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De ce minte
Constantin Enceanu?

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

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

 CU PLATA PE LOC

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

Vreme numai
bună
de târguieli
de la meşterii
populari

„Pătatu”
a ajuns

după gratii

În centrul atenţiei , la şedinţa so-
lemnă a CLM Crai ova, de ieri, au
fost elevii olimpici şi sportivi care
au urcat pe podium la diverse com-
petiţii în acest an. Sala a fost pli nă
de campi onii din Bănie, aceşti a fi-
ind feli citaţi pe rând de către primarul Crai o-
vei , Lia Olguţa Vasilescu, care le-a înmânat apoi
di plome de recunoştinţă din partea Primări ei
Craiova şi un premi u î n bani . Tot cu ocazi a ce-
lei  de-a XVI-a ediţi e a Zilelor Munci piul ui Cra-
iova, autorităţil e l ocale au oferi t titl ul de cetă-
ţean de onoare mai multor personal ităţi din via-
ţa Băniei, profesorului universitar Paul Rezea-
nu, actorul ui Val er Del lakeza, i ar post-mortem
comandorului Aurelian Cojocaru şi deputatu-
lui Liana Dumitrescu.

Se dă ora înapoi, în noaptea
de sâmbătă spre duminică

Vicepreşedintele
Comitetului
Guangdong,
în vizită în Dolj

Preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa,
s-a întâlnit, ieri, cu o delegaţie
condusă de vicepreşedintele
Adunării Consultative Politice
- Comitetului Guangdong, Xu
Shangwu, prilej cu care s-a
vorbit despre întărirea relaţii-
lor între provincia chineză şi
judeţul Dolj. Cu acest ocazie,
seful administraţiei publice
judeţene, Ion Prioteasa, a
făcut o scurtă prezentare a
judeţului....
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$1 EURO ...........................4,5538 ............. 45538
1 lirã sterlinã..........................5,6731.......................56731

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiesâmbãtã, 27 octombrie - max: 18°C - min: 11°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,5200........35200
1 g AUR (preþ în lei).......192,7374......1927374

Cursul pieþei valutare din 27 octombrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Fostul ºef al ANAF, Sorin Blejnar,
rãmâne încã 30 de zile cu interdicþia
de a pãrãsi þara, dupã ce instanþa su-
premã a admis, ieri, contestaþia pro-
curorilor la decizia Curþii de Apel Bu-
cureºti, care dispusese ridicarea mã-
surii preventive. Procurorul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA) din
dosarul supranumit de presã „Moto-
rina” a fost cel care a cerut, ieri, in-
stanþei supreme, sã menþinã interdic-
þia lui Blejnar de a pãrãsi þara, arãtând
cã existã interceptãri ºi filaje care do-
vedesc legãtura directã a acestuia cu
inculpaþii din dosarul evaziunii fisca-
le, susþinerile fiind însã infirmate de
avocatul lui Blejnar. Curtea de Apel
Bucureºti a decis, în 10 octombrie,
ridicarea interdicþiei de a pãrãsi þara
stabilitã de procurorii DNA în cazul
lui Sorin Blejnar, în dosarul „Motori-
na”, în care este cercetat alãturi de
Codruþ Marta ºi Viorel Comãniþã, pen-
tru cã ar fi sprijinit un grup acuzat de
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Preºedintele bulgar dã vina
pe România pentru eºecul
aderãrii la Schengen

Preºedintele bulgar, Rosen Plevne-
liev, a dat vina pe România pentru eºe-
cul aderãrii la spaþiul Schengen, iar
ministrul de Interne pe „dezbateri po-
litice interne” în anumite state mem-
bre UE. „Pot sã afirm în mod ferm cã
problema nu este a Bulgariei. Abor-
darea în etape este acceptabilã atât
pentru noi, cât ºi pentru România, dar
se pare cã trebuie sã aºteptãm pânã
când România îºi face treaba”, a de-
clarat Plevneliev, citat de presa localã
ºi de site-ul Novinite.com. În opinia
preºedintelui bulgar, „marea diferen-
þã” a fost fãcutã de Comisia Europea-
nã (CE) prin programarea unui raport
MCV asupra situaþiei din România la
sfârºitul lui 2012 ºi unuia pentru si-
tuaþia Bulgariei la sfârºitul lui 2013. Pe
de altã parte, ministrul bulgar de In-
terne, Þvetan Þvetanov, a declarat cã
Bulgaria „a devenit, din nefericire, vic-
tima unor dezbateri politice interne în
unele state europene”, el dând vina
pentru amânarea aderãrii la spaþiul
Schengen pe „populism”.
Temperaturi scãzute
în întreaga þarã, de mâine
pânã marþi

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie (ANM) urmeazã sã emitã, as-
tãzi, o informare de scãdere accentua-
tã a temperaturii în întreaga þarã, de
mâine ºi pânã marþi, maximele urmând
sã scadã, începând cu vestul þãrii, pânã
la 10-15 grade Celsius, a anunþat, ieri,
directorul general al ANM, Ion Sandu.
Potrivit acestuia, scãderea accentuatã
a temperaturii va începe din noaptea
de duminicã, iar în cursul nopþilor de
dumnicã ºi de luni existã riscul sã fie
înregistrate blocaje ale traficului rutier
în pasul Tihuþa ºi în pasul Gutâi din
cauza precipitaþiilor. Directorul ANM a
arãtat cã, ulterior intervalului menþio-
nat, vremea se va încãlzi uºor din nou,
maximele urmând sã ajungã la 15 grade
Celsius ziua ºi 5 grade noaptea.

evaziune fiscalã de peste 15 milioane
de euro. Decizia a fost contestatã de
procurorii anticorupþie la instanþa su-
premã, care ieri a judecat recursul.
Procurorul DNA a arãtat în faþa in-
stanþei cã existã indicii temeinice cã
Sorin Blejnar a sãvârºit fapte de natu-
rã penalã, respectiv cã a sprijinit o
grupare ºi cã aceste aspecte rezultã
din interceptãri, care au arãtat cã au
existat discuþii directe, „nemijlocite”,
între fostul ºef al ANAF ºi restul in-
culpaþilor din dosar. De asemenea,
procurorul a arãtat cã existã ºi pro-
cesele verbale ale unor supravegheri
operative, filaje, de la „întâlnirile con-
spirative avute de Sorin Blejnar cu
membrii grupului, în care discutau
mijloace de eludare a legii”. Potrivit
procurorului, „în mod surprinzãtor”,
Curtea de Apel Bucureºti a reþinut, de
aceastã datã, cã din cele 16.000 de
file ale dosarului de urmãrire penalã
nu rezultã cã ar exista vreo probã în

ceea ce-l priveºte pe Blejnar.
Avocatul lui Blejnar, Ovidiu Bu-

duºan, a spus cã instanþa Curþii de
Apel Bucureºti a fãcut o analizã ri-
guroasã a tuturor probelor din dosa-
rul de urmãrire, în sensul cã a eva-
luat toate declaraþiile date în cauzã,
ºi nu a gãsit referiri la Sorin Blejnar.
Buduºan a arãtat în faþa instanþei cã

înregistrarea comunicaþiilor a fost
evaluatã de judecãtorul de la Curtea
de Apel Bucureºti, care, de aseme-
nea, nu a gãsit referiri la Sorin Blej-
nar. El a precizat cã „la dosar nu se
gãsesc interceptãri directe cu Sorin
Blejnar, în cazul acestuia nu existã
nici mãcar mandat de interceptare
pe numele sãu”.

Premierul Victor Ponta a ce-
rut miniºtrilor implicaþi sã reali-
zeze o hartã a drumurilor de re-
gulã blocate la ninsori puternice,
care sã fie transmisã autoritãþilor
locale ºi prezentatã public popu-
laþiei, ºi sã opreascã circulaþia
auto la semne foarte clare de în-
zãpezire, în special pentru ca-
mioane. El a solicitat ca circula-
þia auto sã nu mai fie opritã doar
dupã ce sunt înregistrate proble-
me cu zãpada, ci încã de la pri-
mele semne de înzãpezire, chiar
dacã o astfel de mãsurã îi va ne-
mulþumi pe ºoferi. „Dacã avem
semnale foarte clare, trebuie opri-
tã circulaþia, chiar dacã unii oa-
meni vor fi supãraþi, cã de ce nu-
i lãsãm sã plece pe drum când
începe ninsoarea. Eu vã dau au-
toritatea sã închideþi acele dru-
muri, în special pentru camioa-
ne, pentru cã maºinile mici mai
le împing oamenii, le mai scoa-
tem mai uºor, dar când este vor-

Premierul cere oprirea
circulaþiei la primele semne

de înzãpezire, mai ales la TIR-uri
Banca Europeanã pentru Re-

construcþie ºi  Dezvoltare
(BERD) a înrãutãþit prognoza de
creºtere economicã a României
pentru acest an de la 0,8%, cât
estima în iulie, la 0,5%, motive-
le fiind criza euro, evoluþia agri-
culturii ºi incertitudinea politicã.
Banca a îmbunãtãþit uºor esti-
marea privind economia anul
urmãtor ºi se aºteptã acum la o
creºtere de 1,9%, dupã ce în
precedentul raport anticipa un
avans de 1,8%. „Încetinirea din
zona euro, declinul semnificativ
al producþiei agricole ºi incerti-
tudinea politicã sporitã au avut

BERD a înrãutãþit prognoza
de creºtere economicã

a României pentru acest an

România trece, în noaptea
de sâmbãtã spre duminicã, la
ora oficialã de iarnã, ora 4.00
urmând sã devinã ora 3.00, iar
ziua de 28 octombrie, care va
avea 25 de ore, va fi cea mai
lungã din an. Trecerea la ora
Europei Orientale, sau ora
oficialã de iarnã, nu va modifi-
ca mersul trenurilor în vigoare
pânã la 28 octombrie, dar vor
fi afectate de schimbarea de
orã 82 de trenuri, dintre care
40 InterRegio, 40 Regio ºi
douã InterCity, a anunþat CFR
Cãlãtori. Trenurile de cãlãtori
vor pleca din staþiile de
formare dupã ora oficialã de
varã pânã în noaptea de 27
spre 28 octombrie ora 4.00,
care devine ora 3.00. În
noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, toate trenurile de
cãlãtori care au ora de plecare
din staþiile de formare dupã

Se dã ora  înapoi ,  în  noaptea
de sâmbãtã spre  dumin icã

Compania aerianã de stat
Tarom ºi austriacul Heinrich Vys-
toupil, desemnat sã asigure ma-

Pr imu l  manager  p r i va t
a  renunþat  la  pos t

ba de camioane se blocheazã
pentru zile în ºir. Oamenii o sã fie
nemulþumiþi dacã nu-i mai lãsaþi sã
iasã din oraº sau sã plece, dar de-
cât sã iasã sã îngheþe pe drum ºi
sã umblãm dupã ei sã-i scoatem
din zãpadã, vã cer sã luaþi aceste
mãsuri, chiar uneori impopulare.
Pe cei cu TIR-urile nu-i mai scoa-
tem pânã la deszãpezire, deci ori
închidem, ori redirijãm. O sã se
supere, o sã protesteze, dar decât
sã stea în zãpadã, asta e. Daþi vina
pe mine, nu mã mai voteazã ºofe-
rii de TIR, asta-i viaþa. La fel sã
discutãm din timp ºi cu CFR-ul,
nu cu naºii ãia care au treabã acum,
dar n-aº vrea sã se mai întâmple
în secolul 21 sã aud de trenuri care
stau douã-trei zile în câmpie”, a
spus premierul ieri. Acesta a mai
cerut ca utilajele de deszãpezire sã
fie deja pregãtite, adãugând cã la
Ministerul Transporturilor va func-
þiona, începând de marþi, un co-
mandament de iarnã.

un puternic impact de atenuare
asupra creºterii României în
acest an. În prezent, PIB este
estimat sã urce cu numai 0,5%,
în pofida unui trimestru al doi-
lea solid. Suportul financiar al
FMI ºi altor instituþii financiare
internaþionale a asigurat o pro-
tecþie importantã, mai ales în lu-
mina legãturilor financiare strân-
se ale þãrii cu zona euro”, se ara-
tã în raportul BERD. Fondul
Monetar Internaþional are pro-
iecþii mai optimiste pentru Ro-
mânia, atât referitor la acest an,
de 0,9%, cât ºi pentru anul ur-
mãtor, de 2,5%.

4.00 vor pleca la orele din
mersul de tren în vigoare,
respectând ora Europei
Orientale. Trenurile de cãlãtori
aflate în circulaþie dupã ora
4.00, ora oficialã de varã, vor
opri în staþiile din parcurs
stabilite, unde vor staþiona
pânã la ora de plecare din
orarul în vigoare dupã noua
orã a Europei Orientale.
Trenurile care mai au de
parcurs o distanþã scurtã pânã
la staþia finalã îºi vor continua
mersul pânã la destinaþie.
Având în vedere cã ºi în þãrile
vecine trecerea de la ora de
varã la ora Europei Orientale
are loc tot în 28 octombrie,
între staþiile de frontierã cu
Republica Moldova, Ungaria,
Serbia, Bulgaria ºi Ucraina
trenurile vor circula dupã
orarele din mersul de tren în
vigoare.

nagementul societãþii, nu s-au
înþeles asupra contractului, au
declarat pentru Money TV repre-

zentanþii  Ministerului
Transporturilor, care au
precizat cã autoritãþile vor
cãuta un înlocuitor. Potri-
vit ministerului menþionat,
Heinrich Vystoupil nu a ac-
ceptat condiþiile specifica-
te în contract. Membrii
Consiliului de Administra-
þie al Tarom spun cã vor
cãuta un înlocuitor din lis-
ta scurtã de strãini formu-
latã de minister.
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ªedinþa a debutat cu intonarea
Imnului naþional al României, care a
înlocuit, la aceastã ediþie, Imnul Cra-
iovei. Dupã acest moment, preºedin-
te de ºedinþã, consilierul Mãrinicã
Dincã a dat citire dispoziþiei de pri-
mar pentru convocarea plenului,
anunþând totodatã ºi programul. În
prima parte a manifestãrii, invitaþii
au luat cuvântul. Preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa
a fost primul care le-a transmis cra-
iovenilor cã trebuie sã se simtã
mândri cã locuiesc în acest oraº din
care au pornit atâtea personalitãþi.
„Sunt onorat sã fiu prezent astãzi la
acest eveniment important pentru
municipiul Craiova, prilejuit de cea
de-a XVI-a ediþie a Zilelor Munici-
piului Craiova, ocazie cu care do-
resc sã felicit Primãria Craiova, pe

În centrul atenþiei, la ºedinþa solemnã
a CLM Craiova, de ieri, au fost elevii
olimpici ºi sportivi care au urcat pe po-
dium la diverse competiþii în acest an.
Sala a fost plinã de campionii din Bãnie,
aceºtia fiind felicitaþi pe rând de cãtre
primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu,
care le-a înmânat apoi diplome de recu-
noºtinþã din partea Primãriei Craiova ºi

un premiu în bani. Tot cu ocazia celei de-
a XVI-a ediþie a Zilelor Muncipiului Cra-
iova, autoritãþile locale au oferit titlul de
cetãþean de onoare mai multor persona-
litãþi din viaþa Bãniei, profesorului uni-
versitar Paul Rezeanu, actorului Valer
Dellakeza, iar post-mortem comandoru-
lui Aurelian Cojocaru ºi deputatului Lia-
na Dumitrescu.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

doamna primar Lia Olguþa Vasiles-
cu ºi Consiliul Municipal pentru
buna organizare ºi desfãºurare a
acestor manifestãri. În fiecare an, pe
26 octombrie, Craiova îmbracã stra-
ie de sãrbãtoare, o sãrbãtoare plinã
de speranþe ºi semnificaþii pe care
locuitorii Bãniei o meritã ºi de care
trebuie sã se bucure în fiecare an.
Craiova este oraºul a cãrui inimã a
bãtut întotdeauna pentru þarã, pen-
tru liberatate ºi pentru identitate
naþionalã. Craiovenii aparþin cu to-
þii, nu doar afectiv, ci ºi prin nãzuin-
þe, cutezanþã ºi înþelepciune spirua-
litãþii româneºti. Craiova ne oferã
ºansa de a ne revendica apartenen-
þa la unul dintre cele mai însemnate
centre culturale, universitare ºi aca-
demice din þarã. Personalitãþi proe-
minente ale României, adevãraþi

ambasadori în lume au influenþat
destinul unei þãri cãreia i-au scris
istoria ºi i-au prefigurat viitorul. De
Craiova îºi leagã numele Nicolae
Titulescu, Constantin Brâncuºi,
Titu Maiorescu, Petrache Poenaru,
Gogu Constantinescu, Dimitrie Ge-
rota, Theodor Aman, Alexandru
Macedonski, Marin Sorescu, Adri-
an Pãunescu sau Tudor Gheorghe”,
a declarat Ion Prioteasa.

Mesaje din partea consilierilor
La rândul sãu, consilierul Mãrini-

cã Dincã, cel care ieri a îndeplinit ro-
lul de preºedinte de ºedinþã, a decla-
rat cã aleºii locali au datoria sã facã
din acest oraº un loc în care craiove-
nilor sã le placã sã trãiascã. „Suntem
astãzi în faþa unei mari sãrbãtori pe
care o marcãm în fiecare an cu dis-
cursuri, concerte, parade, cu omagie-
rea unor personalitãþi marcante care
au fãcut cinste acestui oraº. O facem

ºi anul acesta. O facem pentru cã
vrem ca oamenii care locuiesc în
acest muncipiu sã se bucure, mãcar
câteva zile pe an, de oraºul lor, de
lucrurile bune care se întâmplã în jur.
Vã spun însã cã nu trebuie sã sãrbã-
torim Craiova ci cetãþenii ei. Iar cele-
brare nu ar trebui sã dureze o zi sau
câteva ci mereu. Cu siguranþã, craio-
veanul pe care se bazeazã acest oraº
este acela care îºi plãteºte în fiecare
an dãrile cãtre autoritãþile locale,
pentru ca oraºul prin edilii sãi sã-i
foloseascã pentru a se dezvolta, acel
om care din puþinul pe care îl are,
gãseºte mereu resurse sã plãteascã
întreþinerea la zi, tânãrul care face
eforturi pentru a urma studii pentru
ca apoi sã punã umãrul la evoluþia
Craiovei. Suntem datori faþã de cei
care ne-au trimis aici sã facem din

acest oraº un loc în care sã le placã
sã trãiascã”, a spus acesta.

Primarul a anunþat o nouã zi
pentru organizarea
sãrbãtorii oraºului

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
anunþat, chiar în plenul de ieri, cã anul
viitor Zilele Craiovei vor fi sãrbãtori-
te pe 1 iunie, data la care au fost
atestat, pentru prima datã, municipiul
nostru. „Este ultimul an în care Zilele

Craiovei se mai sãrbãtoresc în luna
octombrie. De anul viitor ele vor fi
sãrbãtorite în luna iunie, dupã prima
atestare documentarã a Craiovei ºi
dat fiind faptul cã pot fi organizate
mai multe activitãþi în aer liber. Acum,
în luna octombrie, deja este foarte
frig. Doresc în calitate de primar sã-
mi cer scuze pentru modul în care s-
a circulat ºi se va circula în urmãtoa-
rele zile în centrul Craiovei. Aceasta
este situaþia ºi trebuie sã organizãm
ºi aceste activitãþi. Am avut un pro-
gram foarte frumos, care va continua.
Am încercat sã fim cât mai aproape
de cetãþenii Craiovei. Este prima datã
când se organizeazã activitãþi în car-
tierele craiovene ºi prezenþa cetãþe-
nilor a fost nesperat de mare. Am mers
ºi în Rovine ºi în Valea Roºie ºi în

Craioviþa. Au fost mii de oameni la
fiecare dintre aceste activitãþi ceea
ce nu poate decât sã mã bucure în
calitatea pe care o am”.

Olimpicii craioveni,
aplaudaþi la scenã deschisã

În partea a doua a ºedinþei festi-
ve, cei mai merituoºi elevi din Craio-
va au fost premiaþi pentru rezultatele
obþinute anul acesta, la olimpiadele
naþionale ºi internaþionale. Cei 34 de
premianþi au fost chemaþi la prezidiu,
pentru a primi felicitãrile meritate. În
aplauzele audienþei, acestora le-au
fost înmânate diplome ºi un premiu
în bani, în valoare de 1.000 de lei, din
partea Primãriei Craiova. Printre cei
care au fost recompensaþi se numãrã
Adrian Radu, de la Colegiul Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti”, care a obþinut
Medalia de aur la Olimpiada Interna-
þionalã de ªtiinþe a Uniunii Europe-
ne; Ioana Bianca Cergan, de la Co-
legiul Naþional ”Carol I” – premiul I
la Olimpiada de Neogreacã; Denisa
Cârstea, de la Colegiul Naþional „Ele-
na Cuza” – premiul I la Limbi Roma-
nice: Spanioalã; Dan Mircea Mirea,
de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” – premiul I la Olimpiada de Bi-
ologie; Vlad Vulpe, de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” – premiul I
la Olimpiada de Limba Germanã; Adi-
na Alina Anuþa, de la Liceul de Artã
”Marin Sorescu” – premiul I la Olim-
piada de Arte Vizuale, Arhitecturã ºi
Istoria Artelor: Creaþie vestimentarã;
Adela F. Liculescu, de la la Liceul de
Artã ”Marin Sorescu” – premiul I la
Interpretare muzicalã: Pian.

Sportivii care au urcat pe podium
au fost ºi ei premiaþi de autoritãþile
locale. Echipa de volei – fete de la
Colegiul Naþional „Nicolae Titules-
cu”, antrenatã de Adrian Popescu, a
luat locul III la Tuneul final Olimpia-
da Naþionalã a Sportului ªcolar în
acest an. La fel ºi echipa de volei –
bãieþi, care este antrenatã de Daniel
Sãvoiu. A fost premiatã ºi echipa de
tetratlon-fete, antrenatã de Nicuºor
Bugiulescu. Au fost felicitaþi apoi ºi
elevii premiaþi individual la Olimpia-
da Naþionalã a Sportul ªcolar: An-
dreea Ciugulin, de la ªcoala ”Dece-
bal”; Luminiþa Achim, de la LPS ”Pe-
trache Triºcu”; Dan Zãrnescu, de la
Liceul Teoretic „Henri Coandã”; An-
dreea Cîrlig, de la Colegiul Naþional
„Carol I” ºi Cosmin Lenghel, de la
LPS ”Petrache Triºcu”.

Paul Rezeanu, cetãþean de onoare al Craiovei:

«Mãrturisesc cã sunt puþin emoþionat, sunt onorat pentru titlul care mi se
acordã. ªi cu acest prilej, de Zilele Craiovei, ediþia a XVI-a aº vrea sã vã prezint
cartea care mi-a apãrut anul acesta intitulatã „Brâncuºi. Tatãl nostru”, tatãl
tuturor românilor. Vã reamintesc cã e cel mai celebru român. El este acela care
a spus cã: „la Craiova m-am nãscut a doua oarã”. Aº vrea sã spun cã e o carte
ºtiinþificã la care am lucrat 45 de ani ºi am avut ºansa sã vãd printre primii
arhiva Brâncuºi. Printre altele am descoperit trei autobiografii Brâncuºi. Toate
trei se opresc dupã ce prezintã Craiova. ªi ne prezintã atâtea lucruri interesan-
te ºi frumoase despre Craiova încât mãrturisesc cã ºi eu am fost surprins».

Andrada Cojocaru, soþia comandorului Aurelian Cojocaru:

«Nu ºtiu ce aº putea sã spun despre soþul meu în plus faþã de ceea ce a
spus el despre el ºi viaþa lui, în acea dimineaþã de 23 august. Deºi poate o sã
vã parã paradoxal, dar el a plecat spre moarte pentru ca alþii sã câºtige ani de
viaþã. Se spune cã în aviaþie mor aºii ºi proºtii. Aviaþia a pierdut un as, iar
Craiova un locuitor care într-adevãr a iubit-o. El îmi spunea: „aici la Craiova
noi suntem acasã” ºi mi-aº dori ca aici, la Craiova, fiecare dintre noi sã se
poarte ºi sã se simtã ca un cetãþean de onoare al Craiovei».

Constantina Dumitrescu, mama deputatului Liana Dumirescu:

 „Mã întorc în timp ºi privesc copilãria dragei mele fiice Liana crescutã în
simplitatea vremurilor ce ni le-a oferit comunismul. Ea s-a pregãtit pentru o
viaþã pe care o aºteptam: aceea de a dãrui bucuria neamului ei, oraºului Craio-
va, Olteniei ºi României. A parcurs 38 de ani, supunându-se principiilor ei
morale pline de demnitate ºi dragoste pentru oameni. Liana s-a nãscut în
Craiova, a crescut în Craiova ºi se aflã în Craiova”.
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Zeci de poliþiºti ai Serviciului de In-
vestigare a Fraudelor din cadrul In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj
ºi Serviciului de Intervenþie Rapidã
Dolj, beneficiind de suportul de spe-
cialitate al ofiþerilor DGIPI ºi împreunã
cu lucrãtori ai Direcþiei Regionale pen-
tru Accize ºi Operaþiuni Vamale (DRA-
OV) Craiova, sub coordonarea Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj au
descins, ieri dimineaþã, la ºase locaþii
din Dolj ºi Bucureºti, la mai multe per-
soane suspectate cã se ocupau cu
contrafacere de bãuturi alcoolice, în
speþã whisky J&B ºi Jack Daniel’s. Pe
parcursul activitãþilor, la locuinþa lui Ni-
culae Zava, de 45 de ani, din Bucu-
reºti, oamenii legii au descoperit o fa-
bricã clandestinã unde se producea ºi
îmbutelia, ilegal, whisky contrafãcut

Poliþiºtii doljeni au descins, ieri dimineaþã, la
ºase locaþii din Bucureºti, Craiova ºi comuna dol-
jeanã Valea Stanciului, în cadrul unei acþiuni vi-
zând destructurarea unei reþele de producere ºi co-

Un craiovean ºi un bucureºtean reþinuþi
pentru cã fabricau whisky „de apartament”

care, ulterior, era distribuit ºi comercia-
lizat în mai multe judeþe, cea mai mare
cantitate ajungând în Dolj. „În locaþia
din Bucureºti au mai fost descoperite
ºi 450 sticle goale de whisky pregãtite
pentru îmbuteliere, 73 sticle whisky îm-

buteliate, cantitãi mari de coloranþi,
esenþe ºi alte ingrediente folosite la
prepararea clandestinã a bãuturilor al-
coolice”, a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

În Craiova, într-un spaþiu folosit de
Marian Birtu, de 32 de ani, poliþiºtii au
mai gãsit 126 sticle cu whisky ºi, ulte-
rior, cel în cauzã a mai primit printr-un
serviciu de curierat, 75 sticle cu aceeaºi
bãuturã. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, din cercetãrile fãcute pânã acum,
s-a stabilit cã relaþiile dintre cei doi, Zava
ºi Birtu, dureazã de aproximativ 6 luni,
timp în care aceºtia au îmbuteliat ºi vân-
dut pe piaþa neagrã, la preþuri suficient
de atractive încât sã-i atragã pe cei care
organizau diverse petreceri, 1.500 sti-
cle. „Cantitãþile de bãuturi alcoolice iden-
tificate, recipienþii ºi instalaþia folositã
la îmbuteliere au fost ridicate pentru
continuarea cercetãrilor ºi lãsate în cus-

todia DRAOV Craiova, instituþie care a
prelevat ºi probe din aceste bãuturi în
scopul identificãrii cu exactitate a para-
metrilor organoeliptici ai acestor produ-
se. Cei doi bãrbaþi au fost reþinuþi, pe
bazã de ordonanþã emisã de procuro-
rul de caz din cadrul Tribunalului Dolj,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de eva-
ziune fiscalã, contrafacerea de produ-
se, falsificarea de alimente ºi alte pro-
duse precum ºi producerea de produ-
se accizabile în afara unui antrepozit
fiscal autorizat de cãtre autoritatea
competentã, urmând sã fie prezentaþi
Tribunalului Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã”, a mai adãugat agent
principal Amelia Cãprãrin.

mercializare ilegalã whisky. Un craiovean ºi un
bucureºtean au fost reþinuþi în acest caz, urmând
sã fie prezentaþi Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã.

ªapte din cei nouã membri ai grupãrii de „vânzã-
tori de vise” condusã de Cosmin Pîrvu zis Coco fiul
cel mare al lui „Caiac”, au fost eliberaþi, joi, de magis-
traþii Curþii de Apel Craiova. Instanþa le-a admis re-
cursurile declarate împotriva prelungirii mãsurii ares-
tãrii preventive dispusã faþã de ei pe 23 octombrie de
Tribunalul Dolj ºi a dispus reducerea perioadei pen-
tru care s-a prelungit arestarea preventivã a inculpa-
þilor Cosmin Pîrvu zis Coco ºi Viorel Mãdãlin Curtea-
nu zis Hazard, de la 30 de zile la 20 de zile ºi a înlocuit
mãsura arestãrii preventive dispusã faþã de inculpa-
þii Andrei Dincã, de 18 ani, Dragoº Dorobanþu zis
„Pif”, de 24 de ani, Radu Mîrºan, zis „Duki” de 23 de
ani, Cristian Dumitru zis „Dinamo” de 22 de ani, ªte-
fãniþã Marta zis „Oaie”, de 20 de ani, Ionuþ Cioroia-
nu, de 20 de ani ºi Adrian Caitanovici zis „Mîþu”, de
21 de ani cu mãsura obligãrii de a nu pãrãsi localita-
tea de domiciliu, respectiv municipiul Craiova fãrã
încuviinþarea instanþei, pe o duratã de 30 de zile.

Reamintim cã cei nouã tineri au fost arestaþi pre-
ventiv pe 5 iulie a.c., în urma unei acþiuni de amploa-
re poliþiºtilor BCCO Craiova ºi procurorilor DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova demaratã dupã ce, în
dupã-amiaza zilei de 3 iulie a.c., oamenii legii au prins
în flagrant cinci dintre membrii reþelei, dupã ce au
ridicat un colet ce conþinea 700 de grame de sub-
stanþe etnobotanice pe care tocmai le primiserã de la
Bucureºti. Dupã prinderea acestora, atât la locuinþe-

le lor, cât ºi la alte cinci locaþii s-au fãcut percheziþii, în
total fiind gãsite ºi ridicate în jur de 1.200 grame de
substanþe etnobotanice ºi peste 250 de þigarete con-
þinând substanþe susceptibile de a avea efecte psi-
hoactive. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-
2012, membrii grupului infracþional organizat au co-
mercializat substanþe susceptibile de a avea efecte
psihoactive pe raza Craiovei, obþinând venituri ilici-
te de sute de mii de euro. Aceºtia sunt cercetaþi sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat ºi efectuarea de operaþi-
uni cu produse ºtiind cã acestea sunt susceptibile
de a avea efecte psihoactive în variantã agravantã.

 „Coco” rãmâne dupã gratii, în timp
ce „acoliþii” sãi au fost eliberaþiJandarmii doljeni, din cadrul Grupãrii de

Jandarmi Mobile Craiova ºi Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj, care asigurã
mãsurile de ordine publicã la spectacolele
de muzicã uºoarã ce se desfãºoarã în Piaþa
„Mihai Viteazul” din Craiova la acest
sfârºit de sãptãmânã, anunþã cã accesul în

spaþiul din faþa scenei cu bãuturi alcoolice
este strict interzis. Oamenii legii insistã
asupra acestei recomandãri, explicând cã
participanþii la aceste evenimente riscã
amenzi usturãtoare dacã nu se supun, mai
ales cã sunt amenajate suficiente spaþii

Consumul de alcool, interzis la concerte
unde pot sã consume liniºtiþi alcool. În
plus, participanþii la spectacole sunt
rugaþi sã respecte recomandãrile fãcute de
organizatori ºi sã se abþinã de la acþiuni de
naturã a împiedica desfãºurarea normalã a
acestora. Misiunile jandarmilor au în
vedere prevenirea ºi combaterea oricãror

fapte care aduc
atingere legilor ºi
normelor de convie-
þuire socialã precum ºi
depistarea, identifica-
rea ºi dispunerea
mãsurilor legale
împotriva celor care
comit acest gen de
fapte. Totodatã,
jandarmii îi invitã pe
participanþii la
manifestãri sã acorde
o atenþie deosebitã
bunurilor personale
(genþi, poºete, etc.),

sã evite pe cât posibil sã aibã la vedere
obiecte de valoare care pot atrage atenþia
(aparate foto-video, bijuterii, etc.),
deoarece aceste evenimente reprezintã
momente prielnice pentru infractori (în
special hoþii de buzunare).

Gheorghe Laurenþiu Capotescu zis “Pãtatu”,
Adrian Poºulescu ºi Decebal Simion Gãnescu,
din Zimnicea, au fost reþinuþi pe 18 mai 2011,

seara, dupã ce poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova îi

supravegheaserã mai multe luni ºi sta-
biliserã cã se ocupã cu fabricarea ºi vân-
zarea aparaturii de skimming. În seara
reþinerii, Gãnescu venise la Craiova cu
o gurã de bancomat pe care o cumpãra-
se anterior de la Poºulescu ºi o testase
peste graniþã, ºi cum a terminat întâlni-
rea, poliþiºtii de crimã organizatã care îl
“filau” au intervenit ºi l-au imobilizat.
Au fost ridicaþi ºi Capotescu ºi Poºu-
lescu, percheziþiile domiciliare efectua-
te ulterior ajutând la completarea pro-
batoriului existent deja în cauzã, astfel
cã cei trei au fost arestaþi preventiv a
doua zi, pe 19 mai 2011. Procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova i-au
trimis în judecatã în stare de arest pre-
ventiv, pe cei trei, în timp ce al patrulea

membru al grupãrii, craioveanul Covaci Junior
Poenaru a fost trimis în judecatã în stare de li-
bertate. Procurorii au reþinut în sarcina lor in-
fracþiunile de constituirea ºi sprijinirea sub orice
formã a unui grup infracþional organizat, deþine-
rea de echipamente software în vederea falsifi-
cãrii instrumentelor de platã electronicã, com-
plicitate la deþinerea de echipamente ºi accesul
fãrã drept la un sistem informatic prin încãlcarea
mãsurilor de securitate.

În noiembrie 2011, judecãtorii de la Tribunalul
Dolj i-au gãsit vinovaþi, Adrian Poºulescu fiind
condamnat la 2 ani de închisoare, Gheorghe Ca-
potescu tot la 2 ani, iar Gãnescu la 3 ani de închi-
soare, în timp ce Covaci Junior Poenaru a primit
un an de închisoare cu suspendare, decizia fiind
atacatã atât de inculpaþi, cât ºi de procurori.

Pe 9 aprilie 2012, Curtea de Apel Craiova a
admis apelul procurorilor DIICOT, considerând
cã Adrian Poºulescu, Gheorghe Laurenþiu Capo-
tescu, Decebal Simion Gãnescu ºi Covaci Junior
Poenaru au fost în mod greºit achitaþi la Tribunal
“pentru sãvârºirea infracþiunii prevãzute de art. 8
din Legea nr. 39/2003”, mai exact “iniþierea sau
constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice
formã a unui grup, în vederea sãvârºirii de infrac-
þiuni, care nu este, potrivit prezentei legi (n.r. –
Legea nr. 39/2003 privind prevenirea ºi combate-
rea criminalitãþii organizate). Astfel, Curtea de
Apel i-a condamnat pe fiecare dintre inculpaþii

Poºulescu, Capotescu, Gãnescu ºi Poenaru la
pedeapsa principalã de câte 3 ani închisoare. Faþã
de Poenaru s-a menþinut suspendarea condiþio-
natã a executãrii pedepsei, termenul de încercare
fiind mãrit la 5 ani, întrucât în primã instanþã primi-
se o pedeapsã de un an, iar faþã de Poºulescu ºi
Gãnescu s-a menþinut arestarea preventivã, Lau-
renþiu Capotescu fiind eliberat în ianuarie a.c.

Inculpaþii au fãcut recurs, iar sãptãmâna aceas-
ta, pe 23 octombrie a.c., Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie le-a admis recursurile declarate împotriva
deciziei penale nr. 126 din 9 aprilie 2012 a Curþii de
Apel Craiova, menþinând hotãrârea Tribunalului
Dolj. Astfel, „Pãtatu” a rãmas cu doi ani de închi-
soare, Poºulescu, care este dupã gratii de pe 19
mai 2011, tot cu doi ani, iar Gãnescu, arestat la
aceeaºi datã, are trei ani de închisoare. Instanþa
Supremã a dedus din pedepsele aplicate inculpa-
þilor Poºulescu ºi Gãnescu durata arestãrii pre-
ventive de la 19 mai 2011, la 23 octombrie 2012, iar
din pedeapsa aplicatã inculpatului Capotescu se
va scãdea perioada cuprinsã între 19 mai 2011 ºi
24 ianuarie 2012.

Fiind singurul care ºi-a aflat sentinþa defi-
nitivã în libertate, „Pãtatu” a fost ºi el ridicat
joi de poliþiºtii craioveni, dupã ce aceºtia au
primit comunicarea sentinþei definitive. Capo-
tescu a fost introdus în arest ºi urmeazã sã fi
trensferat în penitenciar pentru executarea
restului de pedeapsã.

„Pãtatu” a ajuns dupã gratii„Pãtatu” a ajuns dupã gratii„Pãtatu” a ajuns dupã gratii„Pãtatu” a ajuns dupã gratii„Pãtatu” a ajuns dupã gratii

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
Condamnat definitiv la 2 ani de închisoare,

a

Craioveanul Gheorghe Laurenþiu Capotescu, zis Pãtatu, de 36 de ani, a ajuns, din
nou, dupã gratii, în cursul zilei de joi. Asta pentru cã poliþiºtii craioveni au fost
anunþaþi cã „Pãtatu” a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu executare
pentru comiterea infracþiunii de deþinere de echipamente în vederea falsificãrii in-
strumentelor de platã electronicã. Sentinþa definitivã, prin care Capotescu, ºi parte-
nerii sãi de dosar, respectiv Adrian Poºulescu, Covaci Junior Poenaru, ambii din
Craiova ºi Decebal Simion Gãnescu din Zimnicea au fost condamnaþi definitiv, a fost
pronunþatã de magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie pe 23 octombrie a.c.
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Victor Ponta i-a atenþionat pe
miniºtri cã trebuie sã fie pregãtiþi
pentru iarnã, ºi cã nu doreºte si-
tuaþii în care ”sã fim pregãtiþi sã
nu aparã probleme ºi abia apoi sã
acþionãm”. Deasemnea, Victor
Ponta a cerut ca harta  ”drumuri-
lor care se aflã în mod tradiþional”
pe lista zonelor cu risc mare de
inundaþie sã fie publicã, pentru ca
oamenii sã ºtie ce drumuri sã oco-
leascã: ”Aº vrea sã faceþi publicã
aceastã hartã pentru ca oamenii
sã ºtie de principiu care sunt zo-
nele care se blocheazã în mo-
mentul apariþiei precipitaþiilor. Aº
vrea sã vã rog ºi sã vã cer, autori-

Premierul Victor Ponta ºi-a gãsit,
ieri, rãgazul de timp sã vorbeascã în
ºedinþa de guvern, despre iminenþa
instalãrii sezonului rece. Chiar dacã
unora poate li s-a pãrut un truism tot
setul de recomnadãri exprese, fãcute
unor factori de decizie, de a nu mai
tergiversa toate pregãtirile necesare,

premierul a stãruit asupra seriozitã-
þii mãsurilor luate, spre a nu se mai
repeta experienþa iernii trecute. De
ani de zile trãim experineþa iernii.
Mereu ne-am comportat identic ºi
previzibilul ne-a gãsit nepregãtiþi.
Proasta noastrã dispoziþie s-a cuplat
cu un precar spirit gospodãresc.

tãþilor locale ºi prefecturilor, sã
aveþi utilajele pregãtite, nu vreau
ca dupã ce vedem zãpada pe stra-
dã sã nu avem utilaje.Este foarte
important, domnule ministru al
Administraþiei sã luaþi legãtura ºi
cu companiile private din dome-
niu, gaze, luminã ºi apã. Existã
localitãþi izolate ºi trebuie sã fim
pregãtiþi. Nu vreau sã mai aud
scuze ºi explicaþii. Vreau sã fim
mult mai prompþi în mãsurile de
oprire a circulaþiei. Va dau auto-
ritatea sã închideþi acele drumuri
(înzãpezite-n.red.). Oamenii o sã
fie nemulþumiþi, dar decât sã rã-
mânã înzãpeziþi pe drum pe aco-

lo, mai bine închidem drumuri-
le. La fel ºi cu CFR-ul. Vreau sã
opriþi trenurile decât sã rãmânã
înzãpezite doua trei zile în câm-
pie. Mai bine pierd oamenii un
drum decât sã îngheþe în câmp
în tren”. De asemenea, ºeful Gu-
vernului a evidenþiat cã nu este
treaba oamenilor de rând sã dea
zãpada din drum: ”Povestea sã
dea oamenii cu lopata e o poves-
te, de aia suntem stat ºi încasãm
taxe ºi impozite ca sã nu le spu-
nem oamenilor sã dea cu lopata
doi metri de zãpadã sau un drum
de 50 de km. Dacã acum când e
frumos afarã nu luaþi mãsurile
necesare, nu vreau sã aud dupã
cã nu le-aþi luat. Sunt convins cã
nu putem opri iarna, dar putem
sã prevenim ºi sã cheltuim astfel
mai puþini bani”.

Prefectul Elena Costea
a emis ordin

pentru pregãtirea sezonului rece
”Comitetului Judeþean pentru

Situaþii de Urgenþã dar ºi Comitete-
le locale se pregãtesc pentru sezo-
nul rece. Este necesar sã fim ope-
raþionali în timp oportun pentru des-
zãpezirea drumurilor naþionale, ju-
deþene ºi comunale, ºi sã asigurãm
serviciilor medicale pentru popula-
þia din zonele afectate (urgenþe ºi
tratament). Trebuie sã cunoaºtem

starea drumurilor, în vederea inter-
venþiei în situaþiile de blocare sau
îngreunare a circulaþiei pe anumite
porþiuni, ca urmare a înzãpezirilor
sau a carosabilului îngheþat ori aco-
perit de polei”, a declarat prefectul
judeþului Dolj, Elena Costea, care a
emis un ordin privind aplicarea
mãsurilor de prevenire ºi interven-
þie pentru situaþiile de urgenþã ge-
nerate de fenomene specifice se-
zonului de iarnã.

”Nu vor fi probleme
cu deszãpezirea

drumurilor judeþene”
În Dolj pregãtirile pentru inter-

venþia în situaþiile de urgenþã pe
timp de iarnã sunt în derulare, ur-
mând a se finaliza pînã la începe-
rea sezonului rece. ”Am luat parte
la o videoconferinþã în care s-au
purtat discuþii despre stadiul pre-
gãtirilor pentru sezonul rece. Tre-
buie sã evitãm blocarea unor dru-
muri, ºi sã luãm mãsuri eficiente
pentru ca transportatorii mari sã
nu mai rãmânã împotmoliþi. Socie-
tatea Pentru Lucrãri Drumuri ºi
Poduri Dolj are asigurate stocurile
de nisip ºi sare în procent de 75%.
Stocurile vor fi completate, ºi sunt
convins cã nu vor fi probleme cu
deszãpezirea drumurilor judeþene,
pentru cã la rectificarea de buget
a Consiliului Judeþean Dolj am asi-

gurat finanþarea necesarã acestei
societãþi. Ca o noutate vine cere-
rea premierului Victor Ponta cã-
tre ministrul Transporturilor ºi In-
frastructurii, Ovidiu Silaghi, de a
realiza o hartã cu drumurile cu risc
crescut a fi blocate din cauza vis-
colului. Evident cã vom face ºi noi
în judeþul Dolj o hartã cu aceste
drumuri, ºi vom încerca sã luãm
mãsurile necesare pentru ca aces-
tea sã nu fie blocate pe timpul ier-
nii”, a declarat Cristinel Iovan.
Secretarul de stat în MAI, Mihai
Fifor,care a participat la videocon-
ferinþã, a spus cã s-a pus ºi pro-
blema alimentãrii cu combustibil
a ºcolilor, elevii reprezentând prio-
ritatea zero în perioada de iarnã:
”Tema întâlnirii  a fost stadiul
pregãtirilor pentru sezonul rece
ºi a fost analizat modul de con-
stituire a stocurilor de combusti-
bil, pãcurã ºi cãrbune, precum ºi
situaþia destul de complicatã a cen-
tralelor având ca furnizor compa-
niile de gaz. Premierul a cerut pre-
fecþilor sã se asigure cã ºcolile au
necesarul de combustibil asigurat,
precizând cã elevii sunt priorita-
tea 0, solicitând ºi mãsuri ferme
astfel încât sã nu mai existe si-
tuaþii în care autovehicule sã poa-
tã pãtrunde pe drumuri în pericol
de înzãpezire”.

MARIN TURCITU

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, s-a întâl-
nit, ieri, cu o delegaþie condusã de
vicepreºedintele Adunãrii Consul-
tative Politice - Comitetului Guan-
gdong, Xu Shangwu, prilej cu care
s-a vorbit despre întãrirea relaþii-
lor între provincia chinezã ºi jude-
þul Dolj. Cu acest ocazie, seful
administraþiei publice judeþene, Ion
Prioteasa, a fãcut o scurtã prezen-
tare a judeþului arãtând totodatã
interesul pentru investiþiile chine-
ze care s-ar putea dezvolta în Cra-
iova ºi judeþul Dolj. “În urmã cu
câteva luni am semnat cu provin-
cia Guangdong un protocol de în-
frãþire. Este unul dintre primele pro-
tocoale care s-au semnat în Ro-
mânia ºi care se referã la schim-
burile ºi investiþiile pe care le pu-
tem dezvolta între judeþul Dolj ºi
provincia Guangdong. De-a lungul
timpului, am avut mai multe întâl-
niri cu delegaþii din China, rezulta-
tele materializându-se într-un pro-
tocol semnat de Universitatea din
Craiova ºi o universitate din pro-

vincia Guangdong, precum ºi în
aducerea unei profesoare din Chi-
na care le va preda elevilor de la
Colegiul Naþional «Elena Cuza»
limba ºi civilizaþia chinezã. Proba-
bil cã în viitor aceastã profesoarã
va ajunge ºi în Parcul Industrial din
Craiova pentru a le preda limba
chinezã oamenilor de afaceri de
acolo.  De asemenea, le-am vorbit
ºi de interesul companiei China
Electric Equipment Group, unul
dintre liderii din domeniul energiei
pe piaþa mondialã, pentru a investi
aproximativ 75 de milioane de euro
într-un proiect fotovoltaic la Se-

garcea. Suntem foarte interesaþi de
aceste schimburi, în special de cele
economice, pe care le avem cu Chi-
na. Guangdong este între primele
provincii din China din punct de
vedere economic. Este normal ca
o asemenea delegaþie s-o primim
cu tot fastul pentru cã un vicepre-
ºedinte al Adunãrii Consultative
Politice al Comitetului Guangdong,
cel care a condus aceastã delega-
þie chinezã, are rang ce aproape
echivaleazã cu al unui vice-premier
de stat” a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

“A rãmas stabilit sã dezvoltãm
schimburile dintre judeþul Dolj
ºi provincia Guangdong”

ªeful administraþiei publice jude-
þene a mai spus cã în urma întâlni-
rii a rãmas stabilit sã se dezvolte
schimburile între judeþul Dolj ºi re-
giunea Guangdong. “În cadrul în-
tâlnirii, am reiterat interesul nostru
pentru firmele din China care îºi
doresc sã vinã în Craiova ºi în Dolj
ºi le-am spus de atenþia cu care pri-
vim toate investiþiile care se fac aici
ºi de sprijinul pe care autoritãþile
române îl pot oferi. A rãmas stabilit
sã dezvoltãm aceste schimburi din-
tre judeþul Dolj ºi provincia Guan-
gdong. Am fost invitat de mai mul-
te ori în China, unde probabil voi

ajunge în primãvara acestui an. Ne
dorim foarte mult ca þara care la
ora actualã dispune de cei mai mulþi
bani lichizi din lume sã poatã sã facã
investiþii de substanþã în România.
Ne gândim chiar la un drum expres
sau poate la o altã investiþie mare
care sã poatã fi fãcutã în judeþul
Dolj, dar bineînþeles ºi cu implicare
guvernamentalã”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

La întâlnirea care a avut loc în
sala de ºedinþe a Consiliului Jude-
þean Dolj au mai participat vice-
preºedintele Cristinel Iovan, direc-
torul Direcþiei de Afaceri Europe-
ne, Ileana Mãjinã, ºi directorul Par-
cului Industrial Marin Nicoli.

ALINA DRÃGHICI

Despre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa ierniiDespre experienþa iernii

Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj
Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj

Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj
Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj

Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj
Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj
Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj
Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj
Vicepreºedintele Comitetului
Guangdong, în vizitã în Dolj



sâmbătă, 27 octombrie 2012actualitate6 / cuvântul libertăţii

Domnul Cons tantin Enceanu
este un interpret de muzică po-
pulară din părţile locului, îndrăgit
de unii, indiferent pentru alţii. A
fost schimbat zilele trecute din
postul de director al Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase” din Cra-
iova, pentru „calitatea manage-
mentului”,  cum s-au justificat cei
care au făcut evaluarea. Dec izia
poate fi disc utabilă,  cum este şi
carac terul interpretului de muzi-
că populară,  care ne provoac ă la
prec izările ce urmează. Invitat la
postul de radio Horion şi intrând
în dialog cu ascultătorii,  Constan-
tin Enceanu a făcut referiri asu-
pra originalităţii textelor interpre-

MIRCEA CANŢĂR
tate, printre altele precizând că „le
scrie noaptea cu soţia”. Atunci are
inspiraţie. Deplină. Dincolo de izul
neserios, de-a dreptul lăutăresc,
al răspunsului, Constantin Encea-
nu c ochetează voit nu cu amne-
zia,  ci cu incorectitudinea depli-
nă. Peste liziera legii.  Întâmplă-
tor,  a intrat în posesia unor texte
literare, a căror autenticitate este
înregis trată la Biroul notarului
public Cernobai Claudiu Emil,  din
Craiova,  aparţinând unei colege
de-a noastre de la cotidianul „Cu-
vântul Libertăţii”. Şi le-a însuşit,
după care le-a declarat banale,
înapoindu-i- le autoarei. Acum le
interpretează şi fac parte din re-

pertoriul său. Contactat telefonic
de soţul autoarei versurilor, Con-
stantin Enceanu a livrat un răs-
puns  de-a dreptul năucitor. Că le-
a furat sau însuş it de la lăutarii
din Chişinău.  Între a le „produce
noaptea cu soţia”, cum se des tăi-
nuia, deşi e un lamentabil ges tio-
nar al vorbelor, ş i a le fura de la
lăutarii din Chişinău, e totuşi o
distanţă. Cum este şi cea faţă de
adevăr. Cum toate textele, repe-
tăm, sunt autentificate la un bi-
rou notarial, Constantin Enc eanu
se expune la un litigiu de însuşire
necuvenită a proprietăţii intelec-
tuale. Nu vom enumera toate ti-
tlurile însuşite, unele c hiar agrea-

bile, precum „Vântule odihnă n-
ai” şi aşa mai departe, dar  vom
prec iza că pe unul dintre manu-
scrise se află, alăturat, chiar o în-
cerc are olograf de versific are,
prin colaj,  din texte adiacente. De
ce are nevoie Constantin Encea-
nu de această boţire a imaginii
publice, printr-un inabil gest de in-
corectitudine profesională, es te
de neînţeles . O putem da lăută-
reşte, dar n-o facem, fiindc ă în
lumea lui există ş i cins te şi onoa-
re. Dar şi incorectitudine de toa-
te felurile. Nimeni nu-l bănuieşte,
oricum, „realizat fiind”, cum măr-
turiseşte într-un interviu searbăd,
că poate versific a lejer, fără in-

spiraţie,  pe o linie melodic ă
pres tabilită. Nici chiar el nu-şi re-
vendică un asemenea talent de
textier. Şi dacă doreşte să-i fie re-
cunoscute c alităţile voc ale, să ră-
mână în topul soliştilor de muzi-
că populară, unde consideră că se
află, atunc i are obligaţia mai întâi
legală şi apoi morală să recunoas-
scă şi adevărul în legătură cu au-
tenticitatea textelor însuşite. Alt-
minteri,  totul sună anapoda,  nu
doar dizgraţios, ci exact cum ar
fi acompaniat de un zgomot de
tigăi lovite cu ciocanul. Pentru
orice eventualitate, păstrăm între-
gul dosar al textelor  de care po-
meneam mai sus.

De ce minte Constantin Enceanu?

Anual, în paralel cu Zilele Cra-
iovei, Şcoala Gimnazială “Sf. Du-
mitru” îşi cinsteşte patronul spiri-
tual. Ca de obicei, Ziua Şcolii este
marcată printr-o serie de activităţi
şcolare şi extracurriculare, menite
să întărească legătura dintre aceas-
tă instituţie de învăţământ şi co-
munitatea locală. Cea mai comple-
xă manifestare o reprezintă dezba-
terea judeţeană cu tema “Şcoala
modernă pe înţelesul copiilor”,
având drept obiectiv principal sti-
mularea motivaţiei şi a inovaţiei di-
dactice în vederea creşterii calită-
ţii actului educaţional. Deşi se adre-
sează, în principal, cadrelor didac-
tice din învăţământul preuniversi-
tar doljean, şi-au anunţat partici-
parea ş i profesori din judeţele
Argeş, Olt, Vâlcea.

Pe lângă această ac tivitate, ce
poartă girul Inspectoratului Şco-
lar Judeţean Dolj şi al Casei Cor-
pului Didactic Dolj,  s-au organi-
zat o serie de manifestări cu elevii
şi părinţii acestora, atât la nivelul

şcolii, cât şi la nivel local, în ca-
drul programului centralizat,  de
Zilele Municipiului Craiova. Cei
mici, de la ciclul primar, au defi-
lat într-o paradă a costumelor eco-
logice, au prezentat luc rări în ca-
drul unei expoziţii de colaje şi de-
sene sub genericul “Chipul şc olii
mele”, au participat la concursuri
şi jocuri distractive, la expoziţia
cu vânzare „Sărbătoarea roadelor
toamnei”, la „Carnavalul poveşti-
lor”, dar ş i la concursul de creaţii
literare „Şcoala mea frumoasă, în
zi aniversară”.

Elevii de gimnaziu au luat parte
la conc ursul de eseuri cu tema
„Şcoala – templu al educaţiei”, dar
şi la crosul „Sf. Dumitru”, orga-
nizat anual pe velodromul din Par-
cul „Nicolae Romanescu”. De ase-
menea, s-au implicat în Evenimen-
tul de la Casa Bibesc u, „Five o’-
cloc k”, la concursuri ştiinţif ice,
pe discipline: „Misterele Terrei”,
„Pătrate magice şi rebusuri”, „Cra-
iova de ieri şi de azi”.

De asemenea, cu acelaşi prilej,
actualii şi foştii performeri ai şcolii
au fost premiaţi în cadrul unei gale
anuale, de către reprezentanţii Aso-
ciaţiei „18 Orizonturi” a Profeso-
rilor şi Părinţilor de la Şcoala Gim-
nazială „Sf. Dumitru”. Au fost evi-
denţiaţi şi recompensaţi premianţii
olimpiadelor şi ai conc ursurilor
şcolare internaţionale, naţionale,
regionale şi judeţene, din diferite
domenii: creativ, ştiinţific, cultural-
artis tic şi sportiv. „Toate aceste
activităţi urmăresc popularizarea
experienţelor educative ale şcolii în
rândul comunităţii didactice naţio-
nale, implicarea elevilor în diverse
activităţi care au ca finalitate for-
marea personalităţii lor, abordarea
actului educaţional din perspecti-
vă tradiţionalistă ş i modernistă,
promovarea imaginii şcolii atât în
cadrul comunităţii, cât şi la nivel
naţional”, a declarat profesorul Ion
Sfredel, directorul şcolii “Sf. Du-
mitru” din Craiova.

ALINA DRĂGHICI

Zilele Craiovei, ediţia a XVI-a
Programul zilei de sămbătă,

27 octombrie 2012:
 09.00 English Park, Bizaar Bazare – Târg de Handmade. Organi-

zatori: Primăria Municipiului Craiova, Asociaţia Carusel Project, D.J.S.T.
Dolj şi Muzeul Olteniei;
 09.30, Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru”: Slujba re-

ligioasă Te Deum- depunerw de coroană de către Primăria Municipiului
Craiova, la mormântul lui Nestor Vornicescu;
 10.00, Strada „A.I. Cuza”: Salonul Autoshow. Organizatori: Pri-

măria Municipiului Craiova şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj;
 10.00 – 11.30, Strada „Romul – English Park – Str. Lipscani –

Primăria Craiova: Crosul „Primăria Craiova”, ediţia I (elevi de gimna-
ziu si liceu din Municipiul Craiova). Organizatori: Primăria Municipiului
Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj;
 10.00 – 15.00, Sala Studio, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”:

Concurs Şah – Blitz. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova, Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Dolj şi Palatul Copiilor Craiova;
 10.00 – 15.00, Sala Studio, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”:

Concurs GO. Organizatori: Primăria Municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Clubul de Go Oltenia, în parteneriat cu Palatul Copiilor Craiova şi
Compania de training şi consultanţă CLEVER Business Solutions – Centrul
Regional Craiova;
 10.30 – 14.30 Aeroportul Craiova: Miting aviatic şi expoziţia aviatică

- „Ziua porţilor deschise”. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova şi Aso-
ciaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii, Filiala Craiova;
 11.00, Piaţa „Mihai Viteazul”: Teatrul pentru Copii si Tineret „Co-

libri” -„Parada papuşilor”
 „Invitaţie la joacă”. Organizatori: Primăria Municipiului Craiova şi

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”;
 12.00 – 13.30, strada A.I. Cuza (în faţa Primăriei Craiova):

Cupa Craiovei „Streetball”, Street Events. Organizatori: Primăria Munici-
piului Craiova şi D.J.S.T. Dolj;
 11.30, esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”: Târgul

Meşterilor Populari, Ediţia a XXXV – a. Organizatori: Consiliul Judeţean Dolj,
Muzeul Olteniei Craiova, în colaborare cu Primăria Municipiului Craiova;
 16.00, Biblioteca Judeţeană „Alexandru si Aristia Aman”: Fes-

tivalul Internaţional „Carmina Balcanică” – Târgul de carte. Organizatori:
Primăria Municipiului Craiova şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman”;
 17.00 – 19.00, Casa Bibescu: „Five O Clock” – Proiecţie si dez-

bateri, personalităţi, fragmente de spectacol din opera caragialiană. Orga-
nizatori: Primăria Municipiului Craiova şi DJST Dolj;
 17.00 Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Salonul Medie-

val: Festivitatea de premiere a Concursului Naţional de Poezie Traian De-
metrescu TRADEM, ediţia a XXXIV-a. Organizator: Primăria Municipiu-
lui Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”;
 18.00, Muzeul Olteniei – Secţia de Etnografie, Casa Băniei:-

„Lira Tracă” – recital Ion Creţeanu, rapsod popular. Organizatori: Muzeul
Olteniei – Secţia de Etnografie şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
Craiova;
 18.00, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”: Fes-

tivalul Internaţional „Carmina Balcanică” – Seara de poezie: întâlnire cu
scriitori din ţările balcanice, lansări de carte şi reviste Organizatori: Primă-
ria Municipiului Craiova şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”;
 18.30, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”: „Tartuffe”, de Molie-

re. Organizator: Teatrul Naţional „Marin Sorescu”
 19.00, Teatrul Liric „Elena Teodorini”: Spectacolul Gala Ope-

rei. Organizator: Teatrul Liric „Elena Teodorini”;
 20.00, Piaţa „Mihai Viteazul”: Concert extraordinar: Bladi & Dr.

Mako, HI-Q, Bogdan Uţă,Vunk, ALPHAVILLE. Organizator: Primăria
Municipiului Craiova.
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Astãzi, la clubul
Aeronautic Craiova,
va avea loc prezen-
tarea publicã a Re-
p l ic i i  Avionulu i
Coandã 1910, la re-
alizarea cãruia Poli-
color a participat
ac t iv.  Confer in þa
organizatã de AR-
PIA (Asociaþia Ro-
mânã pentru Propa-
ganda ºi Istoria Ae-
ronaut ic i i )  se  va
desfãºura începând
cu ora 10.00. Ulte-
rior, pe Aeroportul
Internaþional Craio-

va se va desfãºura un miting aviatic organizat de cãtre
Forþele Aeriene Române, fiind vorba de un exerciþiu tac-
tic demonstrativ. Totodatã, la Aeroclubul României se
vor desfãºura evoluþii acrobatice ºi salturi cu paraºuta,
iar la ora 14.30 va începe simpozionul aniversar: “Olte-
nia Aeronauticã” - 60 de ani de la înfiinþarea primelor
unitãþi  înzestrate cu avioane de luptã reactive pe aero-
dromul Craiova.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Oltenia Aeronauticã”

Astãz i ,  o ra
12.00, în faþa Pri-
mãriei municipiului
Craiova, compania
Plusauto, dealer au-
torizat Ford îi  va
prezenta pe primii
trei posesori craio-
veni de autoturisme
marca Ford, mode-
lul B-max. „Lansa-
rea spre vânzare a
produþiei noul Ford
B-max ne onoreazã
ºi ne umple suflete-

le de mândrie pentru faptul cã aceastã maºinã este un
produs al nostru, al craiovenilor. Ne vom bucura alãturi
de ei ºi le vom înmâna cheia noii achiziþii, iar ei ne vor
împãrtãºi primele emoþii ca proaspeþi posesori de B-
max”, se precizeazã într-un comunicat al companiei Plu-
sauto SRL.

Primii trei craioveni,
proprietari de B-max

În  per ioada 30
octombrie 2012 – 1
mar t ie  2013 ,
CDCD – Cent ru l
pentru Dezvoltare
Comunitarã Dura-
bilã implementeazã
pro iec tu l  Hajde ,
Baxtalo! ,  proiect
finanþat prin pro-
gramul Tineret în
Acþiune – Acþiunea
1.2 Iniþiative ale Ti-
neri lor.  Proiectul
are ca scop promo-
varea dialogului in-

tercultural ºi a importanþei diversitãþii, pentru tinerii din
mediul rural. În cadrul acestui proiect sunt implementa-
te o serie de activitãþi. Activitãþile integreazã tehnici ºi
elemente de educaþie non-formalã, animaþie socialã ºi ani-
maþie stradalã precum ºi elemente de educaþie în dome-
niul drepturilor omului. Informaþii privind calendarul ac-
tivitãþilor, recrutarea participanþilor pentru cursul de for-
mare de multiplicatori ºi informaþii privind evenimentele
planificate în cadrul acestui proiect, vor fi disponibile
pe s i te-ul  organizaþ ie i  beneficiar  CDCD – ht tp: / /
www.cdcd.ro/category/proiecte/1-2hajdebaxtalo/.

Iniþiative ale Tinerilor

 Dezvoltarea rura-
lã înseamnã tot ceea
ce înseamnã calitatea
vieþii în mediul rural,
motiv pentru care, în
2005, Comisia Euro-
peanã a impus state-
lor membre realizarea
de reþele de dezvolta-
re ruralã. În Româ-
nia, proiectul a fost
implementat la înce-
putul acestui an ºi s-
a realizat prin inter-
mediul Unitãþii de
Sprijin a Reþelei Na-
þionale de Dezvoltare Ruralã
(USR). Unitatea de Sprijn are se-
diu naþional în Bucureºti ºi opt bi-
rouri regionale – în Brãila, Craio-
va, Iaºi, Târgoviºte, Târgu Mureº,
Timiºoara, Zalãu ºi în Bucureºti.
„USR acordã membrilor Reþelei
asistenþã, oferindu-le acestora in-
formaþii referitoare la mãsurile
PNDR, date de ordin tehnic, su-
gestii ºi direcþii de acþiune, instrui-
re ºi pormovarea „Bunelor Prac-
tici”. În acelaºi timp, USR încura-
jeazã cooperarea între membrii re-
þelei ºi asigurã comunicarea ºi co-
laborarea la nivel naþional ºi trans-
naþional, facilitând accesul la infor-
maþii, atât în Reþeaua Europeanã

De la începutul activitãþii sale,

Ieri, în cadrul unei conferinþe de pre-
sã, organizatã la sediul Facultãþii de
Agriculturã ºi Horticulturã din Cra-
iova, au fost expuse rezultatele Birou-
lui Regional Sud-Vest Oltenia al Uni-
tãþii de Sprijin a Reþelei Naþionale de
Dezvoltare (US-RNDR). Totodatã a
fost prezentatã ºi planificarea activi-

tãþilor Biroului Regional Sud-Vest Ol-
tenia pentru anul care urmeazã. De la
începerea activitãþii sale, Biroul Re-
gional Sud-Vest Oltenia a implemen-
tat la nivelul regiunii Oltenia activitã-
þile privind dezvoltarea ruralã prevã-
zute în planul de activitãþi al Reþelei
Naþionale de Dezvoltare Ruralã.

de Dezvoltare Ruralã, cât ºi în alte
reþele internaþionale similare. USR
iniþiazã diferite tipuri de activitãþi
pe tematica dezvoltãrii rurale, cum
ar fi conferinþe naþionale, confe-
rinþe tematice ºi seminarii, servicii
de instruire pentru membrii reþe-
lei, precum ºi realizarea de publi-
caþii despre devoltarea ruralã”, a
precizat conf. dr. Marius VLADU,
director Biroul Regional Sud-Vest
Oltenia.

RNDR numãrã peste 150
de membri în regiunea Oltenia

În momentul de faþã, RNDR
numãrã peste 1000 membri din
care peste 150 din regiunea Olte-

nia, acest numãr fiind
într-o continuã creºte-
re. „Biroul Regional
Sud-Vest Oltenia a
sprijinit organizarea ºi
secretariatul Comitetu-
lui Directiv Naþional,
Grupului de Lucru
LEADER, ale grupuri-
lor tematie ºi întâlniri-
le experþilor, atât prin
diseminarea informa-
þiilor referitoare la
aceste evenimente, cât
ºi prin transmiterea de
invitaþii actorilor din

regiune urmatã de confirmarea
participãrii membrilor interesaþi.
Biroul a mai asigurat la nivel regio-
nal acordarea de consiliere ºi asis-
tenþã tematicã membrilor interesaþi
în domenii precum identificarea
„Bunelor Practici”, formarea ac-
torilor Grupurilor de Acþiune Lo-
calã (GAL), pormovarea produse-
lor tradiþionale ºi a serviciilor tu-
ristice”, a mai spus conf.dr Ma-
rius Vladu.

LEADER – Model
de dezvoltare ruralã

În cadrul activitãþii „Furnizarea
de Servicii de Training” pentru ca-
pacitatea de construcþie instituþio-
nalã pentru sprijinirea dezvoltãrii
GAL-urilor, s-a întreprins un stu-
diu calitativ ºi cantitativ al nevoii
de formare existente la nivelul
GAL-urilor autorizate din regiunea.
„De asemenea, experþi ai biroului
regional au susþinut trei sesiuni de
cursuri de formare din cadrul mo-
dulului 1 „Abordarea LEADER –
Model de dezvoltare ruralã” la care
au participat peste 100 de repre-
zentanþi sau membri ai GAL-urlor
existente la nivel naþional. Nu în
ultimul rând, experþii din cadrul
biroului asigurã cosiliere în mate-
rie de design ºi aplicare a strategii-
lor de dezvoltare ruralã. Experþii
Biroului regional au identificat, spri-
jinit ºi participat, alãturi de alþi ac-
tori din regiunea, la diferite eveni-
mente pe teme de dezvoltare rura-
lã. De exemplu, eu, în calitate de
director al Biroului Regional Sud-
Vest Oltenia am luat parte la lucrã-
rile Parlamentului Rural din Sue-
dia, organizate la Ronneby, iar ex-
perþii biroului au participat la Târ-
gul de Cooperare Transfrontalierã
România-Bulgaria în domeniul
Agriculturii desfãºurat la Slatina”,
a mai spus reprezentantul Biroului
Regional.

În 2013:
• Dinamizarea identificãrii ºi implicãrii tinerilor interesaþi de dezvoltarea

ruralã
• Integrarea GAL autorizate în acest an la nivel regional în activitãþile spe-

cifice RNDR
• Cooperarea cu facultãþile de profil agricol din regiune oferind prin inter-

mediul acestora acces la informaþii ºi expertizã noii generaþii
• Intensificarea eforturilor privind demararea ºi implementarea unor pro-

iecte de cooperare naþionalã sau transnaþionalã în regiune
• Continuarea implementãrii activitãþii de identificare ºi transfer de bune

practici de dezvoltare ruralã în acord cu nevoile specifice ale actorlor dez-
voltãrii rurale
• Actualizarea ºi diseminarea informaþiilor privind noua Politicã Agricolã

Comunã pentru 2014-2020
• Organizarea unor întâlniri de lucru cu factori de decizie locali ºi regionali
• Sprijinirea creaãrii unor centre de informare
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Cuviosul Dimitrie cel Nou s-a
nãscut în satul Basarabov (Bulga-
ria de azi), probabil prin secolul al
XIII-lea, pe vremea Imperiului ro-
mâno-bulgar. Tradiþia ne spune cã
era un om simplu, cu suflet curat

ºi îºi ascundea acest suflet sub
haina de umil pãstor la vitele satu-
lui, fiindcã îi erau dragi animalele
ºi natura. Adeseori mergea sã se
roage la bisericuþa din satul natal
ºi se ostenea sã împlineascã po-

runcile Domnului.
Din viaþa lui ne este cunoscutã o

singurã întâmplare. Într-o zi, pe
când umbla prin iarba înaltã în urma
vitelor, a strivit fãrã sã vrea toþi pui-
ºorii dintr-un cuib de pasãre. ªi s-a
simþit vinovat cât pentru o mie de
morþi. Atât de mult a suferit din ca-
uza puilor striviþi, încât timp de trei
ani, fie varã, fie iarnã, cuviosul Di-
mitrie a umblat numai desculþ, pe-
depsindu-ºi astfel piciorul vinovat
de moartea puilor. Aºa apare ºi în
unele icoane: cu un picior încãlþat
ºi cu celãlalt gol. Într-un târziu, a
lãsat lumea ºi s-a cãlugãrit la schi-
tul ce se afla într-o peºterã din apro-
pierea satului sãu. Aici ºi-a dus via-
þa tot în ascultarea de pãstor la vite-
le mãnãstirii, petrecând în post, ru-
gãciune, privegheri ºi nevoinþe.
Smerit, blând, fãrã vicleºug, s-a
fãcut lãcaº al lui Dumnezeu, care l-
a învrednicit cu mari faceri de mi-
nuni încã din timpul vieþii.

Sfârºitul l-a gãsit în peºtera sa
de pe malul râului Lom, pe lespe-

dea pe care dormea întotdeauna.
Închizându-se cu pietre gura peº-
terii, aceasta s-a schimbat din chi-
lie în mormânt. Dupã multã vreme,
apa Lomului a surpat copacii ºi pie-
trele dimprejur ºi a cãzut în apã ºi
lespedea din peºterã, unde erau
moaºtele sfântului. De
multe ori, în locul ace-
la, juca peste apã o fla-
cãrã de luminã, iar oa-
menii care o vedeau
credeau cã este o co-
moarã acolo. Voind
Dumnezeu sã desco-
pere acea “comoarã”,
sfântul s-a arãtat în vis
unei fete bolnave ºi i-a
zis: “De mã vor scoate
pãrinþii tãi din apã, te
voi tãmãdui”. ªi i-a arã-
tat locul. Astfel trupul
sãu a fost gãsit întreg,
binemirositor ºi a fost
pus în biserica satului.
Dupã rãzboiul ruso-
turc dintre anii 1769-
1774, sfintele moaºte
ale Cuviosului Dimitrie
Basarabov au fost dã-
ruite de generalul rus
Petru Saltîkov mitro-
politului Grigorie al Þã-
rii Româneºti, la cere-
rea acestuia, ºi au fost depuse în
Catedrala Mitropolitanã (n. r. - azi
Patriarhalã) din Bucureºti, la 13 iu-

nie 1774. Mâna dreaptã a sfântului
a fost luatã de ruºi ºi pãstratã în La-
vra Pecerska, din Kiev.

Aºadar, din iunie 1774, Sf. Di-
mitrie cel Nou devine ocrotitorul
Bucureºtilor ºi al Þãrii Româneºti,
iar oamenii i-au simþit îndatã aju-

torul, fiindcã ciuma care bântuia
de multã vreme în þarã a încetat.

ELENA DONDONEAÞÃ

La 27 octombrie, creºtinii îl sãrbãtoresc pe
Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureº-
tilor, unul dintre sfinþii de origine strãinã, dar
ale cãrui moaºte au fost aduse ºi pãstrate în
þara noastrã. Fiindcã s-a nãscut pe teritoriul

sud-dunãrean, Sf. Dimitrie din Basarabi este
cunoscut ºi cinstit ºi de creºtinii bulgari deo-
potrivã. Este numit “cel Nou” pentru a nu fi
confundat cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, prãznuit la 26 octombrie.

Cuviosul Dimitrie cel Nou

Dupã ce s-a sâvârºit slujba Vecer-
niei, racla cu sfintele moaºte ale sfinþi-
lor Nifon, Tatiana, Serghie ºi Vah a fost
scoasã pe braþe de cãtre preoþi ºi pur-
tatã în tradiþionala procesiune, pe strã-
zile Craiovei. În mijlocul soborului de
preoþi ºi diaconi s-a aflat ÎPS Irineu,
Mitropolitul Olteniei, alãturi de PS Ni-
codim, Episcopul Severinului ºi Streha-
iei, PS Emilian Loviºteanul, episcop-vi-
car al Arhiepiscopiei Râmnicului ºi Ioa-
chim Pârvulescu, stareþul mãnãstirii
Lainici. Procesiunea a fost însoþitã cu
torþe aprinse ºi muzicã militarã, adunând
în drumul ei ºi mai mulþi craioveni.

Rugãciuni ºi flori
 Un moment frumos s-a petrecut în

faþa bisericii ”Sfântul Ilie”. Preoþii de
aici i-au aºteptat pe credincioºi cu uºile
lãcaºului larg deschise, candelabrele
aprinse. Mai mulþi enorioºi care vin la
aceastã prohie i-au întâmpinat pe ierarhi
cu flori în mânã. Mulþimea a rostit într-

un glas rugãciunea „Tatãl nostru„ ºi,
apoi, procesiunea ºi-a urmat drumul mai
departe. La finalul procesiunii, racla cu
moaºtele sfinþilor a fost aºezatã spre în-
chinare într-un loc special amenajat pe
esplanada din faþa Catedralei, credin-
cioºii aºezându-se deja la rânduri, de zeci
de metri, pentru a putea sãruta sfintele
moaºte. În bisericã, s-a continuat pri-
vegherea pânã la miezul nopþii, când s-
a început Sfânta Liturghie, în aer liber.

A doua zi, de hramul Sfântului Dumi-
tru, Catedrala mitropolitanã a fost neîn-
cãpãtoare pentru credincioºii care au ve-
nit ºi din alte localitãþi pentru aceastã sãr-
bãtoare. Slujba Sfintei Liturghii a fost ofi-
ciatã de ÎPS Irineu, care le-a vorbit apoi
credincioºilor despre importanþa mãrtu-
risirii în credinþa creºtin-ortodoxã.

Prefectul judeþului a participat
la procesiune

La procesiune au participat ºi autori-
tãþi locale, alãturi de IPS Irineu aflân-

du-se ministrul secretar de stat Mihai
Fifor, prefectul de Dolj, Elena Costea,
viceprimarul Craiovei, Florentin Tudor
ºi Lucian Dindiricã, directorul Bibliote-
cii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia
Aman”. Prefectul Judeþului Dolj, Elena
Costea, a declarat, la finalul evenimen-
tului, cã a venit alãturi de miile de cre-
dincioºi pentru a se ruga pentru sãnã-
tate, liniºte ºi prosperitatea cetãþenilor
Doljului. “Am venit cu gânduri bune, cu
gânduri de pace ºi sper ca toatã lumea
sã se simtã astãzi mai liniºtitã, mai cu-
ratã ºi mai bunã. Particip la slujbe de

câte ori am ocazia în timpul sãptãmânii,
dar ºi duminica, însã nu ajung atât de
des pe cât mi-aº dori. Eu cred cã e foar-
te important sã mergem la bisericã, pen-
tru a gãsi în noi resurse sã mergem mai
departe cu sprijinul lui Dumnezeu. M-
am rugat în aceastã searã pentru fami-
lia mea, pentru mine ºi pentru toþi cetã-
þenii judeþului Dolj. Îmi doresc ca toþi
sã fie sãnãtoºi, toþi sã îºi poatã câºtiga
pâinea cea de toate zilele ºi sã ne în-
dreptãm mai des gândul cãtre Dumne-
zeu”, a spus prefectul Elena Costea.

LAURA MOÞÎRLICHE

Mii de credincioºi au participat la procesiunea religioasã, de joi seara,
din ajunul praznicului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul Cate-
dralei mitropolitane ºi a muncipiului Craiova. Oamenii au mers cu lumâ-
nãri aprinse pe strãzile din centrul oraºului, rugându-se împreunã cu preo-
þii, în fruntea cãrora s-a aflat  ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei. A doua zi,
de Sfântul Dumitru, craiovenii au venit în numãr mare pentru a participa ºi
la slujba Sfintei Liturghii ºi pentru a se închina la sfintele moaºte.

Mii de credincioºi, la procesiuneaMii de credincioºi, la procesiuneaMii de credincioºi, la procesiuneaMii de credincioºi, la procesiuneaMii de credincioºi, la procesiunea
religioasã de „Sfântul Dumitru”religioasã de „Sfântul Dumitru”religioasã de „Sfântul Dumitru”religioasã de „Sfântul Dumitru”religioasã de „Sfântul Dumitru”
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Filiala din provincia istorică Oltenia a
Institutului Cultural Român va fi la Târgu
Jiu şi nu la Craiova, aşa cum anunţase ini-
ţial conducerea ICR, sediul urmând a fi
găzduit de actuala Bibliotecă Centrală
„Tudor Arghezi” a Universităţii „Constan-

„În proiectul nostru de înfiinţa-
re a unor filiale ICR în ţară ne-am
adresat capitalelor istorice, iar dacă
ei (reprezentanţii Universităţii din
Târgu Jiu, dar şi ai primăriilor şi
consiliilor judeţene din Oltenia, care
cooperează cu ICR în cadrul noi-
lor filiale – n.r.) s-au înţeles pentru
o suprafaţă mai mare, cu atât mai
bine. Au autonomie şi se pot orga-
niza aşa cum doresc”, a declarat
Andrei Marga pentru MEDIAFAX.

Filiala ICR Oltenia îşi mută sediul
de la Craiova la Târgu Jiu

Preşedintele Gabriel Coşoveanu:
„Nu sunt dispus la navetă!”

tin Brâncuşi”. Informaţia a fost confirma-
tă pentru MEDIAFAX atât de preşedin-
tele ICR, Andrei Marga, cât şi de rectorul
Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Moi-
se Bojincă. „Nu sunt dispus la navetă, în
nici un fel de condiţii!”, a replicat preşe-

dintele desemnat al filialei, conf. univ. dr.
Gabriel Coşoveanu, actualmente profesor
la Facultatea de Litere a Universităţii din
Craiova şi preşedinte al filialei locale a
Uniunii Scriitorilor din România, luat prin
surprindere la aflarea veştii.

În ceea ce priveşte data la care
noul sediu va fi funcţional, recto-
rul Universităţii „Constantin Brân-
cuşi” din Târgu Jiu a precizat că,
deocamdată, detaliile organizatori-
ce nu au fost puse la punct. „La
momentul acesta aşteptăm să ve-
dem cum ne organizăm. Este vor-
ba despre trei-patru birouri spaţioa-
se, care pot fi folosite pentru acti-
vitatea filialei regionale a ICR”, a
spus profesorul Moise Bojinc ă.
Acesta a subliniat că nu cunoaşte
detalii cu privire la decizia de mu-
tare a noului sediu al ICR Oltenia

de la Craiova la Târgu Jiu, discu-
ţiile în acest sens fiind purtate în-
tre preşedintele Senatului univer-
sităţii, Adrian Gorun, şi conduce-
rea ICR. „Cred că la luarea acestei
decizii a prevalat partea legată de
cultură, întrucât Târgu Jiu îl are
pe Brâncuşi”, a mai spus rectorul.

La sfârşitul lunii septembrie,
conducerea ICR a anunţat că va
deschide alte patru noi filiale în ţară
– la Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara
şi Craiova –, ca parte a „efortului
de a face activitatea Ins titutului
Cultural Român cât mai accesibilă

celor interesaţi din întreaga ţară”.
Demersul urma să se concretizeze
„în cooperare cu primăriile şi con-
siliile judeţene respective” şi fieca-
re dintre filiale să fie condusă de
un director şi un director adjunct,
desemnaţi de ICR şi asistaţi de trei-
cinci referenţi. Pentru Craiova, di-
rector a fost desemnat conf. univ.
dr. Gabriel Coşoveanu, iar direc-
tor adjunct – Marinela Pârvulescu.

Contactat în urmă cu o săptă-
mână, Gabriel Coşoveanu a decla-
rat că este încă nelămurit în pri-
vinţa activităţii care urmează să se

desfăşoare la Craiova, că nu ştie
unde va fi sediul filialei şi că nu o
cunoaşte pe „adjuncta” sa. „Aştept
să fiu contactat, să mi se spună ce
am de făcut. Şi să văd dacă ce pre-
supune această funcţie se potriveş-
te cu ce gândesc şi pot eu…”, spu-
nea acesta. Ieri, Coşoveanu încă
nu fusese informat că sediul Filia-
lei ICR Oltenia s-a mutat de la Cra-
iova la Târgu Jiu. „Am fost ocu-
pat, nu ştiu… Oricum, nu sunt dis-
pus la navetă, în nici un fel de con-
diţii!”, a replicat acesta, luat prin
surprindere de veste.

Gabriel Coşoveanu

Găsiţi la Târg o multitudine de vase
ceramice, de Oboga, Vădastra ori
Corund, diverse obiecte din lemn, pie-
le şi metal, costume populare, împle-
tituri din răchită, instrumente muzi-
cale, dar şi turtă dulce, produse api-
cole, afumături şi brânzeturi de la si-
bieni. Ca „bonus” aveţi demonstraţii-
le „pe viu” ale câtorva dintre partici-
panţi ori posibilitatea de a degusta
bunătăţile. Vă însoţesc la târguieli
vremea bună şi acordurile formaţii-
lor artistice de amatori, dar şi solişti
vocali, din mai multe comune ale
Doljului, care concertează zilnic.

Târgul se află la cea de-a XXXV-
a ediţie şi este organizat, în perioada
26-28 octombrie, de Muzeul Olteniei
– Secţia de Etnografie şi Consiliul Ju-

Sub soarele blând al lui Brumărel şi patronajul Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-a deschis,
ieri, dând şi mai multă culoare Zilelor Craiovei, Târgul
Meşterilor Populari. Astfel, pentru trei zile, esplanada
Teatrului Naţional se transformă într-un spaţiu sub semnul
tradiţiei prelucrării lutului, lemnului, cânepii sau răchitei,
promovată de 165 de meşteri din peste 30 de judeţe.
Îndrăgit şi aşteptat în fiecare an, Târgul s-a bucurat de
succes încă de la deschidere, sute de craioveni venind să
facă târguieli ori numai să admire obiectele frumos meşte-
şugite. Sunt aşteptaţi şi astăzi, între orele 8.00 şi 19.00, dar
şi duminică, de la 8.00 la 17.00, în această zi urmând a fi
premiaţi cei mai iscusiţi şi dedicaţi meşteri.

deţean Dolj, în parteneriat cu Primă-
ria şi Consiliul Local Craiova şi cu
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
(CJCPCT) Dolj.

«Târgul Meşterilor Populari este o
manifestare-blazon a Muzeului Olte-
niei, poate cea mai importantă de pe
parcursul unui an. Mă bucur că am
reuşit să păstrăm tradiţia organizării lui,
încă din 1969. Ne bucurăm şi în acest
an de o prezenţă destul de mare, sunt
aici meşteri din diverse „bresle”, care
reprezintă practic toate zonele ţării», a
declarat, ieri, la deschiderea oficială a
evenimentului, managerul Muzeului Ol-
teniei, Florin Ridiche. „Pe vizitatori
îi rog, cu atenţie, cu răbdare şi cu pri-
cepere, să citească această carte care

este Târgul Meşterilor Populari. Nu
numai că e plină de învăţături, dar e
tulburător de frumoasă!”, a adăugat
şeful Secţiei de Etnografie a institu-
ţiei, Cornel Bălosu.

La eveniment au participat şi repre-
zentanţi ai autorităţilor locale şi judeţe-
ne, ca şi ai instituţiilor partenere: Lau-
renţiu Ivanovici – vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Dolj, care a ple-
dat pentru „păstrarea şi transmiterea
mai departe a tradiţiilor, pentru că ele
reprezintă adevăratele valori spirituale
şi morale ale poporului român, ale pa-
trimoniului nostru naţional”, Elena
Costea – prefectul judeţului Dolj, şi
Daniela Tarniţă – preşedinta Comi-
siei de Cultură a Consiliului Judeţean
Dolj, care au apreciat autenticitatea ob-
iectelor expuse spre vânzare şi i-au în-
demnat pe craioveni să cumpere,
„pentru că sigur le vor umple sufletele
de bucurie şi casele de frumuseţe”,
vic eprimarul Flore ntin Tudor ş i
Amelia Etegan – managerul CJCPCT
Dolj. Cu toţii le-au urat bun venit şi
succes participanţilor şi la mulţi ani
craiovenilor, de Zilele oraşului.

Duminică, în ultima zi a Târgului,
meşterii populari vor fi răsplătiţi pen-
tru talentul lor şi păstrarea valorilor artei
tradiţionale, festivitatea de premiere fi-
ind anunţată pentru ora 12.30.

Vreme numai bună de târguieli
de la meşterii populari
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Un atentat sinucigaº comis într-
o moschee din nordul Afganistanu-
lui cu ocazia rugãciunii Aid al-Adha,
sãrbãtoarea musulmanã a sacrificiu-
lui, a provocat moartea a 32 de per-
soane ºi rãnirea altor 30, ieri. Un
kamikaze s-a aruncat în aer la în-
cheierea rugãciunii în principala
moschee din oraºul Maymana.
„Sunt cel puþin 32 de morþi, 17 ci-
vili ºi 15 poliþiºti”, a declarat pentru
AFP guvernatorul provinciei, Abdul
Satar Barez, menþionând, de ase-
menea, circa 30 de rãniþi. Nume-
roºi responsabili guvernamentali
asistau la aceastã rugãciune tradiþi-
onalã în moschee, inclusiv ºeful
poliþiei provinciale, Abdul Khaliq
Aqsai, care a fost rãnit în timpul
exploziei, a precizat Barez. Atenta-

Atentat într-o moschee
din Afganistan:

cel puþin 32 de morþi

Romi evacuaþi la Paris, pentru
ca soþiaministrului de Interne

sã facã shopping liniºtitã

Ucrainenii sunt chemaþi la urne mâine, în urma
unei campanii marcate de absenþa opozantei în-
carcerate Iulia Timoºenko ºi afectatã de nere-
guli, într-un context în care Uniunea Europeanã
ºi-a exprimat îngrijorarea faþã de un regres al
democraþiei în aceastã fostã republicã sovieticã.
Acesta este primul scrutin important de la pre-
luarea de cãtre Viktor Ianukovici a preºedinþiei,
în 2010, „un test pentru angajamentele demo-
cratice ale Ucrainei”, au avertizat Înaltul Repre-
zentant UE pentru Politicã Externã, Catherine
Ashton, ºi comisarul pentru Extindere, Stefan
Füle. UE a amânat deja summitul anual cu Ucrai-
na, prevãzut iniþial la sfârºitul anului, preferând
sã aºtepte rezultatul alegerilor legislative înainte
de a lua o decizie, pe fondul unei crize cu Kievul.
Cazul fostului premier, Iulia Timoºenko, con-
damnatã în urmã cu un an la o pedeapsã cu în-
chisoarea de ºapte ani pentru abuz de putere,

Alegeri legislative cu valoare de test pentru Ucraina mâine

Cutremur de 5,3 grade
în sudul Italiei

Un cutremur cu magnitudinea
de 5,3 grade pe scara Richter s-a
produs în noapte de joi spre vineri
la Mormanno, în regiunea
Cosenza (sudul Italiei) provocând
„prãbuºiri ºi pagube” ºi evacua-
rea unui spital, a anunþat agenþia
italianã de presã Ansa. Cutremu-
rul a avut loc în jurul orei locale
1:15 (4:15, ora României). În
urma acestuia, un bãrbat în vârstã
de 84 de ani a murit de infarct, în
pofida sosirii la faþa locului a
paramedicilor. Mai mulþi localnici
din centrul Mormanno au suferit
pagube însã, conform carabinieri-
lor, vor trebui sã aºtepte câteva
ore pentru a le evalua. „Este
multã panicã, însã, din fericire, nu
sunt rãniþi”, a declarat pentru
agenþia Ansa primarul Mormanno,
Guglielmo Armentano: „În centrul
istoric sunt câteva case afectate.
Ca mãsurã de precauþie am
evacuat spitalul ºi încercãm sã
gestionãm situaþia cât mai bine”.
Manifestaþii în Siria
în prima zi a armistiþiului

Manifestaþii ostile regimului lui
Bashar al-Assad au avut loc ieri
dimineaþã în Siria, la ieºirea din
moschei, în prima zi a armistiþiului
pentru sãrbãtoarea musulmanã
Aid al-Adha iniþiat de emisarul
internaþional al ONU, Lakhdar
Brahimi, potrivit unei organizaþii
neguvernamentale ºi militanþilor.
Potrivit Observatorului sirian
pentru drepturile omului (OSDO),
manifestaþii aveau loc în Raqa, în
nord-estul þãrii, unde forþele de
securitate au lansat grenade
lacrimogene, ºi în provincia
meridionalã Deraa, în special la
Inkhel, unde trei persoane au fost
rãnite de gloanþe. Potrivit
militanþilor, manifestaþii au avut
loc, de asemenea, la Damasc ºi la
periferia sa, la Alep (nord) ºi în
regiune, la Deir Ezzor (est) ºi în
provincia nordicã Idleb, unde
persoanele reunite în satul al-
Habit au scandat la adresa
preºedintelui Assad: „Trãdãtorule,
trãdãtorule, ai distrus Siria”.
Armata a anunþat joi seara cã va
suspenda operaþiunile militare
pentru Aid al-Adha, dar cã va
rãspunde „dacã grupuri teroriste
armate vor continua sã tragã în
civili ºi în forþele guvernamentale
(...) sau sã foloseascã maºini-
capcanã ºi bombe”. Regimul
asimileazã rebelii ºi opozanþii cu
„teroriºtii”.
ªomajul din Spania a atins
un nou nivel record, de 25%

Rata ºomajului din Spania a
crescut în trimestrul al treilea la un
nou nivel record, de 25,02%, au
anunþat, ieri, autoritãþile de la
Madrid, întrucât recesiunea
puternicã ºi reformele care au fãcut
mai uºoarã concedierea au condus
la creºterea numãrului de persoane
fãrã loc de muncã. Nivelul ºomaju-
lui s-a situat uºor sub estimãrile
analiºtilor, de 25,1%. În trimestrul
al doilea, ºomajul a fost de 24,6%,
potrivit CNBC. Datele anunþate
ieri sunt separate de cele lunare
ale Eurostat. Potrivit biroului de
statisticã al Comisiei Europene,
nivelul ºomajului s-a situat la
25,1% în august. Numãrul de
persoane fãrã loc de muncã a urcat
cu 85.000 în trimestrul al treilea, la
5,78 milioane. Criza locurilor de
muncã din Spania rivalizeazã cu
cea din Grecia, ambele þãri având
o ratã a ºomajului uºor peste 25%.

Alegerile americane: Obama a votat,
Romney vrea sã întruchipeze schimbarea

tul nu a fost revendicat imediat, dar
insurgenþii talibani desfãºoarã pe-
riodic astfel de acþiuni în Afganis-
tan. Acest atentat are loc dupã ce la
începutul sãptãmânii au avut loc
confruntãri sângeroase în aceastã
provincie, altãdatã paºnicã, între
forþele de securitate afgane ºi tali-
bani. Oficialii afgani au afirmat cã
au ucis 25 de talibani, între care
mollahul Yaar Mohammad, un co-
mandant considerat „guvernatorul
fantomã” al Faryab, în cadrul lup-
telor dintr-o piaþã localã. Insurgen-
þii dispun de „guvernatori fantomã”
în proviciile þãrii, al cãror scop este
sã creeze o autoritate paralelã pen-
tru puterea civilã afganã, percepând
impozite ºi impunând o formã radi-
calã a legii islamice.

Ministrul francez de Interne,
Manuel Valls, a fost acuzat cã a
ordonat poliþiei sã intervinã pen-
tru a îndepãrta vagabonzi ºi romi
din cartierul în care locuieºte la
Paris, „pentru ca soþia sa sã poa-
tã face shopping liniºtitã”. Valls,
în vârstã de 50 de ani, pare sã le
fi spus poliþiºtilor sã dea dovadã
de „zero toleranþã” ºi sã evacueze
persoane fãrã adãpost din cartie-
rul ºic în care se aflã Place de la
Bastille, unde locuieºte, relateazã
„Daily Mail” în ediþia online. Po-
trivit revistei sãptãmânale satirice
„Le Canard Enchaîné”, ministrul
a ordonat „sã se facã curãþenie”
la solicitarea soþiei sale, Anne Gra-
voin, dupã ce aceasta s-a plâns
cã a fost acostatã de o persoanã
în stare de ebrietate în timp ce
mergea la cumpãrãturi la un su-

permarket. Poliþiºti au fost staþio-
naþi în exteriorul unui magazin
Franprix, potrivit revistei france-
ze, care citeazã membri din con-
ducerea magazinului potrivit cã-
rora ofiþerii au fost mobilizaþi în
urmã cu douã sãptãmâni. Valls a
negat, joi, „categoric” cã se aflã
în spatele operaþiunilor, subliniind
pentru o publicaþie britanicã fap-
tul cã aceste acuzaþii sunt „nefon-
date”. Poliþia din Paris a declarat,
pe de altã parte, cã aceastã abor-
dare „energicã” reprezintã un rãs-
puns la plângeri ale unor politicieni
de dreapta ºi petiþii ale unor locui-
tori depuse în ultimele trei luni.
Însã poliþiºti locali au declarat cã
acþiunea are loc „deoarece doam-
na Valls a fost foarte ºocatã de
femei care cerºesc cu copii. A fost
o reacþie umanitarã”.

Campania electoralã premergãtoa-
re alegerilor prezidenþiale în SUA con-
tinuã cu febrilitate ºi adunãrile elec-
torale, atât în câmpul democrat, cât
ºi în cel republican, se înmulþesc.
Joi dimineaþã, preºedintele în exer-
ciþiu, Barack Obama, s-a adresat, în
faþa a 8.500 de simpatizanþi, la Tam-
pa, în Florida, cu o voce aproape
rãguºitã, dupã o zi încãrcatã ºi o
noapte albã. Câteva ore mai târziu,
el s-a aflat la Richmond, în Virginia,
unde a vorbit în faþa a 15.000 de
suporteri. De la începutul sãptãmâ-
nii, Obama insistã pe problema „în-

reprezintã unul dintre principalele subiecte ale
crizei dintre Kiev ºi Bruxelles, care apreciazã cã
aceastã condamnare este motivatã politic. Pre-
ºedintele Viktor Ianukovici, care ignorã criticile
Occidentului faþã de cazul Timoºenko, oferã
asigurãri cã alegerile se vor desfãºura fãrã impe-
dimente. „Avem tot interesul ca aceste alegeri sã
fie corecte, transparente ºi democratice”, a de-
clarat el. Printre candidaþii la scrutinul de mâi-
ne se aflã ºi cele mai cunoscute douã vedete
ale sportului ucrainean în strãinãtate, boxerul
Vitali Kliciko ºi fotbalistul Andrei ªevcenko, care
au ambiþia de a schimba politica acestei foste
republici sovietice. Campion mondial WBC la
categoria grea ºi opozant al regimului, Vitali Kli-
ciko, în vârstã de 41 de ani, a fãcut senzaþie în
plinã campanie atunci când partidul sãu, Udar
(„loviturã” în ucraineanã), a apãrut pe locul doi
în sondaje, cu 16-17% din intenþiile de vot, de-

vansând principala alianþã a opoziþiei. Andrei ªev-
cenko, în vârstã de 36 de ani, fotbalist remarca-
bil, care a marcat aproape 300 de goluri în 18 ani
de carierã la cluburi prestigioase, precum Dina-
mo Kiev, AC Milan (Italia) ºi Chelsea (Anglia),
s-a înscris în partidul „Înainte Ucraina” dupã ce
s-a retras din sport.

crederii” pe care americanii trebuie
sã o acorde liderilor lor, susþinând
cã Mitt Romney ascunde un pro-
gram ultraconservator, sub o expri-
mare moderatã. Acelaºi mesaj l-a
reluat în trei reuniuni electorale, mier-
curi, ºi în mai multe întâlniri cu jur-
naliºtii, inclusiv în cursul emisiuni-
lor televizate. Într-o broºurã de cam-
panie lansatã marþi, Obama a enun-
þat promisiunile sale pentru un al
doilea mandat. El a dezvãluit ceea ce
ar putea constitui primele mãsuri: o
mare reformã privind imigraþia ºi un
acord cu republicanii asupra planu-

lui de reducere a deficitului public.
Economia rãmmâne tema majorã a
acestor alegeri prezidenþiale, iar cu-
cerirea electoratului latin, care repre-
zintã 16% din populaþie, este cru-
cialã pentru democraþi. „Una dintre
principalele raþiuni pentru care vreau
sã obþin un al doilea mandat este pen-
tru cã Partidul Republican ºi candi-
datul republican nu þin seama de gru-
pul demografic latin, de creºterea ra-
pidã a acestuia în þarã”. De partea
cealaltã, Mitt Romney considerã
Ohio statul cel mai important al ale-
gerilor prezidenþiale, alãturându-l ora-

ºelor Cincinati, Worthington ºi
Defiance. Fostul guvernator
de Massachusetts a reiterat
faptul cã preºedintele în exer-
ciþiu simbolizeazã „status-
quo” în domeniile datoriei, sã-
nãtãþii ºi reducerii bugetelor
militare. „Preºedintele propu-
ne aceleaºi vechi rãspunsuri,
el vrea un alt plan de stimula-
re, el vrea mai mulþi funcþio-
nari ºi sã creascã impozitele.
Dacã vreþi adevãrul, atunci
votaþi schimbarea la 6 noiem-
brie a.c.” a spus Romney în
Cincinati. În sondajele de opi-
nie, Romney se plaseazã cu
puþin în faþa lui Obama în in-

tenþiile de vot naþionale. Sondajele
efectuate în zece state cheie, care
vor decide aceste alegeri, dau de-
mocraþii fie la egalitate, fie în faþa
republicanilor. Potrivit mediei son-
dajelor locale, compatibilizate de site-
ul Real Clear Politics, preºedintele în
exerciþiu posedã un avand de cel
puþin douã puncte în Nevada, Iowa,
Wisconsin, Michigan ºi Pensylvania.
Este egalitate cu Romney în Virginia,
în timp ce republicanul ar putea câº-
tiga în Carolina de Nord, Colorado ºi
Florida. Reamintim cã pentru a câºti-
ga alegerile, un candidat trebuie sã cu-
leagã 270 de mari electori, motiv pen-
tru care statul Ohio este considerat
cheia în alegerile prezidenþiale din acest
an. De altfel, deºi Barack Obama con-
duce în acest stat (49% la 44%), ºi
60% din electorii care deja au votat
au fãcut-o pentru Obama, faþã de
30% pentru Romney, staff-ul aces-
tuia din urmã estimeazã cã încã n-a
fost mobilizat electoratul republican.
„Dacã vom câºtiga alegãtorii indepen-
denþi asta înseamnã 15 procente în
Ohio ºi atunci Romney va fi preºe-
dinte. Puteþi sã scrieþi asta” afirmã un
comunicat. Republicanii insistã la ma-
ximum: „noi trebuie sã câºtigãm Ohio
ºi când o vom face vom recupera
Casa Albã”.
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Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, organizeazã concurs
(examen) la sediul instituþiei din Craiova, str.
Nicolae Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în data de
10.12.2012, ora 10.00 proba scrisã,  ºi în data
de 12.12.2012, ora 14.00, interviul, pentru
ocuparea unui post temporar vacant de asis-
tent medical (contract individual de muncã
încheiat pe perioadã determinatã). Dosarele
de concurs se primesc pânã la data de
9.11.2012, ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare – camera 3. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul instituþiei – camera
3 sau la telefon: 0251/407.009.
PFA Ing. Diaconu Emil executã reevaluãri
imobiliare în vederea stabilirii impozitelor fis-
cale. Telefon: 0723/139.921.
SC SOLARIA GREEN ENERGY SRL anunþã
elaborarea primei versiuni a planului urbanis-
tic zonal referitor la zona agro-industrialã pen-
tru centralã fotovoltaicã de producere a ener-
giei electrice, judeþul Dolj, comuna Urzicuþa,
T3, P502 ºi P508 ºi declanºarea etapei de în-
cadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul ARPM Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, judeþul Dolj ºi sediul titularului:
Craiova, strada Fraþii Goleºti, nr. 20. Comen-
tariile º sugestiile se vor transmite în scris la
sediul ARPM Craiova în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la data prezentului anunþ.
SC SUN ENERGHES SRL anunþã elabora-
rea primei versiuni a planului urbanistic zo-
nal referitor la zona agro-industrialã pentru
centralã fotovoltaicã de producere a ener-
giei electrice, judeþul Dolj, comuna Urzicuþa,
T17, P37 ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se poate rea-
liza la sediul ARPM Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, Craiova, judeþul Dolj ºi sediul titularu-
lui: Craiova, strada Fraþii Goleºti, nr. 20. Co-
mentariile º sugestiile se vor transmite în scris
la sediul ARPM Craiova în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunþ.

Anunþul tãu!

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã Rodica –
soþie, Toni – fiu, fetele ºi
nepoþii ureazã soþului,
respectiv tatãlui ºi buni-
cului GELU DAHA „La
Mulþi Ani”, sãnãtate ºi
bucurii în viaþã.
Cu ocazia aniversãrii zilei
de naºtere familia Costel
Bazãverde  ureazã dom-
nului GELU DAHA din Ver-
bicioara multã sãnãtate,
împliniri ºi tradiþionalul
„La Mulþi Ani!”

Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsoni-
erã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului
de Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin zona
liceului Chimie. Telefon:
0767/271.705; 0745/
574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.

Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine. Te-
lefon: 0741/252.102, dupã
ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a –vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 came-
re, etaj 1 /4, strada Mihail
Strajan – Dezrobirii,
57.000 euro, negociabil.
Telefon: 0722/376.759.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, etaj
I, lângã stadionul Tinere-
tului, 65.000 euro. Tele-
fon: 0733/946.776; 0351/
809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.

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

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.

S.C. angajeazã sudori
autogen autorizaþi. Tele-
fon: 0251/410.545; 0723/
063.208.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de lux
cu centralã proprie, ultra-
central, oraº Balº – Olt,
preþ la vedere, negocia-
bil. Telefon: 0746/292.721.
VÂND garsonierã, Craiovi-
þa Nouã, suprafaþã 23 mp,
balcon. Tel. 0740/822.827;
0744/963.559.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã conf. 1. Te-
lefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) con-
fort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior, preþ
negociabil, 60.000 lei. Tele-
fon: 0743/120.446; 0770/
556.335.
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Vând apartament 3 came-
re Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere decoman-
date, 77 mp, 50.000 euro,
negociabil. Telefon: 0764/
658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Te-
lefon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, te-
ren 400 mp, 2 ieºiri, vad co-
mercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.

Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi –
Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºt plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Particular, vând teren in-
travilan 3000mp comuna
Redea, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Telefon
0743/068.317.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Telefon:
0746/495.167.

Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren (2600 mp) pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus la 500 m de lacul
Tanchiºtilor, preþ negociabil.
Telefon: 0351/170.504.
PARTICULAR, vând teren
loc de casã, cartier Bordei,
parcelat. Preþ; 40 E/mp. Te-
lefon: 0722/960.100.
Vând teren intravilan 24.000
mp, ªimnicu de Sus, 7 euro/
mp, negociabil. Telefon:
0721/530.150.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar
Ø 40, H = 15 m ºi 0,38 ha
livadã meri pe rod în Satu
Meien, comuna Popeºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E. Te-
lefon: 0762/109.595.

Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt ara-
bil în comuna Amãrãºtii de
Jos, Dolj. Telefon: 0351/
422.201.
În atenþia agenþiilor imobilia-
re. Vând teren intravilan Cra-
iova 12.500 mp împrejmuit
cu gard beton plus 500 mp
construcþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intra-
vilan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Tele-
fon: 0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.

Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere
13 ml, în oraº, toate utilitãþi-
le, zonã bunã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat 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, nego-
ciabil. Telefon: 0767/
116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþio-
nare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
VÂND Tractor U650 (Mare)
+ plug, disc si remorcã. Per-
fectã stare de funcþionare.
Tel: 0727/613.886, 0754/
033.134.
Vând urgent tractor univer-
sal U445, preþ convenabil.
Telefon: 0746/883.199.

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã de tã-
iat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15.000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 newtoni, 5.000
lei neg. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, haine
din piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând aragaz 4 ochiuri, sta-
re foarte bunã, an fabricaþie
2008, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/805.022.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 –
60 lei; covor persan 3/2 gre-
na – 50 lei. Telefon: 0761/
355.869.

Ne sunt sufletele împietrite de durere
la aflarea veºtii dispariþiei premature ºi
nedrepte a celui care ne-a fost prieten
ºi coleg, consilierul local BELU CORNEL.
L-am cunoscut, l-am iubit ºi apreciat,
l-am admirat. Va rãmâne veºnic în amin-
tirea noastrã. Suntem alãturi de familia
îndoliatã. Sincere condoleanþe. Primãria
ºi Consiliul Local Almãj.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266

Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365

Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru
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 ca-
lorifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calo-
rifere de fontã folosite. Te-
lefon: 0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tine-
ret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – cimiti-
rul Ungureni aproape de
administraþie. Telefon:
0351/459.605; 0733/
696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.

Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare 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 vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þi-
nutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muº-
cate 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 cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.

Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimiti-
rul Sineasca, la poartã, nego-
ciabil. Telefon: 0754/463.089.
Vând butoi plastic pentru var-
zã 120 kg, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

CASÃ de închiriat, B-dul.1
Mai, mobilat recent. Telefon:
0758/554.579.
Închiriez spaþiu comercial Cra-
iova zona Piaþa “Chiriac”, 70
mp. Telefon: 0734/944.904.
INCHIRIEZ apartament deco-
mandat, zona George Enes-
cu, 2 camere. Telefon: 0745/
421.562, 0748/969.838.
Închiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Brazda lui
Novac. Telefon: 0736/
028.499; 0722/665.272.
Închiriez apartament 3 came-
re  luxos Petre Ispitescu, 250
euro. Telefon: 0761/192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Telefon:
0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung apartament
ultracentral, 4 camere, 2
bãi, mobilat, centralã ter-
micã, tot confortul, preþ
negociabil. Rog seriozita-
te! Telefon: 0720/001.909.

Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Te-
lefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, stra-
da Bucovãþ – Craiova. Tele-
fon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Tele-
fon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utilitã-
þile. Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la
stradã. Telefon: 0251/
410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.
Caut 2 bãieþi pentru închirie-
re apartament. Telefon:
0764/216.705.

Închiriez (vând) garsonierã
Brazdã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0770/973.836; 0770/
223.865.
Spaþiu de închiriat pentru bi-
rouri, 50 mp, central, la stra-
dã, la curte. Telefon: 0251/
410.137.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate uti-
litãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

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

COMEMORÃRI
Mioara – soþie ºi nepotul
anunþã comemorarea a 40
zile de la trecerea în ne-
fiinþã a soþului DUMITRU
(MARIUS) PARASCHIVESCU
în cimitirul Ungureni la
ora 11.00.
George, Relu ºi Costel
reamintesc trecerea a 6
sãptãmâni de când priete-
nul nostru, poetul MARIUS
PARASCHIVESCU ne-a
pãrãsit. Îi vom pãstra o
veºnicã amitire.
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

Aºa cum era de aºteptat, în condiþiile
în care norvegienii de la Molde au lãsat
acasã toþi titularii de drept, menajaþi de
Ole Gunnar Solskjaer în perspectiva „fi-
nalei” pentru titlu cu Rosenborg, Steaua
n-a avut nici un fel de probleme, joi sea-
rã, în a-ºi asigura toate cele trei puncte
(2-0), fapt ce i-a permis, ajutatã ºi de
remiza albã dintre Stuttgart ºi Copenha-
ga, sã ia o opþiune ºi mai importantã în
ceea ce priveºte accederea în „16”-imile
de finalã ale competiþiei.

În faþa a 45.000 de fani prezenþi pe
Arena Naþionalã, roº-albaºtrii au intrat
furtunos în meci, Latovlevici luând la þintã
încheietura barelor în chiar minutul 3.
Ulterior, Rocha (6), Chipciu (15) ºi Szu-
kala (27) au irosit ºi ei alte mari oportu-
nitãþi, înainte ca fostul „pandur” Vlad
Chiricheº (30) sã izbuteascã o adevãratã
capodoperã. A fost o acþiune prelungitã a
Stelei, la finele cãreia stoperul de 22 de
ani, profitând de o minge deviatã de apã-
rarea norvegianã, l-a executat, în fine, pe
Soderberg, cu o „foarfecã” de manual.
Odatã descãtuºaþi, elevii lui Reghecampf
au fãcut instananeu 2-0, Rusescu (32)
deturnând în poartã o centrare ºutatã a
lui Latovlevici. Apoi, mai nimic notabil
pânã la pauzã.

Repriza a doua s-a derulat dupã ace-
laºi scenariu, însã ceva mai relaxat. Chiar
ºi aºa, Steaua se putea desprinde ºi mai
tare, dar Tãnase (penalty ratat min. 58)
ºi rezerva Mihai Costea nu l-am mai pu-
tut învinge pe goalkeeper-ul suedez al

ªi mai aproape de primãvarã!

Steaua, victorie la pasSteaua, victorie la pasSteaua, victorie la pasSteaua, victorie la pasSteaua, victorie la pas
cu rezervele lui  Moldecu rezervele lui  Moldecu rezervele lui  Moldecu rezervele lui  Moldecu rezervele lui  Molde

Chiricheº a oferit reuºita serii în Europa, deschizând scorul cu o super-execuþie, din foarfecã

Clasament

1. Steaua 3 5-2 7p

2. FC Copenhaga 3 2-2 4

3. Molde 3 3-4 3

4. Stuttgart 3 2-4 2

Etapa viitoare (8 noiembrie): Molde
– Steaua, FC Copenhaga – VfB Stuttgart.

PREMIER LEAGUE – ETAPA A IX-A

Sâmbãtã
Aston Villa – Norwich 14:45, DS 2
Arsenal – Queens PR 17:00, DS 2
Reading – Fulham 17:00
Stoke – Sunderland 17:00
Wigan – West Ham 17:00
Man. City – Swansea 19:30, DS 3
Duminicã
Everton – Liverpool 15:30, DS 2
Newcastle – West Brom 17:00, DS 3
Southampton – Tottenham 17:00
Chelsea – Man. United 18:00, DS 2
Clasament: 1. Chelsea 22p, 2. Man. United 18p, 3.
Man. City 18p, 4. Everton 15p, 5. Tottenham 14p...16.
Wigan 5p, 17. Aston Villa 5p, 18. Southampton 4p,
19. Reading 3p (7j), 20. Queens PR 3p.

BUNDESLIGA – ETAPA A IX-A

Sâmbãtã
Schalke – Nurnberg 16:30
Freiburg – Dortmund 16:30, Eur 2
Mainz – Hoffenheim 16:30
Furth – Werder 16:30
Dusseldorf – Wolfsburg 16:30
Duminicã
Stuttgart – Frankfurt 16:30, Eur 2
Bayern – Leverkusen 18:30, Eur 2
Hannover – M’gladbach 18:30
Asearã: Augsburg – Hamburg.
Clasament: 1. Bayern 24p, 2. Frankfurt 19p, 3.
Schalke 17p, 4. Dortmund 12p, 5. Leverkusen
12p...14. Hoffenheim 8p, 15. Nurnberg 8p, 16. Aug-
sburg 6p, 17. Furth 5p, 18. Wolfsburg 5p.

PRIMERA DIVISON – ETAPA A IX-A

Sâmbãtã
Espanyol – Malaga 17:00, DS 3
Betis – Valencia 19:00, DS 2
Celta – Deportivo 21:00
Rayo – Barcelona 23:00, DS 2
Duminicã
Zaragoza – Sevilla 13:00, DS 2
Levante – Granada 17:00
Bilbao – Getafe 18:50
Atl. Madrid – Osasuna 20:45, DS 3
Mallorca – Real Madrid 22:30, DS 3
Luni
Valladolid – Sociedad 22:30, DS 3
Clasament: 1. Barcelona 22p, 2. Atletico 22p, 3.
Malaga 17p, 4. Real Madrid 14p, 5. Sevilla 13p...16.
Granada 8p, 17. Bilbao 8p,  18. Deportivo 6p, 19.
Espanyol 5p, 20. Osasuna 5p.

LIGUE 1 – ETAPA A X-A

Sâmbãtã
Lille – Valenciennes 18:00
Nancy – Paris SG 21:00, DS 2
Sochaux – Evian TG 21:00
Montpellier – Nice 21:00
Reims – Troyes 21:00
Toulouse – Brest 21:00
Duminicã
Lorient – Ajaccio 15:00, DS 3
Bastia – Bordeaux 18:00
Marseille – Lyon 22:00, DS 2
Asearã: St’Etienne – Rennes.
Clasament: 1. Paris SG 19p, 2. Marseille 19p, 3.
Lyon 18p, 4. Toulouse 16p, 5. Valenciennes 15p...16.
Montpellier 8p, 17. Evian TG 8p, 18. Sochaux 7p,
19. Troyes 5p, 20. Nancy 5p.

SERIE A – ETAPA A IX-A

Sâmbãtã
Siena – Palermo 19:00
Milan – Genoa 21:45, DS 3
Duminicã
Catania – Juventus 13:30, DS 1
Bologna – Inter 16:00, DS 1
Fiorentina – Lazio 16:00
Pescara – Atalanta 16:00
Sampdoria – Cagliari 16:00
Torino – Parma 16.00
Napoli – Chievo 21:45
Roma – Udinese 21:45
Clasament: 1. Juventus 22p, 2. Napoli 19p, 3. Lazio
18p, 4. Inter 18p, 5. Roma 14p...16. Bologna 7p, 17.
Chievo 7p, 18. Pescara 7p, 19. Palermo 6p, 20. Sie-
na 2p (penalizatã cu 6p).
*DS – Digi Sport
*Eur– Eurosport

campioanei Norvegiei.
Tehnicianul bucureºtenilor, Laurenþiu

Reghecampf, a utilizat jucãtorii: Tãtã-
ruºanu – Georgievski, Szukala, Chiricheº,
Latovlevici – Pintilii (Bãlan 64), Bourcea-
nu – Chipciu, Rusescu (Popa 46), Tãna-
se – Rocha (M. Costea 55).

Încã douã poziþii recuperate!
România, cel mai important salt

în clasamentul coeficienþilor
Succesul Stelei cu Molde ºi remiza

CFR-ului de pe terenul celor de la Gala-
tasaray au propulsat România pânã pe
locul 18 (cu 4,6 puncte), cu douã pozi-
þii mai sus în clasament faþã de runda
trecutã. ªi cu patru faþã de locul ocupat
la startul campaniei, ceea ce reprezintã
cea mai importantã creºtere a unei þãri
în aceastã ierarhie. Doar Slovenia ºi
Azerbaidjan se mai pot mândri cu o ase-
menea performanþã însã cele douã þãri
au avut nevoie de mult mai puþine punc-
te pentru a realiza acest salt (3,25, res-
pectiv 2,5p).

Revenind la rezultatele din aceastã sãp-

tâmânã, cele trei puncte “europene” ob-
þinute de Steaua ºi CFR (se scordã douã
puncte la victorie ºi unul la egal) se tra-
duc printr-un plus de 0,6 puncte la coe-
ficientul de þarã (punctele se împart la
cinci – numãrul de echipe aliniate de Ro-
mânia la începutul cupelor europene).

Astfel, cu un total de 20,824 puncte
(se iau în calcul ultimele 5 sezoane), Ro-
mânia a depãºit deja Belarus ºi Polonia în
clasament ºi trebuie sã mai urce trei lo-
curi pentru a avea douã reprezentate în
preliminariile “Champions League”, în
sezonul 2014-2015.

Numai cã va fi aproape imposibil! Pen-
tru a ajunge pe locul 15, România mai
are nevoie de minimum 4 puncte în cla-
samentul coeficienþilor (CFR ºi Steaua
trebuie sã obþinã astfel cel puþin 20 de
puncte – traduse în 30 pe teren). Chiar ºi
aºa ar fi însã extrem de greu, deoarece
þãrile din faþa noastrã, Israel, Elveþia ºi
Austria, mai au reprezentante în compe-
tiþiile europene, iar orice punct strâns de
echipele din þãrile respective schimbã
calculele ºi îngreuneazã ºi mai tare misi-
unea CFR-ului ºi a Stelei.

GRUPA A: Liverpool – Anji 1-0 (0-0),
Young Boys – Udinese 3-1 (1-0). Clasament:

1. Liverpool 6p, 2. Anji 4p, 3. Udinese 4p, 4.

Young Boys 3p.

GRUPA B: Atl. Madrid – Academica 2-1

(0-0), Hapoel T.A – Plzen 1-2 (1-1). Clasa-

ment: 1. Atl. Madrid 9p, 2. Plzen 6p, 3. Aca-
demica 1p, 4. Hapoel T.A. 1p.

GRUPA C: AEL Limassol – Fenerbahce
0-1 (0-0), M’gladbach – Marseille 2-0 (1-0).
Clasament: 1. Fenerbahce 7p, 2. Marseille
4p, 3. M’gladbach 4p, 4. AEL Limassol 1p.

GRUPA D: Newcastle – FC Bruges 1-0

(0-0), Maritimo – Bordeaux 1-1 (1-1). Clasa-

ment: 1. Newcastle 7p, 2. Bordeaux 4p, 3.

FC Bruges 3p, 4. Maritimo 2p.

GRUPA F: Dnepr – Napoli 3-1 (2-0), Ein-
dhoven – AIK Stockholm 1-1 (0-0). Clasa-

ment: 1. Dnepr 9p, 2. Eindhoven 4p, 3. Na-
poli 3p, 4. AIK Stockholm 1p.

Rezultatele complete înregistrate joi seara:
GRUPA G: Genk – Sporting L. 2-1 (1-1),

Videoton – Basel 2-1 (2-0). Clasament: 1.

Genk 7p, 2. Videoton 6p, 3. Basel 2p, 4. Spor-
ting L. 1p.

GRUPA H: Inter Milano – Partizan 1-0 (0-
0), Rubin Kazan – Neftci Baku 1-0 (1-0). Cla-

sament: 1. Inter Milano 7p, 2. Rubin Kazan
7p, 3. Neftci Baku 1p, 4. Partizan 1p.

GRUPA I: Lyon – Bilbao 2-1 (0-0), Sparta
Praga – Hapoel Shmona 3-1 (3-0). Clasa-

ment: 1. Lyon 9p, 2. Sparta Praga 6p, 3. Ha-
poel Shmona 1p, 4. Bilbao 1p.

GRUPA J: Panathinaikos – Lazio 1-1 (0-
1), Maribor – Tottenham 1-1 (1-0). Clasa-

ment: 1. Lazio 5p, 2. Maribor 4p, 3. Totten-
ham 3p, 4. Panathinaikos 2p.

GRUPA K: Rapid Viena – Leverkusen 0-

4 (0-1), Rosenborg – Metalist Harkov 1-2

(0-0). Clasament: 1. Leverkusen 7p, 2. Me-
talist Harkov 7p, 3. Rosenborg 3p, 4. Rapid
Viena  0p.

GRUPA L: Helsingborg – Hannover 1-2

(0-1), Levante – Twente 3-0 (0-0). Clasa-

ment: 1. Hannover 7p, 2. Levante 6p, 3.

Twente 2p, 4. Helsingborg 1p.

Etapa urmãtoare (8 noiembrie) va progra-
ma returul acestor jocuri.

Din fiecare grupã se calificã primele
douã clasate.

Grupa E: Steaua – Molde 2-0, VfB Stuttgart – FC Copenhaga 0-0

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA A III-A
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Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

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

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

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

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

2005

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XII- A

Steaua 12 9 2 1 24-10 29
Pandurii 12 8 2 2 22-14 26
Vaslui 12 6 4 2 21-12 22
Astra 12 6 3 3 26-17 21
Dinamo 12 6 3 3 21-14 21
Petrolul 12 5 4 3 21-14 19
FC Braşov 12 5 4 3 18-15 19
Rapid 12 5 3 4 15-14 18
Concordia 12 5 3 4 13-16 18
CFR Cluj 12 4 4 4 21-16 16
Viitorul 12 3 5 4 14-13 14
„U” Cluj 12 4 2 6 14-22 14
Ceahlăul 12 4 2 6 14-24 14
Mediaş 12 3 4 5 13-20 13
Oţelul 12 2 6 4 13-15 12
Bistriţa 12 2 3 7 10-23   9
Poli Iaşi 12 1 2 9   8-20   5
Severin 12 0 4 8   7-16   4

LIGA I – ETAPA A XIII-A

Meciurile „U” Cluj – Oţelul, FC Braşov – Petrolul, Astra Giurgiu –
CSMS Iaşi s-au jucat aseară.

Sâmbătă
CS Turnu Severin – CFR Cluj – ora 19.00 (Digisport 1)
Concordia Chiajna – Rapid – ora 20.00 (Dolcesport 1)
Ceahlăul – Dinamo – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Gaz Metan Mediaş – FC Vaslui – ora 19.00 (Digisport 1)
Steaua – Gloria Bistriţa – ora 21.30 (Digisport 1)

Luni
Viitorul Constanţa – Pandurii – ora 21.30 (Digisport 1)

Oltchim, pe tărâmul lui Vestergaard

Liga a II-a,
etapa a 10-a

Seria I, astăzi, ora 11: CS Otopeni
– Sportul Studenţesc, Delta Tulcea -
Săgeata Năvodari (Dolcesport 2),
Rapid CFR Suceava – Unirea Slobo-
zia, Dunărea Galaţi – Chindia Târgo-
vişte, Farul Cons tanţa – ACS Buf-
tea. Clasament: 1. Sportul 21p, 2. Delta
Tulcea 15p, 3. FC Botoşani 15p.

Seria a II-a: FC Maramureş – Voin-
ţa Sibiu (astăzi, ora 11), Unirea Alba
Iulia – Luceafărul Oradea (astăzi, ora
13, Dolcesport 2), Corona Braşov –
Damila Măciuca (dumin ică, o ra
11.30), Poli Timişoara – FC Argeş
(lun i, ora 15), CS Mioveni –  CSM
Râmnicu Vâlcea (luni, ora 17, Digis-
port 3), UTA Arad –  FCM Târgu
Mureş (luni, ora 19, Digisport 1). Cla-
sament : 1. Corona Braş ov 20p, 2.
Damila Măciuca 17p, 3. Poli Timişoa-
ra 16p, 4. FCM Târgu Mureş 16p.

Clasament
1. FC Podari 12 10 0 2 41-12 30
2. Dunărea Calafat 12 9 2 1 46-11 29
3. Prometeu Craiova 12 9 0 3 44-11 27
4. CS Işalniţa 13 8 2 3 34-20 26
5. CSO Filiaşi 12 7 1 4 19-16 22
6. Progresul Segarcea 12 6 1 5 28-27 19
7. CSJ Ştiinţa 12 5 3 4 19-20 18
8. Avântul Pieleşti 13 5 1 7 28-29 16
9. Amarad. Melineşti 12 5 1 6 27-39 16
10. Viitorul Cârcea 12 3 3 6 15-23 12
11. FC Leamna 12 4 0 8 22-32 12
12. Şc. de Fotbal GP 12 2 5 5 26-35 11
13. Recolta Ostroveni 12 2 4 6 17-41 10
14. Dinamyk Craiova 12 3 0 9 22-44   9
15. Energia Craiova 12 1 1 10 11-39   4

Liga a IV-a Dolj, etapa
a 14-a, astăzi, ora 12:

Avântul Pieleşti – Amaradia Meli-
neşti, Şcoala de Fotbal GP – Energia
Craiova, CSO Filiaşi – FC Podari,
Dynamik Craiova – Dunărea Calafat,
Prometeu Craiova – Recolta Ostro-
veni, Progresul Segarcea – Viitorul
Cârcea, FC Leamna – CSJ Ştiinţa U
Craiova. CS Işalniţa stă.

Liga a III-a, seria a IV-a

CS Apă încearcă şi prima victorie
După ce a izbutit să obţină primul punct în Liga a

III-a, seria a patra, formaţia craioveană CS Apă în-
cearcă astăzi să şi câştige un meci, întâlnind pe te-
ren propriu, pe „Extensiv”, echipa Muncitorul Reşi-
ţa, aflată pe locul 6 în clasament, cu 8 puncte. Me-

ciul care încheie etapa a noua, ale cărei partide s-au
disputat ieri, va începe la ora 15 şi va fi arbitrat de
Vasile Pop din Piteşti, ajutat de Florin Potora şi Vir-
gil Damian, ambii din Aiud, observatori fiind Gri-
gore Macavei din Deva şi Ion Anghel din Bucureşti.

Randers – Vâlcea şi Jolidon Cluj – Podravka în Liga Campionilor

Lider în grupa A a Ligii Campioni-
lor după două etape, cu patru punc-
te ş i un golaveraj teribil, de plus 24
de goluri, Oltchim întâlneşte astăzi,
de la ora 16 (în direct la Digisport  1),
în cel mai greu meci din această fază,
formaţia daneză Randers. Aceasta se
află pe locu l 2 cu 2 puncte, la fel ca
Hypo Viena, pe 3, Buxtehuder ocu-
pând ultima poziţie , cu 0 puncte. An-
trenorul danez al Oltchimului, Jacob
Vestergaard, se întoarce
acasă ş i va întâlni o fostă
rivală din campionatul in-
tern, el pregătind ani buni
pe Viborg.  „Randers  are
handbaliste valo roas e,
Aquilar şi Tervel sunt nu-
mai două exemple. Pentru
prima dată în acest  sezon
vom juca în faţa unei for-
maţii cu o apărare agresi-
vă, avansată şi care se
bazează foarte mult pe
contraatac. Am trei p la-
nuri de bătaie şi pen tru
acest  meci, ca pentru  ori-
ce joc. Ne dorim primul
loc, poziţie care ne poate
face viaţa mai uşoară în
grupele principale. Ştiu că echipele
româneşti s e tem de cele nordice, fi-
indcă acestea au o  armă letală, con-
traatacul” a spus Vestergaard, care
pentru acest joc nu va beneficia de
aportul extremei Ramona Maier Far-
cău, care es te răcită. În locul ei, da-
nezul s-a gândit să o utilizeze pe bra-
zilianca Barbosa. Pivotul Oana Ma-
nea îndeamnă la prudenţă: „Multă
lume vorbeşte deja de grupele prin-
cipale, dar acest obiectiv încă nu e
realizat. Mergem să batem Randers,

dar cred că vârful de formă îl vom
at inge undeva în luna februarie a
anulu i viitor”. Extrema Ada Nechita
spune că a a „citit-o” deja pe Ran-
ders: „Jocul lor s e învârte în  jurul
unei apărări avans ate, dar vom aler-
ga mult  şi ne vom descurca. Ran-
ders are o echipă tânără, cu hand-
baliste rapide”. „Cred că va fi primul
meci cu adevărat important, mai ales
că jucăm în deplasare. Am jucat în

Danemarca, ştiu cum e st ilul lo r şi
cred că va trebui să ne apărăm mult
mai bine ca până acum. Mă aş tept
să batem, totuşi” a declarat interul
muntenegrean al Oltch imului, Kata-
rina Bulatov ici, care se află pe locul
secund  în topul go lgheterilor Cham-
pions  League, cu 17 goluri, după
compatrioata sa  Knezevic, de la Bu-
ducnos t. La Randers , vedetele se
numes c: Camilla Dalby, iberica Ma-
carena Aguilar şi suedezele Sabina
Jacobsen şi Ulrika Agren.

Jolidon încă aşteaptă
primul succes în Ligă

Vicecampioana României, „U” Jo-
lidon Cluj, va întâlni tot astăzi, în sala
proprie, formaţ ia croată Podravka
Vegeta, într-un meci difuzat de la ora
17.30 în direct de Digisport 1. Antre-
norul ardelencelor, Gheorghe Cova-
ciu, a declarat că meciul nu este deci-

s iv  pen tru calificare,
chiar dacă formaţia sa
nu are n iciun punct
după primele două jo-
curi, fiind devansată de
Gyor, cu 4 puncte ş i
Krim şi Podravka, ambe-
le cu 2 puncte. „Nu pot
spune că meciul es te
decisiv. Acum doi ani
am pierdut cu Podrav-
ka, în Cupa Cupelor, tre-
bu ie s ă ne revanşăm.
Echipa croată pos edă
jucătoare foarte tehni-
ce, puternice, două din-
tre ele decisive, iar dacă
nu vom reuşi să le ani-
hilăm, va fi dezastru” a
spus Covaciu. Dincolo

de o susţinere excepţională din par-
tea fanilor, handbalistele de la Joli-
don Cluj vor avea parte de suporteri
speciali la meciul de astăzi, respectiv
echipele locale de fotbal, Universita-
tea Cluj, şi baschet, „U” Mobitelco.
Sârboaica Damnjanovic este cea mai
bună jucătoare a echipei croate, care
în 1996 a câştigat Liga Campionilor,
pe vremea când româncele Vali Coz-
ma şi Mariana Târcă erau mari vede-
te la Koprivnica.


