubului
„Mircea Faria” «care să reunească, prin imagini, cât mai multe valori ale Craiovei: personalităţi
(portrete ale oamenilor de seamă),
monumente istorice, şcoli cu renume, instituţii de artă şi cultură
din trecut şi prezent».

„Municipiul Craiova – oraş european”
Alăturându-se tuturor celor ce sărbătoresc Zilele Craiovei, Cabinetul europarlamentarului Victor Boştinaru, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”
organizează astăzi, cu începere de la ora 14.00, manifestarea cu tema „Municipiul Craiova
– oraş european”. Găzduit de Sala „Nicolae Romanescu” a bibliotecii, programul cuprinde
o conferinţă susţinută de Angela-Ramona Dumitru, consilier al eurodeputatului Victor
Boştinaru, acţiunea fiind cea de-a treia din seria de manifestări culturale organizate în cadrul
acestui parteneriat. Şi-au anunţat
participarea liceeni de la Colegiile
Naţionale „Fraţii Buzeşti” şi „Carol I”, precum şi de la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”.
Tot cu prilejul Zilelor Craiovei
şi tot astăzi, dar la ora 18.00, Secţia audio-video a Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”
invită publicul la prezentarea intitulată „Bisericile Craiovei” , în
cadrul „Colocviilor de artă plastică românească” realizate de artistul plastic dr. Cristina Oprea.
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Târgul tradiţiilor meşteşugăreşti,
culinare şi muzicale

Muzeul Olteniei – Secţia de
Etnografie, cu sprijinul direct
al Consiliului Judeţean Dolj,
în parteneriat cu Primăria şi
Consiliul Local Craiova şi cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, vor organiza, în perioada 26-28 octombrie, pe esplanada Teatrului Naţional, cea de-a
XXXV-a ediţie a Târgului Meşterilor Populari. Nu mai puţin de 165 de meşteri
populari, din 33 de judeţe, vor expune spre vânzare, în acest spaţiu al tradiţiei,
obiecte dintre cele mai diverse: ceramică, icoane pe lemn şi sticlă, ţesături din
lână, bumbac, cânepă, bijuterii tradiţionale, sculptură din lemn, obiecte din sticlă şi metal etc. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc mâine, ora
11.30, craiovenii fiind aşteptaţi să facă târguieli sau să asiste la spectacolele
folclorice şi demonstraţiile în aer liber până duminică, zi în care meşterii vor fi
premiaţi pentru valoarea creaţiei şi perpetuarea tradiţiei.

De la ceramişti la fabricanţi
de zaharicale tradiţionale
Timp de trei zile, pe esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu” se vor afla, spre a-şi
etala creaţiile lucrate cu pricep ere şi migală,
ceramişti, cioplitori în lemn, sculptori, iconari
pe lemn şi sticlă, ţesători în lână, bumbac, borangic, păr de capră, papură, pănuşă de porumb, sticlari, şlefuitori de pietre semipreţioase, argintari, cioplitori în piatră, pictori şi graficieni, apicultori, meşteri de costume populare
şi instrumente muzicale, artizani ai ouălor încondeiat e, creatori de păpuşi, de ob iecte de
mobilier şi decoraţiuni din hârtie, fabricanţi de
zaharicale tradiţionale (turtă dulce, prăjituri etc.)
şi diverse produse ecologice, din Oltenia, Muntenia, Transilvania şi nu numai.

Demonstraţii meşteşugăreşti,
cântece şi dansuri populare
Târgul Meşterilor Populari va putea fi vizi-

tat mâine şi poimâine între o rele 8.00 şi
19.00, iar duminică – de la 8.00 la 17.00 şi va
cuprinde şi ateliere în cadrul cărora meşteri olari, lemnari ori ţesători vor face demonstraţii şi vor iniţia copiii în tainele unor
meşteşuguri tradiţionale. De asemenea, diverse formaţii artistice de amatori, dar şi solişti vor
con certa zilnic: An samblul Fo lcloric „Do ina
Mischiului” al Căminului Cultural Mischii, Livia Celea – laureată a Festivalului „Maria Tănase”, Ansamblul Folcloric al Căminului Cultural Maglavit (mâine, 26 octombrie), Grupul folcloric bărbătesc „Brâuleţul” al Căminului Cultural Celaru, condus de rapsodul Ilie Bartoş, Ansamblul Folcloric „Elefteria” al etniei elene din
Calafat, Lavinia Bârsoghe – laureată a Festivalului „Maria Tănase”, Ansamblul Folcloric „Rozele Calafatului” din Calafat (sâmbătă, 27 octombrie), Fanfara din Desa, rapsozii Valentina
Simion şi Ion Creţeanu, Ansamblu l Folcloric
„Alunelul” al Căminului Cultural Pieleşti (duminică, 28 octombrie).

mult în special la doamne. Revine şi Lorincz Bella, din Harghita, care aduce o ceramică foarte interesantă, mai puţin cunoscută la noi, cu forme foarte frumoase.
Naghi Margareta, tot din Harghita, ne va
aduce – pentru că se apropie Crăciunul –
orn amen te împlet ite din p ănuş ă. Constantin Casandroiu, sticlar din Dâmboviţa, are obiecte în tonuri tari, cu forme deosebite, pentru că este un artist cu multă
imaginaţie. Câteva surprize sunt de la noi
din zonă sau din apropierea Olteniei: Ion
Rodos, din Argeş, face o sculptură foarte
interesantă, sau Ilinca Alexandru, din Vâlcea, care lucrează opinci, cojoace şi alte
obiecte de pielărie. Vin, de asemenea, meşterii de la Băbeni, unii dintre ei mai puţin
cunoscuţi».

«Târgul începe întotdeauna cu „clasicii”
şi continuă cu cei care vor să se afirme»
«Târgul Meşterilor Populari de la Craiova
începe întotdeauna cu „clasicii”, adică olarii
de la Oboga, între care Ştefan Truşcă şi Şcoala
Populară de Artă din Olt, una excepţională, apoi
ceramiştii Cornel Sitar şi Doina Bledea, din Baia
Mare, şi alţi câţiva. Continuăm cu cei care vor
să se afirme şi încercăm să ne alăturăm, de asemenea, şi copii», spune dr. Cornel Bălosu, şeful
Secţiei de Etnografie a Muzeului Olteniei, şi
continuă, exemplificând:
«L-am invitat din nou pe Ianos Ioja, din Covasna, după ce la Târgul de Paşti din acest an a
făcut o impresie foarte bună. Lucrează pielărie
foarte rafinat, iar meşteşugul său „prinde” foarte

Festinul tradiţiilor se va încheia
cu premii pentru creaţie
În ultima zi a Târgului, duminică, la ora 12.30,
organizatorii vor acorda premiile acestei ediţii,
pe două secţiuni: Adulţi şi Copii şi tineret, premiate fiind meritele deosebite în conservarea şi
perpetuarea tradiţiei, calitatea şi valoarea creaţiei. Marele Premiu, ca şi premiile pe secţiuni, vor
consta în bani şi în trofee realizate de cunoscutul artist sticlar Mihai Ţopescu, din Târgu Jiu.
Juriul concursului de creaţie va fi prezidat
de dr. Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei, şi îi va avea în componenţă pe dr. Ionuţ
Dumitrescu, dr. A lbinel Firescu şi dr. Cornel
Bălosu – şefi de Secţie la Muzeele Judeţene
din Vâlcea, Gorj şi Dolj, Irinel Cănureci, Anişoara Bălan şi Marin Truşcă – muzeografi craioveni, ca şi pe etnograful Ştefan Enache.

„Condiţia intelectualului disident în România comunistă” – Despre „Literatură şi sincretismul artelor”,
tema din acest an a Colocviilor „Mozaicul”
la Colocviile „Scrisul Românesc”
upă ce, timp de 14 ani, neîntrerupt, din 1998
D
până în prezent, a pus în discuţie „Arta şi economia”, „Maladiile spiritului critic. Deontologia judecăţii”, „Europa şi spiritul competiţiei – exigenţe ale
integrării culturale”, „Criza financiară. Criza de sistem. Criza de valori. Feţe ale crizei actuale în cultură”
şi alte interesante şi de actualitate teme, revista de
cultură „Mozaicul” propune în acest an o dezbatere
pe un subiect controversat: „Condiţia intelectualului
disident în România comunistă”. Colocviile „Mozaicul” se vor desfăşura pe parcursul zilelor de mâine şi
poimâine şi vor reuni profesori craioveni, dar şi invitaţi din ţară, între care criticul şi istoricul literar Ion
Bogdan Lefter. Sâmbătă după-amiază vor fi acordate
Premiile revistei „Mozaicul”.

Cea de-a XV-a ediţie a evenimentului este organizată de
As ociaţia „Prieten ii Ştiinţ ei
„Gh eorgh e Ţiţeica”, Edit ura
„Aius”, rev ista „Mozaicu l”,
Institutul de Cercetări SocioUmane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” şi Universitatea din Craiova – Departamentul de Istorie, proiectul fiind cofinanţat
de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Conferinţa
de d es ch id ere v a av ea loc
mâine, 26 octombrie, ora 18.00,
în Sala Coloanelo r (s trad a
„Unirii” nr. 26), moderator fiind prof. Nicolae Marinescu,
director al revistei „Mozaicul”.
Tot aici, sâmb ătă, 27 octombrie, între orele 9.30 şi 14.00 se

vor desfăşura sesiunea de comunicări şi dezbaterile pe marginea acestora, urmate de festivitatea de acordare a Premiilor revistei „Mozaicul”.
«Punem în d ezb atere un
subiect controversat în cercul
restrâns al specialiştilor, dar
aproape ignorat în opinia publică: „Condiţia scriitorului
/ intelectualului disident în
România comunistă”, deoarece necunoaşterea istoriei recente poate viza manipularea
percepţiei faţă de istoria literară şi culturală recentă (opere literare, reviste, studii şi cercetări publicate), cu implicaţii
asu pra iden tităţii naţionale.
Sperămsă (re)aducem în primplan bio grafii ale dis iden ţei
ro mân eş ti care să pro pu nă
modele generaţiilor tinere, făcând cunoscute constrângerile din perio ada comun istă,
pentru a promova valorile societăţii democratice», spune
Petrişor Militaru, redactor al
revistei „Mozaicul”.

Între invitaţii de onoare la
eveniment se numără Gabriel
Andreescu – profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii
Naţionale de Ştiinţe Politice şi
Administrative (SNSPA) Bucureşt i şi membru activ al mai
multor organizaţii de drepturile omului, criticul şi istoricul literar Ion Bogdan Lefter (Universitatea din Bucureşti) şi prozatoru l şi publicistul Daniel
Vighi (Universitatea de Vest
din Timişoara). La masa dialogului pe tema condiţiei intelectualului disid ent în România
comunistă se vor aşeza profesori ai Universităţii din Craiova (George Popescu, Cosmin
Dragost e, Mihai Ghiţ ulescu,
Sorina Sorescu), cercetători de
la Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului din Bucureşti (Ana-Maria Rădulescu,
Flo ri Bălăn escu , An a-Maria
Cătănuş), redactori ai revistei
„Mozaicul” (Aurelian Zisu, Gabriel Nedelea, Petrişor Militaru, Daniela Micu) ş.a.

Academicieni, profesori universitari şi din învăţământul
preuniversitar, scriitori, critici şi istorici literari, directori şi
redactori de reviste culturale din ţară şi din străinătate sunt
invitaţi să susţină comunicări în cadrul Colocviilor „Scrisul
Românesc”, organizate, ca în fiecare an, de editura şi revista
cu titlu omonim, sub auspiciile Zilelor Cra iovei.
Între aceştia, şi istoricul
Adrian Cioroianu, decanul de vârstă al Curţii Constituţionale, Ion
Predescu, cri ticul de
teatru Ion Parhon şi
scri i t orul Dumit ru
Radu Popa.
Pro gramul manifestărilor cultural-ştiin ţifice debutează astăzi, ora
12.00, în Sala „Nicolae Ro manescu ” a Primăriei Craiova, cu lan sarea u nei serii de cărţi a căror apariţie
este prilejuită de Anul Caragiale şi cu câteva s cene
din comediile dramat urg ului int erp ret ate de Geni
Macs im, Adrian And one şi Valentin Mihali, actori ai
Teat rului Naţional „Marin Sorescu ”. Tot azi se lansează antolog ia „Citi tul”, semnată de Florea Firan,
director al editurii şi redactor-şef al revis tei „Scrisul
Românesc”, ş i se deschide expoziţia de carte „Craiova în lit eratură şi arte”.
Lucrările Colocviilor cu tema „Literatura şi sincretismul artelor” se vor desfăşura mâine, 26 octombrie, între orele 17.00 şi 20.00, în sala mare a Consiliului Judeţean Dolj, cadru în care vor avea loc şi Gala
Premiilor „Scrisul Românesc” – 2011 şi decernarea premiilor de debut în volum pe anul 2012.
«În comunicările lor, part icipanţ ii la Colocvii vor
insis ta pe sp ecificit atea semiotică a literaturii în raport cu celelalte arte şi p e inter-relaţio narea dintre
teoria literară, semiotică şi estet ică. Faptul că s-au
înscris cu comunicări ştiin ţifice 38 de autori relevă
impo rtanţa t emei pu se în dezbatere», a declarat p rof.
univ. dr. Florea Firan. Numărul lu nii octombrie al
revistei „Scrisul Românesc”, dedicat în exclusivitate
Colo cviilor, cuprin de comun icările ştiinţifice ale autorilor p rezenţ i, dar şi ale celor care nu vor pu tea
part icipa la eveniment.
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Peste 300 de cazuri
de meningitã fungicã în SUA
Statele Unite numãrã peste 300 de
cazuri de meningitã fungicã, dintre
care 23 de decese, generate de injecþii
cu steroizi contaminaþi ºi cu alte douã
medicamente, potrivit ultimului bilanþ,
publicat marþi de autoritãþile sanitare.
Statele Tennessee ºi Michigan rãmân
cele mai afectate, cu 59 ºi, respectiv, 47
de cazuri. Joi, autoritãþile de reglementare a produselor alimentare ºi
medicamentelor (FDA) au confirmat
cã acest tip de meningitã, rar ºi
netransmisibil, este provocat de o
ciupercã parazitã descoperitã în
injecþiile cu steroizi provenind de la
compania de medicamente New
England Compounding Center
(NECC), precum ºi de alte douã
produse fabricate de aceasta din urmã.
Peste 14.000 de persoane din 23 de
state ar fi primit o injecþie cu steroizi
contaminaþi, a avertizat Food and
Drug Administration (FDA). Aproape
toate aceste persoane au fost contactate de autoritãþile sanitare. Aceste
injecþii epidurale cu steroizi sunt
destinate tratãrii durerilor de spate
provocate în special de hernia de disc
sau a durerilor articulare.

C O M E N TA R I U

Barack Obama cere electoratului
american sã aibã încredere în el
Mai întâi o revenire la cea dea treia dezbatere televizatã dintre Barack Obama ºi Mitt Romney, pentru alegerile prezidenþiale din SUA, din 6 noiembrie
a.c.. Cei doi candidaþi au citat
de 34 de ori denumirea statului
Israel ºi nici mãcar o datã denumirea Palestinei, într-un concurs de declaraþii de afecþiune
faþã de „cel mai bun aliat al nostru în regiune”. E drept cã ºi

Iranul a fost citat de 47 de ori,
dar în alþi termeni. Asta ca sã
ºtim cum stãm. Marþi, 23 octombrie a.c., în faþa a circa
11.000 de persoane la Delbray
Beach, în Florida, Obama a avut
prima dintre cele douã întâlniri
planificate în ziua respectivã.
Cea de-a doua întâlnire electoralã a avut-o în statul crucial
Ohio, de data asta alãturândui-se ºi vicepreºedintele Joe Bi-

Fost ministru italian acuzat
de corupþie în scandalul
Finmeccanica
Un nou caz de corupþie a izbucnit
în Italia, unde un responsabil al
grupului industrial italian Finmeccanica, societate activã în domeniul
aeronauticii, a fost arestat marþi, sub
acuzaþia de corupþie. În aceastã
anchetã, deschisã de Parchetul din
Napoli, este implicat ºi fostul ministru
italian al Dezvoltãrii economice,
Claudio Scajola, acuzat de corupþie
internaþionalã, a informat ieri massmedia din Italia. Acest nou scandal de
corupþie survine într-o perioadã
dificilã din punct de vedere financiar ºi
judiciar pentru grupul Finmaccanica,
al cãrui director general, Giuseppe
Orsi, fusese acuzat recent de corupþie.
Marþi a fost arestat de carabinieri, la
Napoli, Paolo Pozzessere, fost director
comercial al grupului Finmeccanica ºi
actual consilier pentru raporturile cu
Rusia, sub acuzaþia de corupþie
internaþionalã, în cadrul unui dosar
deschis asupra vânzãrii de elicoptere
ºi de armament în Panama, în anul
2010, o afacere pentru care Finmeccanica ar fi oferit o mitã de 18 milioane
de euro preºedintelui din Panama,
potrivit magistraþilor de la Napoli.

Rebelii sirieni ar folosi
lansatoare de rachete
de fabricaþie americanã
ªeful Statului-Major al forþelor
armate ruse, generalul Nikolai
Makarov, a declarat ieri cã rebelii
sirieni folosesc lansatoare de rachete
de fabricaþie americanã Stinger pentru
a lupta împotriva forþelor guvernamentale ale lui Bashar al-Assad. „StatulMajor dispune de informaþii potrivit
cãrora rebelii care luptã împotriva
forþelor Guvernului sirian au lansatoare de rachete sol-aer portabile din
diferite state, în special Stinger, de
fabricaþie americanã”, a declarat
generalul Makarov pentru agenþia
Interfax. „Trebuie sã stabilim cine le-a
livrat”, a adãugat el. Makarov
considerã posibil ca armele ºi
muniþiile, în special lansatoarele de
rachete sol-aer portabile, sã fie livrate
rebelilor sirieni din strãinãtate cu
diverse mijloace de transport, în
special aeriene. „Toate mijloacele de
transport pot fi folosite pentru aceasta,
în special avioanele de linie civile. Este
un caz grav”, a apreciat generalul rus.

ªTIRI
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Comisia Europeanã propune alocarea
a 2,5 miliarde de euro pentru sãracii UE
Comisia Europeanã a propus,
ieri, crearea unui fond european
pentru ajutorarea cu alimente, îmbrãcãminte ºi produse de igienã
(ºampon ºi sãpun) a celor circa 40
milioane de sãraci din UE, suma
care ar urma sã fie alocatã pentru
perioada 2014-2020 fiind de 2,5
miliarde de euro. „La nivel european, avem nevoie de noi mecanisme de solidaritate ºi resurse
corespunzãtoare pentru a ajuta persoanele defavorizate ºi sãrace, care
în multe cazuri trãiesc într-o situa-

þie de urgenþã socialã realã. Acesta
este scopul Fondului european de
ajutor pentru cele mai defavorizate persoane aprobat astãzi”, a declarat preºedintele CE, Jose Manuel Barroso, potrivit unui comunicat transmis Mediafax. Fondul
respectiv va trebui sã înlocuiascã
ºi sã îmbunãtãþeascã programul UE
de distribuire de produse alimentare cãtre sãraci (CDP), funcþional în perioada 2007-2013 ºi prin
care au fost împãrþite deja 500.000
tone de alimente pe an.

den. Ieri, maratonul electoral a
avut escalã în Iowa, Colorado
ºi Nevada ºi chiar california,
unde a participat la o emisiune
tv. Preºedintele în exerciþiu a
reluat atacurile împotriva contracandidatului sãu, reiterând cã
acesta a uitat ce a promis, în
special în alegerile primare republicane. „Am descoperit
aceastã boalã, «Romnesie» se
numeºte. Noi am fãcut cunoºtinþã cu un puseu al aceastei
boali în noaptea trecutã. A fost
o «Romnesie» de nivelul trei” a
glumit Obama, enumerând contradicþiile rivalului sãu în materie diplomaticã, dar în egalã
mãsurã ºi în economie. „Nu
existã nici un element mai important într-o campanie prezidenþialã decât încrederea. Mã
cunoaºteþi ºi ºtiþi cã spun ceea
ce cred ºi cred ceea ce spun” a
continuat el. În timp ce republicanii au afirmat cã preºedintele
în exerciþiu nu a prezentat un
program concret pentru un
eventual al doilea mandat, stafful democratului a devoalat cu 15
zile înainte de scrutin „un proiect pentru SUA” destinat „continuãrii ascensiunii SUA ºi resta-

Grecia va concedia 5.000 de angajaþi
de la stat pe trimestru
Grecia va concedia 5.000 de
angajaþi din sectorul de stat pânã
la finele acestui an, iar începând
cu 2013 va concedia câte 5.000
de bugetari în fiecare trimestru
pânã la sfârºitul lui 2015, pentru a
îndeplini cererile UE, FMI ºi Bãncii Centrale Europene de reducere
a numãrului de funcþionari publici,
transmite site-ul ekathimerini.com.
În urmã cu câteva sãptãmâni, surse anonime anunþau cã angajaþi din
sectorul de stat vor primi o parte
din salariile lor normale timp de un

Noi proteste de stradã în Spania
Mii de manifestanþi s-au adunat, marþi
searã, la Madrid, strigând „demisia”, în
apropiere de Congresul deputaþilor spanioli, reunit pentru a dezbate bugetul pe
2013, ca protest faþã de politica de
austeritate adoptatã de guvernul de
dreapta al lui Mariano Rajoy. Rãspunzând
la apelurile lansate pe reþelele de socializare de cãtre miºcarea „indignaþilor”, sub
deviza „Încercuiþi Congresul”, protestatarii s-au confruntat cu cordoane de poliþie
rãspândite în tot cartierul. Pe barierele
amplasate în marea piaþã Neptuno, aceºtia
au desfãºurat un afiº imens pe care stãtea
scris „Demisia, PPSOE”, o siglã ce le
reuneºte pe cele douã mari partide spaniole, Partidul Popular (PP) ºi Partidul
Socialist (PSOE). Sub aceasta, manifestanþii îngenuncheaserã pentru a lipi mici
afiºe de carton scrise de mânã, purtând
sloganuri de genul „Guvernul ne cere sã
avem rãbdare, dar noi strigãm nesupunere” sau „Un euro din patru pentru a plãti
o datorie ilegitimã”.
Deputaþii s-au reunit marþi pentru a
dezbate bugetul pe 2013 al Spaniei, ce
prevede economii în valoare de 39 de

bilirii securitãþii economice pentru clasa de mijloc, precum ºi
un nou patriotism economic”,
care includea mai multe propuneri deja formulate de preºedinte. Programul prevede investiþii în educaþie, în sectorul manufacturier ºi sursele energetice. El apãrã o reducere a deficitului prin scãderea fiscalitãþii, cerând celor bogaþi sã plãteascã mai mult ºi, în acelaºi
timp, promite sfârºitul angajamentului militar american în
Afganistan ca o oportunitate
„de construcþie a þãrii noastre”.
Cei doi candidaþi sunt foarte
apropiaþi în cele mai multe sondaje naþionale, deºi preºedintele în exerciþiu îºi conservã un
avans în mai multe state cheie, unde Mitt Romney trebuie
sã câºtige dacã vrea sã se instaleze la Casa Albã. Un mail
special trimis donatorilor pentru campania democraþilor
subliniazã îngrijorarea actualului preºedinte: „Nu vreau sã
pierd aceste alegeri. (...) O
înfrângere ar reprezenta pentru þarã ºi pentru clasa de mijloc ceva greu de suportat. Cursa este foarte severã”.

miliarde de euro în cadrul politicii de
austeritate aplicatã de guvernul lui Mariano Rajoy, cu un total de 150 de miliarde
în economii între 2012 ºi 2014.
Aceastã politicã, ce include reducerea
salariilor ºi a indemnizaþilor de ºomaj,
precum ºi creºterea impozitelor, mai ales
a TVA, impune sacrificii pentru numeroºi
spanioli, în timp ce
ºomajul, afectând
aproape 25% din
populaþi activã, nu
înceteazã sã creascã.
„Oamenii din stradã
simt cã nu sunt respectaþi”, a declarat Noelia
Urdiales, o educatoare
în vârstã de 34 de ani,
care a denunþat „tãierile
bugetare în sãnãtate ºi
educaþie, împotriva
celor mai vulnerabili”.
„Totul este supus
sistemului bancar
internaþional. Aceºtia
suprimã drepturile
oamenilor. Este o

an, înainte de a fi oficial concediaþi. Conform acordului semnat de
Grecia cu UE, FMI ºi BCE, statul
elen are obligaþia de a-ºi reduce
numãrul de funcþionari publici
pânã la sfârºitul lui 2015. Grecia a
reluat la începutul lunii octombrie
negocierile cu creditorii internaþionali (UE, BCE ºi FMI), vizând
deblocarea urmãtoarei tranºe de
împrumut, de 31,5 miliarde de
euro, în schimbul noilor mãsuri de
austeritate, ce prevãd economii de
13,5 miliarde de euro.

persecutare a sãracilor”, a adãugat
Rafael Martinez, un contabil în vârstã de
48 de ani aflat în ºomaj de un an.
„Bãncile s-au îndatorat dincolo de
posibilitãþile lor, susþinând cã ar trebui sã îi
salvãm cu bani noºtri”, afirma un mic afiº,
lipit pe barajul poliþiei pentru a denunþa
planul de ajutorare al bãncilor negociat cu
zona euro, pentru o sumã care ar putea
atinge o sutã de miliarde de euro.
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DISPOZIÞIA NR. 1985
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
În temeiul art. 39 alin.1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;
D I S P U N E:
Art.unic: Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în data de 31.10.2012, ora 10.00, în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.
ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local al municipiului
Craiova, la data de 30.09.2012.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a creditelor externe ºi
interne, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor externe
nerambursabile, pe trimestrul al III - lea al anului 2012.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor publice ºi
a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, la data de 30.09.2012.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului fondurilor externe
nerambursabile, pe anul 2012.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului creditelor interne ºi
externe, pe anul 2012.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale activitãþilor aducãtoare de venituri proprii din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
la Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº”, pe anul 2012.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Serviciul Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor Craiova, pe anul 2012.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Poliþia Localã a Municipiului Craiova, pe anul 2012.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Cãminul pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova, pe anul 2012.
16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2012.
17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului ºi a numãrului de burse acordate elevilor din învãþãmântul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul
ºcolar 2012 – 2013.
18. Proiect de hotãrâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local,
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei, energie termicã furnizatã în sistem centralizat ºi stabilirea gradului de compensare procentualã aplicatã la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita
consumului mediu lunar definit prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.70/2011, în
perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013.
19. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi
grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2012.
20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþãrii din bugetul de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuþiei proprii a Colegiului Naþional “Nicolae Titulescu” Craiova în cadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences through innovative means for teaching and learning”.
21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de Analizã ºi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.
22. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.
23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi desfãºurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea
organizãrii concursului la Filarmonica Oltenia Craiova ºi a comisiei de concurs ºi a
comisiei de soluþionare a contestaþiilor.
24. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului la S.C. Salubritate
Craiova S.R.L.
25. Proiect de hotãrâre privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate
Craiova S.R.L.
26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de administrare al adminis-

tratorului de la S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului privind viabilitatea tehnico-economicã a integrãrii serviciului public de alimentare cu energie termicã din municipiul Craiova.
28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea concesionãrii, prin negociere directã cãtre S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L a bunurilor proprietate publicã ºi privatã a municipiului Craiova, aflate în folosinþa acesteia.
29. Proiect de hotãrâre privind majorarea aportului Consiliului Local al Municipiului Craiova la capitalul social al Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Oltenia”.
30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluþionarea cererilor de locuinþe destinate închirierii persoanelor ºi/sau familiilor
evacuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþele retrocedate în naturã foºtilor
proprietari, pe anul 2012.
31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei Colectivului de coordonare ºi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activitãþilor de salubrizare, precum ºi a Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
concesiune a activitãþilor serviciului de salubrizare.
32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea componenþei Colectivului de coordonare ºi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat
public, precum ºi a Comisiei de evaluare a ofertelor.
33. Proiect de hotãrâre privind schimbarea formei juridice a contractelor încheiate
de cãtre Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaþiile situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clãdirea Stomato 3).
34. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe
proprietate privatã a municipiului Craiova ºi aflatã în administrarea Regiei Autonome
de Administrarea a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, situatã în str. Romain Rolland, nr.6.
35. Proiect de hotãrâre privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autoritãþii
Naþionale pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii (ANCOM), în domeniul privat al municipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.ªtefan
cel Mare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31.
36. Proiect de hotãrâre privind preluarea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Transportului ºi Infrastructurii, în domeniul public al municipiului
Craiova ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de drum
DN 65 C km 3+300-4+000 (CET 2 ªimnic-Ocolitoare de Nord Craiova).
37. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care
au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de
investiþii la nivel naþional.
38. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii
comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.
39. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255/
2007 ºi nr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
S.C.RCS&RDS S.A. având ca obiect terenuri pe care sunt amplasate echipamente ºi
instalaþii de telecomunicaþii telefonie mobilã.
40. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/
2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C “EUROMEDIA
GROUP” S.A. Bucureºti, având ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de
publicitate amplasate pe domeniul public al municipiului Craiova.
41. Proiect de hotãrâre prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/
2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica.
42. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr.311/2010
încheiat între S.C. JIUL S.A. ºi municipiul Craiova, ce are ca obiect un teren situat în
municipiul Craiova, str. Calea Bucureºti, nr.6., în vederea construirii unei scãri exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor din Complexul Unirea.
43. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al municipiului Craiova.
44. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc
domeniul privat al municipiului Craiova.
45. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.
46. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modelului cadru al contractului de închiriere, pe care îl va încheia S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L. cu agenþii economici.
47. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 privind asocierea municipiului Craiova cu Judeþul Dolj ºi
cu municipiile, oraºele ºi comunele din judeþul Dolj, în vederea înfiinþãrii Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã de Gestionare a Deºeurilor „ECODOLJ”.
48. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directã, cãtre
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparþinând domeniului public al
municipiului Craiova.
49. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2012 referitoare la dezmembrarea unui teren situat în Piaþa Veche
ºi vânzarea acestuia, prin negociere directã, cãtre S.C. Gulliver Com S.R.L..
50. Întrebãri ºi interpelãri.
Emisã azi 24.10.2012
PRIMAR,
Lia - Olguþa VASILESCU

SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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= Anunþul tãu!
Serviciul de Ambulanþã al Judeþului Dolj organizeazã în perioada 19 – 28.11.2012 în conformitate cu
Ordinul MSP 1625/2007 concurs pentru ocuparea
funcþiei specifice de director economic din cadrul
Comitetului Director al SAJ Dolj. Concursul de selecþie cuprinde: a. Studierea dosarului de candidat
– etapã eliminatorie. B. Concursul propriu – zis, cu
urmãtoarele probe de evaluare: - Probã scrisã de
verificare a cunoºtinþelor din legislaþia specificã
postului – probã eliminatorie; - Susþinerea proiectului lucrãrii de specialitate pe o temã din domeniul
de activitate al postului; - Interviul de selecþie. Înscrierea la concurs se face în perioada 26.10 –
09.11.2012 la sediul unitãþii, strada Tabaci nr. 3 din
Craiova la biroul RUONS. Relaþii suplimentare se pot
obþine la biroul RUONS, telefon: 0251/408.146.
Comuna Vîrvoru de Jos anunþã publicul interesat
cã solicitã avizul de gospodãrire a apelor pentru
investiþia „Sistem alimentare cu apã (amenajare captãri în vederea alimentãrii cu apã a comunitãþii locale, staþie de tractare a apei, reþele alimentare cu apã)
– Construcþie nouã, în Comuna Vîrvoru de Jos, sat
Dobromira, jud. Dolj.” Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei Vîrvoru de Jos, str. Principalã, nr. 133, sau la telefonul: 0251/360.251.
Comuna Vîrvoru de Jos anunþã publicul interesat
cã solicitã avizul de gospodãrire a apelor pentru
investiþia „Sistem canalizare menajerã (reþea canalizare ºi staþie epurare) – Construcþie nouã, Comuna Vîrvoru de Jos, sat Dobromira, jud. Dolj.” Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei
Vîrvoru de Jos, str. Principalã, nr. 133, sau la telefonul: 0251/360.251.
Comuna Goicea anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea „Sistem de alimentare
cu apã ºi canalizare” (construcþie nouã) ce se desfãºoarã în Goicea. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9.00 – 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova pânã
la data de 08.11.2012 (15 zile calendaristice de la
data apariþiei anunþului în presã).
Parohia Harºu vinde prin licitaþie Dacia 1307 mixt în
data de 29.10.2012. Relaþii la telefon: 0744/528.402.
SC REAL AGROINTERNATIONAL SRL anunþã publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire asãpost pentru îngrãºarea suinelor”, propus a fi amplasat în comuna Periºor, sat Periºor, judeþul Dolj.
Proiectul acordului de mediu ºi informaþiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet: www.arpmdj.anpm.ro. Observaþiile /contestaþiile publicului se primesc la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9.00 – 14.00, pânã
la data de 31.10.2012.”
SC TOTAL AGROSPECIAL SRL anunþã publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: „Construire asãpost pentru îngrãºarea suinelor”, propus a fi amplasat în comuna Periºor, sat Periºor, judeþul Dolj. Proiectul
acordului de mediu ºi informaþiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9.00 – 14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.arpmdj.anpm.ro. Observaþiile /contestaþiile publicului se primesc la sediul ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9.00 – 14.00, pânã la data de 31.10.2012.

ANIVERSÃRI

Doamnã serioasã caut de Societate ofer servicii în
lucru ca menajerã. Telefon: domeniul sãnãtãþii ºi seCu ocazia aniversãrii zi- 0758/152.881.
curitãþii în muncã. Telelei de naºtere Desdemofon. 0763/780.444.
na ºi Loredana – fiice
OFERTE
SERVICIU
Servicii de vidanjare. Teleureazã tatãlui VICTOR
Atelier
de
creaþie
ºi
croitorie
fon: 0748/210.827; 0765/
POPESCU „La Mulþi
la
comandã
angajeazã
257.983.
Ani”, sãnãtate ºi bucumodelieri
cu
experienþã.
Terii în viaþã.
Societate de contabililefon: 0760/652.522.
tate presteazã servicii
La zi aniversarã familia
Costel Bazãverde ureazã S.C. angajeazã sudori auto- de calitate la preþ avanbunului prieten, POPESCU gen autorizaþi. Telefon: tajos. Telefon: 0766/
VICTOR, consilier juridic, 0251/410.545; 0723/063.208. 379.545.
multã sãnãtate, viaþã cât
Amenajãri interioare. TeMEDITAÞII
mai lungã ºi liniºtitã prelefon: 0748/039.997.
cum ºi tradiþionalul „La Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/ Transport utilitarã 14 m
Mulþi Ani!”
cubi mãrfuri diverse, mo031.894.
bilã, tarif 0,90 lei/km. TeCERERI SERVICIU
lefon: 0761/906.706.
PRESTÃRI
SERVICII
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul menaje- Filmez ºi fotografiez la pre- Angajãm maºinist marorã, femeie de serviciu sau þuri avantajoase + albumuri chinãrie. Telefon: 0722/
bonã. Telefon: 0720/008.623. foto. Telefon: 0766/359.513. 943.220; 0771/215.774.

Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere corporalã M.B.S. din spatele Primãriei, str. „Romul”, bl. B1,
ap. 2 (intrarea prin spate).
Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Vând garsonierã de lux
cu centralã proprie, ultracentral, oraº Balº – Olt,
preþ la vedere, negociabil. Telefon: 0746/292.721.
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ANUNÞ
privind ºedinþa publicã
organizatã de Primaria Comunei Cârcea
pentru dezbaterea publicã a proiectului de hotarare privind
aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – LOCALITATEA 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 comuna 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 hotarare, cu urmãtoarea ordine de zi:
• prezentarea proiectului de hotarare;
• prezentarea ºi discutarea observaþiilor ºi propunerilor referitoare 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.
VÂND garsonierã, Craioviþa Nouã, suprafaþã 23 mp,
balcon. Tel. 0740/822.827;
0744/963.559.
Vând urgent locuinþã Craiova, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) confort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior, preþ
negociabil, 60.000 lei. Telefon: 0743/120.446; 0770/
556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsonierã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului
de Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sector 6. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona liceului Chimie. Telefon: 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- Vând apartament sau
fon: 0786/141.944; 0251/ schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
547.564.
apartament 2 caAPARTAMENTE Vând
mere decomandat, zonã
2 CAMERE
centralã. Telefon: 0744/
Vând (închiriez) apartament 319.448.
2 camere mobilat, lângã 3 - 4 CAMERE
hotel Jiul, preþ negociabil. Vând (schimb) apartament
Telefon: 0741/784.417.
3 camere, George Enescu,
Vând apartament 2 came- parter, cu 2 camere + difere decomandat Rovine. Te- renþã imobil, ultra-îmbunãlefon: 0741/252.102, dupã tãþit, este pretabil firmã. Teora 17.00.
lefon: 0725/533.042; 0771/
Vând apartament 2 came- 510.726.
re decomandate, liber, par- Vând apartament 3 camechet lemn, Valea Roºie, vis- re, etaj 1 /4, strada Mihail
a –vis de Spitalul Militar. Te- Strajan – Dezrobirii, 57.000
lefon: 0745/456.302.
euro, negociabil. Telefon:
Vând apartament în Craio- 0722/376.759.
viþa Nouã, superîmbunãtã- Vând apartament 3 cameþit, centralã termicã, etaj 1/4 re, Craiova. Telefon: 0757/
preþ 42.000 euro, negocia- 322.534.
bil. Telefon: 0744/271.225. Vând apartament 3 cameVând apartament 2 came- re decomandate, etaj I, lânre decomandate Calea Bu- gã stadionul Tineretului,
cureºti, etaj 1, superîmbu- 65.000 euro. Telefon: 0733/
nãtãþit, preþ 50.000 euro, 946.776; 0351/809.320.
negociabil. Telefon: 0251/ Vând apartament 3 came561.078.
re 70 mp Calea Bucureºti,
Vând sau schimb 2 deco- etaj 2/4. Telefon: 0762/
mandate Brazdã P-uri, an 047.095.
construcþie 1980, îmbunãtã- Particular, vând apartament
þiri, cu 3 camere. Telefon: 3 camere, 4/4, Rotonda,
0724/218.190.
gresie, faianþã, AC, termoParticular, vând apartament pane, centralã proprie, preþ
2 camere decomandate, negociabil. Telefon: 0758/
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1 063.773.
Mai, stradal. Telefon: 0747/ Vând apartament 3 came110.887; 0748/195.954.
re Craiova. Telefon: 0757/
Vând apartament 2 came- 322.534.
re, Valea Roºie. Telefon: Vând apartament 3 came0753/534.617.
re. Telefon: 0726/129.379.

Vând apartament 3 camere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Calea Bucureºti, an fabricaþie 1980, 55 mii euro, negociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decomandate, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 camere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize zonã
centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã bunã cu anexe, teren intravilan ºi extravilan 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 camere, liberã, toate utilitãþile, teren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi teren intravilan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Romaneºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi teren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren,
vie, grãdinã, pomi, în Livezi
– Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp la intrarea în Palilula, comuna 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. Telefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã
– judeþul Olt, 4 camere,
curte 2100 mp, vie, fântânã. Telefon: 0727/
739.810; 0770/750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Telefon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
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Vând casã Craiova 5 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI

Particular, vând teren intravilan 3000mp comuna
Redea, judeþul Olt. Telefon: 0768/612.733.
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Telefon
0743/068.317.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Telefon:
0746/495.167.
Vând 1500 mp în Bãile Govora ”Belvedere”, toate utilitãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

publicitate

Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren (2600 mp) pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu de Sus la 500 m de lacul
Tanchiºtilor, preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
Vând teren intravilan 24.000
mp, ªimnicu de Sus, 7 euro/
mp, negociabil. Telefon:
0721/530.150.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.

Particular, vând teren comuna Almãj, 4 E/mp. Telefon:
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, toate facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
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 pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Murgaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp, la 20 km de Craiova. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, judeþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construibile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ideal pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Slatina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fermierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, deschdere 20 m în oraº. Telefon: 0731/989.215.
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RAT Craiova cu sediul în Calea
Severinului nr. 23, organizeazã în
data de 26.10.2012, ora 11.00, licitaþie publicã deschisã cu strigare
pentru vânzarea de mijloace fixe.
Date suplimentare se pot obþine
la telefon: 0251/506.076 – int. 132.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, 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 intrare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
În atenþia agenþiilor imobiliare.
Vând teren intravilan Craiova
12.500 mp împrejmuit cu
gard beton plus 500 mp construcþii. Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschidere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pãdure stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. 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 intravilan în Livezi – Podari. Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracentral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de salcâm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comuna Secui, 11 km de Craiova, poziþie deosebitã, ºoseaua naþionalã, preþ negociabil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comunei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

SCHIMBURI

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

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

STRÃINE
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.
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Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Skoda Fabia 1.4, numeroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Telefon: 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, negociabil. Telefon:
0765/130.964;
0768/
417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de PiatraNeamþ, în stare de funcþionare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
VÂND Tractor U650 (Mare)
+ plug, disc si remorcã. Perfectã stare de funcþionare.
Tel: 0727/613.886, 0754/
033.134.
Vând urgent tractor universal U445, preþ convenabil.
Telefon: 0746/883.199.

DIVERSE

Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãiere 2500 x 0,5 mm, preþ
15.000 lei ºi presã hidraulicã, 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 fabricaþie
2008, preþ negociabil. Telefon: 0351/805.022.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 –
60 lei; covor persan 3/2 grena – 50 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.

Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil, covor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând 2 tone porumb boabe, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã termicã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiune. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã, ºimineu pe lemne –
cãrbuni, stare bunã. Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, marca 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 plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi
4 luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã calorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calorifere de fontã folosite. Telefon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãrbat- fermoar- nasturi-tineret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimitirul Sineasca (2+1) Telefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de administraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
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Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormitor, aragaz patru ochiuri, frigider 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 suprapus
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 foarte vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Telefon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisaje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
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. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânãtoare din piele, hidrofor pentru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, balcon, în ghiveci ºi rãsad
de muºcate cu floare bãtutã, alb, frez ºi roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.

Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spalieri pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci Cimitirul Sineasca, la poartã, 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 negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mozaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE
Particular! Cumpãr apartament – garsonierã, la stradã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

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

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã 500
mp minimum. 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. Telefon:
0758/554.579
INCHIRIEZ apartament decomandat, zona George
Enescu, 2 camere. Telefon: 0745/421.562, 0748/
969.838.
Închiriez apartament 2 camere nemobilate Brazda lui
Novac. Telefon: 0736/
028.499; 0722/665.272.
Închiriez apartament 3 camere luxos Petre Ispitescu,
250 euro. Telefon: 0761/
192.733.
Închiriez apartament 3 camere, 1 Mai (Sara). Telefon:
0251/521.652.
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Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Telefon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 camere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã termicã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozitate! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bulevardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Telefon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 camere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chiria acceptabilã. Douã camere la casã 1-2 studenþi. Telefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 camere complet mobilat (utilat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 studenþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Relaþii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depozit materiale) la casã, strada Bucovãþ – Craiova. Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - studentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucureºti – zona Dristor. Telefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 camere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui Novac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utilitãþile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.

Primesc în gazdã pensionarã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã apartament Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închiriere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. 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 Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policlinicã privatã etc, cu toate utilitãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, suprafaþa 111 mp + curtea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik President
SRL Amenajãri interioare
diverse. Telefon: 0724/
281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc contra retribuþie, doamnã pentru companie ºi îngrijire. Telefon: 0351/446.735, între orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.

PIERDERI
PIERDUT legitimaþie student
pe numele Puiu Razvan Marcel la UMF. O declar nulã.

COMEMORÃRI

Cu profundã durere
amintim cã s-au scurs doi
ani ºi jumãtate de la despãrþirea de surioara mea
scumpã ºi dragã ANUÞA
VOICHESCU (RÃCARU).
Slujba de pomenire va avea
loc sâmbãtã, 27.10.2012,
ora 7.30 la cimitirul Sineasca. Dumnezeu sã te
odihneascã în pace! Pãrinþii ºi sora.
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Agenþia imobiliarã „CARMEN” intermediazã vânzãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spaþii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea dosarelor în vederea obþinerii de credite pentru cumpãrarea locuinþelor (inclusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de nevoi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://carmen.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen@yahoo.com

GARSONIERE
Garsonierã decomandatã
Brazda – Rocadã, etaj 3,
termopan, uºã metalicã, interfon, 118.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
Garsonierã decomandatã
Rovine – Delice, parter, fãrã
îmbunãtãþiri, 120.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466

2 CAMERE
URGENT!!! 2 decomandate Rovine - ªcoala nr. 11,
etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet, instalaþii
electrice ºi sanitare schimbate, bucãtãria pe balcon,
44.000 euro negociabil. Tel.
0768.155.466
PENTRU INVESTIT!!! 2
semidecomandate Nicolae Titulescu – Geamuri,
etaj 3/4, fara imbunãtãþiri,
46 mp, 125.000 lei negociabil. Tel. 0768.155.466
2 decomandate George
Enescu – ªcoala nr.12, etaj
1/4, 55 mp, 43.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

3 CAMERE
URGENT!!! 3 decomandate Brazda – Simplon, etaj
1/10, curat, bine întreþinut,
75 mp, balcon pe sufragerie ºi bucãtãrie, 43.000 Euro.
Tel. 0768.155.466
SUPERMODERN!!! 3 semidecomandate Craioviþa –
Orizont, etaj 2/4, gresie, faianþã, termopan, parchet laminat, microcentralã, aer
condiþionat, 52.000 euro negociabil. Tel. 0768.155.466

TERENURI

OFERTA!!! Teren 650
mp,situat între case, 2 deschideri (22x30 m), Balta
Craioviþa, toate utilitãþile,
numai 20.000 euro, negociabil. Tel. 0768.155.466

OFERTE ÎNCHIRIERI

!!! Imagini ale ofertelor
agenþiei imobiliare CARMEN se gãsesc accesând http://carmen.craiovaimobiliare.ro
- CHILIPIR!!! Garsonierã
mobilatã 1 Mai - Pelendava, et. 2, complet mobilatã, aragaz, frigider, gresie,
faianþã, parchet, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã nemobilatã
Brazda-Complex Vechi,
etaj 6, gresie, faianþã, termopan, apometre, 400 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac-Complex Vechi, G-uri, et.3,
pat dublu, aragaz, frigider,
recent zugrãvitã, 500 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- ULTRAMODERNÃ!!! Garsonierã complet mobilatã ºi
utilatã, Brazda lui NovacRocadã, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV LCD, maºinã de
spãlat, 180 euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Brazda
lui Novac, G-uri, et.3, aragaz, frigider, TV, colþar, 500
lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Brazda lui Novac, et.9,
gresie, faianta, parchet,
aragaz, frigider, TV, 470 lei
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã mobilatã
Ultracentral-Cinema Patria, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider,
canapea extensibilã, apometre, repartitoare, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- OCAZIE!!! Apartament 2
camere decomandate nemobilate Rovine-Wiesana, etaj 4/4, acoperiº tablã,
termopan, apometre, repartitoare, parchet laminat,
500 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã semidecomandatã mobilatã Calea
Bucureºti-Elvila, gresie,
parchet, pat, ºifonier, aragaz, frigider, TV, 520 Lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Garsonierã semidecomandatã nemobilatã Brazda lui Novac-Rocadã, et.2,
fãrã îmbunãtãþiri, 100 Euro
neg. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
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- Apartament 2 camere
Centru- Brâncuºi, et.3,
complet mobilat ºi utilat,
mobilier modern, gresie,
faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV, aer condiþionat,
maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Garsonierã complet mobilatã ºi utilatã CraioviþaKaufland, gresie, faianþã,
termopan, parchet, aragaz, frigider, TV, 150 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
Billa, complet mobilat,
aragaz, frigider, 600 lei.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- CHILIPIR!!! Apartament
2 camere semidecomandate Rovine-Wiesana,
recent zugrãvit, cablu, internet, telefon, apometre,
repartitoare, 500 lei. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
complet mobilate ºi utilate
Craioviþa-Orizont, et.3,
termopan, gresie, faianþã,
pat dublu dormitor, ºifonier,
apometre repartitoare, balcon închis în termopan, 150
Euro Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- ULTRAMODERN!!! Închiriez apartament 2 camere nemobilate Ultracentral-Valea Vlãicii, etaj
1, apometre, repartitoare,
gresie, faianþã moderne,
parchet, baie ultramodernã, termopan, 170 Euro
fix. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
Calea Severinului-ªcoala nr.12, et.3, complet mobilat ºi utilat, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, 200
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Ultracentral-Primãrie, recent zugrãvit, aragaz, frigider, TV, 700 Lei
negociabil. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate, utilate, Brazda lui
Novac-Guliver, gresie, faianþã, termopan, aragaz, frigider, TV, 150 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere 1
Mai-Ciupercã, et.3, complet mobilat ºi utilat, aragaz,
frigider, TV, maºinã de spãlat toate noi, parchet, apometre, repartitoare, 150
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate ºi utilate, Craioviþa Nouã-ªcoala nr.34,
et.4, aragaz, frigider, termopan, gresie, faianþã, 550
Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX!!! Apartament 2 camere decomandate mobilate, Brazda lui NovacComplex Baba Novac,
recent renovat, baie ultramodernã, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, maºinã de spãlat, cuptor microunde, 300 Euro.
Tel. 0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 2 camere
mobilate Sãrari-Apollo,
et.1, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
700 Lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 2 camere
recent zugrãvit 1 MaiSara, et.3, complet mobilat, gresie, faianþã, parchet, aragaz, frigider, TV,
maºinã de spãlat, 160
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- Apartament 3 camere
nemobilate Gradina Botanicã, gresie, faianþã,
parchet, 200 Euro. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- Apartament 4 camere
nemobilate Brazdã-Rocadã(Semafoare garã),
parter, 2 bãi, bilateral,
apometre, gresie, faianþã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

- Apartament 2 camere
mobilate 1 Mai-Insulã,
aragaz, frigider, TV, 170
Euro. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ!!!
Apartament 3 camere nemobilate Brazda-Complex
Baba Novac, etaj 2, recent
zugrãvit, apometre 2 bãi,
700 lei. Tel. 0744-76.22.95;
0760-51.21.77
- LUX, ULTRAMODERN!!!
Apartament 2 camere decomandate Brazdã-Complex Vechi, mobilier ultimã
generaþie, gresie, faianþã,
termopan, aragaz, frigider,
TV, 250 Euro neg. Tel.
0744-76.22.95; 076051.21.77
- MICROCENTRALÃ, ULTRAMODERN!!! Apartament 3 decomandate Calea
Bucureºti-McDonald’s,
gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, TV,
350 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- Apartament 3 decomandate, et.3, Calea Bucureºti-Piaþa Centralã, nemobilate, etaj 3, tocãrie interioarã schimbatã, termopan, gresie, faianþã, 2 bãi,
200 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- SUPEROFERTÃ!!! Garsonierã decomandatã nemobilatã, Calea BucureºtiMcDonald’s, parter, 45
mp, termopan, gresie, faianºã, mobilier bucãtãrie, impecabilã, 160 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

- IDEAL BIROURI, ULTRAMODERN!!! Apartament 2
camere decomandate recent renovate, nemobilate,
Brazdã-Complex Vechi,
gresie, faianþã de ultimã generaþie, parchet, uºi interioare schimbate, uºã metalicã,
150 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77
- MICROCENTRALÃ, IDEAL BIROURI, LOCUIT!!!
Apartament 4 camere nemobilate Sãrari, parter, gresie, faianþã, parchet, termopan, 300 Euro. Tel. 074476.22.95; 0760-51.21.77

CERERI ÎNCHIRIERI

- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apartament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Rovine, 1 Mai, Calea Bucureºti, Calea Severinului, Craioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
- Familie serioasã, cãutãm
GARSONIERÃ pe termen
lung în orice cartier al Craiovei. Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591; 0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591; 0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591; 0760-51.21.77.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA EUROPA – GRUPA E – ETAPA A III-A
Astãzi, ora 22:05: Steaua – Molde (PRO TV, Digi Sport 1, Dolce Sport 1),
Stuttgart – FC Copenhaga (Digi Sport 2)

Steaua, în faþa unui nou
examen contra nordicilor
Clasament

Liverpool (3p) – Anji (4p)
Young Boys (0p) – Udinese (4p)

22:05, Dg. Sp. 3, Dl. Sp. 2
22:05

Grupa B
Atletico M. (6p) – Academica (1p)
Hapoel T. A. (1p) – Plzen (3p)

22:05
22:05

Grupa C
M’gladbach (1p) – Marseille (4p)
AEL Limassol (1p) – Fenerbahce (4p)

22:05
22:05

Grupa D
22:05
22:05

Grupa F
Eindhoven (3p) – AIK Stokholm (0p)
Dnepr (6p) – Napoli (3p)

22:05
22:05

Grupa G
Videoton (3p) – FC Basel (2p)
Genk (4p) – Sporting L. (1p)

20:00
20:00

Grupa H
Rubin Kazan (4p) – Neftci Baku (1p) 19:00, Dg. Sp. 1, Dl. Sp. 1
Inter Milano (4p) – Partizan (1p)
20:00, Dg. Sp. 2

Grupa I
Sparta Praga (3p) – Hapoel Ironi (1p)
20:00
Lyon (6p) – Bilbao (1p)
20:00, Dg. Sp. 3, Dl. Sp. 2

Grupa J

Steaua – Copenhaga 1-0

Szukala, Chiricheº (revenit dupã
o gripã) ºi Latovlevici.
La mijloc, în faþa fundaºilor,
nedespãrþiþii, Bourceanu ºi Pintilii, iar ca vârf împins, varianta
Adi Rocha pare mai credibilã
decât utilizarea lui Nikolici (ºi el
cu un meci slab cu Pandurii).
Acesta ar urma sã fie susþinut
de Chipciu, Rusescu ºi Tãnase.

Miza e campionatul!
Solskjaer va trimite în
teren o echipã cu
multe rezerve
Tehnicianul lui Molde, Ole
Gunnar Solskjaer se aflã în faþa

unei sãptãmâni decisive, poate
cea mai importantã din cariera
sa. În acest week-end echipa sa
dã bãtãlia finalã pentru titlu, împotriva lui Rosenborg (ambele
au 52 de puncte, Rosenborg e
însã avantajatã de golaveraj), astfel cã norvegienii au transportat
în România o echipã cu multe
rezerve.
“Am venit în România cu o
echipã amestecatã, au fãcut deplasarea atât titulari cât ºi rezerve. Nu puteam sã aduc doar rezervele, chiar dacã meciul cu Rosenborg e important. ªi aceastã
partidã este una cu mizã”, a spus
fostul jucãtor al lui Manchester
United, pe aeroport, la sosirea în
România.
Întrebat de atmosfera care se
anunþã a fi electrizantã pe “Naþional Arena”, Solskjaer a punctat
cã astfel de meciuri te fac sã te
simþi fotbalist, dar a ºi recunoscut cã jucãtorii sãi s-ar putea
simþi copleºiþi, din cauza lipsei de
experienþã.
“E incitant sã joci împotriva a
peste 40.000 de spectatori, dar
mulþi dintre jucãtorii mei nu au
mai fãcut-o niciodatã în carierã”,
a mai spus nordicul.
În ceea ce priveºte percepþia pe

Bolt n-a glumit! Chiar vrea sã lase
atletismul pentru fotbal
Atletul jamaican Usain Bolt,
dublu campion olimpic în
probele de 100, 200 ºi 4x100
metri, a declarat, marþi searã,
cã vrea sã devinã fotbalist dupã
ce va participa la Jocurile
Olimpice de la Rio de Janeiro
din 2016.
“Îmi place sã joc fotbal, am
fãcut-o în meciuri de caritate,
ºi dupã Jocurile Olimpice din
2016 vreau sã-mi încerc ºansa
în acest sport”, a declarat Bolt
în cadrul unei conferinþe de

Grupa A

Newcastle (4p) – FC Bruges (3p)
Maritimo (1p) – Bordeaux (3p)

1. Steaua
2 3-2 4p
2. Molde
2 3-2 3
3. FC Copenhaga 2 2-2 3
4. Stuttgart
2 2-4 1
Etapa viitoare (8 noiembrie, ora
20:00): Molde – Steaua, FC Copenhaga – Stuttgart.

Beneficiarã runda trecutã a
unui autogol ce i-a adus toate
punctele din disputa cu danezii de
la FC Copenhaga (1-0), deznodãmânt ce, completat cu remiza
din debut, de la Stuttgart (2-2),
a plasat-o în fotoliul de lider al
grupei E, Steaua va încerca în
aceastã searã sã facã un pas ºi
mai mare în tentativa de a-ºi asigura un loc în primãvara europeanã, urmând a primi pe Arena
Naþionalã vizita unei alte grupari
din nordul continentului, pe cea
a norvegienilor de la Molde FK.
Conform unor informaþii venite ieri dinspre tabãra roº-albastrã, tehnicianul Laurenþiu Reghecampf nu va mai conta disearã
pe nici unul dintre fundaºii utilizaþi, duminicã, la Târgu-Jiu (00), Matei, Martinovici, Gardoº ºi
Pârvulescu plãtind pentru o primã reprizã extrem de slabã, în
care doar intervenþiile lui Tãtãruºanu au menþinut tabela imaculatã. În locul lor, practic formula idealã, vor fi Georgievski,

Programul complet al celorlalte grupe

presã susþinutã la Rio de
Janeiro.
Sprinterul jamaican a vorbit
ºi de obiectivele pe care le are
ca atlet pentru JO-2016: “Totul
depinde de cum mã voi antrena
în aceºti patru ani ºi de câtã
presiune va fi pe corpul meu.
Dar nu sunt îngrijorat de acest
lucru. Voi încerca sã-mi apãr
cele trei titluri olimpice câºtigate la Londra. De asemenea, voi
avea o discuþie cu antrenorul
meu ºi vom decide împreunã

dacã voi participa ºi la sãritura
în lungime. Am mai discutat cu
el despre acest lucru ºi este
îngrijorat de faptul cã aº putea
avea probleme la genunchi din
cauza acetei probe”.
Usain Bolt, în vârstã de 26
de ani, îºi va sãrbãtori cea de-a
30-a aniversare în ultima zi de
concurs de la Jocurile Olimpice
de la Rio de Janeiro.
Jamaicanul este suporter
declarat al echipei de fotbal
Manchester United.

Panathinaikos (1p) – Lazio (4p)
Maribor (3p) – Tottenham (2p)

20:00
20:00

Grupa K
Rosenborg (3p) – Metalist (4p)
Rapid Viena (0) – Leverkusen (4p)

20:00
20:00

Grupa L
Helsingborg (1p) – Hannover (4p) 20:00
Levante (3p) – Twente (2p)
20:00
În faza urmãtoare, cea a 16-imilor de finalã, se calificã primele douã clasate din fiecare
grupã.
“Ne dorim foarte mult ca sã câºtigãm acest meci. Nu ne intereseazã
ce fac cei de la Molde, ne intereseazã sã facem un meci bun ºi sã ne
impunem. Nu ºtim dacã vor alinia aceeaºi echipã ca în meciul de campionat sau pe cea din meciul
cu Stuttgart (n.r. 2-0 pentru
formaþia norvegianã). Molde
este o echipã foarte puternicã,
indiderent cu cine vor intra pe
teren. Nu cred cã vom avea un
meci uºor. Toate echipele din
aceastã grupã au ºanse sã se
califice”.
Laurenþiu Reghecampf –
antrenor Steaua
sunt favorite, dar dupã cum stau
care o are despre trupa lui Reghe,
lucrurile acum, Steaua ºi Molde
antrenorul lui Molde a explicat:
se aflã în aceastã posturã”.
“Mie nu mi-e fricã de Steaua, dar
Meciul Steaua – Molde va fi
nu pot sã nu îi respect, dupã ce
condus de o brigadã de arbitri
am vãzut ce au fãcut în primele
francezã, avându-l la centru pe Lameciuri. La tragerea la sorþi aº fi
urent Duhamel.
spus cã Stuttgart ºi Copenhaga
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Paradoxurile
CFR-ului

Campioana României a s muls un punct
mare la I stanbul, pe noul „Ali Sami Yen”,
într-o mocirlă pre cum la Călugăre ni *
Echipa din Gruia şi-a trecut un gol în cont
fără să tragă vreun ş ut pe poartă, a e voCel mai prolific sezon al CFRului în Liga Campionilor concide,
nu întâmplător probabil, cu un parcurs modest în Liga I, unde ocupă
locul 10. Campioana României îşi
consumă energia şi concentrarea
în c ompetiţia europeană, acolo
unde a strâns 4 victorii din preliminarii şi alte 4 puncte în grupă,
fiind pe locul secund, după colosul Manchester United. Paradoxurile au continuat şi la Istanbul. Andone a aplicat aceeaşi tactică a contraatacului, care l-a ţinut în avantaj
până spre final, deşi Galata a ratat
un penalty prin Felipe Melo, iar din
minutul 27 gazdele au avut superioritate numerică, Aguirregaray fiind eliminat din cauza acumulării a
două galbene în 4 minute. Pe un

teren care a semănat cu mlaştina
de la Călugăreni, gazdele au expediat zeci de centrări spre poarta lui
Felgueiras, iar la una trimisă perfect de Amrabat, Burak Yilmaz a
egalat. La final, statistica indica faptul că ai noştri nu au tras nici un
şut pe poarta adversă, deşi scorul
final a fost 1-1! La final, întrebările pentru Andone vizau mai mult
viitorul său la CFR, pus în discuţie
mult din cauza rezultatelor slabe din
campionat. „Nu trebuie să ma salveze egalul, fiindcă nu mă înec.
Sunt mulţumit de munca mea, numai că au fost acele eşecuri din
campionat” a spus Ando, care nu
i-a avut la dispoziţie la ultimul joc
pe Ronny, Deac, Sougou, Sare, L.
Ganea, Martinez şi Vass, iar Aguir-

regaray a fost eliminat şi
Bas tos s -a ac cidentat. De
altfel, ieri după-amiază,
„Fălcosul” a decis să se despartă de echipa din Gruia,
care ar dori pe bancă un italian, având de ales între Edy
Reja, ex-Lazio, ex-Napoli şi Alberto Cavasin, ambii fiind antrenori cu
experienţă în Serie A. Fatih Terim
a declarat că Galata ar fi trebuit să
marcheze mai mult de un gol şi a
menţionat că jucătorii săi au intrat
în panică: „Toate echipele împotriva cărora am jucat în Liga Campionilor au marcat primele, asta e
realitatea. Fie că a făcut-o printrun autogol sau într-un alt mod, dar
au marcat. Am fost nevoiţi să jucăm cu mingi înalte şi asta le-a permis adversarilor să se apere mai
uşor, deşi au rămas în inferioritate. Ar fi trebuit să marcăm mai mult
de un gol, dar am intrat în panică.
Acum suntem nevoiţi să câştigăm
în deplasare”.

Braga a început surprinzător de
bine partida de pe Old Trafford şi
a deschis scorul prin Alan, după
doar două minute de la începutul
partidei, interval în care jucătorii lui
Manchester United nici măcar nu
au atins mingea. Alan a reuşit apoi

Liga Campionilor – runda a treia a grupelor
Liga a II-a,
etapa a 9-a
Seria I: Săgeata Năvodari – CS
Otopeni 2-0, Chindia Târgovişte –
Rapid CFR Suceava 2-0, ACS Buftea – Dunărea Galaţi 2-2, Dinamo
II – Farul Constanţa 4-0, CF Brăila – FC Botoşani se joacă astăzi,
ora 15, Dolcesport 2). Lider este
Sportul cu 21 de puncte, urmat de
FC Botoşani şi Delta Tulcea, ambele cu 15 puncte.
Se ria a I I-a: FCM T ârgu
Mureş – FC Bihor 1-1, CSM Rm.
Vâlcea – Poli Timişoara 0-2, Luceafărul Oradea – CS Mioveni 01, Damila Măciuca – Unirea Alba
Iulia 1-0, FC Olt – Corona Braşov
0-2, FC Argeş – UTA Arad s-a jucat aseară, după închiderea ediţiei.
Pe primul loc se află Corona Braşov, cu 20 puncte, cu 3 mai multe
decât Damila Măciuca.
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luat mai mult de o oră în infe rioritate ,
contra une i echipe mai bune ş i a 55. 000
de turci fanatici * Aflată pe locul 10 în
Liga I, CFR Cluj a rămas a doua în grupa din Champions League

Manchester a întors-o pe Braga,
„Il Luce” a bătut Chelsea

Grupa E: Şahtior Doneţk –
Chelsea 2-1 (Teixeira 3, Fernandinho 52 / Oscar 88), Nordsjaelland –
Juventus 1-1 (Beckmann 50 / Vu-

M

cinic 81). Clasament: 1. Şahtior 7p,
5-2; 2. Chelsea 4p, 7-4; 3. Juventus 3p, 4-4; 4. Nordsjaelland 1p,
1-7.
Grupa F: Lille – Bayern Munchen 0-1 (Muller 20 – pen.), BATE
Borisov – Valencia 0-3 (Soldado 45
– pen, 55, 69). Clasament: 1. Valencia 6p, 6-2; 1. BATE Borisov 6p,
6-5; Bayern Munchen 6p, 4-4; 4.
Lille 0p, 1-6.
Grupa G: CF Barcelona – Celtic Glasgow 2-1 (Iniesta 45, Jordi

Alba 94 / Samaras 18), Spartak
Moscova – Benfica Lisabona 2-1
(Carioca 3, Jardel 43 – autogol /
Lima 33). Clasament: 1. Barcelona
9p, 73; 2. Celtic 4p, 4-4; 3. Spartak 3p, 6-7; 4. Benfica 1p, 1-4.
Grupa H: Galatasaray Istanbul
– CFR Cluj 1-1 (Burak Yilmaz 77 /
Nounkeu 19 – autogol), Manchester United – Braga 3-2 (Hernandez
25, 75, Evans 62 / Alan 2, 20 ).
Clasament: 1. Manchster 9p, 6-3;
2. CFR Cluj 4p, 4-3; 3. Braga 3p,
4-5; 4. Galatasaray 1p, 1-4.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U”
Craiova organizează zilnic înscrieri
la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2002 ,2003, 2004, 2005 la
baza sportivă de la Cantonament Universitatea 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

dubla, la o acţiune superbă a lui
Eder pe partea dreaptă, care i-a
pasat ideal. Numai că „diavolii” au
întors până în minutul 75, la fel ca
în 1999, când triumfau în faţa lui
Juventus tot după ce a fost condusă cu două goluri chiar pe „Delle Alpi”. „Acesta es te povestea
noas tră în acest sezon pe teren
propriu. Începem prost, primim
goluri şi apoi trebuie să luptăm pentru a salva situaţia. În unele momente am jucat un fotbal fantastic. Hernandez progresează constant, este entuziast, se antrenează
magnific” a spus Sir Alex Ferguson, entiziasmat de dubla lui „Chicharito”. Un alt performer al serii
a fost căpitanul Valenciei, Roberto
Soldado, autor al unui hat-trick pe

terenul suprizei BATE Borisov. Barcelona a câştigat abia în prelungiri
cu Celtic, dar a stabilit un nou record de posesie - 90 la sută. Echipa lui Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk, a învins deţinătoarea trofeului, Chelsea, prin două goluri „braziliene” şi conduce grupa, cu avans
considerabil faţă de favoritele Chelsea şi Juventus. „Chelsea e mai
bună decât în sezonul trecut, dar
noi am făcut unul dintre cele mai
bune jocuri din ultimul timp, Chelsea a fost nevoită să joace defensiv, iar Cech a făcut un meci mare,
fiindcă mai puteam marca. Sunt
convins că ne va fi mult mai greu
în retur. Englezii nu au nicio înfrângere în campionat şi au câştigat tot
acasă” a spus Lucescu.

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.

