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Primul

cotidian al

Olteniei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când au văzut în expoziţie
statuile sculptorului Popescu, toţi
vizitatorii au împietrit.

cultură / 9

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

Candidaţii USL Dolj şi-au
depus dosarele la BEJ Dolj
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Meşterii populari,
răsplătiţi cu premii

 Marian Jean Marinescu
a fost ales preşedintele PDL Dolj

Politică, pag 7

 Colegiul Naţional “Fraţii
Buzeşti” sărbătoreşte 130 de
ani de la înfiinţare

Educaţie, pag 8

 Cercetaţi pentru
nerespectarea regimului
armelor

Eveniment, pag 4

 Exagerând, despre
monarhie!

Actualitate, pag 5
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actualitate

$1 EURO ...........................4,5538 ............. 45538
1 lirã sterlinã..........................5,6731.......................56731

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 29 octombrie - max: 12°C - min: 3°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,5200........35200
1 g AUR (preþ în lei).......192,7374......1927374

Cursul pieþei valutare din 29 octombrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA
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Guvernul a aprobat, sâmbãtã, a doua
rectificare bugetarã din acest an, într-o
ºedinþã care s-a desfãºurat integral în faþa
jurnaliºtilor, cei mai mulþi bani fiind acor-
daþi agriculturii. Pe totalul bugetului gene-
ral consolidat, veniturile indicã o creºtere
de 1,35 miliarde lei, cu un minus de circa
un miliard lei la bugetul de stat ºi un plus
de 2,5 miliarde lei la bugetele locale. Veni-
turile sunt în scãdere inclusiv din cauza fap-
tului cã peste un miliard de lei din sumele
colectate din TVA sunt transferate cãtre
bugetele locale. Creºteri de încasãri sunt
din accize (210,5 milioane lei), taxe pe uti-
lizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bu-
nurilor sau pe desfãºurarea de activitãþi
(908,2 milioane lei reprezentând venituri în-
casate din închirierea benzilor de frecven-
þã, reprezentând echivalentul a 204,1 mili-
oane euro), venituri nefiscale (685,7 mili-
oane lei reprezentând, în principal, vãrsã-
minte din venitul net al BNR), alte impozi-
te pe profit, venit ºi câºtiguri din capital de
la persoane juridice (90 milioane lei).

În aceste condiþii, Guvernul a tãiat din
cheltuielile acoperite de la bugetul de stat
pentru Senat, CSM, ICCJ, televiziunea ºi
radioul public ºi unele ministere, printre
care Apãrarea, pentru a suplimenta alocã-
rile la Agriculturã (400 milioane lei pentru
subvenþii ºi ajutoare), Sãnãtate, Adminis-
traþie ºi Interne (151 milioane lei pentru
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salarii, norme de echipament, carburanþi,
expertize medico-legale), Educaþie, Justi-
þie (45 milioane lei pentru angajarea a 378
posturi noi, achiziþionare mobilier, peniten-
ciare, credite externe rambursabile), Dez-
voltare Regionalã ºi Turism, SRI.

Ministerul Culturii va primi 30 milioane
lei, premierul Victor Ponta spunând cã exis-
tã „niºte obligaþii mai vechi”. Alte 350 mi-
lioane lei au fost alocate pentru achitarea
arieratelor unor unitãþi administrativ-teri-
toriale, inclusiv faþã de furnizorii de bunuri
de servicii ºi lucrãri, premierul spunând cã
este o obligaþie asu-
matã faþã de FMI ºi
susþinând cã adminis-
traþia localã a fost „un
fel de Cenuºãreasã în
materie de alocãri.
(...) E vorba foarte
mult de firme private,
care au lucrãri cu au-
toritãþile locale ºi care
au angajaþi, au de plã-
tit taxe ºi nu pot sã o
facã din cauza aces-
tui blocaj. Împãrþirea
acestor bani se face
pe formula negociatã
de noi ºi existentã în
Legea finanþelor pu-
blice locale, accepta-

tã cu partenerii noºtri internaþionali”. Mai
sunt alocate 200 milioane de lei pentru
drepturile asistenþilor personali ai persoa-
nelor cu dizabilitãþi, iar 75 milioane lei sunt
destinate serviciului public de furnizare a
energiei termice pentru populaþie. „Vã rog
sã aveþi grijã cu cheltuielile pânã la sfârºi-
tul anului, altã rectificare nu va mai fi. Sã
nu veniþi sã-mi spuneþi cã v-aþi mai adus
aminte de ceva sau cã a apãrut ceva, pen-
tru cã nu avem voie sã mai facem altã
rectificare”, le-a spus Victor Ponta miniº-
trilor la ºedinþa de Guvern de sâmbãtã.

Liderul PNL îºi schimbã
colegiul

Preºedintele PNL, Crin
Antonescu, va candida la
alegerile parlamentare pentru un
mandat de senator într-un
colegiu în judeþul Teleorman, în
tandem cu Liviu Dragnea ºi
Marin Almãjanu, respectiv în
Colegiul numãrul 2, au declarat,
sâmbãtã, pentru Mediafax, surse
din cadrul USL. Iniþial, preºe-
dintele PNL se hotãrâse se intre
în cursa pentru un nou mandat
de senator în Sectorul 3 din
Capitalã, dupã ce în 2008 a
obþinut mandatul de senator în
Sectorul 1 din Bucureºti.

Guvernul discutã anumite
mãsuri pentru deblocarea
fondurilor europene

Guvernul va discuta, sãptãmâ-
na viitoare, pachetul de mãsuri
care trebuie luate pentru debloca-
rea fondurilor europene, potrivit
premierului Victor Ponta. „Dacã
în decembrie intrã primul euro de
la POSDRU (n.r. - Programul
Operaþional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane)
pot spune cã ne-am fãcut datoria
ºi am îndreptat cea mai mare
parte a lucrurilor rele pe care le-
am moºtenit”, a declarat,
sâmbãtã, primul-ministru, la
finalul ºedinþei de Guvern în care
a fost aprobatã a doua rectificare
bugetarã din acest an. Procedura
de presuspendare a fost declanºa-
tã de Comisia Europeanã în
cazul POSDRU la începutul lunii
august. Pentru perioada 2007-
2013, UE a alocat României
fonduri structurale ºi de coeziune
în valoare de 19,21 miliarde de
euro. Pânã la data de 30 septem-
brie 2012, rata de absorbþie a
acestora a fost de 9,7%, adicã
1,8 miliarde de euro.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu,
a declarat, ieri, la emisiunea „Dupã
20 de ani”, transmisã de Pro TV,
cã Traian Bãsescu va fi suspendat
din nou, la sfârºitul acestui an, res-
pectiv dupã alegerile parlamentare,
dacã nu îl va numi premier pe Vic-
tor Ponta, în ipoteza în care USL
câºtigã alegerile. Antonescu a pre-
cizat cã nu crede cã acest lucru se
va întâmpla ºi a menþionat cã o nouã
suspendare a lui Traian Bãsescu nu
reprezintã un punct din programul
USL, nici declarat, nici nedeclarat.
Întrebat de moderator dacã exclu-
de o nouã suspendare a lui Traian
Bãsescu în 2013, Antonescu a rãs-
puns: „Nu exclud. Nu am cum sã
exclud aºa ceva pentru cã aºa
ceva nu þine de mine sau de noi.
Imaginaþi-vã, de pildã, cã în 2012
chiar, avem alegeri, alegerile dau
o expresie clarã de voinþã politicã

ºi, împotriva spiritului Constitu-
þiei, preºedintele refuzã sã ia act
de asta ºi numeºte un alt prim-
ministru”. Întrebat explicit ce se
întâmplã dacã USL câºtigã 50%
plus unu din mandate ºi preºedin-
tele refuzã nominalizarea premie-
rului solicitat de Uniune, Antones-
cu a arãtat cã „se ajunge probabil
la suspendare ºi se ajunge încã în
2012. Eu nu am cum sã ºtiu asta.
Presupun sau pronostichez cã nu
se va întâmpla ºi, dacã nu se va
întâmpla, o nouã suspendare a
preºedintelui nu este un punct de
program nici declarat, nici nede-
clarat”, a spus Antonescu. În
eventualitatea în care USL câºti-
gã alegerile cu 50% plus unu ºi îl
nominalizeazã pe Victor Ponta pre-
mier, iar preºedintele refuzã sã îl
numeascã, solicitând un alt nume
de la USL sau nominalizând pe alt-

cineva din rândul USL, liderul
PNL a spus cã, din nou, e mo-
tiv de suspendare. „Se declan-
ºeazã procedura de suspenda-
re. Dar eu chiar nu cred cã se
va întâmpla asta, pentru cã atâ-
ta vreme cât avem - cu o zi îna-
inte, cu douã zile înainte - pro-
nunþarea popularã, încã o datã
- fãrã nici o posibilitate de a o
mai interpreta - o asemenea ac-
þiune a preºedintelui ar fi clar o
încãlcare a Constituþiei, o sfi-
dare a votului popular ºi ea nu
are decât un rãspuns democra-
tic”, a precizat Antonescu.

Antonescu: Dacã Bãsescu
nu-l numeºte pe Ponta premier,

declanºãm suspendarea Ministrul Educaþiei, Ecateri-
na Andronescu, doreºte
menþinerea clasei a IX-a la
liceu, spunând cã nu este de
acord cu trecerea acesteia la
ciclul gimnazial, iar în acest
sens intenþioneazã modificarea
Legii educaþiei, care prevede
cã aceastã transformare ar
urma sã aibã loc din 2015.
„Clasa a IX-a cred cã trebuie
sã rãmânã la liceu. Liceul
românesc are în tradiþie o
duratã de patru ani ºi eu cred
cã trecerea clasei a IX-a la
clasa gimnazialã ar însemna un

salt în jos imens la calitatea
învãþãmântului ºi nu cred cã
trebuie sã-l facem. De aceea,
acesta este unul din obiectivele
pe care le avem atunci când
vom modifica legea ºi vrem sã
facem lucrul acesta cât mai
curând”, a afirmat Ecaterina
Andronescu sâmbãtã, la o
întâlnire cu directorii unitãþilor
de învãþãmânt din judeþul
Constanþa. Ministrul a precizat
cã actuala Lege a educaþiei
prevede ca din 2015 clasa a
IX-a sã treacã la ºcoala
gimnazialã.

Andronescu: Clasa a IX-a
ar trebui sã rãmânã la liceu

Ministerul Sãnãtãþii estimeazã cã va colecta între 350 ºi 400 de mi-
lioane de lei din taxa de clawback (n.r. – o taxã plãtitã de firmele de
medicamente, în funcþie de volumul vânzãrilor), care sã se adauge la
suma de 150 de milioane de lei alocatã de Guvern la rectificarea buge-
tarã de sâmbãtã, informeazã instituþia într-un comunicat dat publicitãþii
ieri. Potrivit sursei citate, toþi banii vor fi transferaþi cãtre Fondul Unic
de Asigurãri de Sãnãtate ºi vor fi utilizaþi pentru funcþionarea spitalelor,
dar ºi pentru plata obligaþiilor restante ale spitalelor care au termen de
platã mai vechi de 90 de zile. Ministerul Sãnãtãþii precizeazã cã vor
avea prioritate la alocarea fondurilor spitalele din reþeaua regionalã de
spitale de urgenþã. De asemenea, se aratã în comunicat, actul normativ
pentru rectificare bugetarã prevede ca fondurile Ministerului Sãnãtãþii
sã poatã fi suplimentate din rezerva de stat în caz de necesitate. Tot în
contextul rectificãrii bugetare, Ministerul Sãnãtãþii a realocat de la un
capitol bugetar la altul suma de 4 milioane de lei pentru a asigura finan-
þarea corectã a programelor naþionale de sãnãtate, prin aprovizionarea
cu medicamente ºi materiale sanitare.

Ministerul Sãnãtãþii estimeazã
încasãri de 350-400 milioane

lei din taxa clawback
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Centrul Craiovei a fost,
sâmbãtã ºi duminicã,
aproape neîncãpãtor pentru
miile de craioveni care au
luat cu asalt produsele
expuse de comercianþii
veniþi de Zilele municipiu-
lui. Pe Unirii, s-au aflat
corturile cu vestimentaþie
de iarnã, acestea fiind cele
mai vizitate. Ciorapi groºi
din lânã, cãciuli, cojoace,
geci ºi papuci din piele,
fulare ºi mãnuºi cãlduroase
i-au atras pe craioveni.
Mulþi au încercat, puþini au
cumpãrat din cauza preþuri-
lor piperate. De exemplu, o
hainã din piele putea fi
cumpãratã la preþuri por-
nind de la 500 lei. O ºepcu-
þã, tot din piele, nu se
vindea mai jos de 100 de
lei. Cei mai mulþi cumpãrau
mãnuºi ºi ciorapi, mai
accesibile care preþ, între
10 ºi 30 de lei. Domniºoa-
rele ºi doamne au avut de
unde sã-ºi aleagã eºarfe
elegante, iar domnii -
curele ºi portofele din
piele. Pentru cã tot vine
iarna, comercianþii au scos
la vânzare pãturi groase din
lânã pe care le dãdeau la
preþul de 300 de lei.

Miroase ºi mergi mai departe!
 La asta s-a rezumat ediþia

din acest an a Zilelor Craiovei pen-
tru mulþi dintre locuitorii oraºului,
sãrãciþi de crizã ºi de ºomajul ridi-

cat. Ofertele au fost bogate, însã
destui craioveni nu au putut sã-ºi
permitã mai mult decât o porþie de
mici ºi un pahar cu bere, preþurile
afiºate zdruncinându-le bugetul.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Tincturi
ºi sãpunuri
naturiste

Producãtorii de produse
naturiste nu au scãpat nici
ei ocazia sã
profite de
vadul de
cumpãrãtori ºi
ºi-au expus
produsele.
Ceaiuri anti-
stress, prepa-
rate pe bazã
de propolis,
tincuri, pilule
pentru slãbit îi
invitau pe
craioveni sã le
cumpere. ªi
aici, cumpãrã-
torii aveau o
reþinere,
motivul fiind
acelaºi: preþurile puþin cam
mari. De exemplu, un
borcãnaº cu miere de
albine, poliflorã, ajungea la
15 lei. Pe o altã tarabã,
gãseai conserve ºi prepara-
te ecologice, printre care
zacuscã, dulceþuri ºi chiar
murãturi. Ca sã vã faceþi o
idee, un recipient de 400 de

grame de zacustã se vindea
la preþul de 15 lei. Ca sã te
convingi de calitatea
produsului, puteai sã faci o
micã degustare înainte. Tot
la capitolul produse naturis-
te, existau ºi sãpunuri cu
diverse arome ºi ingredien-
te. Aici aveai, ce-i drept, o
opþiune: cojiþa de sãpun -
10 lei, iar dacã preferai
întreg sãpunul - 110 lei. Cei
mai mulþi mergeau pe
varianta minimã: mirositul
la tarabã.

Tradiþionalele
româneºti, învinse
de gogoºile
greceºti

Pe strada Popa ªapcã ºi-
au întins tarabele comer-
cianþii cu produse din
bucãtãria tradiþionalã
româneascã. Aici gãseai de
la pastramã de oaie, afu-
matã sau crudã, cârnaþi,

subþiri cât degetul sau
foarte groºi; caltaboºi, tobã
ºi pânã la brânzeturi de
toate modele: de burduf,
sãratã, caº. Un kilogram de
brânzã de Sibiu, de exem-
plu, era 28 de lei, prea
scumpã pentru majoritatea
buzunarelor. La un stand se
aflau roþi mari de caºcaval
delicios, de mai multe
sortimente. Deºi arãta
apetisant, în faþa tarabei nu
se afla nici un cumpãrãtor,
ºi asta tot din cauza preþu-
rilor. Cei care se apropiau
erau serveþi cu câte o
ºuviþã, pe lama cuþitului,
pentru degustare. Tot în
aceastã zonã, puteai gãsi ºi
tot felul de bãuturi: þuicã de
fructe, pãlincã de Bihor sau
de Oradea, dar ºi vinuri
aduse din Republica Mol-
dova. Toate la preþuri
pentru directori. Cu stoma-
cul plin de mirosuri îmbie-
toare, craiovenii s-au putut
îndrepta, în sfârºit, spre

rulotele de la care se
puteau cumpãra gogoºi-
ineluº greceºti, la preþuri
normale: între 3 ºi 5 lei,
porþia de gogoºi, glazurate
cu ciocolatã albã sau
dulceþuri de diverse arome.

La grãtare,
înainte!

Începând de la Prefectu-
rã ºi pânã spre Teatrul
Naþional, zona era înþesatã
de grãtare încinse. Pe
jãratic se perpeleau fripturi
pentru toate gusturile:

frigãrui din
piept de pui,
fripturi
uriaºe de
porc, câr-
naþi  rulaþi
sub formã
de melc,
pastramã de
oaie. În
funcþie de
preferinþe,
puteai sã-þi
îmbunãtã-
þeºti meniul
cu câte o
porþi de
cartofi
prãjiþi sau

una de murãturi asortate.
Pentru cei care preferau
mâncarea þãrãneascã,
alternativa pentru franzela
feliatã erau lipiile coapte
chiar sub ochii clientului.
Deºi preþurile nu erau
tocmai cele mai rezonabile,
oamenii au scos din buzu-
nar câte 15 lei pentru o
frigãruie, 4 lei pentru o

porþie de cartofi prãjiþi sau
5 lei pentru o porþie de 100
de grame de hamsie prãjitã
ºi au mers sã le savureze la
corturile din faþa gãtarelor.
Spre searã, când au venit
cei mai mulþi oameni în
centru, la mese deja nu mai
gãseai aproape nici un loc.

Micul,
regele oltenilor

La mare cinste însã, în
topul atracþiilor de Zilele
Craiovei, a tronat mititelul
cu muºtar. Îl gãseai pe
toate grãtarele ºi îl vedeai
aproape în toate farfuriile.
Fierbinþi ºi rumeni, cu
aroma inconfundabilã de
usturoi ºi condimente, era
pur ºi simplu irezistibil
pentru majoritatea. Pe lângã
o frigãruie sau o suviþã de
pastramã, fiecarea îºi mai
punea alãturi ºi vrei doi-trei
mititei. Oferta era aceeaºi
peste tot, 3 lei, micul cu
pâine ºi muºtar, ºi era
consideratã în ton cu lista
de preþuri pe care au afiºat-
o comercianþii la aceastã
ediþie, adicã puþin cam
piperatã. Cei care îi ser-
veau cu poftã fãceau glume
spunând cã, pe semne, cei
care îi vindeau intenþionau
sã þinã în frâu apetitul
oltenilor pentru acest
preparat culinar ºi numai de
aceea au pus un preþ aºa de
mare pe capul lui. Egala la
preþ paharul cu bere, care
se vindea la dozator ºi care
nu trebuia sã lipseascã de
lângã un astfel de meniu.
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Poliþiºtii Biroului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Pericu-
loase (BAESP) din cadrul IPJ
Dolj, l-au prins, vineri, într-
un magazin din Craiova, pe
Lucian Lupu, de 25 de ani, din
localitate, care avea la el un
pistol cu gaze iritant lacrimo-
gene, de calibrul 9 mm, fãrã
încãrcãtor ºi cartuºe, precum
ºi un dispozitiv de lansare ar-
ticole pirotehnice (rachete),
pe care intenþiona sã le vân-
dã. În urma verificãrilor efec-
tuate s-a constatat cã tânãrul
nu avea permis de armã, iar
pistolul îl „subtilizase” de la
tatãl sãu, care este deþinãtor
legal. Numai cã, odatã ce s-
au apucat de verificat docu-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii doljeni au întocmit la acest sfârºit de sãptãmânã douã dosare
penale pentru încãlcãri ale prevederilor vizând regimul armelor ºi muniþiilor.

mentele, oamenii legii au con-
statat cã ºi tatãl tânãrului ui-
tase sã-ºi mai vizeze permi-
sul, iar la vizita fãcutã la do-
miciliul sãu, poliþiºtii au sta-
bilit cã nu pãstra arma ºi mu-
niþia în condiþiile prevãzute de
lege. „În urma verificãrilor s-
a constatat faptul cã permi-
sul de armã al posesorului de
drept al pistolului avea perioa-
da de valabilitate depãºitã, ul-
tima vizã fiind aplicatã în anul
2003. În plus, în urma con-
trolului efectuat la domiciliul
acestuia privind modul de pãs-
trare, port ºi folosire a arma-
mentului ºi muniþiei aferente
s-a constatat cã nu întrunea
condiþiile legale prevãzute de

lege. Astfel, în cauzã a fost
întocmit dosar de cercetare
penalã pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de deþinerea sau
portul de armã neletalã din ca-
tegoria celor supuse autorizã-
rii, fãrã drept ºi  nerespecta-
rea unor obligaþii prevãzute de
reglementãrile în vigoare vi-
zând regimul armelor ºi mu-
niþiilor, arma fiind ridicatã în
vederea continuãrii cercetãri-
lor”, a declarat comisar Flo-
rentina Popescu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Tot vineri, poliþiºtii de la
Secþia de Poliþie Ruralã nr. 3
Bucovãþ împreunã cu poliþiºti
ai BAESP au organizat o acþi-
une pe linia prevenirii ºi com-

baterii încãlcãrii prevederilor
regimului armelor ºi muniþii-
lor. În baza autorizaþiei de per-
cheziþie emise de Judecãtoria
Craiova, oamenii legii au efec-
tuat o percheziþie la locuinþa lui
Gheorghe Cãlinoiu, de 53 de
ani, din Bucovãþ, în urma cã-
reia au gãsit 16 cartuºe pen-
tru armã de vânãtoare, din care
8 cu proiectil unic (Brenic) ºi

8 cu alice, precum ºi 4 cartu-
ºe de pistol, fãrã proiectil, de
calibru 9 mm, toate deþinute
ilegal, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj. În ca-
uzã s-a întocmit dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de nerespectare a regi-
mului armelor ºi muniþiilor,
muniþia fiind ridicatã în vede-
rea cercetãrilor.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºtii Serviciului de In-
vestigaþii Criminale l-au depistat,
vineri, în Craiova, pe Nicuºor Do-
rian Stoian, de 34 de ani, din loca-
litate, dat în urmãrire la nivel in-
ternaþional de cãtre autoritãþile ju-
diciare franceze, care au emis pe
numele sãu un mandat european
de arestare. Francezii în suspec-
teazã pe craiovean de falsificare de
carduri ºi alte infracþiuni informa-
tice, fapte comise pe teritoriul
Franþei în anul 2012. Stoian a fost
prezentat Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova ºi apoi ju-
decãtorilor Curþii de Apel, care au
dispus arestarea bãrbatului pentru
o perioadã de 15 zile. Magistraþii
au stabilit termenul pentru soluþio-
narea cauzei pe 1 noiembrie a.c.,
solicitând procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova o infor-
mare scrisã cu privire la calitatea
pe care Stoian o are într-un dosar
aflat în lucru la nivelul acestei
structuri ºi care este stadiul cer-

Cãutat de francezi ºi cercetat de procurorii craioveni
pentru fraude informatice, a ajuns în arestul IPJ Dolj

cetãrilor.
Solicitarea judecãtorilor Curþii

de Apel Craiova de lãmurire a si-
tuaþiei lui Nicuºor Dorian Stoian
are la bazã faptul cã bãrbatul, îm-
preunã cu alte douã persoane, res-
pectiv Simona Napu, de 31 de ani
ºi Costel Truþã, de 25 de ani, tot
din Craiova, au fost arestaþi pre-
ventiv pe 7 martie a.c., tot pentru
infracþiuni informatice.

Reamintim cã, pe 6 martie a.c.,
poliþiºtii din cadrul Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, sub coordona-
rea unui procuror din cadrul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova
au oprit în trafic, în Craiova, un
autoturism în care se aflau trei per-
soane, respectiv Simona Napu, de
31 de ani, Nicuºor Stoian ºi Costel
Truþã, de 25 de ani, toþi din muni-
cipiu. În urma controlului efectuat
asupra celor trei, dar ºi în bagajele
lor, oamenii legii au gãsit echipa-
mente de skimming, mai exact o
gurã de bancomat folositã pentru

copierea datelor de pe carduri va-
lide, cabluri pentru descãrcarea
datelor, memory-stik-uri, douã lap-
top-uri ºi aproximativ 1.500 USD.
Cei trei erau cu genþile în maºinã
pentru cã aveau bilete de avion re-
zervate pentru data de 7 martie a.c.,
pe ruta Budapesta – Mexico City.
N-au mai ajuns la Budapesta sã ia
avionul, ci la sediul DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova unde au fost
audiaþi, procurorul de caz dispunând
reþinerea lor pentru 24 de ore. Ulte-
rior au fost efectuate percheziþii la
locuinþele celor trei, fiind ridicate
unitãþi centrale de calculator ºi mai
multe înscrisuri, iar pe 7 martie au
fost prezentaþi Tribunalului Dolj,
care le-a emis celor trei mandate
de arestare preventivã pentru 29
de zile, în sarcina lor fiind reþinutã
comiterea infracþiunilor de consti-
tuire a unui grup infracþional orga-
nizat, deþinere de echipamente în
scopul falsificãrii instrumentelor de
platã electronicã ºi punere la dis-
poziþie de programe informatice în
scopul comiterii de infracþiuni in-
formatice.

Ulterior, mai întâi Simona Napu,
apoi Nicuºor Dorian Stoian, au
obþinut eliberarea din arest, având
interdicþia de pãrãsire a localitãþii
de domiciliu, respectiv municipiul
Craiova, doar Truþã fiind arestat ºi
în acest moment, dupã ce, pe 23
octombrie Tribunalul Dolj i-a
respins cererea de revocare a
mãsurii preventive. Pânã în acest
moment, procurorii nu i-au trimis
în judecatã pe cei trei craioveni.

Un craiovean de 34 de ani, pe numele cãru-
ia autoritãþile judiciare franceze au emis man-
dat european de arestare pentru infracþiuni
informatice, a fost prins de poliþiºti, în cursul
zilei de vineri, ºi introdus în arestul IPJ Dolj.
Curtea de Apel Craiova a dispus arestarea

acestuia pe o perioadã de 15 zile, timp în care
judecãtorii trebuie sã stabileascã dacã bãrba-
tul poate fi extrãdat, întrucât acesta este cer-
cetat, împreunã cu alte douã persoane, ºi într-
un dosar al DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, pentru infracþiuni similare.

Lucrãtorii Secþiei 6 Poliþie Ru-
ralã Giubega, împreunã cu cei ai
Compartimentului de Investiga-
re a Fraudelor din cadrul Poliþiei
municpiului Bãileºti au organizat,
în noaptea de vineri spre sâm-
bãtã, o acþiune pentru preveni-
rea ºi combaterea activitãþilor ile-
gale cu produse din tutun. În
cadrul acestei acþiuni, poliþiºtii i-
au depistat, pe raza comunei
Galicea Mare, pe ªtefan Mihal-
cea, de 34 de ani ºi pe Nicuºor
Miloº, de 36 de ani, ambii din

Reºiþa, judeþul Caraº-Severin,
care transportau într-un autotu-
rism 1.000 pachete de þigãri, cu
timbru fiscal aplicat de Republi-
ca Ucraina ºi 220 pachete þigãri
care aveau timbru fiscal de Re-
publica Moldova. Poliþiºtii le-au
confiscat þigãrile ºi le-au întoc-
mit celor doi bãrbaþi dosare de
cercetare penalã în conformita-
te cu prevederile Legii nr. 571/
2003, urmând a se propune so-
luþie legalã prin Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Bãileºti.
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Zilele trecute, prilejul fiind îm-
plinirea venerabilei vârste de 91 de
ani de către ex-regele Mihai, nu
puţini politicieni, dintre care Crin
Antonesc u, Călin Popescu Tări-
ceanu, Mihai Răzvan Ungureanu,
au simţit nevoia să-şi exprime,
deloc uşor exaltat, sentimentele lor
pro-monarhice. Ceea c e se c ir-
cumscria într-un fel momentului
festiv, integrându-se într-un sce-
nariu civilizat, într-un raport nor-
mal cu o realitate unanim accep-
tată. Interesează prea puţin dacă
respectivii politicieni cred până în
străfunduri în virtuţile monarhiei,
motiv pentru care, într-o primă
instanţă, poate fi salutată prezum-
ţia lor de sinceritate. Cu toţii ado-
rând sinceritatea, care ne fereşte
de spontaneitatea mârlăneasc ă.
Dacă sunt destui cei care îl regre-
tă pe Nicolae Ceauşescu, nu pu-
ţini sunt şi aceia care se declară
funciarmente monarhişti. Fiecare
tabără cu argumentele ei. Preşe-
dintele PNL, Crin Antonescu, a
declarat, de pildă, „că o monarhie
constituţională e, categoric, for-

MIRCEA CANŢĂR

Exagerând, despre monarhie!
ma cea mai convenabilă de gu-
vernământ pentru o ţară ca Ro-
mânia”. Crin Antonescu este is-
toric şi chiar bănuit de o rezonabi-
lă cunoaştere a perioadei în care
monarhia a guvernat România.
Este, de asemenea, candidatul USL
la viitoarele alegeri prezidenţiale.
Acum, neîndoielnic, nu se pot ju-
deca pauşal Carol I , Ferdinand,
Carol al II- lea, Mihai I, fiec are
având meritele şi păcatele lui (vezi
„Istoria românilor în t impul
celor patru regi” – Ioan Scurtu
– Ed. Enciclopedică, 2011), dar,
per ansamblu, din 1866 până în
1947, a fost România mai demo-
cratică? Fireşte, democraţia din
acea epocă arăta poate convenabil
faţă de ce a oferit apoi comunis-
mul, însă o raportare la modelul
democratic din vremea monarhiei,
chiar sensibil idealizat, este anacro-
nică. Fiindcă România între cele
două războaie a avut o îmbinare
de monarhie şi autoritarism. Cităm
acum din Lucian Boia, „Capcane-
le istoriei – elita intelectuală
românească între 1930 şi 1950”

(Ed. Humanitas, 2011): „Demo-
cratic, desigur, v otul univ ersal
(masculin), dar nu tocmai demo-
cratică era aplicarea lui: până în
1937 toate guvernele chemate la
putere au câştigat alegerile cu sco-
ruri zdrobitoare,  ceea ce spune
mult despre presiunea de sus, ca şi
despre educaţia politică precară a
celor de jos. Democratică, la fel,
libertatea presei, însă numai până
la linia unde intervenea, şi inter-
venea frecvent, cenzura. Nici de
supravegherea poliţienească nu se
ducea lipsă. Îndreptată împotriva
persoanelor, organizaţiilor şi pu-
blicaţiilor, de stânga sau de dreap-
ta, considerate primejdioase pen-
tru siguranţa statului; nu rareori
se ajungea la percheziţii, arestări
sau confiscări de gazete. (...) De-
mocraţia socială era şi mai puţin
avansată ca democraţia politică.
Pe scurt,  drumul era încă lung
pentru ca democraţia românească
să semene ceva mai bine cu o de-
mocraţie autentică”. Nu mai pre-
jos decât Crin Antonescu s-a ară-
tat liderul deputaţilor liberali, fos-

tul premier Călin Popescu Tăricea-
nu,  acesta afirmând că ar opta
pentru reintroducerea monarhiei ca
regim constituţional, în contextul
revizuirii Cons tituţiei, în 2013.
Opţiuni respectabile, desigur, cu
izul lor poate electoral, dar atât.
Dacă lui Carol I, cu toate meritele
lui, unele incontestabile, nu i se
poate lua povara morală a înăbu-
şirii sângeroase a răscoalelor ţără-
neşti din 1907 (sau nu au existat?),
„înaltul ordin de zi către arma-
tă” (29 martie/11 aprilie 1907), prin
care „mulţumea oştirii pentru
ajutorul dat la potolirea răscoa-
lelor” (Cuvântările regelui Carol I
– Fundaţia pentru literatură şi artă
„regele Carol II” - 1939) şi apoi
„recunoaşterea îndreptăţirii pre-
tenţiilor ridicate de arendaşii şi
proprietarii păgubiţi (...) spre a
fi despăgubiţi de către stat”, nu
altfel stau lucrurile la succesorul
său. Carol al II-lea a încurajat cul-
tura română, fiind numit „regele
culturii”, singurul capitol fără um-
bre în domnia sa, dar a instituit dic-
tatura regală, a desfiinţat partidele

politice - la 30 martie 1938, şi, ceva
mai târziu, în decembrie acelaşi an,
constituia partidul unic (Frontul Re-
naşterii Naţionale) - a acceptat con-
fruntarea cu legionarii, când statul
însuşi a devenit criminal, încât în-
treaga sa domnie este în contraste.
Abdicarea însăşi şi plecarea din ţară,
însoţit de ţiitoarea sa Elena Lupes-
cu,  îndestulează portretul. Despre
scurta domnie a lui Mihai I, şi ea
neclară, în planul aportului la lovi-
tura de stat de la 23 august 1944
şi, apoi, în egală măsură, la zestrea
de tablouri cu care a părăsit ţara,
atestată de lucrări de ţinută docu-
mentară, s-au spus destule lucruri,
deloc convenabile. Şi persistă am-
biguităţile, preferabilă fiind tăcerea.
În fine, nu ne-a mirat deloc scri-
soarea deschisă adresată regelui
Mihai de către Mihai Răzvan Un-
gureanu şi nici preţiosul omagiu al
acestui „intelectual”, ac um de
dreapta. La Congresul al XIV-lea al
PCR etalase aceeaşi „sinceritate”,
în cheie consacrată, şi în faţa se-
cretarului general al partidului, Ni-
colae Ceauşescu.

Întregul caz, extrem de complex, a fost instrumentat de
procurorii DIICOT, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de
Serviciul Român de Informaţii, care de altfel a precizat într-
un comunicat de presă că potrivit competenţelor legale, în
cadrul unei operaţiuni derulate de SRI, s-au obţinut informaţii
importante pentru securitatea naţională a României, relevante
pentru securitatea economică şi protecţia informaţiilor clasi-
ficate, cu privire la existenţa unei acţiuni de culegere ilegală
de informaţii, inclusiv din categoria celor clasificate. „Evolu-
ţia cazului a fost determinată şi de iminenţa scoaterii din ţară,
la 19 octombrie 2012, prin punctul de frontieră Otopeni, de
către cetăţeanul rus, a unor documente oficiale, unele având
caracter clasificat, care, prin obţinere şi diseminare neautori-
zată, afectează interesele economice ale României”, se preci-
zează într-un comunicat remis de SRI.
Se continuă cooperarea cu DIICOT

Procurorii DIICOT fac verificări privind autenticitatea
documentaţiei, caracterul clasificat al informaţiilor şi docu-
mentelor, impactul negativ asupra securităţii naţionale, pre-
cum şi efectele produse asupra economiei naţionale şi mediu-
lui concurenţial, urmând ca, raportat la probatoriul adminis-
trat, să fie dispuse măsurile legale în cauză. „În acest context,
SRI a informat DIICOT cu privire la elemente constitutive
ale unor infracţiuni în care au fost implicaţi expertul rus, pre-

Serviciul Român de Informaţii:

„Documente oficiale, scose din ţară,
care, prin obţinere neautorizată, afectează

interesele economice ale României”
Săptămâna trecută, a fost depistat

pe Aeroportul Internaţional “Henri
Coandă”, un cetăţean rus, de 42 de
ani, în timp ce încerca să părăseas-
că teritoriul României, având asupra
sa documente şi hărţi geologice emi-
se de autorităţi ale statului român,
conţinând informaţii şi date clasifi-
cate privitoare la zăcămintele de cu-
pru şi metale rare aferente exploa-
tărilor Moldova Nouă şi SUVOROV.
Cetăţeanul rus are şi în prezent in-
terdicţie de a părăsi Capitala.

cum şi cetăţeni români. În faza actuală de cercetare a cir-
cumstanţelor săvârşirii faptelor ce fac obiectul investigaţiilor
de către autorităţile române, SRI continuă cooperarea cu re-
prezentanţii DIICOT, conform legii şi Protocolului de Coope-
rare, pentru prevenirea oricăror riscuri şi ameninţări la adresa
securităţii naţionale, respectiv prezervarea intereselor Româ-
niei”, se subliniază în comunicatul SRI.
Ambasada Rusiei susţine că nu a fost informată

În fapt, s-a reţinut că factori de decizie din cadrul SC IPRO-
MIN SA Bucureşti au divulgat către persoane din mediul de
afaceri din Federaţia Rusă informaţii şi documente clasificate
referitoare la zăcămintele de cupru şi metale rare din zona
Moldova Nouă, mai exact zăcământul de banatite şi zăcă-
mântul „SUVOROV”. Ambasada Rusiei la Bucureşti a preci-
zat că nu a fost informată de autorităţile române despre cetă-
ţeanul rus depistat pe aeroport cu documente clasificate ale
IPROMIN SA şi că va cere clarificări printr-o notă verbală
trimisă MAE român. Secţia Consulară nu a fost contactată
nici de cetăţeanul rus menţionat în legătură cu acest caz. Con-
ducerea IPROMIN a susţinut că angajaţii nu au dat docu-
mente clasificate oamenilor de afaceri ruşi, precizând că fir-
ma are negocieri pentru servicii de proiectare cu o societate
din România care reprezintă o firmă internaţională ce foloseş-
te specialişti din Federaţia Rusă pentru consultanţă tehnică.

Moldomin SA,
societate în
lichidare din 2012

Licenţa de exploata-
re pentru cariera de
banatite de la Moldova
Nouă, invocată în an-
cheta DIICOT privind
scandalul de spionaj,
aparţine Moldomin SA Moldova Nouă, societate aflată în lichi-
dare din 2010 şi ale cărei active, vizate de o firmă cu birou la
Moscova, au făcut obiectul unui scandal. Moldomin se află în
faliment din 4 noiembrie 2010, iar în septembrie 2011 lichidato-
rul, RTZ & Partners, a anunţat că firma Mineco AG, înregis-
trată în Elveţia, va prelua producătorul de cupru din Moldova
Nouă şi va investi 150 de milioane de euro. Mineco este forma-
tă dintr-un grup de companii şi, potrivit lichidatorului, la acel
moment avea mine în Serbia şi Bosnia. Potrivit site-ului com-
paniei, Mineco AG are şi o reprezentanţă la Moscova. Compa-
nia trebuia să preia şi licenţa de exploatare a Moldomin Moldo-
va Nouă, judeţul Caraş Severin, precum şi dreptul de a valori-
fica bunurile imobile ale firmei indispensabile exploatării.

MARGA BULUGEAN

Moldomin are o licenţă pe 20
de ani, până în 2018, pentru ex-
ploatarea zăcământului de cupru
de la Moldova Nouă. Compania
avea, la momentul privatizării,
datorii totale de 258 milioane de
lei către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, Autorita-
tea pentru Valorificarea Active-
lor Statului şi autorităţile locale
din Moldova Nouă.
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În tabãra USL Dolj domnea
optimismul. Toþi candidaþii
erau relaxaþi, iar discursurile
susþinãtorilor le-au dat ºi mai
multã încredere. Primul care
a declarat cã toþi cei 15 com-

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Vor 15 parlamentari din 15,

Candidaþii USL Dolj s-au prezen-
tat, ieri, la Biroul Electoral Judeþean
pentru a-ºi depune dosare de candi-
daturã. Fiecare uselist care va intra
în aceastã cursã a fost însoþit de cât
mai mulþi susþinãtori, pentru a arãta
sprijinul de care se bucurã în aceas-

tã campanie electoralã. Co-preºedin-
tele USL Dolj, Ion Prioteasa, ºi pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, au fost alãturi de aceºtia, decla-
rând cã vor face tot ce se poate ca
cele 15 Colegii parlamntare sã fi ad-
judecate de reprezentanþii useliºti.

Mihai Fifor, candidat
pe Colegiu 2 Senat

Craiova:
”Din momentul acesta putem

sã începem discuþiile cu cetã-
þeanul, ca oameni responsabili
ºi  care dorim sã aducem o
schimbare. Discutãm despre
2012, anul în care am câºtigat
localele ºi în care, în opinia mea,
am câºtigat referendumul, ºi
anul în care vom câºtiga alege-
rile parlamentare, ºi vom adu-
ce România în matca de stat

european. Spun asta pentru cã eu cred cã este extrem de important ca Parla-
mentul României sã aibã o configuraþie stabilã, în care USL sã domine  tocmai
pentru a genera un guvern puternic, pentru cã începând cu 1 ianuarie 2013 este
absolutã nevoie ca România sã îºi recapete pacea economicã ºi socialã, ºi sã
începem reformarea clasei politice pentru cã eu cred cã asta îºi doresc cetãþenii
de la  noi. În ceea ce priveºte relaþia cu cetãþenii municipiului Craiova am spus
întodeauna cã vom rãmâne aproape de ei, vom duce în Parlament proiectele
craiovenilor, poentru cã este extrrem de important ca prin poarlamentari Cetatea
Banilor sã fie o voce foarte puternicã în Parlamentul României”

petitori în cursa electoralã pot
fi victorioºi a fost co-preºedin-
tele USL Dolj, Ion Prioteasa:
”Toþi cei 15 candidaþi au ºanse
reale sã câºtige coelgiile. Este
unul dintre momentele cele

mai faste dupã 1990, când pu-
tem sã spunem cã toþi candi-
daþii au ºanse sã câºtige. În
acest caz mini parlamentul din
Dolj va avea un cuvânt de
spus la  Bucureºt i ,  f ie  din
funcþia de parlamentar, din
cea de ministru sau de secre-

tar de stat, ºi i vor putea sã
ajute mai mult judeþul Dolj ºi
municipiul Craiova”. Preºedin-
tele PSD Dolj a fost susþinut
de primarul Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu, care a spus cã
nu vrea sã treacã, în calitate
de primar, prin ce au trecut ºi

alþi aleºi locali USL pe timpul
guvernãrii PDL: ”Voi face tot
ce îmi stã în putere sã îi ajut
pe candidaþii USL, pentru cã
îmi doresc sã facem guvernul
dupã 9 decembrie. Sunt con-
vinsã cã putem sã câºtigãm
toate colegiile parlamentare”.

Candidaþii USL Dolj care îºi doresc un loc în Senatul României sunt:
Cristiana Anghel, Mihai Fifor, Florea Voinea, Mario Ovidiu Oprea ºi Mircea
Geoanã. Din cei cinci, doar ultimii doi sunt ºi în prezent în Parlamentul
României. Florea Voinea a mai fost deputat pânã în 2008, însã acum îºi
doreºte sã devinã senator. Cristiana Anghel a venit pe filierã PC în Dolj.
Mihai Fifor, dupã o carierã notabilã în administraþia localã ºi judeþeanã, ºi
dupã douã mandat de secretar de stat la MAI, a luat decizia sã candidez la
un post de senator.

La Camera Deputaþilor, din cei 9 candidaþi desemnaþi de cei de la PSD, doar
Nicolae Vasilescu nu a fost în Parlamentul României în mandatul 2008-2012.
Claudiu Manda ºi Ion Cãlin îºi doresc cel de-al treilea mandat de deputat, iar
Valeriu Zgonea pe cel de-al patrulea.  Petre Petrescu  ºi Florentin Gust sunt

doar la al doilea. Mihai Voicu ºi Ionuþ Stroe sunt candidaþii care au mai trecut
prin Camera Deputaþilor din partea PNL, iar Cosmin Enea ºi Daniel Nane îºi

încearcã pentru a doua oarã norocul.

Petre Petrescu,
candidat pe Colegiu 5
Camera Deputaþilor:
”Pentru mine ziua aceasta este

extrem de importantã. Mi-am de-
pus candidatura cu gândul la vic-
toria acestei frumoase echipe a
USL, cea mai bunã formulã care
a candidat vreodatã în judeþul Dolj.
Îmi doresc mult ca data de 9 de-
cembrie a.c. sã însemne pentru
toþi românii ziua redobândirii dem-
nitãþii de cetãþean al acestei þãri.
Mã aºtept ca victoria USL Dolj sã
însemne o mai mare atenþie acor-
datã judeþului. Mãcar de data
aceasta rezultatele bune obþinute
de organizaþia PSD Dolj, ºi vor-
besc în calitatea mea de secretar executiv, sper sã determine conducerea parti-
dului sã întoarcã privirea cãtre noi ºi sã avem 1-2 miniºtrii, ºi mai mulþi secretari
de stat, pentru cã este nevoie ca Oltenia sã primeascã o mai mare atenþie, pentru
cã în ultima perioadã a fost vitregitã de multe lucruri bune care s-ar fi putut
întâmpla. Vreau sã vã spun cã în ceea ce mã priveºte, în cazul în care voi fi reales
deputat, voi milita pentru bunãstarea cetãþenilor din Colegiu 5 în care candidez,
dar ºi pentru cei din întreg judeþul Dolj”.
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Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj a
sãrbãtorit în aceste zile alãturi de craio-
veni, prin organizarea Salonului Auto-
show. Dealerii prezenþi la eveniment au
reuºit sa încânte vizitatorii, atât prin per-
formanþele atinse de sutele de cai putere,
cât ºi prin eleganþa mãrcilor expuse: Audi,
Dacia, Fiat, Hyundai, Kia, Land Rover,
Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Peugeot,
Renault, Skoda, Suzuki, Toyota ºi Vol-
kswagen. Declaratã maºina show-ului,
NISSAN 370Z se remarcã prin calitatea
finisajelor, puterea ºi performanþele mo-
torului. Standul AUTO SCHUNN a atras
atât privirile vizitatorilor, cât ºi  repre-
zentanþii juriului.  Autoturismele Merce-

Premiile Autoshow
ACZ Consulting, în parteneriat cu

Unitatea Administrativ Teritorialã
Municipiul Râmnicu Vâlcea ºi Asociaþia
Mereu pentru Europa, au susþinut
vineri 26 octombrie 2012, conferinþa

DO IT, la final
de presã cu ocazia finalizãrii proiectu-
lui de grant „DO IT – Formare profesi-
onalã în domeniul IT, organizare job
club, orientare ºi consiliere pentru
ºomeri”, perioada de implementare a
acestuia fiind 1 noiembrie 2010 – 31
octombrie 2012, având ca ºi grup þintã
persoane din rândul ºomerilor domici-

liaþi în judeþele
Vâlcea si Dolj.  La
conferinþa  au  luat
cuvântul reprezen-
tantul ACZ Consul-
ting, Irina Ciocîr-
lan, Gheorghe
Vãduva - Unitatea
Administrativ
Teritorialã munici-
piul Râmnicu
Vâlcea ºi  nu în
ultimul rând,
reprezentantul
Asociaþiei Mereu
pentru Europa,
Valeria Chiþu. Au
fost prezentate
activitãþile ºi
rezultatele proiectu-
lui, acestea din
urmã depãºind

previziunile iniþiale. Tot în cadrul
aceleiaºi conferinþe au fost anuntaþi
câºtigãtorii premiilor oferite în cadrul
proiectului pentru cele mai bune
aplicaþii elaborate de cãtre membrii
grupului þintã în urma participãrii la
cursurile acreditate CNFPA/ANC
”Designer pagini web” ºi ”Programator
de sistem informatic”, desfãºurate în
cadrul proiectului.

des–Benz, recunoscute pentru siguranþa
pe care o oferã ºi maniera luxoasã în care
sunt construite, au punctat  la capitolele
stil ºi rafinament.   Iar cea mai ECO ma-
ºinã - Renault Clio IV, a fost premiatã
pentru nivelul redus al emisiilor de CO2,
acesta fiind de numai 93 g/km.

Proiectul este co-finanþat din Fondul
Social European (FSE) în cadrul Pro-
gramului Operaþional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã 5 „Promovarea mãsurilor ac-
tive de ocupare”, Domeniul major de
intervenþie 5.1. „Dezvoltarea ºi imple-
mentarea mãsurilor active de ocupare”.

Premiile  Salonului Autoshow sunt :

Maºina show-ului  - NISSAN 370Z, REDAC
Cel mai bine organizat stand - AUTO SCHUNN
Cea mai ECO maºinã  -  Renault Clio IV, REDAC

Peste 500 de membri ai Con-
siliului de Coordonare Judeþean
al PDL Dolj s-au reunit, sâmbã-
tã, la  Casa de Culturã a Studen-
þilor din Craiova pentru desem-
narea unei noi conduceri a PDL
Dolj, dar ºi pentru lansarea can-
didaþilor la alegerile parlamenta-
re. Senatorul Radu Berceanu,
deþinãtorul de pânã mai ieri a
acestei funcþii, a lipsit de la
aceastã ºedinþã, dar aºa cum
bine se ºtie, fostul ministru al
Transporturilor nu mai vrea sã
facã parte nici din viitorul parla-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Marian Jean Marinescu a fostMarian Jean Marinescu a fostMarian Jean Marinescu a fostMarian Jean Marinescu a fostMarian Jean Marinescu a fost
ales preºedintele PDL Doljales preºedintele PDL Doljales preºedintele PDL Doljales preºedintele PDL Doljales preºedintele PDL Dolj

Senatul României :

Colegiul 1 Craiova : Mãrinicã Dincã

Colegiul 2 Craiova  : Dan Cherciu

Colegiul 3 Filiaºi-Cetate : Nicolae Giugea

Colegiul 4 Bãileºti-Calafat : Marcel Marcea

Colegiul 5 Segarcea-Dãbuleni : Daniel Drîgnei

ment. Astfel, în urma numãrãto-
rii voturilor, europarlamentarul
Marian Jean Marinescu a fost
desemnat preºedinte al PDL
Dolj, iar vicepreºedinte, consilie-
rul judeþean ªtefan Bucur Stoi-
ca, candidat pentru Camera De-
putaþilor pe Colegiul 8. De la
Centru, a fost prezent la Casa
Studenþilor, prim-vicepreºedinte-
le PDL Cezar Preda, care a
menþionat cã pânã pe 9 decem-
brie lucrurile se pot schimba dar
frãmântãrile nu au ajutat cu ni-
mic România. “Cred în ºansa

noastrã, ºtiu programul de guver-
nare ºi mã frãmânt cu cine îl duc
la îndelinire. Trebuie sã alegem
din rândul nostru, oameni buni, cã
de aia cu gel pe pãr ºi cu pantofi
ciocaþi neam sãturat”, a mai spus
Cezar Preda, prim-vicepreºedin-
te al PDL. Marinescu a subliniat
faptul cã experienþa de la  alege-

rile locale va ajuta foarte mult
acum, la alegerile parlametare.
„Trebuie sã aplicãm niºte meto-
de de campanie care sã ne adu-
cã câºtigul. Campania pentru re-
ferendum a fost una atipicã. Cred
cã am ales foarte bine, cu ajuto-
rul dumneavoastrã, cu ajutorul ce-
lor din secþii. Am avut cel mai bun
rezultat din Oltenia. Experienþa de
la aceastã campanie trebuie sã ne
foloseascã...”, a precizat Marian
Jean Marinescu, europarlamentar.

Camera Deputaþilor :

Colegiul 1 Craiova : Eugen Cãlinoiu
Colegiul 2 Craiova  :   C-tin Dascãlu
Colegiul 3 Craiova : Laurenþiu Mândrea -PNÞCD
Colegiul 4 Craiova : Dorin Mãrgãrit
Colegiul 5 Filiaºi : Ileana ªerban
Colegiul 6 Cetate :  Cosmin Cãlin
Colegiul 7 Calafat : Cornel Popa
Colegiul 8 Bãileºti : ªtefan Stoica
Colegiul 9 Segarcea : Veta Pãsculescu
Colegiu 10 Dãbuleni : Doru Safta

Marian Jean Marinescu, preºedinte PDL Dolj :

“Avem o echipã de candidaþi formatã din oameni valabili,
care au fãcut ceva în viaþã, au muncit, au lucrat cu oame-
nii, nu sunt paraºutaþi direct în Parlament, sunt oameni
care au o experienþã de viaþã. De aceea cred cã putem
avea un rezultat foarte bun cu dumneavoastrã muncind...”
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Nu mai puþin de 5.371 de ab-
solvenþi ai universitãþilor de medi-
cinã ºi farmacie din toatã þara s-au
înscris la concursul de Rezidenþiat
organizat de Ministerul Sãnãtãþii.
Aceºtia vor concura pe 3.730 lo-
curi ºi posturi scoase la concurs.
Aºa cum era de aºteptat, cei mai
mulþi, 4.142, s-au înscris pentru
locurile ºi posturile scoase la con-
curs în domeniul medicinã, un nu-
mãr de 931 au optat pentru locuri-
le ºi posturile din domeniul medi-
cinã dentarã, iar restul de 298 vor
susþine concursul pentru domeniul
farmacie. În sesiunea din 2012,
dintre cele 3.730 locuri ºi posturi
scoase la concurs, un numãr de
3.310 sunt pentru medicinã, 250
pentru medicinã dentarã ºi 170
pentru farmacie.

 La fel ca anul trecut, ºi în acest
an, concursul se va desfãºura, des-
centralizat, în ºase centre univer-
sitare din þarã: Bucureºti, Iaºi, Cluj-

Mai puþin de o lunã a mai rãmas pânã când
absolvenþii facultãþilor de medicinã, farmacie
ºi medicinã dentarã vor susþine Rezidenþia-

Napoca, Târgu Mureº, Timiºoara
ºi Craiova pentru toate domeniile,
respectiv medicinã, medicinã den-
tarã ºi farmacie,  pe baza tematici-
lor anunþate.

Test grilã cu 200 de întrebãri
În centrul universitar Craiova

concursul se desfãºoarã pentru
posturile publicate în judeþele Bra-
ºov, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt ºi
Vâlcea ºi pentru locurile publicate
în centrele universitare Craiova ºi
Braºov. Candidaþii vor avea la dis-
poziþie patru ore pentru a comple-
ta testul grilã ce cuprinde 200 de
întrebãri. Punctajul minim de pro-
movare reprezintã 60% din punc-
tajul maxim realizat la cele 200 de
întrebãri pentru fiecare domeniu ºi
se calculeazã la nivelul fiecãrui cen-
tru universitar în care se organi-
zeazã concursul.

Ocuparea locurilor în speciali-
tate se face în ordinea punctajului

de promovare obþinut, pe fiecare
centru universitar, în limita locuri-
lor publicate pentru fiecare dome-
niu în centrul universitar respec-
tiv, alcãtuindu-se o singurã clasifi-
care pentru fiecare domeniu. Pen-
tru rezidenþiatul pe post clasifica-
rea se face pe fiecare post. Postu-
rile scoase la concurs pentru care
nu au fost candidaþi înscriºi sau
posturile pentru care candidaþii nu
au obþinut punctajul minim de pro-
movare, nu se vor putea alege de
alþi candidaþi.

Potrivit celor care organizeazã
concursul de Rezidenþiat, medicii,
dentiºtii ºi farmaciºtii care devin
rezidenþi pe locuri au posibilitatea
sã încheie un contract individual
de muncã pe perioadã determina-
tã, egalã cu durata rezidenþiatului,
cu unitatea sanitarã la care au fost
repartizate locurile pentru reziden-
þiat. Pe de altã parte, cei care de-
vin rezidenþi pe post  încheie con-
tract individual de muncã pe pe-
rioadã nedeterminatã cu unitatea
sanitarã publicã ce a publicat postul
respectiv, cu respectarea prevede-
rilor Ordonanþei Guvernului nr. 18/
2009 privind organizarea ºi finan-
þarea rezidenþiatului, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

Rezidenþiatul pe post ºi pentru
spitalele clinice

Ca noutate, în acest an, s-a de-
cis organizarea concursului de re-
zidenþiat pe post ºi pentru spitalele
clinice, nu numai pentru spitalele
mici, ca un element de susþinere a
tinerilor medici pentru continuarea
carierei profesionale în þarã.

De asemenea, numãrul posturi-
lor scose la concurs nu s-a mai sta-
bilit aleator, numai pe criterii isto-
rice, ci în funcþie de dinamica de
personal din ultima perioadã.

Reprezentanþii Ministerului Sã-
nãtãþii au hotãrât anul acesta sã

scadã ºi taxa de înscriere. Astfel,
absolvenþii facultãþilor de medici-
nã, farmacie ºi medicinã dentarã
au scos mai puþini bani din buzu-
nar pentru a se înscrie la conscur-
sul de intrare în Rezidenþiat. Taxa
de participare a fost redusã de la
suma de 500 lei la 360 lei pentru
fiecare participant.

Cuantumul taxei a fost stabilit
prin Ordinul ministrului Sãnãtãþii
nr. 994/2012. Mai multe informa-
þii legate de condiþiile de desfãºu-
rare ale concursului de Rezidenþiat
se gãsesc pe pagina oficialã de in-
ternet www.rezidentiat.info.

RADU ILICEANU

Rezidenþiatul intrã în linie dreaptã

În perioada 31 octombrie –3 noiem-
brie a.c. Colegiul Naþional “Fraþii Bu-
zeºti”, una dintre unitãþile reprezentati-
ve ale învãþãmântului preuniversitar din
Craiova, sãrbãtoreºte 130 de ani de la
înfiinþare. Cu acest prilej sunt organiza-
te vizite la Muzeul ªcolii, expoziþii de
fotografie ºi picturã, sesiuni de referate
ºi comunicãri ºtiinþifice, premierea olim-
picilor internaþionali, întreceri sportive,
lansarea revistei “FB” ºi a unui supliment
de matematicã, sesiunea de comunicare
“Vârste simultane”, întâlnire a absolven-
þilor pasionaþi de fizicã sub genericul “Fi-
zica – poartã deschisã spre lume”, întâl-
nirea generaþiilor, balul    bobocilor.

Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” ºi-
a consolidat un renume susþinut de ca-
drele didactice ºi de elevii sãi. Oferta
educaþionalã s-a diversificat an de an,
astfel încât, în prezent, cuprinde, în cele
77 de colective, preºcolari ºi elevi: 5
grupe de preºcolari, 23 de clase prima-
re, pregãtitoare ºi I-IV, dintre care 4
clase Step By Step, 17 clase gimnazia-

le ºi 32 de clase liceale. Liceenii sunt
înscriºi în clase cu profil: ºtiinþele natu-
rii, matematicã-informaticã, matemati-
cã-informaticã bilingv engleza, bilingv
franceza, bilingv germana, filologie bi-
lingv englezã ºi ºtiinþele naturii. În fie-
care an, media de admitere în clasa a
IX-a este tot mai ridicatã, 9,91 în 2010,
9,88 în 2011, 9,91 în 2012, ceea ce a
plasat ºcoala pe primele 2 locuri printre
liceele din þarã, la specializãrile mate-
maticã - informaticã bilingv englezã ºi
ºtiinþele naturii.

Cei peste 2.200 de elevi aleg sã stu-
dieze la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
pentru calitatea actului educativ, pentru
calitatea profesionalã ºi moralã a cadre-
lor didactice ºi pentru condiþiile de stu-
diu tot mai bune. Rezultatele se cuantifi-
cã, în primul rând, prin procentul de pro-
movabilitate, dar ºi prin rezultatele obþi-
nute la examenele naþionale, respectiv
100%, iar absolvenþii Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” aleg sã studieze la mari-
le universitãþi din þarã ºi din strãinãtate.

În ultimii trei ani, elevii buzeºteni au
obþinut 1.041 de premii, premii specia-
le, menþiuni ºi medalii la fazele judeþe-
ne, 183 de calificãri la fazele naþionale,

Colegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” sãrbãtoreºteColegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” sãrbãtoreºteColegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” sãrbãtoreºteColegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” sãrbãtoreºteColegiul Naþional “Fraþii Buzeºti” sãrbãtoreºte
130 de ani de la înfiinþare130 de ani de la înfiinþare130 de ani de la înfiinþare130 de ani de la înfiinþare130 de ani de la înfiinþare

10 premii la concursurile ºi olimpiadele
internaþionale de biologie, chimie, fizi-
cã, matematicã ºi informaticã.

ALINA DRÃGHICI

Înfiinþatã în anul 1882, ºcoala a primit numele “Fraþii Buzeºti” în 1910, ca urmare a demersurilor
primului director, Grigore Cãzãnescu. Gimnaziul real de bãieþi se transformã în liceu, Iar în 1924
regele Ferdinand semneazã Actul de fundaþie ºi, totodatã, marcheazã începerea construcþiei actualului
sediu, finalizat în 1929. Prin Hotãrâre Guvernamentalã, în 1990, liceul devine ºcoala asociatã UNESCO,
iar la 1 noiembrie 1997 primeºte denumirea de Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”.

tul. Concursul va avea loc anul acesta pe data
de 25 noiembrie a.c. în ºase centre universi-
tare între care ºi cel de la Craiova.

Un nou eveniment al campaniei de infor-
mare ºi comunicare „Forum european”,
organizatã de Reprezentanþa Comisiei
Europene în România în perioada 2012-2013,
are loc astãzi la ora 11.00, în sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova.  Dezbaterea se
adreseazã studenþilor, profesorilor ºi altor
reprezentanþi ai societãþii civile, interesaþi de
temele economice europene. Campania
include organizarea unei serii de dezbateri
pe teme de guvernanþã economicã în 12

oraºe din România, precum ºi un concurs de
eseuri adresat studenþilor ºi masteranzilor la
facultãþile cu profil economic sau de relaþii
internaþionale. În cadrul dezbaterilor, vor fi
abordate teme precum pactul de creºtere ºi
stabilitate, oportunitãþile ºi riscurile aderãrii
României la zona Euro sau bugetul Uniunii
Europene pentru perioada 2014 - 2020 ºi
oportunitãþile pe care acesta le prezintã
pentru România.

ALINA DRÃGHICI

Dezbatere în cadrul campaniei
“Forum European” la Craiova
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La 76 de ani, Iancu Giurea
îşi învaţă strănepoţii
să dea formă lutului

Din Şişeşti, judeţul Mehedinţi, Iancu Giurea vine
la fiecare Târg de toamnă de la Craiova, deşi are 76 de
ani. Aproape toţi dedicaţi prelucrării ceramicii. „De la
8 ani fac ulcele, numai cu mâna în pământ am stat
până acum. De la tata am învăţat, el făcea oale”, po-
vesteşte meşterul. E mândru nevoie mare că i-au căl-
cat pe urme şi fiica, şi cei trei nepoţi, ca şi strănepoţii.
„Toţi ştiu să facă oale. Şi fac şi eu, cu ce altceva să mă
mai ocup acum?”, spune, râzând şi încântat de Pre-
miul Cetăţii Banilor care i-a fost acordat de munici-
palitatea craioveană. „Mi-au dat o primă frumoasă!
Îmi pare tare bine. N-am mai luat până acum. Eu n-am
pretenţii la de-astea!”, adaugă Iancu Giurea, mulţu-
mit, totodată, că şi vânzările au mers bine. Şi încheie
pe acelaşi ton glumeţ: „Mai vin şi la anul, dacă mai
trăiesc, dacă nu…”.

S-au acordat premiile Concursului
Naţional de Poezie „TRADEM”

Casa de Cultu ră „Traian Demetrescu” a or-
ganizat sâmbătă, la sediul instituţiei, fest ivi-
tatea de premiere a celei de-a XXXIV a ediţ ii a
Concursului Naţional de Poezie „Traian De-
metrescu” – TRADEM, organizat  sub egida
Primăriei municipiu lui Craiova. Competiţia  s-a
adresat creatorilor care nu sunt membri ai Uni-
unii Scriito rilor din România ori ai altor aso-
ciaţii de scriitori ş i care nu au pub licat un  vo-
lum individual de poezie.

Nu mai puţin de 60 de par-
ticipanţi au concurat pentru
unul din premiile oferite de
organizatori, a cărora valoa-
re totală s-a ridicat la 1.700
de lei. Au delibera în vedea
premierii celor mai bune ver-
suri trei tineri poeţi: Xenia
Karo-Negrea, Mihai Ene şi
Silviu Gongonea. Deşi toţi
câştigătorii au fost invitaţi de
organizatori la Craiova, la fes-
tivitatea de premiere au par-
ticipat doar doi dintre ei.

Este vorba despre Costel Drejoi, din Slatina,
care a obţinut Premiul I, în valoare de 400 de lei,
şi Ileana Roxana Ştiubei, din Craiova, răsplătită
de juriu cu Premiul Special (250 de lei). Ceilalţi
câştigători sunt Emil Iulian Sude (judeţul Pra-
hova, comuna Poiana Câmpina, sat Petrişu) –
Premiul al II-lea (300 de lei) şi Havran Otto (Târ-
gul Lăpuş, judeţul Mureş) – Premiul al III-lea
(250 de lei). La această ediţie, Premiul TRADEM,
care valora 500 de lei, nu a fost acordat.

Elevi din clas ele a V-a – a VIII-a de la mai
multe ş coli craiovene participă as tăzi la două
concerte educative organizate de Filarmoni-
ca „Oltenia”  şi s usţinute de Corala Acade-
mică a ins titu ţiei, dirijo r şi prezentator fiind
Manuela Enache.

 Concertele fac parte
din proiectul „Filarmo-
nica pentru copi i” ş i
propun spre audiţie lu-
crări p recum Cântecul
gamei, de Richard Rod-
gers; Fata de păstor, de
T. Teodorescu; Corul vâ-
nătorilor  din opera
„Freis chütz”, de Carl
Maria von Weber; colin-
dul „Vine hulpe di  la
munte”, de Adrian Pop;
La oglindă (versuri: Geor-
ge Coşbuc), de Timotei
Popovici; Canon, de Luigi Cherubini; Cântec de
primăvară, de Wolfgang Amadeus Mozart; Ta-
tăl nostru (muzică bisericească), de Mihail Bere-
zovschi; Sârba-n căruţă (prelucrare folclorică pe
versuri populare), de Gheorghe Danga.

Primul concert începe la ora 11.00 şi este
audiat de elevi de la Colegiile Naţionale „Fraţii
Buzeşti” şi „Ştefan Velovan”, Şcolile Gimnazia-
le „Elena Farago” şi „Sf. Dumitru”, iar cel de-al
doilea – la ora 13.00, invitaţi fiind copii de la

Colegiul Naţional „Ele-
na Cuza”, Liceul cu
Program Sportiv „Pe-
trache Trişcu”, Liceul
Tehnologic Auto, Li-
ceu l Teoretic „Henri
Coandă” ş i Şcoala
Gimnazială „Nicolae
Romanescu”.

« Ne-am propus ca
în cadrul acestui pro-
iect elevii să observe
d iferitele p rocedee
muzicale p rin care o
melod ie s implă s e
poate dezvolta şi poa-

te căpăta diferite forme. Corala Academică do-
reşte ca prin acest eveniment să aducă elevii
mai aproape de muzica de calitate, repertoriul
fiind ales în conformitate cu programa şcola-
ră», spune Manuela Enache.

Meşterii populari,
răsplătiţi cu premii

După trei zile de
expuneri ş i de-
monstraţii în aer li-
ber, cei peste 160
de invitaţi la Târ-
gul  Meşteri lor
Populari  de la

Craiova au cules roadele muncii
şi participării la această a XXXV-

a ediţ ie a evenimentulu i: vânzări de
câteva sute sau mii de lei, aprecierea
vizitato rilor şi a cumpărătorilor, dar şi a
organizatorilor – Secţia de Etnografie
a Muzeului Olteniei şi Consiliul Jude-
ţean  Dolj, în parteneriat cu  Primăria şi
Cons iliul Local Craiova şi cu Centrul
Judeţean pent ru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale.

Din partea acestora, în cadrul unei

Marele Premiu şi Trofeul:
  Ion Rodoş, sculptură lemn, Nucşoara-Argeş

Premiul Cetăţii Banilor:
 Iancu Giurea, ceramică, Şişeşti-Mehedinţi

Secţiunea Adulţi:
 Premiul I: Ion Măric, pictură naivă, Bacău
 Premiul al II-lea: Ecaterina Oproiu, costume populare, Prahova
 Premiul al III-lea: Elena Mateescu, pictură, Argeş

Secţiunea Copii şi tineret:
 Premiul I: Oana Muşceleanu, icoane pe sticlă, Craiova
 Premiul al II-lea: Ioan Nedelcea, pictură, Predeşti-Dolj
 Premiul al III-lea: Monica Sorescu, bijuterii, Craiova

Distincţii acordate „pentru merite deosebite în conservarea şi
perpetuarea tradiţiei, pentru calitatea şi valoarea creaţiei”:

Constantin Casandroiu, sticlar, Teleorman
Ilinca Alexandru, pielărie, Vâlcea
Maria Căţa, ceramică, Mehedinţi

Ionel Popa, ceramică, Vâlcea
Costel Popa, ceramică, Horezu-Vâlcea

Zizica Mihai, icoane, Piteşti-Argeş
Naghi Margareta, împletituri pănuşă, Corund-Harghita

Ion Turcitu, ceramică, Oboga-Olt
Marcel Mocanu, ceramică, Galaţi

Mathe Deneş, ceramică, Corund-Harghita
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina (ceramică, lemn, ţesături)
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Argeş (ceramică, lemn, ţesături)

De trei ani, Ion Rodoş reprezintă România la Bruxelles

festivităţi desfăşurate, ieri, pe esplana-
da Teatrului Naţional „Marin Sorescu”,
cei mai iscusiţi şi dăruiţi dintre ei au fost
răsplătiţi cu premii „pentru merite deo-
sebite în conservarea şi perpetuarea
tradiţiei, pentru calitatea şi valoarea
creaţiei”. Distincţiile, constând în tro-
fee realizate de artistul sticlar Mihai Ţo-
pescu, din Târgu Jiu, în diplome şi bani,
au fost acordate pe două secţiun i –
Adulţi şi Copii şi tineret (până în 35 de
ani). La cea dintâi, valoarea Premiului I a
fost de 1.800 de lei, Premiului al II-lea –
1.500 de lei, Premiului al III-lea – 800 de
lei, iar la cea de-a doua Premiul I a valorat
1.000 de lei, Premiul al II-lea – 800 de lei,
Premiul al III-lea – 600 de lei.

Marele Premiu şi Trofeul Târgu-
lui, în sumă de 3.000 de lei, au fost câş-

tigate de Ion Rodoş, scu lptor în  lemn
din judeţul Argeş, şi i-au fost înmânate
de managerul Muzeului Olteniei, Florin
Ridiche, şi de Daniela Tarniţă – preşe-
dinte al Comisiei de Cultură a Consiliu-
lui Judeţean Dolj. De asemenea, muni-
cipalitatea craioveană a acordat Premiul
Cetăţii Banilor, în valoare de 1.500 de
lei, ceramis tu lu i Iancu Giurea, din
Şişeşti, judeţul Mehedinţi, acesta fiind
înmânat de primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu. În plus, organizatorii au oferit nu mai
puţin de 12 diplome, tot „pentru merite
deoseb ite în
conservarea şi
perpetuarea tra-
diţiei, pentru ca-
litatea şi valoa-
rea creaţiei”.

A plecat pe 57 de ani şi ciopleşte
lemnul de când se ştie. „Am moşte-
nit din tată în fiu… Nu ştiu vreun
străbunic de-al meu să nu fi lucrat în
domeniul acesta”, mărturiseşte Ion
Rodoş, distins în acest an cu Mare-
le Premiu şi  Trofeul  celei de-a
XXXV-a ediţii a Târgului Meşterilor
Populari. Acasă, în Argeş, toată fa-
milia „meştereşte” lemnul. „Am doi
băieţi. Cel mare e artist înnăscut, tot
ceea ce vedeţi făcut de mine lucrea-
ză şi el, iar celui mai mic îi place şi
tâmplăria”, povesteşte artistul.

Nu puţini au fost cra-
iovenii care, zilele acestea, s-au
oprit să-i admire lingurile frumos
cioplite, ca şi icoanele „săpate” în
lemn. „În România avem motive de
inspiraţie la infinit – din faună, din
floră, din istorie, din poveşti”, spu-
ne Ion Rodoş, întrebat de unde se
inspiră. I-a sculptat în miniatură şi
pe „marele Brâncuşi”, dar şi pe
Amza Pellea, lingura cu chipul aces-
tuia din urmă dăruind-o Muzeului
Olteniei, ca amintire, dar şi în semn
de mulţumire pentru invitaţ ia la
Târg. „Mie îmi place să creez mo-
dele. Numai dacă îmi dă cineva co-
mandă fac un model de două ori,
altfel toate sunt unicate. Şi pe toa-
te le iubesc, nu pot să spun că unul
îmi place mai mult decât celălalt”,
mai spune Ion Rodoş.

La Târgul de la Craiova meşterul a venit
pentru prima dată, după festivitatea de ieri
declarându-se „emoţionat şi plăcut surprins
de premiu”. Asta deşi este obişnuit cu ase-
menea importante distincţii. S-a bucurat de
succes în Olanda, a obţinut Premiul I în Un-
garia, în urmă cu un an, dar cea mai mare mân-
drie a sa este că, trei ani consecutiv, în 2010,
2011 şi în iunie 2012, a reprezentat România
la Bruxelles, fiind invitat la Parlamentul Euro-
pean pentru a face demonstraţii de artă.

„Nu particip decât la târgurile culturale. Alt-
fel refuz invitaţia şi s-a întâmplat asta nu o dată.
Pentru că eu nu fac comerţ, eu fac cultură. Şi
vreau să o transmit mai departe. De aceea nici
nu vând lingurile, ca să aibă toată lumea posi-
bilitatea să le admire, ci lucrez la comandă”,
adaugă acesta. Ion Rodoş spune că va reveni
cu drag la Craiova şi anul viitor, când se gân-
deşte să aducă aici o expoziţie de furci de tors.

Concerte educative în cadrul
proiectului „Filarmonica pentru copii”
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36 de milioane de alegãtori au fost
aºteptaþi ieri la urne, pentru a-i de-
semna pe cei 450 de membri ai Rada
(parlamentul naþional), primul scru-
tin naþional de la victoria lui Viktor
Ianukovici de la prezidenþialele din
2010. Rezultatul acestui vot, asupra
cãruia a planat umbra persistentã a
Rusiei, va influenþa viitoarea orienta-
re a þãrii, care pentru criticii regimu-
lui are elemente de totalitarism. Într-
un articol publicat de „New York Ti-
mes”, secretarul american de stat
Hillary Clinton ºi ºeful diplomaþiei

Ucraina: Alegeri parlamentareUcraina: Alegeri parlamentareUcraina: Alegeri parlamentareUcraina: Alegeri parlamentareUcraina: Alegeri parlamentare
fãrã probleme pentru partidul prezidenþialfãrã probleme pentru partidul prezidenþialfãrã probleme pentru partidul prezidenþialfãrã probleme pentru partidul prezidenþialfãrã probleme pentru partidul prezidenþial

Sandy a redevenit uragan în apro-
pierea coastei estice americane, dupã
ce a fost retrogradat pentru scurt timp
la stadiul de furtunã tropicalã. Anunþul
a fost fãcut sâmbãtã de Centrul naþio-
nal pentru uragane (NHC), cu sediul
la Miami. Meteorologii americani au
înregistrat rafale de vânt cu viteze de
pânã la 120 de kilometri pe orã în timp
ce Sandy, care a provocat deja 44 de
morþi în Caraibe, se deplasa cãtre nord,
în Atlantic, ºi se aºteaptau „precipitaþii
importante, rafale violente de vânt ºi
creºterea semnificativã a nivelului ape-
lor” pe coastã, între Virginia ºi New
York, ci ºi la ninsori importante în in-

Sandy a redevenit uragan
în apropierea coastei

estice americaneMii de manifestanþi de
stânga ºi de extremã stânga au
defilat sâmbãtã în centrul
Romei, la apelul unor mici
partide de stânga asociate
sindicatelor autonome, pentru
a protesta în cadrul unei „No
Monti Day” împotriva mãsuri-
lor de austeritate ale Guvernu-
lui condus de Mario Monti.
„Cu Europa care se revoltã, sã
îndepãrtãm Guvernul Monti”,
se putea citi pe un banner de
mari dimensiuni ce se afla în
deschiderea marºului. Manifes-
tanþii arborau marionete
gigantice ale lui premierului
italian, ale cancelarului german,

Manifestaþii anti-austeritate
în Spania ºi Italia

Autoritãþile canadiene au lansat, sâmbãtã seara,
o alertã de tsunami, dupã un „seism major”, cu
magnitudinea de 7,7, produs în largul coastei de
vest a þãrii, a anunþat Ministerul Resurselor Natura-
le. „Alerta este în vigoare pentru zonele de coastã
din British Columbia pânã în Alaska, între nordul
insulei Vancouver ºi Cap Decision, în Alaska (la
137 de kilometri sud-est de Sitka)”, a declarat mi-
nisterul într-un comunicat, cerându-le locuitorilor
din zonele vizate sã urmeze instrucþiunile autoritãþi-
lor locale privind o eventualã evacuare cãtre zonele
mai înalte. Cutremurul s-a produs la ora 03.04 GMT
(05.04 ora României) în regiunea arhipelagului Haida
Gwaii (fostele insule ale Reginei-Charlotte). Ulte-
rior, cel puþin trei valuri seismice au lovit coasta
provinciei canadiene British Columbia, dupã cum a
relatat postul de televiziune CBC News în pagina
electronicã. Valurile nu au provocat pagube, dar-
 numeroase persoane au fost evacuate în Haida
Gwaii ºi Port Edward, în apropiere de Prince Ru-
pert. Kelly Kryzanowski, de la Centrul de Mana-
gement al Situaþiilor de Urgenþã din British Colum-

Valuri tsunami au lovit Canada ºi SUA,
dupã un cutremur de 7,7 grade

europene, Catherine Ashton, menþi-
oneazã „tendinþe îngrijorãtoare”: ab-
senþa reprezentanþilor mai multor for-
maþiuni politice, utilizarea resurselor
administraþiei publice în beneficiul
Partidului Regiunilor (PR), care este
majoritar, sau cumpãrarea de voturi
prin acordarea de avantaje financia-
re. ªefa diplomaþiei europene merge
mai departe ºi afirmã cã „numai de-
clinul democraþiei a împiedicat apro-
pierea de UE, iar dorinþa de putere a
lui Viktor Ianukovici are prioritate faþã
de alte considerente”. Potrivit unui

sondaj realizat de Institutul internaþi-
onal de sociologie din Kiev, la 12 oc-
tombrie a.c., doar 8,8% dintre ucrai-
neni cred cã alegerile legislative sunt
libere ºi democratice. Într-o þarã unde
50% din populaþie se informeazã doar
prin televizor, este firesc ca ºi televi-
ziunea sã fie sub controlul puterii.
Împotriva postului TVI, ultima tele-
viziune independentã a þãrii, afirmã
directorul Nykola Kniazhysky, atacu-
rile au venit din toate pãrþile. În son-
daje, Partidul Regiunilor este dat fa-
vorit, ºi asta pe fondul unei opoziþii
destrãmate (reprezentatã prin Parti-
dul Batkivshina – Mama Patrie). Pre-
sat de Moscova pentru a se alãtura
uniunii vamale cu Kazahstanul ºi Be-
larusul, pentru a beneficia de o redu-
cere a preþului la gazele ruseºti, Kie-
vul nu are la îndemânã multe soluþii,
chiar dacã i-ar surâde o apropiere de
Uniunea Europeanã. „Viktor Ianuko-
vici, al cãrui fiu, Aleksandre, a deve-
nit unul dintre cei mai bogaþi oameni
ai þãrii ºi un donator al Partidului Re-
giunilor, încearcã sã creeze o monar-
hie în Ucraina” scrie jurnalistul Vik-
toria Siumar, dar nimeni nu vrea un
nou þar. „Noi înþelegem cã sistemul

nu se va schimba, dar avem datoria
de a continua lupta pentru democra-
tizarea spaþiului post-sovietic în care
se aflã Ucraina”, afirmã Konstantin
Sigov, profesor de filosofie politicã
la Universitatea Moghila din Kiev.
Premergãtor alegerilor legislative, fos-
tul premier Iulia Timoºenko, încar-
ceratã din august 2011, consideratã
de „The Guardian” Aung Sang Su
Kyi a Europei, a dorit sã i se facã din
nou auzitã vocea. Aceastã ex-pasio-
naria a „revoluþiei portocalii” din 2004
traverseazã momente dificile. Favo-
rit al scrutinului, campionul mondial
de box Vitali Klitschko, foarte popu-
lar, reprezentând Alianþa Democrati-
cã Ucraineanã pentru Reformã, este
discret taxat de Kyiv Post: „Politica
ucraineanã este un sport mai dificil
decât boxul. În aceastã disciplinã
existã câteva reguli”. Se anticipa o
participare la vot între 55 ºi 60%, dar
în acelaºi timp se semnala ºi opþiu-
nea unui vot „contra tuturor”. În iu-
lie anul trecut a fost adoptatã o lege
a minoritãþilor, care a permis atri-
buirea limbii ruse statutul de limbã
regionalã în aproape 11 regiuni, la
est ºi sud de Dunãre.

Angela Merkel, ºi ale preºedin-
telui american, Barack Obama.
Tot sâmbãtã, pe searã, câteva
mii de persoane au umplut
Plaza de Neptuno din Madrid,
aflatã în apropierea Congresu-
lui Deputaþilor, dupã ce au luat
parte la un marº prin centrul
capitalei, organizat pentru a
protesta împotriva prevederilor
proiectului de buget pentru
anul 2013, prezentat în parla-
ment de Executivul central.
Manifestaþia a fost a doua de
sãptãmâna trecutã, convocatã
în semn de protest faþã de
proiectul de buget pentru
2013.

teriorul teritoriului, potrivit serviciului
american de meteorologie. Guverna-
torul statului New York a declarat sta-
re de urgenþã, în timp ce primarul ora-
ºului, Michael Bloomberg, a invitat lo-
cuitorii sã se informeze, fãrã sã cede-
ze însã panicii. Stare de urgenþã a mai
fost decretatã ºi la Washington, Ma-
ryland, Pennsylvania, Virginia ºi un
comitat din North Carolina. Candida-
tul republican la Casa Albã, Mitt Rom-
ney, ºi-a anulat toate evenimentele de
campanie prevãzute ieri în statul Virgi-
nia (est), situat pe coasta ce urmeazã
sã fie traversatã de uraganul Sandy,
la începutul sãptãmânii.

bia a declarat cã „în unele zone s-au produs pene
de curent. Existã probleme ºi cu reþeaua de telefo-
nie. Nu avem nici o informaþile privind producerea
unor pagube”. Dennis Sinnott, de la Institutul Ca-
nadian pentru ªtiinþa Oceanicã, a declarat cã un
val de 69 de centimetri a fost înregistrat în largul
Insulei Langara, la nord-est de Haida Gwaii, un alt
val, de 55 de centimetri, a lovit Winter Harbour, pe
coasta de nord-est a Insulei Vancou-
ver, în timp ce un altul, de 12 centi-
metri, a fost înregistrat în Tofino, pe
coasta de vest a Insulei Vancouver. 

Alertã de tsunami a fost declanºa-
tã ºi în statul Hawaii (SUA), dupã
cum a anunþat ieri Centrul de alertã
în caz de tsunami. Primul val a ºi lo-
vit, tot ieri, Honolu, potrivit CNN, ºi,
cu toate cã nu a fost foarte mare,
specialiºtii susþin cã se aºteaptã la
valuri mult mai mari ºi la pagube ma-
teriale însemnate. Peste 80.000 de
persoane se estimeazã cã locuiesc în

zona Oahu, prima lovitã de valurile tsunami. Tele-
viziunile locale au oferit imagini cu kilometri întregi
de cozi de maºini ale persoanelor care au fost eva-
cuate din zonã, iar oficialii au anunþat cã au deschis
26 de centre pentru aceºtia. „Toate insulele ºi þãr-
murile vor fi afectate atunci când valurile vor veni”,
a susþinut John Cummings, purtãtor de cuvânt
pentru Departamentul de management al situaþiilor
de crizã din Honolulu.Ieri dupã-amiazã alerta de
tsunami în SUA a fost ridicatã.

Avocaþii familiei premierului
chinez neagã acuzaþiile de
îmbogãþire

Un comunicat semnat de doi
avocaþi în numele familiei premie-
rului chinez, Wen Jiabao, neagã cã
aceasta ar avea „o avere ascunsã”
sau cã ar fi profitat de funcþia
pentru a se îmbogãþi, a informat,
ieri, EFE. Agenþia spaniolã de
presã a precizat cã este vorba de
un rãspuns la un reportaj publicat
recent de ziarul american „The
New York Times”, care îi atribuie
familiei lui Wen Jiabao o avere
secretã de 2,7 miliarde dolari. Cei
doi avocaþi resping, între altele,
acuzaþia potrivit cãreia mama
premierului, Yang Zhiyun (de 90 de
ani), ar fi acumulat mari sume de
bani. Deºi admit cã unele rude ale
lui Wen Jiabao conduc afaceri,
avocaþii dau asigurãri cã persoa-
nele respective „nu desfãºoarã nici
o activitate ilegalã” ºi nu posedã
acþiuni la companii. Premierul
chinez „nu a jucat niciodatã niciun
rol în afacerile rudelor sale ºi cu
atât mai puþin a permis ca aceste
activitãþi sã-i influenþeze politici-
le”, adaugã comunicatul. Autoritã-
þile chineze au blocat pe Internet
accesul la versiunile în englezã ºi
chinezã ale ziarului „The New York
Times”, adaugã EFE.

Cod roºu de ploi torenþiale
în sudul Bulgariei

Agenþia naþionalã de meteoro-
logie de la Sofia a instituit o
avertizare de cod roºu pentru
fenomene periculoase de intensita-
te foarte mare: ploi abundente
pentru districtele Smolian ºi
Kârdjali, din sudul Bulgariei.
Avertizarea a fost valabilã pentru
ziua de ieri. În districtul Kârdjali se
aºtepta ca ploile sã fie însoþite de
vânt puternic. În alte patru regiuni
din sudul þãrii a fost instalat cod
portocaliu, în timp ce pentru
centrul ºi nordul Bulgariei este
valabilã o avertizare de cod
galben pentru vânt puternic.
Singurele douã districte unde nu se
aºteptau fenomene meteorologice
periculoase ºi pentru care este
valabil codul verde sunt Vidin ºi
Plevna, din nordul þãrii.

FMI criticã programul de
austeritate al Ungariei

Reprezentanta FMI în Ungaria,
Iryna Ivaschenko, a apreciat cã
mai multe mãsuri bugetare
anunþate sãptãmâna trecutã în
aceastã þarã nu sunt în conformita-
te cu obiectivele Fondului, a fãcut
cunoscut, sâmbãtã, o purtãtoare de
cuvânt a acestei instituþii, scrie
AFP. Iryna Ivaschenko a mai
menþionat cã nu a fost fixatã încã
nici o datã pentru o nouã serie de
negocieri între Budapesta ºi FMI.
Ungaria a solicitat anul trecut
ajutorul Fondului ºi al UE pentru a
putea împrumuta din nou de pe
pieþele de obligaþiuni la dobânzi
acceptabile în timp ce moneda sa
naþionalã, forintul, se devalorizase
puternic. Negocierile s-au dovedit
dificile, însã la 12 octombrie
premierul conservator Viktor
Orban a afirmat cã þara sa se aflã
„nu departe de un acord bun” cu
FMI, pentru un împrumut estimat la
15 miliarde de euro. Guvernul
ungar a anunþat sãptãmâna
trecutã o nouã serie de mãsuri de
austeritate pentru a menþine
deficitul bugetar sub 3% din PIB,
însã Comisia Europeanã a
apreciat ca insuficient un prim
plan de economii, potrivit autoritã-
þilor de la Budapesta.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul menaje-
rã, femeie de serviciu sau
bonã. Telefon: 0720/008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Caut menajerã serioasã.
Telefon:0762/382.318
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
S.C. angajeazã sudori
autogen autorizaþi. Te-
lefon: 0251/410.545;
0723/063.208.

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

VÂND garsonierã, Craio-
viþa Nouã, suprafaþã 23
mp, balcon. Tel. 0740/
822.827; 0744/963.559.
Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.
Particular, vând garsonie-
rã în Bucureºti, parter stra-
dal, cu îmbunãtãþiri, în
scectorul 6. Telefon: 0752/
641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere)
confort 2 cu geam termo-
pan, parchet, izolaþie inte-
rior, preþ negociabil,
60.000 lei. Telefon: 0743/
120.446; 0770/556.335.
Proprietar, vând garsoni-
erã conf. II, îmbunãtãþitã,
preþ negociabil. Telefon:
0770/556.335; 0743/
120.446.

Vând sau schimb garso-
nierã cu apartament. Te-
lefon: 0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului
de Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, par-
ter, îmbunãtãþitã, Bucureºti,
sector 6. Telefon: 0752/
641.487.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, 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) aparta-
ment 2 camere mobilat,
lângã hotel Jiul, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0741/
784.417.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie,
vis-a –vis de Spitalul Militar.
Telefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Cra-
ioviþa Nouã, superîmbu-
nãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.

3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând apartament 3 ca-
mere, etaj 1 /4, strada Mi-
hail Strajan – Dezrobirii,
57.000 euro, negociabil.
Telefon: 0722/376.759.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate, etaj
I, lângã stadionul Tinere-
tului, 65.000 euro. 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.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 came-
re semidecomandate, 2
wc, 70 mp, etaj 2/4, Calea
Bucureºti, an fabricaþie
1980, 55 mii euro, negocia-
bil. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de cali-
tate la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de
lux cu centralã pro-
prie, ultracentral, oraº
Balº – Olt, preþ la vede-
re, negociabil. Telefon:
0746/292.721.
Vând garsonierã conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.

CIOVICA CONSTANTINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA
CUI: 30741006; Nr. de ordine in registrul comertului F16/2059/03.10.2012
Adresa: sat Pielesti, comuna Pielesti, str. Ghiocelului, nr. 17, jud. Dolj
Telefon: 0721707505

INVITATIA DE PARTICIPARE
pentru selectia de oferte pentru achizitia de sisteme IT ºi echipamente de ultimã generaþie pentru

prestarea de servicii de consultanta

CIOVICA CONSTANTINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA va invita sa participati la selectia de oferte
pentru achizitia de bunuri aferente unui proiect de investitii finantat prin FEADR, prin masura 312, cu denumirea
„DOTARE BIROU DE CONSULTANTA”.

1. Obiectul contractului: furnizarea de bunuri (laptop, videoproiector+ecran, copiator, imprimanta A3, imprimanta
portabila, imprimanta multifunctionala, scanner portabil, capsator, perforator, laminator, aparat foto, calculator birou)
pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie de oferte
3. Tip contract:  furnizare bunuri
4. Oferta va fi depusa pentru tot lotul de produse si trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara – formularul de oferta (ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta
sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum ºi la alte conditii financiare ºi comerciale legate de
obiectul contractului de achizitie).

Propunerea tehnica – fisa tehnica a produselor (ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta
sa respecte în totalitate specificatiile tehnice prevazute în instructiunile pentru ofertanti); se va specifica perioada de
garantie acordata pentru fiecare produs, care nu va fi mai mica decat cea acordata de producator.

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
6. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic
7. Livrarea: in termen de maxim 10(zece) zile lucratoare de la semnarea contractului.
8. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate: 4651 – Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamen-

telor periferice si software-lui sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii. 
Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie

legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatile ce fac
obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine:Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu
prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana.
9. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 05.11.2012
10. Data limita pentru depunerea ofertei: 09.11.2012 ora 12.00
11. Adresa la care se trimit ofertele: sat Pielesti, comuna Pielesti, str. Ghiocelului, nr. 17, jud. Dolj
12. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 13,00; 09.11.2012, sediul beneficiarului
13. Valoarea supusa licitatiei: 61.099,00 euro fara TVA (Curs euro:1 euro= 4,4633 din 31.08.2012)
14. Durata contractului: contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2012.
15. Documentele care insotesc oferta:
1.documentele de calificare si selectie;
2.propunerea financiara;
3.propunerea tehnica;
4.formularul de oferta;
Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de oferta, care va fi pus la dispozitia

operatorilor economici interesati, in format electronic sau pe hartie, ca urmare a solicitarii acestora.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior.

Reprezentant legal:
Semnatura si stampila
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Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã ºi teren intra-
vilan în comuna Mischii,
sat Cãlineºti. Telefon:
0256/225.144; 0720/
307.774.
Vând casã ºi mobilã + te-
ren 600 mp cartier Roma-
neºti, strada Aleea Târgu-
lui nr. 26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000 euro,
negociabil. Informaþii la te-
lefon: 0723/537.111.
Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Tele-
fon: 0745/350.029.

Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Te-
lefon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Vând trei hectare de te-
ren agricol în comuna
Maglavit. Telefon:0721/
995.405
Particular, vând teren
intravilan 3000mp co-
muna Redea, judeþul
Olt. Telefon: 0768/
612.733.
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Tele-
fon 0743/068.317.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”. Te-
lefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren (2600 mp) pe
ºoseaua Craiova – ªim-
nicu de Sus la 500 m de
lacul Tanchiºtilor, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
170.504.
PARTICULAR, vând teren
loc de casã, cartier Bordei,
parcelat. Preþ; 40 E/mp.
Telefon: 0722/960.100.
Vând teren intravilan
24.000 mp, ªimnicu de
Sus, 7 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0721/
530.150.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent
electric, strada principalã,
1153 mp. Telefon: 0766/
816.858.

Vând teren intravilan
6200 mp, comuna Brã-
deºti, toate facilitãþile, des-
chidere 57 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0749/
230.636.
Vând teren, zona Ciuper-
cã, 500 mp, 240 euro mp,
negociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea
– Viaduct, locaþie deose-
bitã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând urgent teren 500
mp, Lac Avioane. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484; 0770/947.221.
Vând 1500 mp în Bãile
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/
582.831.

Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m þi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdu-
re stejar ºi salcâm în satul
Cocorova – 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, ideal pentru
casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de
Craiova cu o casã bã-
trâneascã, pomi, vie, fân-
tânã, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravi-
lan 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 co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon:
0752/641.487.

Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea
unei  functiei  publice vacante de inspector, cls.l, grad debutant, in ca-
drul Biroului Buget, Finante-Contabilitate, dupa cum urmeaza:

-in data de 28.11.2012 ora 10.00, proba scrisa
-in data de 29.11.2012, ora 14.00-interviul
Concursul se desfasoara la sediul Primariei municipiului Calafat, str

Tudor Vladimirescu nr. 24.
Conditii de participare:
-studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta
-diploma absolvent de cursuri operare calculator
Bibliografie:
-Legea nr.188/1999-privind Statutul functionarilor publici (r2)
-Legea nr.7/2004-Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
-Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii,republicata
-Legea nr.273/2006-Legea finantelor publice, republicata cu modifi-

carile si completarile ulterioare
Dosarul de inscriere la concurs se depune in 20 zile de la data publi-

carii anuntului.
Dosarul de inscriere se depune la Biroul resurse umane, pregatire pro-

fesionala, relatii cu publicul-deservire, si va cuprinde:
-formular de inscriere prevazut in anexa 3 din HG 611/2011
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii
-cazier judiciar
-adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
-declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat

activitati de politie politica.
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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 teren 250 mp, Fer-
mierului. Telefon: 0748/
038.650.
Vând teren 1480 mp,
deschdere 20 m în oraº.
Telefon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp
zona „A”, toate utilitãþi-
le, cadastru, intabulare,
deschidere 10,62m/
19,30m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii
de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobi-
liare. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp îm-
prejmuit cu gard beton
plus 500 mp construcþii.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon: 0757/
082.201.

Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªimni-
cu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. Telefon: 0721/
159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.
Vând teren Popoveni
str. „Moldova”, curent,
gaze, apã. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari. Te-
lefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului.
Telefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultra-
central, lângã Ambient.
Telefon: 0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de
salcâm exploatabilã inte-
gral, 25 km de Craiova.
Telefon: 0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/
20) vis-a-vis de Penitencia-
rul Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.

Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate
utilitãþile, zonã bunã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon:
0232/223.409; 0770/
536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, etaj 2/4, car-
tier Crihala, Drobeta-
Turnu Severin cu similar
în Craiova. Telefon:
0769/272.226.
Schimb garsonierã Braz-
dã bl. G7 cu apartament
2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb apar-
tament 2 camere ultra-
central cu apartament 3
camere central, etaj 1
sau 2. Telefon: 0770/
682.554.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Tele-
fon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Dacia Supernova,
an 2002, ITP 2014,
3.500 lei. Telefon: 0745/
541.174.
Vând Skoda Fabia 1.4,
numeroase facilitãþi. Tele-
fon: 0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km
7000, AC. Telefon: 0721/
483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, 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 re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþi-
onare, 4000 RON. Tele-
fon: 0761/612.963.
VÂND Tractor U650
(Mare) + plug, disc si re-
morcã. Perfectã stare de
funcþionare. Tel: 0727/
613.886, 0754/033.134.
Vând urgent tractor uni-
versal U445, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
883.199.

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã
de tãiat tablã, fabricatã la
Sibiu, hidraulicã, dimen-
siuni tãiere 2500 x 0,5
mm, preþ 15.000 lei ºi
presã hidraulicã, putere
50 newtoni, 5.000 lei
neg. Relaþii la telefon
Craiova: 0722/946.511.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, 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 nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Da-
cia 1100 nouã. Telefon:
0721/995.405.
Vând aragaz 4 ochiuri,
stare foarte bunã, an fa-
bricaþie 2008, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/
805.022.
Vând butelie aragaz - 80
lei; pãlãrie fetru nouã 52-
55 – 60 lei; covor per-
san 3/2 grena – 50 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi
broascã 40 lei; douã bi-
doane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând 2 tone porumb
boabe, preþ negociabil.
Telefon: 0251/447.543.

Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jub-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând pianinã. Telefon:
0746/241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an
ºi 4 luni, semigrea. Tele-
fon: 0741/975.279.
Vând convenabil douã
calorifere oþel (tablã)
100cm/0,60 sau schimb
cu calorifere de fontã fo-
losite. Telefon: 0251/
534.303.

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci ci-
mitirul Sineasca (2+1) Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând 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,
frigider mare, mese, scau-
ne. Telefon: 0768/
034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci supra-
pus Cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþio-
nare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, con-
venabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, ara-
gaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, canistre metal 20
litri, alternator 12V, polizor
(flex) D 125x 850 W, preþ
negociabil. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.

Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimi-
tirul Nisipului, preþ ne-
gociabil. Adresaþi-vã la
adresa: str. „Bucovãþu-
lui” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 lo-
curi, cimitirul Sineasca.
Telefon: 0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Te-
lefon: 0752/166.330.
Vând pianinã Rosek-
ranz Dresden. Telefon:
0251/419.630.
Vând flori de camerã,
balcon, în ghiveci ºi rã-
sad de muºcate cu floa-
re 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. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca,
zona 0. Telefon: 0251/
426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-
vie.  Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci
Cimitirul Sineasca, la
poartã, negociabil. Tele-
fon: 0754/463.089.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

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

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

CASÃ de închiriat, B-dul.1
Mai, mobilat recent. Tele-
fon: 0758/554.579.
Închiriez spaþiu comercial
Craiova zona Piaþa “Chi-
riac”, 70 mp. Telefon:
0734/944.904.
INCHIRIEZ apartament
decomandat, zona Geor-
ge Enescu, 2 camere.
Telefon: 0745/421.562,
0748/969.838.
Închiriez apartament 2 ca-
mere nemobilate Brazda
lui Novac. Telefon: 0736/
028.499; 0722/665.272.
Închiriez apartament 3 ca-
mere  luxos Petre Ispites-
cu, 250 euro. Telefon:
0761/192.733.
Închiriez apartament 3 ca-
mere, 1 Mai (Sara). Tele-
fon: 0251/521.652.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung aparta-
ment ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot
confortul, preþ negocia-
bil. Rog seriozitate! Te-
lefon: 0720/001.909.

Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere  G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã ca-
mere la casã 1-2 studenþi.
Telefon: 0770/682.710;
0351/464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament.
Relaþii la telefon: 0769/
477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez camerã mobila-
tã, centru, pentru elevã -
studentã – salariatã. Tele-
fon: 0752/291.140.

Închiriez garsonierã în Bu-
cureºti – zona Dristor. Te-
lefon: 0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobi-
lat, etaj 2, cartier Brazda lui
Novac. Telefon: 0745/
612.847.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi utili-
tãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 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 inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi
la telefon: 0724/512.304.
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A IX-A
Aston Villa – Norwich 1-1
Arsenal – Queens PR 1-0
Reading – Fulham 3-3
Stoke – Sunderland 0-0
Wigan – West Ham 2-1
Man. City – Swansea 1-0
(Costel Pantilimon a fost rezervã la gazde)
Everton – Liverpool 2-2
Ieri dupã închiderea ediþiei: Newcast-

le – West Brom, Southampton – Tottenham,
Chelsea – Man. United.

Clasament: 1. Chelsea 22p (8j), 2. Man.
City 21p, 3. Man. United 18p (8j), 4. Arsenal
15p, 5. Everton 16p...16. Norwich 7p, 17.
Aston Villa 6p, 18. Reading 4p (8j), 19. Sout-
hampton 4p (8j), 20. Queens PR 3p.

BUNDESLIGA – ETAPA A IX-A
Augsburg – Hamburg 0-2
Schalke – Nurnberg 1-0
(La învingãtori, Ciprian Marica a fost

rezervã)
Freiburg – Dortmund 0-2
Mainz – Hoffenheim 3-0
Furth – Werder 1-1
Dusseldorf – Wolfsburg 1-4
Ieri dupã închiderea ediþiei: Stuttgart

– Frankfurt, Bayern – Leverkusen, Hanno-
ver – M’gladbach.

Clasament: 1. Bayern 24p (8j), 2. Schal-
ke 20p, 3. Frankfurt 19p (8j), 4. Dortmund
15p, 5. Mainz 14p...14. Hoffenheim 8p, 15.
Nurnberg 8p, 16. Wolfsburg 8p, 17. Aug-
sburg 6p, 18. Furth 6p.

PRIMERA DIVISON – ETAPA A IX-A
Espanyol – Malaga 0-0
Betis – Valencia 1-0
Celta – Deportivo 1-1
Rayo – Barcelona 0-5
Zaragoza – Sevilla 2-1
Ieri dupã închiderea ediþiei: Levante –

Granada, Bilbao – Getafe, Atl. Madrid –
Osasuna, Mallorca – Real Madrid.

Astãzi: Valladolid – Sociedad (22:30, Dg.
Sp. 3)

Clasament: 1. Barcelona 25p, 2. Atletico
22p (8j), 3. Malaga 18p, 4. Betis 16p, 5.
Real Madrid 14p (8j)...16. Granada 8p (8j),
17. Bilbao 8p (8j),  18. Deportivo 7p, 19.
Espanyol 6p, 20. Osasuna 5p (8j).

LIGUE 1 – ETAPA A X-A
St’Etienne – Rennes 2-0
(Bãnel Nicoliþã nu a fãcut parte din lo-

tul formaþiei gazdã)
Lille – Valenciennes 2-1
Nancy – Paris SG 0-1
Montpellier – Nice 3-1
Reims – Troyes 1-1
Toulouse – Brest 3-1
Lorient – Ajaccio 4-4
Ieri dupã închiderea ediþiei: Bastia –

Bordeaux, Marseille – Lyon. Partida
Sochaux – Evian TG a fost amânataã din
cauza condiþiilor meteo.

Clasament: 1. Paris SG 22p, 2. Toulou-
se 19p, 3. Marseille 19p (9j), 4. Lyon 18p
(9j), 5. St’Etienne 15p...16. Nice 9p, 17.
Evian TG 8p (9j), 18. Sochaux 7p (9j), 19.
Troyes 6p, 20. Nancy 5p.

SERIE A – ETAPA A IX-A
Siena – Palermo 0-0
Milan – Genoa 1-0
Catania – Juventus 0-1
Ieri dupã închiderea ediþiei: Bologna –

Inter, Fiorentina – Lazio, Pescara – Atalan-
ta, Sampdoria – Cagliari, Torino – Parma,
Napoli – Chievo, Roma – Udinese.

Clasament: 1. Juventus 25p , 2. Napoli
19p (8j), 3. Lazio 18p (8j), 4. Inter 18p (8j),
5. Roma 14p (8j)...16. Pescara 7p (8j), 17.
Palermo 7p, 18. Chievo 7p (8j), 19. Bolog-
na 7p (8j), 20. Siena 3p (penalizatã cu 6p).

Campioana României, Oltchim Râmnicu
Vâlcea, merge ceas în acest sezon de Ligã,
obþinând, sâmbãtã, a treia victorie în grupa
A, din tot atâtea meciuri, scor 24-20, în de-
plasare, cu danezele de la Randers.

Derulând, în mare, cele întâmplate, dacã
Bulatovici a fost “redusã la tãcere” de inter-
mediarul stânga al danezelor, Oltchim a in-
sistat pe jocul cu pivotul ºi pe aruncãrile lui
Brãdeanu. Iar dupã 13 minute, în care Pau-
la Ungureanu (foto) a pus lacãt pe poarta
Oltchimului, campioanele României condu-
ceau deja cu 8-3! Însã meciul nu s-a trans-
format într-un galop de sãnãtate pentru vâl-
cence. Numeroasele greºeli pe faza ofensi-
vã ale au fost “amendate” de jucãtoarele lui

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

Clasament Gr. A

1. Oltchim 3 88-60 6p

2. Hypo 2 57-55 2

3. Randers 3 81-82 2

4. Buxtehuder 2 41-70 0

Buxtehuder – Hypo (asearã).

Etapa viitoare: Hypo – Buxtehuder
(3 noiembrie), Oltchim – Randers (4 no-
iembrie).

Parcurs perfect!

Oltchim n-a iertat-oOltchim n-a iertat-oOltchim n-a iertat-oOltchim n-a iertat-oOltchim n-a iertat-o
nici pe Randersnici pe Randersnici pe Randersnici pe Randersnici pe Randers

Omul nr. 1 al „galacticelor”, goalkeeper-ul Paula Ungureanu

Randers, care nu au lãsat di-
ferenþa sã creascã. Dupã 30
de minute, Oltchimul condu-
cea cu 11-9, în principal mul-
þumitã Paulei Ungureanu,
care a bifat 11 intervenþii sa-
lutare în prima reprizã!

Oltchim a trecut prin mari
emoþii în primul sfert de orã
al pãrþii secunde! Dupã o se-
rie neagrã, de 13 minute ºi
15 secunde fãrã gol marcat,
vâlcencele s-au vãzut condu-
se (14-12, min. 38). Însã
dupã un time-out cerut la

timp de Vestergaard, campioana României
s-a trezit. Brãdeanu a egalat prin douã goluri
consecutive în decurs de doar douã minute.
Danezele au ripostat imediat, 15-14, numai
cã de aici încolo au început sã aibã tot mai
mari probleme în atac. Au urmat ºi pentru
ele 13 minute fãrã gol, iar diferenþa a cres-
cut constant (15-20, min. 51). Moment din
care victoria “alchimistelor” lui Vestergaard
nu a mai putut fi contestatã, în ciuda încer-
cãrilor lui Jacobsen sau Dalby.

Pentru vâlcence, ca ºi calificate în faza
grupelor principale, au punctat: Curea (6),
Manea, Brãdeanu (câte 4), Neagu (3), Bu-
latovici, Barbosa, Managarova (câte 2),
Stanca (1).

Jolidon, un nou eºec
“la mustaþã”

Diametral Oltchimului, “U” Jolidon Cluj
a bifat a treia înfrângere în grupa B, una tot
la limitã, cum se întâmplase ºi cu Krim, 19-
20, pe teren propriu, contra campioanei
Croaþiei, Podravka Vegeta, ºi mai pãstreazã
doar ºanse teoretice de calificare.

Jucãtoarele oaspete s-au aflat la cârma
ostilitãþiilor mai tot timpul (6-10 la pauzã,
13-16 min. 47), însã jocul s-a aprins neaº-
teptat pe final, 17-17 (55). Degeaba! Mult
mai calculate ºi experimentate, adversarele
clujencelor au înscris cu 20 de secunde îna-
inte de final, tranºând partida cu o pasã la
pivot pe care apãrarea lui Gheorghe Cova-
ciu nu a putut-o dejuca.

Marcatoare Jolidon: Cartaº (5), Tivadar
(4), Chintoan (3), Paraschiv, Dincã, Seno-
cico (câte 2), Vãdineanu (1). Krim – Gyor
s-a disputat asearã.

Clasament Gr. B

1. Gyor 2 54-44 4p
2. Podravka 3 64-65 4
2. Krim 2 50-52 2
4. „U” Jolidon 3 71-78 0
Etapa viitoare: Gyor – Krim (3 noiembrie),
Podravka – Jolidon (4 noiembrie).

Victoria de sâmbãtã, de la Braºov (1-0),
a reprezentat ultimul meci al lui Mircea
Rednic la timona Petrolului, tehnicianul în
vârstã de 50 de ani dându-ºi acceptul sã
continue în campionatul belgian, la Stan-
dard Liege, formaþie la care a activat ºi ca
jucãtor, între 1991 ºi 1996. Instalat sâm-
bãtã la gruparea valonã, “Puriul” a decla-
rat cã a fost primit foarte bine de suporte-
rii belgieni ºi a dezvãluit care îi sunt obiec-
tivele: calificarea în play-off-ul campiona-
tului ºi mai apoi într-o cupã europeanã.
“Am semnat un contract valabil pânã în
varã cu opþiune de prelungire pe încã doi
ani. Varianta Standard a apãrut în ultimele
trei zile. Obiectivul este calificarea în play-
off ºi apoi calificarea în Europa League sau
Champions League. Am fost primit foarte
frumos, suporterii au venit cu bannere de
susþinere. Ei mã vãd ca un salvator”, a spus
Mircea Rednic la DigiSport.

Standard Liege se aflã în acest moment
pe locul 9 în campionat, dupã 12 meciuri
jucate, la 6 puncte de liderul FC Bruges (un
joc în minus, cel de asearã, cu Lokeren).

Mutu ºi Sãpunaru, la primele goluri cu Ajaccio ºi Zaragoza
Transferaþi în varã de la Cesena, respectiv Porto, Adrian Mutu ºi

Cristi Sãpunaru au spart ieri gheaþa pentru Ajaccio ºi Zaragoza, fieca-
re dintre ei punctând câte o datã. Cel dintâi a ieºit la rampã Sãpunaru,
fundaºul marcând golul cu numãrul doi al Zaragozei contra Sevillei,
scor 2-1. Românul a punctat în minutul 45, cu o loviturã de cap.
Celelalte reuºite ale partidei au venit din partea lui Helder Postiga (36)
ºi Medel (70).

Trecând la Mutu, „tricolorul” a înscris, de asemenea, al doilea gol

al formaþiei sale în remiza cu gust amar din deplasarea de la Lorient,
4-4 dupã 4-1 la pauzã. Mutu a perforat poarta adversã în minutul 11,
când a reluat de la limita careului mare o centrare din flancul drept.
Ulterior a irosit în nu mai puþin trei rânduri ºansa de a realiza dubla,
printre care ºi o barã (63), iar Ajaccio a plãtit pânã la urmã, cedând
douã puncte în prelungiri. Pentru corsicani au mai punctat Belghazo-
uani (1) ºi Eduardo (40, 45), în timp ce pe lista marcatorilor gazdelor
s-au aflat Lautoa (33), Aliadiere  (46, 79) ºi Sunu (90+4).

Rednic a lãsat Petrolul pentru Standard Liege

Cosmin Contra vine pe banca
“gãzarilor”

Ploieºtenii s-au miºcat rapid dupã ple-
carea lui Rednic ºi au întocmit imediat o
listã cu posibilii antrenori. Singura condi-

þie a finanþatorului Florian Walter a fost
ca viitorul tehnician sã fie român, pen-
tru a nu exista probleme de comuni-
care ºi de adaptare.

Dupã o serie de discuþii, ºeful Pe-
trolului a ales o variantã interesantã,
Cosmin Contra (a lãsat-o pe Fuenlabra-
da, liga a III-a spaniolã), un antrenor
tânãr, care n-a pierdut nici un meci în
Liga I, la prima ºi singura sa aventurã
în fotbalului românesc, cu Poli Timi-
ºoara.

Cele douã pãrþi au deschis negocie-
rile, iar fostul fundaº dreapta la naþio-
nalei ºi-a dat acordul. Secundul lui
Contra va fi Laurenþiu Roºu, Florian
Walter mizând pe entuziasmul unui
cuplu de antrenori tineri. “Contractul
va fi semnat luni (n.r. astãzi) ºi este

pe doi ani ºi jumãtate. Încercãm  sã adu-
cem un suflu nou ºi sã ne calificãm în
cupele europene. Sã sperãm cã va sta pe
bancã chiar la meciul din Cupã (n.r. mâi-
ne, cu aceeaºi FC Braºov)”, a declarat Flo-
rian Walter.
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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 XIII- A

Steaua 12 9 2 1 24-10 29
Pandurii 12 8 2 2 22-14 26
Astra 13 7 3 3 27-17 24
Vaslui 12 6 4 2 21-12 22
Petrolul 13 6 4 3 22-14 22
Dinamo 13 6 4 3 21-14 22
CFR Cluj 13 5 4 4 24-17 19
FC Braşov 13 5 4 4 18-16 19
Rapid 13 5 4 4 15-14 19
Concordia 13 5 4 4 13-16 19
„U” Cluj 13 4 3 6 15-23 15
Ceahlăul 13 4 3 6 14-24 15
Viitorul 12 3 5 4 14-13 14
Oţelul 13 2 7 4 14-16 13
Mediaş 12 3 4 5 13-20 13
Bistriţa 12 2 3 7 10-23   9
Poli Iaşi 13 1 2 10   8-21   5
Severin 13 0 4 9   8-19   4

LIGA I – ETAPA A XIII-A

„U” Cluj – Oţelul 1-1
Au marcat: Cleiton 1 / Paraschiv 32.
FC Braşov – Petrolul 0-1
A marcat: Grozav 64
Astra Giurgiu – CSMS Iaşi 1-0
A marcat: Bukari 65.
CS Turnu Severin – CFR Cluj 1-3
Au marcat: Arnăutu 49 / Hora 12, Rui Pedro 15, Cadu 93.
Concordia Chiajna – Rapid 0-0
Ceahlăul – Dinamo 0-0

Meciurile Gaz Metan Mediaş – FC Vaslui şi Steaua – Gloria Bistriţa
s-au jucat aseară.

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

Liga a III-a

CS Apă Craiova,
primul succes al sezonului

Liga a II-a,
etapa a 10-a

Seria I: CS Otopeni – Sportul
Studenţesc 2-1, Delta Tulcea -
Săgeata Năvodari 0-0, Rapid CFR
Suceava – Unirea Slobozia 0-2,
Dunărea Galaţi – Chindia Târgo-
vişte 1-1, Farul Constanţa – ACS
Buftea 1-2. Clasament: 1. Sportul
21p, 2. CS Otopeni 17p, 3. Delta
Tulcea 16p.

Seria a II-a: FC Maramureş –
Voinţa Sibiu 1-0, Unirea Alba Iulia
– Luceafărul Oradea 0-3, Corona
Braşov – Damila Măciuca 4-1, Poli
Timişoara – FC Argeş (astăzi, ora
15), CS Mioveni – CSM Râmnicu
Vâlcea (astăzi, ora 17, Digisport
3), UTA Arad – FCM Târgu Mureş
(astăzi, ora 19, Digisport 1). Cla-
sament: 1. Corona Braşov 23p, 2.
Damila Măciuca 17p, 3. Poli Ti-
mişoara 16p,  4. FCM Târgu
Mureş 16p.

Liga a IV-a Dolj

Filiaşiul a schimbat liderul
De ce s-au temut conducătorii

echipei de la Podari nu au scăpat.
Terenul extrem de prost de la Fi-
liaşi, la care s-a adăugat dârzenia
gazdelor au dus la o un meci urât
şi o remiză albă între echipele an-
trenate de foştii jucători ai Univer-
sităţii Craiova, Gigi Ciurea şi Vic-
tor Naicu. Punctele ar putea conta
şi în clasamentul întocmit pentru
play-off, dacă la final Filiaşiul ar
intra în „patrula” din frunte. De
egalul respectiv a beneficiat Dună-
rea Calafat, care a spulberat în Bă-
nie penultima clasată, Dynamik, şi
a preluat prima poziţie a clasamen-
tului chiar înainte de derby-ul din
etapa intermediară cu Prometeu
Craiova. Juniorii de la Consiliul Ju-
deţean îşi continuă parcursul slab
şi au pierdut la scor de neporezen-
tare la Leamna, urmând ca mâine
să întâlnească într-un joc progra-
mat pe arena „Tineretului” ocupan-
ta locului 3, CS Işalniţa, care s-a

odihnit runda aceasta. Rezultatele
înregistrate în etapa a 14-a a pri-
mei ligi judeţene: Avântul Pieleşti –
Amaradia Melineşti 3-2, Şcoala de
Fotbal GP – Energia Craiova 6-0,
CSO Filiaşi – FC Podari 0-0, Dy-
namik Craiova – Dunărea Calafat
0-5, Prometeu Craiova – Recolta
Ostroveni 2-1, Progresul Segarcea
– Viitorul Cârcea 1-0, FC Leamna
– CSJ Ştiinţa U Craiova 3-0. CS
Işalniţa a stat. Etapa a 15-a este
programată mâine, începând cu ora
15 şi conţine meciurile: CSJ Ştiin-
ţa U Craiova – CS Işalniţa (stadion:

„Tineretului”, arbitru: Dragoş Pu-
chiu), Energia Craiova – CSO Fi-
liaş i (s tadion „Termo”, arbitru:
Gheorghe Dinu),  Amaradia Meli-
neşti – Şcoala de Fotbal GP (sta-
dion: „Aripile”, arbitru: Marius Pa-
vel), FC Podari – Dynamik Craio-
va (arbitru: Ionuţ Tiţa), Dunărea
Calafat – Prometeu Craiova (arbi-
tru: Eduard Constantinescu), Re-
colta Ostroveni – Progresul Segar-
cea (arbitru: Cătălin Găman), Vii-
torul Cârcea – FC Leamna (mier-
curi, ora 15, stadion „Tineretului”,
arbitru: Alina Peşu).

Clasament
1. Dunărea Calafat 13 10 2 1 51-11 32
2. FC Podari 13 10 1 2 41-12 31
3. Prometeu Craiova 13 10 0 3 46-12 30
4. CS Işalniţa 13 8 2 3 34-20 26
5. CSO Filiaşi 13 7 2 4 19-16 23
6. Progresul Segarcea 13 7 1 5 29-27 22
7. Avântul Pieleşti 14 6 1 7 31-30 19
8. CSJ Ştiinţa 13 5 3 5 19-23 18
9. Amarad. Melineşti 13 5 1 7 29-42 16
10. FC Leamna 13 5 0 8 25-32 15
11. Şc. de Fotbal GP 13 3 5 5 32-35 14
12. Viitorul Cârcea 13 3 3 7 16-25 12
13. Recolta Ostroveni 13 2 4 7 18-43 10
14. Dinamyk Craiova 13 3 0 10 22-49   9
15. Energia Craiova 13 1 1 11 11-45   4

După ce a obţinut primul punct
în Liga a III-a, în deplasarea din eta-
pa a 8-a în comuna Vladimirescu,
CS Apă Craiova a izbutit şi cel din-
tâi succes în Liga a III-a, trecând
sâmbătă după-amiază de Muncito-
rul Reşiţa cu 2-0, pe arena „Exten-
siv” din Parcul Romanescu. Golu-
rile craiovenilor antrenaţi de Ionel
Luţă au fost marcat de Căle şi Co-
jocaru. Practic, a fost duelul unor
nou-promovate înfiinţate pe lângă
companiile de apă, deşi între timp
craiovenii şi-au pierdut sprijinul re-
giei care a „botezat-o”. CS Apă s-a
prezentat în formula: Surdu – Or-
ban, Chiriţă, Gheorghiţă, Dreşcă –
Niţă, Flori, Stancu, Căle – Cojoca-
ru, Băia, în timpul jocului intrând
Duca şi Stăncuţa. Reşiţenii, pregă-
tiţi de Viorel Lolea, au utilizat echi-
pa: Giurcanu – Beică, Rarinca, Cră-
guia, C. Doană – L. Dobre, Micu,
Vasiliu, Anagor – Ţimbota, Bârsan,
iar pe parcurs au intrat: Fara, Po-

pescu, Cârmaci şi Zgăbei. Într-o
serie cu 12 echipe, condusă cu 15
puncte de Flacăra Făget, CS Apă
Craiova ocupă în continuare ultimul
loc, cu 4 puncte, iar vineri va evolua
în deplasare, de la ora 14, contra for-
maţiei Vulturii Lugoj (locul 9, 7 punc-

te). Celelalte rezultate ale etapei a 9-
a a seriei a patra: Millenium Giarma-
ta – Pandurii II 0-1, FCM Reşiţa –
Autocatania Caransebeş 3-1, Mine-
rul Mătăsari – CS Vladimirescu 2-0,
Jiul Rovinari – Vulturii Lugoj 1-0. Mi-
nerul Motru şi Flacăra Făget au stat.


