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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Of-ul meu, Popescule, este
că, oltean f iind get-beget, am
ajuns astăzi să mănânc praz adus
din Turcia.
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CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

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

-Siloz 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

Primul

cotidian al

Olteniei

Premierul
Victor Ponta,
în vizită
la Ford:
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produse în România”
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„Vreau să promovăm maşinile
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După policlinică, urmează un spital municipal

Victor Ponta promite

investiţii pentru Craiova

Actualitate
pag. 6 şi 7

Spitalele, salvate
de rectificarea
bugetară

Consiliul Judeţean Dolj ar
putea semna un parteneriat
cu oraşul englezesc
Rotherham
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Socialiştii
francezi resuscită
formula „chers
camarades”

politică / 5

Pedeapsă redusă
la apel pentru
agenta PMT
Craiova acuzată
de trafic
de influenţă
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$1 EURO ...........................4,5442 ............. 45442
1 lirã sterlinã..........................5,6548.......................56548

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi, 30 octombrie - max: 8°C - min: -2°C

METEO

ploaie1 dolar SUA.......................3,5195........35195
1 g AUR (preþ în lei).......193,8330......1938330

Cursul pieþei valutare din 30 octombrie 2012-anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 SRL
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1229/06.08.2012; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 30516403
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Politicã: Marin Turcitu
Economie: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457

Publicitate:  0251.412.552

Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Ministrul Afacerilor Europene (MAEur),
Leonard Orban (foto), a declarat ieri cã, din
ultimele informaþii deþinute de Guvern, rapor-
tul pe Mecanismul de Cooperare ºi Verificare
(MCV) nu va mai fi publicat de Comisia Eu-

ropeanã în decembrie, ci „undeva în ianua-
rie”. „E prematur sã discutãm despre acest
raport. Din informaþiile ultime pe care le
avem, raportul nu va veni decât undeva în
luna ianuarie. Pânã în ianuarie se pot întâm-

pla multe lucruri. Deci este pre-
matur sã discutãm despre cum va
arãta acest raport”, a afirmat Or-
ban, într-o conferinþã de presã la
sediul MAEur.

Comisia Europeanã trebuia sã
prezinte „pânã la sfârºitul anului”
urmãtorul raport pe MCV privind
România, potrivit exprimãrii din ul-
timul raport, din luna iulie, în care
erau menþionate ºi 11 puncte de în-
deplinit de cãtre partea românã în
privinþa respectãrii statului de drept.

AFP a informat sãptãmâna tre-

cutã, în contextul discuþiei de la nivelul Con-
siliului Justiþie ºi Afaceri Interne privind ade-
rarea României ºi Bulgariei la Schengen, cã
urmãtorul raport MCV privind situaþia din
România ºi Bulgaria va fi publicat în luna ia-
nuarie de cãtre Comisia Europeanã.

Potrivit AFP, citând surse diplomatice de
la Bruxelles, examinarea cererilor de adera-
re ale României ºi Bulgariei la Spaþiul Schen-
gen a fost amânatã pentru martie 2013, din
cauza unei incertitudini cu privire la capaci-
tatea autoritãþilor acestor douã þãri de a-ºi
respecta obligaþiile.

Problema aderãrii „se va pune în martie
2013, dar acest lucru nu înseamnã cã va fi
luatã o decizie”, a insistat unul dintre diplo-
maþii europeni citaþi de AFP. Reuniunile mi-
nisteriale ale UE vor fi prezidate în perioada
respectivã de cãtre Irlanda.
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Meºter, retras de la conducerea
Secretariatului pentru
Problemele Revoluþionarilor

Sorin Meºter a fost eliberat din
postul de secretar de stat la
Secretariatul pentru Problemele
Revoluþionarilor, prin decizie
semnatã ieri de premierul Victor
Ponta. Meºter ocupa aceastã
funcþie din luna mai a acestui an.
În luna septembrie, aproximativ o
sutã de membri ai Blocului
Naþional al Revoluþionarilor 1989
au protestat la Palatul Victoria ºi
au cerut înlocuirea lui Meºter cu
Dorin Lazãr Maior, preºedintele
organizaþiei ºi secretar executiv al
PSD însãrcinat cu problemele
revoluþionarilor. Ei au acuzat
tergiversarea intrãrii în platã a
indemnizaþiilor pentru revoluþionari
conform Legii 324 din 2004.
Senatorii vor lucra în teritoriu
între 1 ºi 19 noiembrie

Senatorii vor lucra în teritoriu în
perioada 1-19 noiembrie, potrivit
deciziei luate, ieri, de conducerea
acestei Camere legislative, anunþul
fiind fãcut de cãtre viecepreºedinte-
le Dan Radu Ruºanu, dupã ºedinþa
Biroului Permanent al Senatului.
El a menþionat cã birourile
comisiilor care au acte normative
de discutat vor stabili zilele în care
membrii comisiilor respective se vor
întruni pentru a dezbate actele
normative ºi a le propune pentru
avizare în plenul Senatului. Ruºanu
a precizat, de asemenea, cã s-a
stabilit ca termen data de 19
noiembrie pentru avizarea în
Comisia pentru muncã, în Comisia
pentru buget - finanþe ºi în Comisia
pentru drepturile omului a iniþiati-
vei legislative propuse de deputatul
Cristian Rezmeriþã, care vizeazã
modificarea Legii 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii, ºi care,
potrivit vicepreºedintelui Camerei,
„se referã la stabilirea claselor”.

Cetãþenii români care cãlãtoresc
în strãinãtate, în þãri cu riscuri pen-
tru securitatea sau siguranþa lor fi-
zicã, vor alertaþi prin SMS privind
riscurile la care se expun cu ajuto-
rul unui serviciu lansat ieri, la Mi-
nisterul Afacerilor Externe, în pre-
zenþa premierului Victor Ponta.
Serviciul a fost realizat prin coo-
perarea MAE cu firmele de telefo-
nie mobilã Cosmote, Orange,
RCS&RDS ºi Vodafone. Cetãþenii
români care cãlãtoresc într-o ast-
fel de zonã ºi deþin un telefon mo-
bil cu roaming la una dintre cele
patru companii vor primi de la in-
trarea pe teritoriul þãrii respective,

Serviciu de alertare prin
SMS pentru românii care
cãlãtoresc în strãinãtate

Liderul PNL, Crin Antonescu,
a declarat, ieri, cã simbolistica
deciziei sale de a candida în Te-
leorman, alãturi de Liviu Dragnea,
este legatã de ideea de a da un
semnal de soliditate a USL, dar
ºi cu secretarul general al PSD,
care e þinta unei campanii de de-
nigrare. „Eu nu mã duc la Tele-
orman pe voturile lui Liviu Drag-
nea, dupã cum nici Liviu Drag-
nea nu candideazã pe voturile
mele. Mergem amândoi ºi împre-
unã, fiecare pe voturile lui, ºi
împreunã cu voturile USL”, a
spus Antonescu. El a vorbit ºi de-
spre simbolistica acestei duble
candidaturi asumate de USL în

Antonescu: Candidatura
mea în Teleorman, semn
de soliditate cu Dragnea

Teleorman. „Existã o simbolisti-
cã - ºi e unul din argumentele
care m-au determinat la aceastã
candidaturã. Faptul cã preºedin-
tele PNL ºi secretarul general al
PSD vor candida împreunã, vor
angaja, unul ca senator, unul ca
deputat, în acelaºi colegiu, în faþa
aceloraºi cetãþeni, tot ceea ce în-
seamnã programul nostru de gu-
vernare ºi proiectul nostru pen-
tru România, vrem sã fie un sem-
nal de soliditate a USL ºi de du-
ratã a ei, un semnal cã aceastã
uniune este construitã nu doar ca
sã câºtige niºte alegeri, ci ca sã
guverneze cel puþin patru ani Ro-
mânia”, a spus preºedintele PNL.

pe lângã obiºnuitul mesaj de bun-
venit în limba maternã ºi un SMS
privind situaþia de risc ºi informa-
þii privind datele de contact ale ce-
lei mai apropiate misiuni diploma-
tice a României ºi ale MAE. „Îmi
plac aceste proiecte, când secto-
rul privat lucreazã împreunã cu cel
de stat. Sper ca românii sã benefi-
cieze cât mai repede de acest ser-
viciu (...) Vreau doar sã felicit
MAE ºi cei patru mari operatori
pentru un program care poate pã-
rea cã nu va fi folosit de foarte mulþi
oameni, dar cei care vor ajunge în
aceste þãri îl vor aprecia foarte
mult”, a afirmat premierul.

Parchetul Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) a
început urmãrirea penalã
împotriva a 18 preºedinþi de
secþii de votare din Olt,
precum ºi faþã de alte 6
persoane, pentru cã în ziua
referendumului privind demi-
terea preºedintelui Traian
Bãsescu ar fi introdus în urne
buletine de vot suplimentare.
„De exemplu, la cele 18 secþii
de votare ai cãror preºedinþi
sunt învinuiþii din prezenta
cauzã, au fost identificate
între 10 ºi 78 de situaþii de
voturi fraudate (per secþie),
acestea constând, de regulã,
în falsificarea unor semnãturi
pe listele permanente sau
suplimentare, în dreptul unor
persoane care fie erau plecate
din þarã, localitate, fie nu s-au

18 preºedinþi de secþii
de votare din Olt, puºi sub

acuzare în legãturã cu referendumul
prezentat la vot sau erau chiar
decedate”, a informat, luni,
Parchetul ICCJ. Potrivit
anchetatorilor, în 29 iulie 2012
învinuiþii au utilizat diferite
procedee în vederea introdu-
cerii în urne a unui numãr
suplimentar de buletine de vot
decât cele votate de alegãtori,
prin falsificarea unor menþi-
uni, fie pe listele permanente,
fie pe cele suplimentare, ceea
ce a condus la situaþii de vot
multiplu, respectiv de voturi
fraudate. În ceea ce-i priveºte
pe ceilalþi învinuiþi, în sarcina
acestora a fost reþinut faptul
cã, fie conduceau alte persoa-
ne la mai multe secþii de
votare, cu scopul ca acestea
sã voteze de mai multe ori, fie
au votat ele însele de mai
multe ori.

Preºedintele Parlamentului European (PE), Martin Schulz (foto), va
face, astãzi ºi mâine, o vizitã oficialã în România, urmând sã se deplase-
ze, astãzi, la Târgu Jiu, împreunã cu preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, cu premierul Victor Ponta ºi cu ministrul Mediului, Ro-
vana Plumb, a informat Camera Deputaþilor. „Preºedintele Parlamentului
European, domnul Martin Schulz, va efectua în perioada 30 octombrie-
1 noiembrie o vizitã oficialã în România, la invitaþia preºedintelui Camerei
Deputaþilor, domnul Valeriu Zgonea. Oficialul european va avea, în aceastã
perioadã, mai multe întrevederi cu reprezentanþii conducerii Parlamentu-
lui României, preºedintele ºi premierul României, miniºtri, cadre univer-
sitare ºi studenþi ai ªcolii Naþionale de Studii Politice ºi Administrative
(SNSPA). În prima zi a vizitei, marþi, 30 octombrie, în jurul orelor 16.00,
domnul Martin Schulz se va deplasa la Târgu Jiu, însoþit de preºedintele
Camerei Deputaþilor, domnul Valeriu Zgonea, premierul Victor Ponta ºi
ministrul Mediului ºi Pãdu-
rilor, doamna Rovana
Plumb, unde vor vizita sta-
þia de epurare a apei, un pro-
iect finanþat din fonduri eu-
ropene”, se aratã într-un co-
municat al Camerei Deputa-
þilor remis ieri agenþiei Me-
diafax. Pe 31 octombrie,
preºedintele PE va susþine o
alocuþiune în faþa plenului
reunit al Camerei Deputaþi-
lor ºi Senatului.

Preºed in t e l e  PE  v i ne  pen t ru
douã  z i l e  î n  Român ia
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Deºi la un moment dat se pu-
nea problema ca întreg sistemul
sanitar sã intre în colaps în no-
iembrie ºi decembrie a.c. din ca-
uza faptului cã la începutul anu-
lui nu a fost prevãzut buget ºi pen-
tru ultimele douã luni, Guvernul
a aprobat alocarea sumei de 150
de milioane de lei pentru Minis-
terul Sãnãtãþii. La aceste fonduri
se adaugã ºi cele 350-400 de mi-
lioane de lei estimate a se co-
lecta din taxa de clawback. Ba-
nii vor fi transferaþi în totalitate
cãtre Fondul Unic de Asigurãri
de Sãnãtate ºi vor fi utilizaþi pen-
tru funcþionarea spitalelor, dar ºi
pentru plata obligaþiilor restante,
reprezentând bunuri ºi servicii
achiziþionate, cu termen de pla-
tã mai vechi de 90 de zile, ale
unitãþilor sanitare publice cu pa-
turi, indiferent de reþeaua sani-
tarã din care fac parte.

Restanþe de 170
de milioane  de lei

În plus, actul normativ pen-
tru rectificarea bugetarã pre-
vede ca fondurile Ministerului
Sãnãtãþii sã poatã fi suplimen-
tate din rezerva de stat în caz
de necesitate. Tot în contextul
rectificãrii bugetare, Ministerul
Sãnãtãþii a realocat de la un ca-
pitol bugetar la altul suma de 4
milioane de lei pentru a asigu-

Veste bunã atât pentru pacienþi, cât ºi
pentru salariaþii din sistemul sanitar. Spi-

talele vor primi banii necesari pentru a
funcþiona în ultimele douã luni ale anului.
Fondurile pentru Sãnãtate au fost supli-

mentate în urma rectificãrii bugetului
de stat pe 2012.

ra finanþarea corectã a progra-
melor naþionale de sãnãtate, prin
aprovizionarea cu medicamen-
te ºi materiale sanitare.

În prezent, restanþele unitãþi-
lor sanitare din subordinea Mi-
nisterului Sãnãtãþii reprezintã
aproximativ 170 de milioane lei,
din care cu termen de platã mai
vechi de 90 de zile, considerate
arierate, sunt în valoare de 79 de
milioane de lei.

Cu toate acestea, autoritãþile
sanitare au dat asigurãri cã ser-
viciile medicale sunt asigurate
pânã la sfârºitul acestui an. Mi-
nisterul Sãnãtãþii ºi Casa Naþi-
onalã de Asigurãri de Sãnãtate
au gãsit soluþii pentru finanþa-
rea unitãþilor sanitare, în ultimele
douã luni ale anului. La sfârºi-
tul lunii septembrie au fost re-

partizate Caselor Judeþene de
Sãnãtate sumele reþinute con-
form prevederilor legale în vi-
goare, asigurându-se prin acte
adiþionale efectuarea serviciilor
medicale spitaliceºti, inclusiv pe
luna noiembrie 2012. „Fonduri-
le pentru luna noiembrie sunt

asigurate, urmând a fi
plãtite în decembrie”, a
dat asigurãri dr. Doru
Bãdescu, preºedintele
Casei Naþionale de Asi-
gurãri de Sãnãtate.
„Pentru luna decembrie
2012 serviciile medica-
le se asigurã conform
prevederilor art. 6 din
Contractul-cadru, plãþi-
le urmând a fi efectuate
în ianuarie 2013”, a mai
spus preºedintele Casei
Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate.

Spitalele regionale
au prioritate
la rectificare

La aceastã rectificare bugeta-
rã prioritate la alocarea fondurilor
vor avea spitalele din reþeaua re-
gionalã de spitale de urgenþã. „La
finanþare vor avea prioritate uni-
tãþile sanitare regionale ºi cele din
zonele unde se rezolvã cazurile
complexe. Sumele finale pentru
fiecare unitate se vor stabili cu
exactitate dupã finalizarea proce-
durilor de rectificare bugetarã”, a
declarat Raed Arafat, subsecre-
tar de stat în Ministerul Sãnãtãþii.

Ca urmare a demersurilor
efectuate de Ministerul Sãnãtãþii
ºi Casa Naionalã de Asigurãri de
Sãnãtate, la rectificarea bugeta-
rã din aceastã lunã, bugetul Fon-
dului Naþional Unic de Asigurãri
de Sãnãtate (FNUASS) va fi su-

plimentat în vederea plãþii ariera-
telor înregistrate la nivelul spita-
lelor publice.

În judeþul Dolj, în urmã cu câ-
teva sãptãmâni, managerii mai
multor spitale s-au plâns cã întâm-
pinã mari dificultãþi în plata dato-
riilor cãtre furnizorii de medica-
mente. Între timp, reprezentanþii
Casei de Asigurãri de Sãnãtate
au achitat restanþele pe care le
aveau cãtre unitãþile sanitare, însã
o bunã parte din acestea încã au
mari probleme financiare. Spre
exemplu, din cauza datoriilor foar-
te mari, Spitalul Municipal Filan-
tropia din Craiova a fost în multe
rânduri la un pas sã rãmânã fãrã
curent electric, apã ºi cãldurã. S-
a ajuns în situaþia în care masa
bolnavilor sã fie asiguratã doar
prin sponsorizãri, iar restanþele sã
fie de câteva ori mai mari decât
bugetul lunar al unitãþii sanitare.

RADU ILICEANU

Este oficial: dr. George Beþiu
a devenit noul director executiv
al Direcþiei de Sãnãtate Publicã
(DSP) Dolj în urma concursului
organizat de Agenþia Naþionalã
a Funcþionarilor Publici. Acesta
îl înlocuieºte în fruntea institu-
þiei pe dr. Bebe Martin, cel
care a asigurat interimatul timp
de mai bine de un an.

Dr. George Beþiu a mai

Dr. George Beþiu este noul director al DSP Dolj
ocupat pânã anul trecut funcþia
de director medical al Serviciu-
lui de Ambulanþã Judeþean Dolj
ºi, de la sfârºitul lui 2011, pe
cea de secretar al Colegiului
Medicilor Dolj. Dr. Beþiu a fost
singurul candidat care a reuºit
sã obþinã punctaj de promovare
la proba scrisã a concursului
organizat de Agenþia Naþionalã
a Funcþionarilor Publici

(ANFP), iar sãptãmâna trecutã
a trecut fãrã probleme ºi peste
proba interviului.

Iniþial, în cursa pentru ºefia
DSP Dolj s-au înscris trei
candidaþi. Astfel, alãturi de dr.
Beþiu, pe listã s-au mai regãsit
dr. Mariana Cismaru, din
cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Olt, care s-a retras
chiar înainte de concurs, ºi dr.
Bebe Martin – director interi-
mar al DSP Dolj, acesta
nereuºind, potrivit reprezen-
tanþilor ANFP, sã obþinã notã
de trecere la proba scrisã.

Tot cu aceastã ocazie a
fost organizat concurs ºi
pentru postul de director
adjunct al DSP Dolj. Pentru
aceastã funcþie s-au înscris
doi candidaþi: dr. Ludmila
Prunariu ºi dr. Jan Pârgaru,
ambii din cadrul Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, câºti-
gãtor în urma probei scrise
fiind dr. Prunariu, care apoi a
reuºit sã treacã ºi peste proba
interviului.

RADU ILICEANU

Primul proiect vizeazã reabili-
tarea ºi dotarea Cãminului Cultu-
ral din localitatea Mischii, care
face parte din zona metropolita-
nã Craiova ºi are o valoare de
1,58 milioane de lei. Potrivit au-
toritãþilor, banii aceºtia vor fi in-
vestiþi în modernizarea clãdirii,
care are o suprafaþã de 614,5
metri pãtraþi, aici urmând sã se
desfãºoare programe socio-cultu-
rale ºi pentru valorificarea tradi-
þiilor populare. De altfel, prin
acest proiect, autoritãþile îºi pro-
pun sã creeze un centru de cultu-
rã zonal care sã fie atractiv atât
pentru tinerii din localitate, cât ºi
pentru tinerii din comunã care ar
dori sã se întoarcã acasã.

Al doilea proiect se intituleazã
„Business Center Sud Craiova”
ºi are o valoare de 5.008.190,08
lei, din care finanþarea nerambur-
sabilã reprezintã 1.941.883,50 lei.

Primãria Craiova ºi Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-
Vest Oltenia au semnat, ieri, trei noi contracte de finanþare, în

valoare totalã de peste 10 milioane de lei. Toate cele trei proiecte
sunt finanþate în cadrul Programului Operaþional Regional, Axa

prioritarã 1– Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor.

Prin implementare acestuia se va
realiza o clãdire P+1E cu funcþi-
unea de spaþii birouri. Clãdirea va
putea gãzdui aproximativ 60 de
persoane în spaþiile de birouri ºi
personal de întreþinere ºi 110 per-
soane în sala de conferinþe ºi sala
multifuncþionalã.

Cel de-al treilea ºi ultimul pro-
iect se numeºte “Centrul de Spri-
jin al IMM-urilor ºi Institutelor de
Cercetare ºi Dezvoltare” ºi are o
valoare totalã de 4.162.697,60 de
lei, din care finanþarea nerambur-
sabilã reprezintã 1.576.245,00 de
lei. Centrul va avea o suprafaþã
construitã de 511,50 metri pãtraþi,
cu suprafaþa etajului de 492,00 de
metri pãtraþi, suprafaþa desfãºu-
ratã de 1.003,50 de metri pãtraþi,
suprafaþa terasei acoperite de 11
metri pãtraþi ºi regimul de înãlþi-
me parter ºi P+1.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Curtea de Apel Craiova a obþinut
finanþare europeanã pentru un proiect ce
vizeazã îmbunãtãþirea cooperãrii judicia-
re în materie civilã, desfãºurat în
colaborare cu Curtea de Apel din Mons
(Belgia). Acesta este al doilea proiect
pentru care instituþia a solicitat ºi a
obþinut, în mod direct, fonduri de la
Comisia europeanã. Potrivit reprezentan-
þilor Curþii de Apel Craiova, instituþia a
depus la Comisia Europeanã
proiectul “The Conflict of Laws –
Cooperation between Courts Of
Justice Regarding Rome Regula-
tions”, proiect care a fost aprobat
prin Decizia C (2012) 7585 din 22
octombrie a.c. Scopul proiectului
este implementarea programului
“Civil Justice”, referitor la
Regulamentul (CE) nr. 593/2008
al Parlamentului European ºi al
Consiliului privind legea aplicabilã
obligaþiilor contractuale (Roma I)
ºi Regulamentul (CE) Nr. 864/

Judecãtorii de civil din cadrul
Curþii de Apel Craiova se pot

specializa din fonduri europene
2007 al Parlamentului European ºi al
Consiliului privind legea aplicabilã
obligaþiilor noncontractuale (Roma II).
Acesta este al doilea proiect aprobat de
Comisia Europeanã pentru Curtea de
Apel Craiova ºi va fi derulat pe o perioa-
dã de 12 luni, timp în care va fi organi-
zatã o serie de seminarii de pregãtire
profesionalã pentru judecãtori speciali-
zaþi în materia civilã.

Pentru cã a venit frigul ºi în aceastã pe-
rioadã populaþia începe sã foloseascã in-
stalaþiile de încãlzire, fie cã este vorba de-
spre sobe pe lemne sau gaze, fie de siste-
me alimentate cu energie electricã, pom-
pierii doljeni avertizeazã cã existã riscul pro-
ducerii unor incendii ce pot avea urmãri
deosebit de grave dacã nu sunt respectate
câteva reguli de bazã. Cadrele Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
avertizeazã cã este periculoasã suprasolici-

Pompierii avertizeazã cã existã
riscul producerii unor incendii

tarea sistemelor ºi instalaþii-
lor de încãlzire, folosirea de
sisteme ºi instalaþii de încãl-
zire improvizate, existenþa
mai multor consumatori
electrici, ce depãºesc pute-
rea instalaþiei electrice din lo-
cuinþã. În ceea ce priveºte
sobele, acestea trebuie am-
plasate la o distanþã de mini-
mum 70 cm faþã de pereþi,
în faþa focarelor trebuie am-
plasate foi de tablã, jarul ºi
cenuºa se vor depozita nu-
mai în gropi special amena-
jate, lemnele ºi rufele trebu-

ie þinute la distanþã, iar focul trebuie supra-
vegheat permanent. „Insistãm ca focul în
sobe sã nu fie aprins cu ajutorul lichidelor
inflamabile, pentru cã este foarte pericu-
los. În plus, anul trecut am avut o mulþime
de evenimente provocate de coºuri de fum
neizolate corespunzãtor faþã de elementele
combustibile ale planºeelor, iar curãþarea lor
trebuie fãcutã cu personal specializat în do-
meniu”, a precizat ofiþerul de presã al ISU
Dolj, mr. Florin Cocoºilã.

La sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, vineri, 26 octombrie a.c.,
judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova au pronunþat soluþia în ca-
zul apelului formulat de Ange-
la Mariana Creþu, agentã a Pe-
nitenciarului de Minori ºi Tineri
(PMT) Craiova, acum suspen-
datã, împotriva sentinþei din 19
martie a.c. a Tribunalului Dolj
prin care a fost condamnatã la
trei ani de închisoare cu sus-
pendare pentru comiterea in-
fracþiunii de trafic de influen-
þã. Curtea de Apel Craiova a
admis apelul inculpatei ºi i-a
redus acesteia pedeapsa de la
3, la 2 ani de închisoare. In-
stanþa a dispus suspendarea
executãrii pedepsei sub supra-
veghere, pe perioada unui ter-
men de încercare de 4 ani, timp
în care femeia trebuie sã res-
pecte o serie de obligaþii, prin-
tre care aceea de a nu-ºi
schimba domiciliul fãrã încu-
viinþarea instanþei ºi prezenta-
rea la instanþã ori de câte ori
este chematã.

Reamintim cã Angela Mari-
ana Creþu, agent-ºef adjunct în

cadrul Penitenciarului de Mi-
nori ºi Tineri Craiova, a fost
trimisã în judecatã, în stare de
libertate, pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de trafic de influen-
þã, dupã ce s-a stabilit cã a pri-
mit 3.400 de euro pentru a
“aranja” angajarea unui tânãr
la acelaºi penitenciar unde lu-
creazã ea. Totul s-a întâmplat
în anul 2009, însã abia pe 1 no-
iembrie 2011 Victor Pena, ta-
tãl tânãrului ce-ºi dorea sã fie
agent de penitenciar, a denun-
þat-o femeie la Serviciul Jude-
þean Anticorupþie Dolj din ca-
drul Direcþiei Generale Antico-
rupþie (DGA).

A cerut 5.000 de euro
pentru „aranjament”

Potrivit rechizitoriului întoc-
mit de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, în se-
sizarea depusã la Anticorupþie,
Victor Pena a povestit cã fe-
meia i-a spus cã poate interveni
pe lângã persoane cu funcþii de
conducere în cadrul Adminis-
traþiei Naþionale a Penitencia-
relor în vederea angajãrii în sis-

tem a fiului sãu, Mihai Pena.
În urma anchetei demarate
dupã sesizare s-a stabilit cã, în
anul 2009, fiul denunþãtorului a
participat la examenul de ad-
mitere la ªcoala Naþionalã de
Pregãtire a Agenþilor de Peni-
tenciare „Târgu Ocna”, însã nu
l-a promovat, motiv pentru care
i-a solicitat femeii sã îl anunþe
când vor exista posturi dispo-
nibile în vederea angajãrii în
unitatea unde lucra aceasta,
respectiv Penitenciarul de Mi-
nori ºi Tineri Craiova.

“În acest context, învinuita
Creþu Angela Mariana a pretins
de la denunþãtor suma de 5.000
de euro, pentru a interveni în
vederea angajãrii fiului sãu, ul-
terior acceptând ca suma plãti-
tã sã fie de 3.000 de euro. În
luna noiembrie 2009 denunþãto-
rul s-a deplasat cu autoturismul
împreunã cu fiul sãu în apropie-
rea locuinþei învinuitei, unde i-a
remis acesteia suma de 3.000
de euro. Ulterior, martorul PDM
(n.r. – Mihai Pena) i-a dat ace-
leiaºi învinuite, cu titlu de împru-
mut, suma de 400 de euro, care

nu i-a mai fost restituitã, întru-
cât Creþu Angela Mariana a
motivat cã a fost nevoitã sã-i
remitã aceleiaºi persoane din
Bucureºti care urma a interveni
în scopul angajãrii martorului.
Întrucât dupã o perioada mare
de timp denunþãtorul a constatat
cã nu s-au fãcut angajãri la Pe-
nitenciarul de Minori ºi Tineri
Craiova, i-a solicitat învinuitei re-
stituirea sumei de 3.400 de euro,
însã aceasta din urmã nu s-a con-
format, motivând cã banii nu se
mai aflã în posesia sa, iar per-
soana de la Bucureºti este ple-
catã din þarã”, dupã cum se ara-
tã în rechizitoriul procurorilor.

La insistenþele repetate ale
celor doi bãrbaþi, care voiau
mãcar sã-ºi primeascã banii în-
apoi, Angela Creþu i-a trimis, la
un moment dat, lui Mihai Pena
un SMS cu conþinutul „…ai
dreptate, mie mi-ai dat bani, dar

cum mi i-ai dat aºa i-am dat mai
departe…”. Ca sã fie crezutã,
femeia le pomenea celor doi de
o prietenã “Cristina”, care lu-
creazã la Bucureºti, dar ºi nu-
mele unui bãrbat, despre care
spunea cã ar fi ºef al Compar-
timentului Resurse Umane din
cadrul Administraþiei Naþiona-
le a Penitenciarelor, acesta ur-
mând sã-i faciliteze angajarea
lui Mihai Pena.

În urma cercetãrilor s-a do-
vedit cã ambele personaje po-
menite de Angela Creþu erau
inventate, deºi, când a fost au-
diatã de procurori, femeia a
continuat sã susþinã cã ar fi dat
banii mai departe.

Hotãrârea pronunþatã vineri
de Curtea de Apel Craiova nu
este definitivã, putând fi ataca-
tã cu recurs, care se va judeca
la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie.

Angela Mariana Creþu, agent-ºef
adjunct în cadrul Penitenciarului de
Minori ºi Tineri (PMT) Craiova, gãsi-
tã vinovatã de comiterea infracþiunii de
trafic de influenþã dupã ce a primit
3.400 de euro pentru a „aranja” anga-
jarea unui tânãr în cadrul penitencia-
rului, a obþinut reducerea pedepsei. Fe-
meia a fost condamnatã în luna martie
a.c., de judecãtorii Tribunalului Dolj,

la trei ani de închisoare cu suspenda-
re, a fãcut apel, iar vineri magistraþii
de la Curtea de Apel Craiova au pro-
nunþat soluþia. Instanþa a admis apelul
inculpatei ºi i-a redus pedeapsa la 2 ani
de închisoare, tot cu suspendare. Pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, care au trimis-o în judecatã
pe agentã, pot face recurs la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Socialiştii francezi n-au idiosin-
crasii facile. Duminică, 28 octom-
brie a.c., de la tribuna Congresu-
lui Partidului Socalist francez, care
s-a ţinut la Toulouse, s-a auzit din
nou formula „chers camarades”
(„dragi tovarăşi”), prin care s-au
antamat discuţiile. Acelaşi apela-
tiv vetust a fost folosit şi pentru a
saluta sos irea premierului Jean
Marc-Ayrault, care de fapt nu mai
trebuia prezentat. De-a lungul ani-
lor, formula „cher camarad” a
fost mai mult sau mai puţin de-
monetizată în PS. Ea a fost sub-
stituită în anii 1980 cu „cher ami”,
pentru o demarcare clară de to-
varăşii din Partidul Comunist. Lio-

MIRCEA CANŢĂR

Socialiştii francezi resuscită
formula „chers camarades”

nel Jospin n-a vrut să semene cu
Georges Marchais. Militanţii so-
cialişti ar putea considera reveni-
rea la expresia „cher camarade”
un pic populară, la limita vulgară,
şi în orice caz învechită. Deşi se-
mantic, pe lângă sensul de tova-
răş mai există şi cel de coleg. Şi
Pierre Mauroy şi Michel Rocard,
foşti prim-secretari ai partidului,
au utilizat s istematic  formula
„cher camarade”, mai mult în
sens peiorativ, pentru a persifla
discret, în anumite situaţii, pe cel
căruia i se adresau. În fine şi Henri
Emmanuelli va avea mari dificu-
tăţi în menţinerea apelativului. La
4 ani de la Congresul de la Reims,

formula „cher camarade” este din
nou acceptată de familia socialiş-
tilor francezi. „Camarade” este
un semn că nu totul a fost pier-
dut, că unitatea de moment a par-
tidului este o realitate, mai ales că
este ameninţat din toate părţile.
Folosirea acestui apelativ nu este
un moft lexical, ci un calcul poli-
tic interesant. Fiindcă prezentarea
„cartei de etică a partidului” a
fost urmată de o adresare „chers
camarades”, un passe-partout al
militanţilor socialişti. Pentru evi-
tarea oricărei inflamări, unii din-
tre delegaţi şi chiar Harlem De-
sir, noul prim-secretar al partidu-
lui, a utilizat toate formulele „chers

camarades”, ca şi „chers amis”
şi „chers delegues” spre a evita
orice îngrijorare. Problema socia-
liştilor francezi nu ţine de o sim-
bolistică discutabilă a formulei de
adresare, cât de captarea atenţiei,
că se menţin „la stânga”, au au-
tonomie proprie, chiar dacă gu-
vernul premierului Jean Marc Ay-
rault, pe care-l susţin, n-are deloc
o viaţă uşoară. Astfel de piruiete
lingvistice, netrecute cu vederea
de corespondentul Le Monde, la
Toulouse, dincolo de ceea ce ur-
măresc, sunt, fireşte, de acceptat
într-o ţară în c are c omuniştii,
chiar areolaţi de participarea la Re-
zistenţă, n-au condus niciodată şi,

cu excepţia situaţiilor în  care au
fost cooptaţi temporar la guver-
nare, au gândit pentru alţii. Susţi-
nuţi de intelectualii de pe malurile
Senei, care au îmbrăţişat toate
ideologiile. Ca să nu mai vorbim
de cercurile elitiste, care au pre-
ferat să greşească alături de Sar-
tre decât să aibă dreptate alături
de Raymond Aron. Cum Partidul
Socialist francez, unul dintre cele
mai importante din cadrul PES,
presimte o viitoare evoluţie favo-
rabilă sieşi, la nivelul Europei, îşi
permite fireşte şi resuscitări de li-
cenţe lingvistice obosite. Deşi ar
mai putea exista şi alte calcule,
mult mai interesante.

După numele pe care le  ştim că
vor candida din partea PP-DD Dolj,
lupta pe unele colegii parlamentare
va fi destul de interesantă. Şi nu cu
candidaţi USL, ci cu cei de la PDL.
Ne referim în primul rând la Colegiul
8 Camera Deputaţilor Băileşti, unde
ARD l-a trimis în luptă pe Ştefan Stoi-
ca, acesta fiind şi motivul pentru care
Gelu Vişan a ieşit în presă şi a arun-
cat asupra acestuia tot felul de acu-
zaţii. Era de aşteptat ca Gelu Vişan să
candideze şi se şi preconiza că o va
face din partea PP-DD Dolj. Şi ca spec-
tacolul să fie unul complet, a decis
să se confrunte cu Ştefan Stoica. Şti-
rea a fost confirmată de Mihai Cili-
biu, preşedintele PP-DD Dolj. Asta
înseamnă că cei doi vor avea ocazia
să se întâlnească prin colegiu în tim-
pul campaniei electorale. Este de ur-
mărit care dintre ei va ceda nervos şi
va începe scandalul. De remarcat
faptul că Ştefan Stoica nu i-a răspuns
lui Gelu Vişan. În schimb, PDL Dolj a

Gelu Vişan şi Ştefan Stoica se vor
lupta pentru Colegiul Băileşti

Sâmbătă, PDL Dolj – pentru că nu putem vorbi
de ARD, în condiţiile în care doar Laurenţiu Mân-
drea vine de la PNŢCD – şi-a lansat candidaţii. Du-
minică, USL Dolj a mers cu toţi cei 15 la Biroul
Electoral Judeţean, unde şi-au depus dosarele de
candidaţi. A treia formaţiune politică din judeţul Dolj

Gelu Vişan Ştefan Stoica Gigi Neţoiu Constantin Iancu Eugen Călinoiu

care intră în calculul electoral este PP-DD, care,
până ieri, nu îşi definitivase lista cu aspiranţii la un
fotoliu de parlamentar. Vom cunoaşte şi restul pre-
tendenţilor la o funcţie de senator sau deputat din
partea PP-DD, astăzi, la ora 13.00, când sunt pro-
gramaţi la BEJ Dolj să îşi depună dosarele.

solicitat autosesizarea DNA – Servi-
ciul Teritorial Craiova cu priv ire la
presupusele fapte asimilate infracţi-
unilor de corupţie denunţate de Gelu
Vişan în emisiunea “Ultima Oră” la
România TV pentru stabilirea vino-
văţiei şi tragerea la răspundere pe-
nală a persoanelor vinovate în cazul
în care acuzaţiile vor fi confirmate, şi
a făcut o cerere către Judecătoria
Craiova, pentru chemarea în judeca-
tă a lui Gelu Vişan pentru “repararea
prejudiciului cauzat de fapta cu ca-
racter civil delictual săvârşită”.
Gigi Neţoiu se va confrunta cu
Cosmin Enea şi Eugen Călinoiu

Un alt colegiu unde campania elec-
torală va fi „la baionetă” este numărul
1 din Craiova, la Camera Deputaţilor.
Liberalul Cosmin Enea şi pedelistul
Eugen Călinoiu se vor confrunta cu
Gigi Neţoiu, care va fi reprezentantul
PP-DD Dolj. Eugen Călinoiu spune că
el – şi probabil că aceeaşi strategie o

va avea şi Gigi Neţoiu – va încerca să
scoată un scor bun, pentru ca pene-
listul Cosmin Enea să nu ia 50%, pen-
tru a se ajunge la redistribuire, unde
primul clasat va fi cel mai dezavanta-
jat. „Cred că în acest colegiu va fi cea
mai interesantă campanie electorală.
Vorbim despre o persoană care vine
din afara Craiovei, Gigi Neţoiu, eu,
care vin din administraţie, şi celălalt
contracandidat, Cosmin Enea, care a
avut de-a face şi cu politica, dar şi cu
mediul privat. Va fi o luptă la baione-
tă, fiecare având câte un scop. Candi-
datul USL va încerca să ia peste 50%,
iar ceilalţi doi vor încerca să îl împiedi-
ce, pentru a se ajunge la redistribuire,
unde Cosmin Enea va fi cel mai deza-
vantajat. Ar mai fi chestiunea că cei-
lalţi doi, venind din mediul privat, sunt
avantajaţi din punct de vedere mate-
rial, dar eu cred că voi compensa asta
cu notorietatea şi ceea ce am făcut
pentru Craiova şi judeţul Dolj, cât am
fost director la Direcţia Generală a Fi-

nanţelor Publice Dolj”, a declarat Eu-
gen Călinoiu.
Costel Iancu versus Mihai Voicu

Un alt  personaj care va in tra în
cursa electorală, tot pe lista PP-DD
Dolj, este Constantin Iancu. În 2008
acesta a concurat din partea PDL, pe
Colegiul 4 Senat Calafat-Băileşti. A
luat 36,01 din voturi, însă câştigător,
la redistribuire, a fost penelistul Ma-
rio Ovidiu Oprea, cu 28,83%. Con-
stantin Iancu a ieşit, în 2009, cam şifo-
nat din politică, după ce la o lună de
când fusese numit, de cei de la PDL,
director al Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare au apărut în
presă fragmente din dosarele lui şi
poze cu un individ sechestrat de aces-
ta. A demisionat la trei zile după acest
eveniment. A fost achitat în dosarul
în care a fost cercetat şi s-a lipit de
PNL Dolj, unde mai activase cu ani
în urmă. De data aceasta va candida
la funcţia de deputat pe Colegiul 7
Calafat, unde se va război cu Mihai
Voicu, preşedintele PNL Dolj, şi cu
Cornel Popa, din partea PDL Dolj, cel
care i-a luat locul la ANIF.
„Lucrurile se schimbă
de la o oră la alta”

La Senat, Mihai Cilibiu nu avea,

ieri, decât doi contracandidaţi. Anto-
nie Solomon, pe Colegiul 1 Craiova,
după cum se ştie îi are drept contra-
candidaţi pe Mărinică Dincă de la PDL
Dolj şi pe Cristiana Anghel, din par-
tea USL Dolj. Grigore Ioniţoiu, om de
afaceri, cunoscut şi drept Piratu, va
candida pe Colegiul 3 Senat Filiaşi-
Cetate, împotriva uselistului Florea
Voinea şi pedelistului Nicolae Giugea.
Mihai Cilibiu, preş edintele PP-DD
Dolj, a mai confirmat şi că pe Colegiul
5 Filiaşi la funcţia de deputat va can-
dida fostul preşedinte al PNL Filiaşi,
Ion Dumbravă. „Lucrurile se schimbă
de la o oră la alta. Nu vă pot da o listă
completă, pentru că încă mai lucrăm
pe ea. Vă pot spune că sunt bătuţi în
cuie Antonie Solomon, pe Colegiul 1
Senat, Grigore Ioniţoiu, pe Colegiu 3
Senat, Gheorghe Neţoiu, pe Colegiu 1
Camera Deputaţilor, Mihai Cilibiu, pe
Colegiul 2 Camera Deputaţ ilor, Ion
Dumbravă, pe Colegiul 5 Camera De-
putaţilor, Costel Iancu, pe Colegiul 7
Camera Deputaţilor, şi Gelu Vişan, pe
Colegiul 8 Camera Deputaţilor. Nu pot
decât să vă spun că ne vom încadra în
data legală de depunere a dosarelor
de candidaţi, pentru că suntem pro-
gramaţi mâine (astăzi – n.r.) la BEJ, la
ora 13.00”, a declarat Mihai Cilibiu.

MARIN TURCITU
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Primul-ministru Victor Ponta s-
a aflat, ieri, la Policlinica din car-
tierul craiovean Craioviþa Nouã,
care a fost refãcutã de curând.
Reprezentantul Guvernului
a declarat cã a fost invitat
de primarul Lia Olguþa Va-
silescu pentru a vedea
cum au fost renovate spa-
þiile medicale. „Doamna Va-
silescu m-a adus aici, aºa
cum trebuie sã facã toþi pri-
marii, ca sã îmi arate ce a
fãcut, din forþe proprii,
pentru sistemul medical ºi
ca sã îi promit cã o sprijin
sã facã un  spital munici-
pal. Cred cã asta conteazã
pentru oameni”, a spus
premierul Victor Ponta.
„Sper ca în Craiova, nu
doar în policlinicã, sã fie
un spital municipal mo-
dern. Sigur, dupã aceea o
sã îmi spunã cã trebuie ºi
un stadion...”, a continuat
acesta.”Sigur!”, a replicat
zâmbind primarul Olguþa
Vasilescu.

O vizitã scurtã la parter
ºi etajul superior

Împreunã cu ambasado-
rul SUA, Mark Gitenstein,

Dupã policlinicã, urmeazã un spital municipal

Premierul Victor Ponta a ajuns,
 ieri, ºi în Craioviþa Nouã, unde

a vizitat o policlinicã pe care Primã-
ria Craiova a modernizat-o recent.
Reprezentantul Guvernului a recu-

noscut cã a ajuns în acest cartier la
insistenþele primarului Lia Olguþa Va-
silescu, cãruia i-a promis cã îi va
acorda sprijin pentru construirea
unui spital municipal.

„Una dintre ariile mele de responsabilita-
te o reprezintã întãrirea relaþiilor dintre
Marea Britanie ºi România. Sunt de trei ani
în România ºi cred cu tãrie în acest obiec-
tiv. ªtiu cã existã un parteneriat axat în spe-
cial pe partea comercialã între Craiova ºi
Wakefield. Noi am vrea sã adãugãm aces-
tui parteneriat ºi o componentã de inclu-
ziune socialã.  În zona Wakefield existã un
oraº care se numeºte Rotherham, unde se
aflã o comunitate de 3.000 de romi din es-
tul Europei. Reprezentanþii comunitãþii lo-
cale din Rotherham ar dori sã vinã la Cra-
iova pentru un schimb de experienþã focu-
sat pe locuri de muncã, educaþie, sãnãtate.
Ne dorim ca acest contact cu Consiliul Ju-
deþean sã se dezvolte ºi pe direcþia unui
parteneriat cu Consiliul Local de la Rother-
ham. Ambasada Marii Britanii, alãturi de o
asociaþie numitã OvidiuRo, ajutã financiar

Consiliul Judeþean Dolj ar putea semna
un parteneriat cu oraºul englezesc Rotherham

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj Cristinel
Iovan s-a întâlnit, ieri, cu o delegaþie a Ambasadei Marii
Britanii, reprezentatã de ºeful Secþiei Politice Peter Tho-
mas, oficialul englez amintind în cadrul discuþiilor de im-
plicarea pe care ambasada o are alãturi de o asociaþie
din România pentru sprijinirea comunitãþii rome din sa-

comunitatea din Ocolna. (…) Vreau sã vã
spun cã în Marea Britanie avem experienþã
cu integrarea multor grupuri etnice, dar nu
ºtim foarte multe despre comunitãþile de
romi din estul Europei ºi ne-am dori sã ºtim
mai multe. Am aprecia foarte mult dacã aþi
putea primi o echipã de experþi de la Rot-
herham, urmatã de o vizitã similarã a ex-
perþilor români acolo. Am dori ca aceste
deplasãri sã aibã loc pânã la sfârºitul lunii
martie a anului viitor”, a declarat ºeful Sec-
þiei Politice din cadrul Ambasadei Marii Bri-
tanii la Bucureºti, Peter Thomas.

Iovan: „Avem o maximã deschidere
pentru a încheia parteneriate
în problema sensibilã a romilor”

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Dolj Cristinel Iovan a salutat iniþiativa Am-
basadei Marii Britanii de a se alãtura unui

proiect iniþiat de Asociaþia „OvidiuRo” prin
care comunitatea romã din satul Ocolna
este sprijinitã. Totodatã, Cristinel Iovan s-
a declarat deschis implementãrii unui par-
teneriat cu autoritãþile locale din Rother-
ham. „Avem un parteneriat dezvoltat cu
Wakefield pentru întreaga regiune Sud-Vest
Oltenia. Este un parteneriat mai complex,
pentru cã, pe lângã partea comercialã, vi-
zeazã ºi o componentã educativã. Existã fi-
nanþãri atrase pe un parteneriat între Uni-
versitatea din Craiova, Wakefield ºi autori-
tãþi locale.  Avem o maximã deschidere pen-
tru a încheia parteneriate în aceastã pro-
blemã sensibilã a romilor, deci ºi în ceea ce
priveºte aceastã colaborare cu autoritãþile
locale din Rotherham noi suntem deschiºi
ºi putem dezvolta o colaborare.  Cred cã
sunt oportunitãþi de care putem beneficia,
astfel încât aceastã comunitate sã se poatã

bucura de aceleaºi condiþii ca în spaþiul co-
munitar.  De asemenea, apreciez cã dacã
ne-am îndrepta spre comunitatea romilor
cu un proiect legat de copii, de ºcoalã, de
educaþie atunci cred cã le-am oferi o ºansã
mai bunã. Se vorbeºte mult despre proble-
mele pe care le are aceastã comunitate, in-
clusiv la nivel european, însã se face puþin
în acest sens. Colaborarea dintre Consiliul
Judeþean Dolj ºi Ambasada Marii Britanii este
una foarte bunã, dezvoltând deja un parte-
neriat durabil”, a declarat vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Cristinel Iovan.

ALINA DRÃGHICI

premierul Victor Ponta a vizitat
rapid cabinetele medicale de la par-
terul ºi de la primul etaj al clãdirii.
Primarul Olguþa Vasilescu le-a ex-

plicat, pe scurt, cã toate amena-
jãrile care se vãd au fost fãcute
din sponsorizãri ºi executate într-
un timp rapid, de numai douã sãp-

tãmâni. „Am refãcut tot
ce înseamnã faþadã,
acoperiºul. În douã sãp-
tãmâni a fost totul gata”,
a spus edilul din Bãnie.
Ambasadorul SUA,
Mark Gitenstein, a dorit
apoi sã ºtie câte persoa-
ne sunt tratate în aceas-
tã policlinicã. Reprezen-
tanþii unitãþii medicale au
precizat cã nu este vor-
ba de un spital munici-
pal, ci de unul de car-
tier, aici fiind arondaþi
aproximativ 35-40.000
de craioveni.

Premierul Victor Ponta
a fãcut ºi baie
de mulþime

La plecare, premierul
Victor Ponta a fost
aplaudat de cele câteva
sute de simpatizanþi care
l-au întâmpinat pe aleea
de acces spre policlini-
cã. Alãturi de premier au
fost ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor locale ºi ju-

deþene, Ion Prioteasa – preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, vi-
ceprimarii Craiovei, Florentin Tu-
dor ºi Cristina Calangiu, adminis-
tratorul public al oraºului, Gheor-
ghe Nedelescu, precum ºi o parte
dintre candidaþii USL la alegerile
din 9 decembrie: Cristiana Anghel,
Cosmin Enea, Ionuþ Stroe, Flo-
rentin Gust ºi Claudiu Manda. La
eveniment a luat parte ºi fostul
premier, Cãlin Popescu Tãricea-
nu, dar acesta a avut, ce-i drept,
o prezenþã mai retrasã.

26 de cabinete
pentru medicii de familie

În Policlinica din Craioviþa
Nouã se aflã 26 de cabinete pen-

tru medicii de familie ºi un labo-
rator. Încã de la construcþie, spa-
þiul nu a mai fost modernizat nici-
odatã, medicii de aici spunând cã
se afla într-o stare de degradare
foarte avansatã. Printre lucrãrile
care s-au efectuat se numãrã în-
locuirea acoperiºului, refacerea
faþadei ºi finisajul interioarelor. În
evidenþele medicilor sunt trecuþi
40.000 de craioveni care locuiesc
în zonã, policlinica aceasta fiind
consideratã a doua ca mãrime dupã
cea de la Orizont. Autoritãþile lo-
cale au precizat, la rândul lor, cã
lucrãrile de refacere a unitãþii
medicale au fost fãcute cu bani
proveniþi din sponsorizãri.

LAURA MOÞÎRLICHE

tul Ocolna, comuna Amãrãºtii de Jos. Totodatã, cu prile-
jul întâlnirii a fost discutatã posibilitatea stabilirii unui
parteneriat al Consiliului Judeþean Dolj cu autoritãþile
din oraºul englezesc Rotherham, localitate în care trã-
ieºte o comunitate de romi de peste 3.000 de persoane
din estul Europei.

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova

VVVVVictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promiteictor Ponta promite
investiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiovainvestiþii pentru Craiova



cuvântul libertãþii / 7marþi, 30 octombrie 2012
actualitate

Modelul Ford B-MAX se fa-
bricã exclusiv la Craiova, iar
dealerii Ford din România au în-
ceput sã promoveze deja noul B-
MAX în showroomuri. Noul
Ford B-MAX a primit cel mai
mare punctaj posibil, 5 stele, în
materie de siguranþã, din partea
instituþiei independente de testa-
re a siguranþei în caz de coliziu-
ne, Euro NCAP. Modelul este
dotat cu Active City Stop, care
poate sesiza iminenþa unei coli-
ziuni la vitezã micã ºi activeazã
frânele. B-MAX este, de aseme-
nea, primul automobil din Euro-
pa dotat cu sistemul SYNC si
Asistenþã de Urgenþã, sistemul
avansat de asistenþã a ºoferului
cu control vocal.

„Mã aflu aici pentru a vizita
aceastã investiþie extrem de im-
portantã pentru Ford. Vizitez ºi
alte locuri în care companii in-
ternaþionale au investit bani ºi au
investit încredere. Le mulþumesc

Premierul Victor Ponta, în vizitã la Ford:

„V„V„V„V„Vreau sã promovãm maºinilereau sã promovãm maºinilereau sã promovãm maºinilereau sã promovãm maºinilereau sã promovãm maºinile
produse în România”produse în România”produse în România”produse în România”produse în România”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Wolfgang Schneider, vicepreºedinte Afaceri
Juridice, Guvernamentale ºi de Mediu,

Ford Europa:

„Toþi cei prezenþi, astãzi (n.r. – ieri), aici, au
avut o contribuþie foarte importantã pentru deru-
larea acestui proiect, au fãcut tot ceea este posi-
bil ca el sã devinã realitate. Aceasta este una din-
tre cele mai moderne ºi avansate fabrici pe care
Ford le deþine în România. Strategia noastrã a
fost aceea de a produce în România cel mai avan-
sat vehicul din punct de vedere tehnologic, pre-
cum ºi cel mai avansat motor ºi strategia a dat
rezultate pentru cã ne bucurãm de o cerere foar-
te mare în piaþã pentru modelul B-Max ºi de as-
tãzi (n.r. – ieri) dãm startul vânzãrii în România.

Premierul Victor Ponta a vizitat, ieri,
uzina Ford de la Craiova ºi a marcat
startul oficial al vânzãrilor modelului
B-MAX în România, ocazie cu care a
precizat cã va cumpãra un autoturism
pentru Guvern. Victor Ponta a venit
însoþit de ambasadorul SUA la Bucu-
reºti, Mark Gitenstein, ºi a fost întâm-
pinat de Wolfgang Schneider, vicepre-

ºedinte Afaceri Guvernamentale, Ju-
ridice ºi de Mediu al Ford Europa,
precum ºi de echipa de conducere a
Ford România, reprezentatã de Jan
Gijsen – preºedintele Ford România,
Don Gelinas – director financiar, ºi
Zoltan Brassai – director general al
Companiei Naþionale de Vânzãri Ford
România.

celor de la Ford pentru cã 4.000
de familii lucreazã aici, în fabri-
cã, plus alte sute de familii care
lucreazã în alte companii, furni-
zoare pentru Ford. Faptul cã
aceste familii au un venit, au un
loc de muncã, înseamnã ceva
pentru noi. În colaborare cu cei
de la Ford, în colaborare cu ce-
lelalte companii care creeazã lo-
curi de muncã, tot ceea ce þine
de zona legislativã, tot ceea ce
þine de zona administrativã, vom
face totul în continuare, ºi vor-
besc despre politicile guverna-
mentale, de înnoirea parcului
auto, protecþia mediului etc.
Modelul pe care îl produce Ford
la Craiova este un model excep-
þional, þinând cont de consumul
redus, protecþia mediului, acce-
sibilitatea cetãþeanului român
mediu, aºa cã vom discuta în-
totdeauna  despre ceea ce au ne-
voie marile companii când vin în
România, despre ceea ce ar tre-

bui sã îmbunãtãþeascã þara noas-
trã ca legislaþie, ca mãsuri ad-
ministrative ºi ca sprijin al auto-
ritãþilor locale. Aºadar, nu pot
altceva sã-mi doresc decât ca
aceastã investiþie sã se dezvolte
în România, pentru cã este un
investitor important...”, a spus
Victor Ponta.

“Mi s-a întâmplat
sã mã dau

ºi peste cap
cu o maºinã

Ford”
De asemenea, Victor Ponta i-

a îndemnat pe români sã cumpe-
re maºini produse în România,
cu atât mai mult
fãcute la Uzina
de la Craiova,
beneficiul aces-
tor autoturisme
fiind în primul
rând consumul
redus de carbu-
rant. “Nu sunt
doar prim-minis-
tru, sunt, ca ma-
joritatea români-
lor un iubitor de
maºini ºi sunt
unul dintre bene-
ficiarii în vremuri
dificile al unui
produs Ford. Re-
prezentanþii Ford
nu ºtiu, doar
domnul Tãriceanu cred cã ºtie, cã
mi s-a întâmplat sã mã dau ºi pes-
te cap cu o maºinã Ford ºi, dupã
cum bine vedeþi, sunt bine sãnã-
tos. Aºa încât nu pot sã urez de-
cât ca fiecare român care va achi-
ziþiona o maºinã produsã în Ro-
mânia sã fie ca ºi mine mulþumit

ºi mândru cã avem o asemenea
investiþie în România”, a decla-
rat Victor Ponta.

B-MAX,
disponibil
în ambele
versiuni

B-MAX va fi disponibil în Ro-
mânia în ambele versiuni de
100CP ºi 120CP ale motorului
EcoBoost de 1,0 litri, câºtigãto-
rul titlului Motorul Internaþional al
Anului 2012. Ambele versiuni ale
motorului EcoBoost de 1,0 litri
sunt construite la Craiova. De ase-
menea, clienþii români vor putea
alege una dintre motorizãrile pe
motorina respectiv 1,6 TDCI 95
CP ºi 1,5 TDCi 75 CP. “Suntem
foarte mulþumiþi de stadiul actual
al producþiei modelului B-MAX ºi
acest lucru nu ar fi fost posibil
fãrã eforturile extraordinare ale ta-
lentaþilor ºi pricepuþilor noºtri an-
gajaþi, cãrora doresc sã le mulþu-

mesc pentru sprijinul ºi dedica-
rea lor continue. Ford îºi respec-
tã angajamentul faþã de România
ºi Craiova continuându-ºi inves-
tiþia sa de peste 675 milioane de
euro în producþia de vehicule ºi
motoare”, a declarat Jan Gijsen,
preºedintele Ford România.

Investiþia
de la Aeroport

a fost apreciatã
În legãturã cu infrastructura

localã, Victor Ponta a precizat cã
în timp ce transportul pe calea
feratã este deficitar, infrastruc-
tura rutierã se dezvoltã conform
graficului. „Avem de rezolvat cât
mai rapid problemele care þin de
infrastructura localã ºi împreu-
nã cu reprezentanþii Ford ne ui-
tãm pe grafic ºi vedem cu ce
suntem în urmã ºi cu ce suntem
în avans. Aici avem Aeroportul
Internaþional ºi Consiliul Judeþean
Dolj a fãcut mari investiþii ºi va
avea sprijinul Guvernului în con-
tinuare. Este foarte importantã
zona de cale feratã, dar, din câte
m-am informat eu, nu suntem la
nivelul la care trebuia. ªi, desi-
gur, vorbim de zona  de infras-
tructurã rutierã, care este cea
mai importantã ºi cred cã lucru-

rile aici merg în
direcþia bunã.
Pentru toatã Ol-
tenia, o investi-
þie importantã,
aºa cum este
Fordul, înseam-
nã o ºansã mare
pentru vii tor.
Podul de la Ca-
lafat îl vom des-
chide la anul, dar
dacã nu avem
infras t ruc tura
rutierã ºi fero-
viarã, degeaba îl
deschidem. Am
discutat  la un
moment dat cu
reprezentanþ i i

Ford, un proiect legat de dezvol-
tarea portului la Dunãre, tot pen-
tru un transport mai ieftin al au-
toturismelor Ford. Sunt proiecte
importante ºi din partea Guver-
nului vor avea mereu sprijin ºi nu
piedici administrative...”, a mai
spus premierul Ponta.
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Amfiteatrul Colegiului Naþional
Economic “Gheorghe Chiþu” din
Craiova gãzduieºte astãzi o lecþie
deschisã de informare ºi prevenire
în scopul reducerii cererii de dro-
guri ºi a infracþiunilor, organizatã
de Asociaþia Alianþa Internaþionalã
Antidrog, Sucursala Regionalã Sud-
Vest Oltenia.

La eveniment, care are loc între
orele 13.00 ºi 14.00, sunt invitaþi
sã participe ofiþeri cu activitatea de
prevenire din cadrul Agenþiei Naþi-
onale Antidrog – Centrul de Preve-
nire Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Dolj, Inspectoratul de Poliþie al Ju-
deþului Dolj, Gruparea Mobilã de
Jandarmi “Fraþii Buzeºti” Craiova,
Secþia Regionalã de Poliþie Trans-
porturi Craiova, Inspectoratul Ju-
deþean de Jandarmi “Mihai Bravu”
Dolj, Direcþia de Sãnãtate Publicã a Ju-
deþului Dolj ºi reprezentanþi ai Asociaþiei
“Europrotector” România.

În cadrul lecþiei deschise vor fi distri-

buite cadrelor didactice ºi elevilor bro-
ºuri ºi pliante menite sã amplifice activi-
tatea de informare ºi prevenire în scopul
reduceri cereri de droguri.

Lecþie deschisã de informare
ºi prevenire a consumului de droguri

Începând cu anul ºcolar 2012-2013,
Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” din
Craiova implementeazã, în calitate de
coordonator, un nou proiect multilateral
“Comenius”, intitulat “Art and Science
– the Best Ambassadors of the Natio-
nal Values within Europe”. În perioada
29 octombrie – 3 noiembrie 2012, liceul
este gazda primei întâlniri de proiect,
reunind la Craiova 20 de profesori din
Turcia, Bulgaria, Polonia, Lituania,

Liceul “Tudor Arghezi” implementeazã
proiectul multilateral “Comenius”

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Franþa, Spania, Italia ºi Portugalia.
Oaspeþilor din strãinãtate le-a fost

pregãtit, ieri, un program variat, care a
cuprins prezentarea ºcolii ºi a sistemu-
lui românesc de învãþãmânt, a unor
activitãþi derulate deja în cadrul ºcolii,
care fac parte din programul de lucru al
proiectului, precum “Sunt mândru cã
sunt român!”, “Valori naþionale reflecta-
te prin obiceiuri ºi tradiþii de toamnã”,
dar ºi activitãþi artistice – dansuri ºi

cântece populare interpretate
de elevi ºi ateliere de lucru. În
zilele ce urmeazã vor fi
organizate vizite la Muzeul
Hidrocentralei Porile de Fier ºi
la Ansamblul Sculptural
Constantin Brâncuºi de la
Târgu Jiu, dar ºi pe Valea
Prahovei, unde vor fi vizate
Castelul Bran ºi Castelul Peleº.

Principalul obiectiv urmãrit
prin acest proiect este acela
de a promova, prin artã ºi
ºtiinþã, tradiþiile ºi valorile
naþionale în spaþiul european.

Prezent la deschiderea evenimentu-
lui, rectorul Universitãþii din Craiova,
Dan Claudiu Dãniºor, a spus cã organi-
zarea campaniei “Forum european” re-
prezintã o oportunitate pentru studeni ºi
le-a explicat acestora cã nu trebuie sã
aºtepte ca Uniunea Europeanã “sã ne
dea ceva pe degeaba”. «Aceastã cam-
panie de informare – “Forum Europen”
– este o oportunitate pentru Universi-
tatea din Craiova, iar tema este una
foarte importantã ºi e foarte bine cã
încercaþi sã îi faceþi pe tinerii noºtri sã

Studenþii craioveni au avut, ieri, oportunitatea sã ia parte la o
conferinþã organizatã de Reprezentanþa Comisiei Europene în
România în cadrul campaniei de informare ºi comunicare inti-
tulatã “Forum european”. Dezbaterea, care a fost moderatã de
directorul executiv al The Money Channel, Daniel Apostol, ºi de
Dan Suciu, redactor-ºef la acelaºi post de televiziune, s-a adre-
sat studenþilor, profesorilor ºi altor reprezentanþi ai societãþii
civile, interesaþi de temele economice europene.

Dezbatere cu studenþii craioveniDezbatere cu studenþii craioveniDezbatere cu studenþii craioveniDezbatere cu studenþii craioveniDezbatere cu studenþii craioveni
în cadrul campaniei „Forum European”în cadrul campaniei „Forum European”în cadrul campaniei „Forum European”în cadrul campaniei „Forum European”în cadrul campaniei „Forum European”

o conºtientizeze. Multã vreme am fost
dominaþi de Statele Unite, de economia
americanã ºi poate cã mulþi se întreabã
de ce. Cred cã e vorba de fundamentul
coeziunii sociale – acesta a fost întot-
deauna simbolic în America, în timp ce
în Europa a fost o coeziune teritorialã
extrem de marcantã pânã de curând.
Uniunea Europeanã încearcã sã-i con-
cureze pe americani schimbând simbo-
lismul, adicã încercând sã facã în Eu-
ropa ceea e americanii au fãcut deja
înaintea noastrã. În urmã cu 50 de ani,

dacã un student ar fi fost întrebat dacã
preferã sã recâºtigãm nordul Bucovi-
nei sau sã ne plimbãm liberi prin Euro-
pa, probabil cã instinctele naþionaliste
l-ar fi îndemnat sã spunã cã vrea nor-
dul Bucovinei. Astãzi cred cã, dacã fa-
cem un sondaj de opinie, vreþi mai de-
grabã sã vã miºcaþi liberi prin Europa.
Deci teritoriul începe sã pãleascã în faþa
coeziunii simbolice. E foarte tentant sã
aºteptaþi sã facã Uniunea Europeanã
ceva pentru noi, important este sã înþe-
legeþi cã nu ne dã nimeni nimic pe de-
geaba», a afirmat rectorul Universitãþii
din Craiova, Dan Claudiu Dãniºor.

Tinerii nu ºtiu ce vor sã facã în viitor
Campania “Forum european” inclu-

de organizarea unei serii de dezbateri
pe teme de guvernanþã economicã în 12
oraºe din România, precum ºi un con-
curs de eseuri adresat studenþilor ºi
masteranzilor la facultãþile cu profil eco-
nomic sau de relaþii internaþionale. În
cadrul dezbaterilor sunt abordate teme
precum pactul de creºtere ºi stabilitate,
oportunitãþile ºi riscurile aderãrii Româ-

niei la zona Euro sau bugetul Uniunii
Europene pentru perioada 2014-2020 ºi
oportunitãþile pe care acesta le prezin-
tã pentru România. «„Forum european”
este o campanie de informare ºi comu-
nicare ce are drept scop principal pro-
vocarea generaþiei viitorului sã aibã niº-
te contribuþii în prezent pentru viitor.
Este vorba de un proiect în care finali-
tatea ar fi culegerea de idei de valoare
de la dumneavoastrã ºi transpunerea lor
într-o suitã de eseuri, de articole, de pre-
zentãri care sã aibã menirea sã-i facã
pe cei ce vã pregãtesc sã reflecteze
mai serios la metode pe care le-ar pu-
tea pune în practicã plecând de la idei
ce vã aparþin», a explicat Daniel Apos-
tol, director executiv al The Money
Channel.

Apostol a încercat sã-i provoace pe stu-
denþi sã se implice într-un dialog, între-
bându-i ce îºi doresc sã devinã – oameni
de afaceri sau antreprenori –, însã aceº-
tia nu prea s-au „înghesuit” sã rãspundã.
Numai vreo doi-trei au spus cã vor sã fie
independenþi, însã nu au ºtiu sã explice
ce înseamnã exact acest lucru.
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Opera lui Aris Fioretos „se mişcă cu uşurinţă, eleganţă,
erudiţie şi acuitate intelectuală între diverse ţări, culturi şi
epoci, precum şi între diverse limbi şi etnii. Rezultatul este
o călătorie fascinantă, pe parcursul căreia Fioretos
sondează condiţia umană şi bogăţia şi complexitatea
sufletului. Amploarea şi versatilitatea operei lui Fioretos

Premiul „Marin Sorescu” pe anul
2012 va fi acordat scriitorului suedez
Aris Fioretos

Programul BaniIQ, implementat
în bibliotecile doljene din cadrul „Biblionet”
În vederea atingerii

obiectivului Programului
„Biblionet – lumea în bi-
blioteca mea” de a crea
parteneriate private care
să conducă la dezvolta-
rea de noi servic ii în bi-
bliotecile publice, IREX
– International Research
& Exc hanges  Board a
încheiat un parteneriat cu
Visa Europe,  în c adrul
căruia se doreşte pilota-
rea programului de educ aţie financiară BaniIQ în
bibliotec ile public e.

Ac est proiect-pilot va c ons ta în organizarea de
sesiuni de instruire în domeniul finanţelor persona-
le în bibliotecile judeţene şi comunale din Progra-
mul „Biblionet”, în perioada septembrie-dec embrie
2012. O astfel de sesiune, pentru bibliotecarii lo-
cali, este organizată ş i la Craiova, de Biblioteca Ju-
deţeană „Alexandru şi Aristia Aman” – astăzi, ora

Ludoteca,
în culorile toamnei

Proiectul „Cărti-
cica pentru prichin-
dei şi copii mai mă-
ricei” ,  derulat de
Secţia pentru Copii
şi Tineret a Bibliote-
cii Judeţene „Ale-
xandru ş i Aris tia
Aman”, continuă în
această săptămână
cu tema „Toamna,
bogăţie de culori”.
Invitaţi la Ludoteca
instituţiei sunt, pen-
tru a face dovada talentului şi imaginaţiei, copii de la mai multe grădiniţe şi
şcoli din Craiova: Colegiile Naţionale „Fraţii Buzeşti” şi „Carol I”, Şcolile
Gimnaziale „Alexandru Macedonski”, „Nicolae Romanescu”, „Sf. Dumi-
tru” şi „Mihai Viteazul”, Grădiniţele „Tudor Vladimirescu”, „Traian Deme-
trescu”, „Sf. Ana”, „Otilia Cazimir” şi „Căsuţa cu poveşti”. Cele mai reu-
şite lucrări vor fi expuse pe panouri, în Ludotecă.

Derulat anual, începând din 1993, concursul include al-
ternativ diferite discipline – pian, vioară, clarinet, flaut, com-
poziţie, canto. Misiunea concursului este de a descoperi, a
premia şi a promova valorile noii generaţii a muzicii clasi-
ce, de a sprijini tinerii muzicieni în construirea unei cariere
de succes. Câştigătorii sunt incluşi cu prioritate în progra-

Premiul „Marin Sorescu” a fos t înfiinţat de ICR
Stockholm în 2007 şi se acordă anual unui scriitor su-
edez care desfiinţează graniţe şi creează locuri de întâl-
nire, care prin opera sa face posibilă comunicarea între
diferite forme de expresie culturală.

Institutul Cultural Român de la Stockholm va decerna, pe
data de 21 noiembrie a.c., Premiul „Marin Sorescu” pe anul
2012, laureatul din acest an fiind scriitorul şi traducătorul sue-
dez Aris Fioretos. Ceremonia va cuprinde o prezentare a vieţii şi
operei lui Marin Sorescu realizată de Dan Shafran, o alocuţiune
despre opera lui Aris Fioretos susţinută de Yukiko Duke, lecturi
din scrierile lui Aris Fioretos şi ale lui Marin Sorescu, în inter-
pretarea actorului Björn Granath, precum şi o prelegere susţi-
nută de laureat. La eveniment va fi prezentă şi scriitoarea Herta
Müller, laureata Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2009.

sunt impresionante: romanele, eseurile, traducerile, studiile
şi prelegerile lui îl recomandă ca unul dintre cei mai
importanţi erudiţi şi scriitori suedezi contemporani”, se
arată în motivaţia juriului.

În acest an, juriul a fos t format din Jonas Ellerstrom –
editor şi traducător, Anna Hallberg – sc riitor,  traduc ător
şi c ritic literar, Annina Rabe – c ritic literar,  Yukiko Duke
– sc riitor, jurnalist şi traducător, şi Dan Shafran –
traducător,  directorul Institutului Cultural Român de la
Stockholm.

Aris  Fioretos este autorul a 13 volume de proză şi
eseuri, traduse în diverse limbi, printre care şi româna:
romanul său „Adevărul despre Sascha Knisch” a apărut

în 2006 la Editura „Polirom”, în traducerea Gabriellei
Eftimie. Fioretos  este, de altfel, un bun cunoscător al
literaturii române şi autorul unor studii despre Paul Celan
şi Emil Cioran. În prezent, Aris Fioretos este profesor de
estetică la Universitatea suedeză Södertörn şi visiting
professor la Catedra de Limbi şi Literaturi Nordice a
Universităţii Humboldt din Berlin. Este membru în
Deutsche Akademie für Sprac he und Dichtung din
Darmstadt, iar din 2011 este, în acelaşi timp, unul dintre
cei trei vicepreşedinţi ai Academiei. Ca traducător, Aris
Fioretos es te autorul unor traduc eri de excepţie, în limba
suedeză, din operele lui Paul Aus ter, Friedrich Hölderlin,
Vladimir Nabokov şi alţii.

11.00, în Sala „Nic olae
Romanescu”.

«BaniIQ,  implementat
deja în numeroase şc oli şi
licee din România, este un
program de educ aţie fi-
nanciară ce se adresează
unui public larg,  prin care
partic ipanţii îşi îmbunătă-
ţesc cunoştinţele despre
produsele ş i conceptele fi-
nanciare,  cum ar fi buget,
planificare, investiţii, veni-

turi ş i c heltuieli, credite, r isc financiar etc.  Prin in-
formare, instruire ş i/sau c onsultanţă,  îşi dezvoltă
abilităţile ş i încrederea pentru a deveni mai con-
ştienţi de riscurile şi de oportunităţile existente şi
pentru a face alegeri informate. Scopul es te de a-i
ajuta să ajungă la c apacitatea de a lua decizii înţe-
lepte pentru viitorul lor financiar. Acest viitor  sănă-
tos financiar  va contribui la dezvoltarea lor durabi-
lă», explică reprezentanţii IREX.

Muzicieni din peste 40 ţări, aşteptaţi la
Jeunesses International Piano Competition
Jeunesses International  Music Com-

peti t ion e ste  un eveniment de ţinută,
care  s -a remarcat în peisajul cultural au-
tohton ş i internaţional prin calitatea
muzicală prezentată, prin numărul-re -
cord de participanţi înregistrat la un con-
curs  organizat în România – peste  200
muzicieni din mai mult de  40 de  ţări –,

dar şi datorită cariere lor de  succes  şi re -
cunoaşterii mondiale ulterioare  de  care  s -
au bucurat de-a lungul timpului laureaţii
săi: Remus Azoiţe i – în prezent profesor
la Royal Academy of Music in London,
Alexandru Tomescu – câştigătorul viorii
Stradivarius , Rita Meier – solis tă a Ope-
rei Zurich, fiind doar câteva exemple .

mele naţionale şi internaţionale derulate de
jmEvents – Turneul Laureaţilor, PROMS
– Jazz & Classic etc.

Directorul concursului, Luigi Gageos, în-
curajează apropierea tinerilor români de cultură, în cadrul
evenimentului permiţându-se studenţilor şi elevilor acce-
sul liber la manifestări, în limita locurilor disponibile, dar şi
prin implicarea unui număr de 30-40 de tineri voluntari în
derularea evenimentului.

Depăşind graniţele unui concurs tradiţional de muzică

clasică, evenimentul include master-class conduse de spe-
cialişti internaţionali şi prezintă concerte de muzică clasi-
că pentru iubitorii genului din România. Astfel, fiecare
participant are şansa să-şi exploateze potenţialul la maxi-
mum, să participe la dialogul intercultural cu muzicieni din
alte ţări, să-şi îmbogăţească cunoştinţele, totul într-un mediu
deschis, care încurajează performanţa.  

Înscrieri se fac până la data de 1 martie 2013, amănun-
te privind condiţiile de participare şi înscriere găsindu-se
pe site-ul www.jmEvents.ro.
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Potrivit rezultatelor cvasi-definitive
anunþate de Comisia Electoralã de la Vil-
nius, dupã cel de-al doilea tur de scrutin al
alegerilor legislative, Partidul Social De-
mocrat, condus de Algirdas Butkevicius
(foto), s-a plasat pe primul loc cu 38 de
mandate în viitorul Parlament, devansând
cu 6 mandate conservatorii primului mi-
nistru, Andrius Kubilius (32). Partidul
Muncii, al cãrui lider este Victor Uspaskici
ºi Partidul Popular, de dreapta, „Ordine ºi
Justiþie”, posibili aliaþi ai social – demo-
craþilor, au repurtat 30, respectiv 11 man-
date. Partidul „Ordine ºi Justiþie” condus
de ex-preºedintele Rolandas Paksas, des-
tituit în 2004 pentru încãlcarea Constitu-
þiei, este un partid de opoziþie la cel con-
dus de Andrius Kubilius. Cele trei partide
dispun împreunã de 79 locuri din cele 141
ale Parlamentului monocameral lituanian.
„Am decis sã formãm majoritatea cu cele
trei partide ale noastre. Postul de premier
va reveni social democraþilor. Redactãm
deja programul de guvernare” a declarat
Algirdas Butkevicius. Miºcarea liberalã,
aliatã conservatorilor, a obþinut doar 10
mandate, partidul minoritãþilor poloneze -

Lituania: stânga ºi populiºtiiLituania: stânga ºi populiºtiiLituania: stânga ºi populiºtiiLituania: stânga ºi populiºtiiLituania: stânga ºi populiºtii
au câºtigat alegerile legislativeau câºtigat alegerile legislativeau câºtigat alegerile legislativeau câºtigat alegerile legislativeau câºtigat alegerile legislative

8, iar Vocea curajului, un nou partid anti-
pedofil, creat în urma unui scandal cu mi-
norii, doar 7. Conservatorii premierului în
funcþie, Andrius Kubilius, la putere în ulti-
mii patru ani, au fost sancþionaþi pentru
politica de austeritate, care a dus aceastã
þarã balticã de 3 milioane locuitori într-o
profundã crizã economicã. Din 2009 eco-
nomia lituanianã s-a contractat cu 14,8%,
însã mãsurile draconice ale partidului con-
servator au permis þãrii sã revinã la o creº-
tere timidã în 2010 ºi PIB-ul sãu este aº-
teptat sã creascã cu 2,5% în acest an. „Re-
zultatele noastre nu sunt rele. Ele pot fi
evaluate pozitiv fiindcã rãmânem unul din
marile partide în parlament”, a afirmat în
faþa presei Andrius Kubilius. Subliniind
cã parlamentul va fi foarte fragmentat, el a
reafirmat refuzul sãu de a forma o coaliþie
cu Partidul Muncii.  Încã de sãptãmâna
trecutã, Andrius Kubilius exclusese orice
cooperare cu acest partid, implicat în cum-
pãrãri de voturi în cursul primului tur, poli-
þia anunþând deschiderea a 18 dosare pen-
tru fraudã electoralã. Preºedintele lituanian,
Dalia Grybauskaite, vrea sã joace un rol
important în distribuirea rolurilor pentru

viitorul guvern, potrivit lui Aline Ramo-
naite, politolog la Institutul de Relaþii In-
ternaþionale ºi ªtiinþe Politice din Vilnius.
Nãscut în Rusia, deputat european, om
de afaceri care a fãcut avere din importul
de gaze ruseºti, fost ministru al Econo-
miei, ºeful Partidului Muncii, Victor Us-
paskici, este o figurã controversatã în Li-
tuania. În 2006 a avut probleme cu justiþia
pentru evaziune fiscalã, motiv pentru care
a fugit în Rusia, revenind un an mai târziu.
Stânga a promis creºterea salariului minim

la 1.509 litas (437 euro), un impozit progre-
siv ºi regândirea relaþiilor cu Rusia, mina-
te în prezent de exigenþele privind repara-
þiile pentru 50 de ani de ocupaþie sovieti-
cã ºi o acþiune în justiþie cãtre Gazprom,
care solicitã plata gazului furnizat Litua-
niei. Viitoarea coaliþie va avea o marjã de
manevrã îngustã þinând cont de ambiþiile
Vilnius-ului de trecere la moneda euro
pânã în 2015 ºi de încheiere cu bine a
preºedenþiei UE, care va fi preluatã în vara
anului viitor.

Primarul din New York, Michael
Bloomberg, a ordonat evacuarea a
375.000 de locuitori din zonele inun-
dabile ale oraºului în aºteptarea so-
sirii uraganului Sandy. Circulaþia tu-
turor mijloacelor de transport în co-
mun a fost opritã. La rândul sãu, gu-
vernatorul statului New York, An-
drew Cuomo, a anunþat ieri închide-
rea a douã din cele trei tuneluri ru-
tiere din Manhattan, transmit agen-
þiile internaþionale de presã. El a pre-
cizat cã principala preocupare o re-
prezintã în momentul de faþã creºte-
rea aºteptatã a apelor, care ar putea
fi „extraordinarã” ºi ar putea provo-
ca inundaþii grave. „Sistemul de me-
trou ºi apa sãratã nu merg împreu-
nã”, a remarcat Andrew Cuomo. Cozi
imense s-au format la magazine de
produse alimentare ºi supermarke-
turi, locuitorii oraºului cumpãrând

Stare de urgenþã în New
York, înaintea sosirii

uraganului Sandy
Opozanta Iulia Timoºenko (foto),

aflatã în detenþie, a intrat în greva foa-
mei pentru a denunþa ceea ce consi-
derã a fi o „falsificare” a scrutinului
legislativ desfãºurat duminicã în
Ucraina. „Încep greva foamei în semn
de protest faþã de falsificarea alege-

Timoºenko intrã în greva
foamei în semn de protest

faþã de fraudele de la alegeri
lucruri care sã le permitã sã facã faþã
uraganului, ca sticle de apã, pâine,
produse proaspete, baterii. Uraga-
nul Sandy, numit „Frankenstorm”
din cauza apropierii Halloweenului,
ar urma sã atingã zona de coastã în
aceastã dimineaþa, undeva între Vir-
ginia ºi Massachusetts, ºi sã fie re-
simþit dur la New York. Metroul, cu
cea mai densã reþea din America de
Nord, urma sã fie oprit temporar, la
fel ca toate autobuzele din oraº, lã-
sându-i pe newyorkezi „prizonieri”
în cartierele în care locuiesc. Ca adã-
posturi, oraºul a deschis 72 de ºcoli
ºi alte clãdiri pentru evacuaþi, dar
primarul a avertizat cã locuitorii ar
trebui sã fie pregãtiþi sã doarmã la
prieteni timp de câteva zile. Cu toa-
te acestea, numeroºi locuitori au su-
gerat cã nici nu se pune problema
sã îºi pãrãseascã domiciliile.

rilor”, a anunþat Timoºenko într-o de-
claraþie cititã de avocatul sãu. Blocul
Iulia Timoºenko s-a clasat pe locul
doi în scrutinului de duminicã, dupã
Partidul Regiunilor, al preºedintelui
Viktor Ianukovici,  potrivit rezultate-
lor preliminare parþiale, a anunþat Co-

misia electoralã, citatã de AFP.
Dupã numãrarea buletinelor de vot
în 10% din secþiile de votare, pen-
tru locurile repartizate proporþional,
Partidul Regiunilor a obþinut 40%
din voturi, iar alianþa Batkivºcina
19,6% din voturi. Urmeazã apoi co-
muniºtii, cu 15,8% din voturi, parti-
dul Udar, al celebrului boxer Vitali
Klitºko, cu 11,6% din voturi, ºi for-
maþiunea naþionalistã Svoboda
(6%). Partidul fotbalistului vedetã
Andrei ªevcenko nu a obþinut de-
cât 1,7% din voturi, departe de a
trece pragul electoral de 5%.

Matematica, spune Bill Clinton, este simplã. În
sistemul electoral american preºedintele este ales
de un colegiu de mari electori, reprezentând pro-
porþional cele 50 de state. Candidatul republican,
Mitt Romney, pare sã izbândeascã în Florida (29
de mari electori), cel mai populat dintre statele bas-
culate (swing states, unde rezultatul este incert).
Dar el nu poate fi ales fãrã a câºtiga, de asemenea,
al doilea dintre aceste state: Ohio (18 mari elec-
tori). Barack Obama se aflã într-o situaþie mai avan-
tajoasã: câºtigând în alte state basculate (Wiscon-
sin, Colorado, Nevada), el ar putea trece de Flori-
da pentru a fi reales. Dar un eºec suplimentar în
Ohio ar împiedica aproape sigur obþinerea unei
majoritãþi a marilor electori. Altfel, deloc singular
în tradiþia ultimelor zece scrutinuri, câºtigãtorul sta-
tului Ohio este, de asemenea, ºi cel la nivel naþio-
nal, ceea ce urmeazã sã se confirme la 6 noiembrie
a.c. Pânã la prima dezbatere televizatã, din 3 oc-
tombrie a.c., întrebarea pãrea retoricã. Obama con-
ducea de peste un an în Ohio, unde el avea un
avans de pânã la ºase puncte în primãvarã. Dupã
aceea, avansul s-a redus la 0,8 puncte. ªi chiar
dacã ultima medie a sondajelor realizate pe site-ul
Real Clear Politics replaseazã pe actualul preºe-
dinte la 2,1 puncte în faþa adversarului sãu, resim-

te oricum respiraþia lui Romney. Aflat în Ohio, Oba-
ma a vorbit despre ameliorarea economicã eviden-
tã, reducerea ratei ºomajului de la 8,9% la 5,7%.
Ohio are o bunã dezvoltare economicã, însã gu-
vernatorul republican al acestui stat nu atribuie
revigorarea resimþitã politicilor lui Obama, care
continuã sã spere într-o victorie în acest
stat. Ceea ce ºtim este cã s-a intrat în linie
dreaptã ºi, în timp ce partizanii lui Obama
scandeazã „4 ani în plus”, cei ai lui Romney,
la rândul lor, clameazã „Cel mult 10 zile”. La
nivel naþional, republicanul Mitt Romney
are un uºor avans (48% faþã de 47%), dar
calculele cele mai recente în privinþa captã-
rii marilor electori îl dau câºtigãtor pe Oba-
ma. Mai nou, uraganul Sandy riscã sã com-
plice alegerile americane. Astfel, guverna-
torul de Maryland (est), Martin O’Malley, a
anunþat încã de duminicã cã votul anticipat
a fost anulat pentru luni în acest stat, din
cauza condiþiilor meteorologice. Votul anti-
cipat a început în Florida ºi Washington încã
de sâmbãtã. Un sondaj publicat duminicã,
realizat în Ohio, între 18 ºi 23 octombrie, de
Ohio News Organization Poll, pe 1.015 elec-
tori, îi dã la egalitate (49% la 49%) pe cei doi

candidaþi. Un alt sondaj, realizat în Virginia, în es-
tul þãrii, dã un avans de patru puncte preºedintelui
în exerciþiu. Barack Obama ºi-a anulat deplasarea
de ieri în Colorado, dupã ce duminicã se deplasase
în Florida, pentru a rãmâne la Casa Albã ºi a urmãri
evoluþia situaþiei create de uraganul Sandy.

SUA: Prezidenþialele americane se joacã în Ohio

Atentat la periferia Damascului:
cel puþin zece morþi

Un atentat cu maºinã-
capcanã comis la periferia
Damascului s-a soldat cu
moartea a cel puþin zece
persoane, printre victime
numãrându-se femei ºi copii,
conform unui bilanþ provizo-
riu citat de Televiziunea
sirianã. „Un atentat terorist
cu maºinã-capcanã comis în
faþa unei brutãrii, pe strada
Raoda, în localitatea Jara-
mana, s-a soldat cu moartea
a zece persoane”, a  precizat
postul public de televiziune.
Regimul Bashar Al-Assad
catalogheazã drept „atentate
teroriste” atacurile forþelor
opoziþiei.

Sindicatele germane îºi
schimbã abordarea faþã
de imigranþi

Sindicatele germane ºi-au
schimbat abordarea faþã de
imigranþii români, bulgari,
polonezi sau lituanieni care
muncesc în aceastã þarã,
considerându-i colegi ºi nu
competitori, ºi acþioneazã
împotriva exploatãrii acesto-
ra, relateazã Deutsche Welle
în pagina electronicã de ieri.
Numeroºi imigranþi ajung sã
munceascã în condiþii degra-
dante ºi sunt prost plãtiþi, iar
unii nu îºi cunosc drepturile,
situaþie exploatatã de cãtre
unele companii, subliniazã
Deutsche Welle, adãugând cã
Federaþia Germanã a Sindi-
catelor (DGB) se implicã în
lupta împotriva acestor
fenomene. Potrivit DW, un
studiu recent aratã cã nume-
roºi imigranþi est-europeni se
bucurã de aceleaºi condiþii ca
ºi colegii lor germani. „Însã
noi credem cã unele companii
comit abuzuri în mod siste-
matic asupra muncitorilor
srãini, reducând salariile ºi
degradând condiþiile de
muncã”, subliniazã reprezen-
tantul DGB.

Lupte în Turcia,
între armatã ºi rebelii kurzi

Un poliþist ºi opt rebeli
kurzi au fost uciºi duminicã
în lupte diferite date în sud-
estul Turciei, a informat ieri
agenþia Anatolia, citând
autoritãþile locale. În provin-
cia Sirnak, în apropiere de
graniþa cu Irakul ºi Siria,
membri ai Partidului Munci-
torilor din Kurdistan (PKK)
au lansat duminicã dupã-
amiazã atacuri simultane
împotriva forþelor de securi-
tate în cinci locuri diferite,
omorând un poliþist, a afir-
mat într-un comunicat biroul
guvernatorului. Apoi, armata
turcã, susþinutã de forþele
aeriene, a lansat o operaþiune
împotriva rebelilor kurzi în
provincia Sirnak, în districtul
Beytussebap, ucigând opt
dintre aceºtia, se precizeazã
în text.
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Anunþul tãu!

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

OFERTE SERVICIU
Caut menajerã serioasã.
Telefon:0762/382.318.
SC angajez sudor auto-
gen autorizat. Telefon:
0251/410.545; 0723/
063.208; 0731/505.544.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
S.C. angajeazã sudori
autogen autorizaþi. Te-
lefon: 0251/410.545;
0723/063.208.

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

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii în muncã. Telefon.
0763/780.444.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.

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. Telefon:
0786/141.944; 0251/
547.564.

Vând garsonierã mobila-
tã, etaj I, utilatã, zona Liceu-
lui de Chimie, preþ conve-
nabil. Telefon: 0766/
656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, par-
ter, îmbunãtãþitã, Bucureºti,
sector 6. Telefon: 0752/
641.487.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp,
Vitan – Bucureºti, 34.500
euro. Telefon: 0741/
560.393; 0742/527.849.

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
camere decoman-
date, liber, parchet
lemn, Valea Roºie,
vis-a –vis de Spitalul
Militar. Telefon: 0745/
456.302.

Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albu-
muri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de cali-
tate la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/379.545.
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
spate). 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 conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.

Vând garsonierã de lux
cu centralã proprie, ul-
tracentral, oraº Balº –
Olt, preþ la vedere, ne-
gociabil. Telefon: 0746/
292.721.
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 garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.

PFA Ing. Diaconu Emil executã reevaluãri imo-
biliare în vederea stabilirii impozitelor fiscale.
Telefon: 0723/139.921.
SC SOLAIRE D’OSTROVENI SRL cu sediul în
Bucureºti, Calea Victoriei nr. 145 anunþã publi-
cul interesat asupra deciziei de încadrare emi-
sã de ARPM Craiova pentru PUZ Parc Solar,
comuna Ostroveni, T140, P1198, judeþul Dolj –
planul nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se
supune evaluãrii adecvate, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu. Do-
cumentaþia care stã la baza luãrii deciziei eta-
pei de încadrare poate fi consultatã în zilele de
luni – joi între orele 8.00 – 16.00 ºi vineri între
orele 8.00 – 14.00 la sediul Agenþiei Regionale
pentru Protecþia Mediului Craiova, str. “Petru
Rareº” nr. 1, Craiova sau pe site-ul ARPM Cra-
iova http://arpmdj.ro. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei Regionale pen-
tru Protecþia Mediului Craiova (fax.: 0251/
419.035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro9 în ter-
men de 10 zile calendaristice de la data publi-
cãrii anunþului în mass-media.

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi de naturã contractualã
vacante:

1. informatician III (SSD) în cadrul Biroului proiecte cu finanþare internaþionalã, Serviciul administraþie publicã;
2. consilier - manager de proiect II (S) în cadrul Biroului proiecte cu finanþare internaþionalã, Serviciul adminis-

traþie publicã;
3. asistent social (M) – Serviciul Public de Asistenþã Socialã al oraºului Dãbuleni;
4. muncitor calificat IV la Casa de Culturã, Serviciul activitãþi culturale ºi sportive;
5. muncitor calificat I (fochist) la Sala de sport, Serviciul activitãþi culturale ºi sportive;
6. muncitor calificat I (fochist) la Biroul administrativ-gospodãresc, Direcþia servicii ºi utilitãþi publice;
7. muncitor calificat I în cadrul Serviciului public de menþinere ºi utilizare pajiºti, Direcþia servicii ºi utilitãþi publice.

Condiþiile generale ºi specifice necesare pentru ocuparea posturilor
scoase la concurs:
1. informatician III (SSD):
-  studii superioare de scurtã duratã în specialitatea – matematicã ºi ºtiinþe ale naturii, ºtiinþe inginereºti – dome-

niul informaticã - absolvite cu diplomã de licenþã;
-  vechime în specialitatea studiilor peste  6 luni;
- vechime în muncã de peste 2 ani;
- cunoºtinþe de întreþinere hardware ºi software;
- cunoºtinþe de bazã în proiectarea ºi gestiunea bazelor de date;
- cunoºtinþe de configurare ºi întreþinere reþele;
- cunoºtinþe de securitate în Internet.
- lucrul cu sisteme de operare Linux - constituie un avantaj.
- cunoaºtere limba englezã - nivel mediu.
2. postul consilier-manager de proiect:
- studii superioare de lungã duratã, domeniul fundamental ºtiinþe sociale, ramura ºtiinþe economice - absolvite

cu diplomã de licenþã;
- vechime în specialitatea studiilor de peste  6 luni;
- vechime în muncã peste 7 ani;
- cunoºtinþe de întreþinere hardware ºi software;
- cunoaºtere limba englezã - nivel mediu.
3. asistent social:
- studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în muncã peste 5 ani;
- studiile postliceale în domeniul social ºi/sau medical ºi vechimea în aceste domenii constituie avantaj.
4. muncitor calificat IV - Casa de culturã
- studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- cunoaºtere de operare pe calculator;
- vechime în muncã peste 2 ani;
- curs de dezvoltare a competenþelor de comunicare, absolvit cu diplomã;
- experienþã în organizare activitãþi cultural-educative;
- experienþã de muncã similarã (în cadrul unor aºezãminte culturale, în cadrul bibliotecilor, teatrelor, muzeelor, etc)
5. muncitor calificat I – Salã sport
-  ºcoalã profesionalã în meseria mecanic îmbunãtãþiri funciare, absolvite cu diplomã;
-  vechime în muncã de peste 15 ani;
- vechime în specialitate de peste 15 ani;
- permis de conducere categoria B
6. muncitor calificat (fochist):
- învãþãmânt obligatoriu de 10 ani, diplomã de absolvire;
- vechime în muncã de peste 5 ani;
-  autorizaþie de fochist ISCIR
- certificat de calificare profesionalã, eliberat de Ministerul Muncii
- experienþã în domeniul calificãrii de minim 1 an.

Condiþiile de desfãºurarea a concursului, tipul probelor de concurs:
- dosarele de înscriere se depun începând cu data de 30.10.2012 pânã
pe data de 09.11.2012, ora 1630, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, str. Unirii nr. 15, or. Dãbuleni, jud. Dolj,

responsabil resurse umane.
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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
pretabil 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 Ti-
neretului, 65.000 euro.
Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomandate,
2 wc, 70 mp, etaj 2/4, Ca-
lea Bucureºti, an fabrica-
þie 1980, 55 mii euro, ne-
gociabil. Telefon: 0762/
047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.

Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament zona
Sucpi 3 camere deco-
mandate, 77 mp, 50.000
euro, negociabil. Telefon:
0764/658.600.
Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Ro-
maneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi 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 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 ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi diferen-
þa de bani. Telefon: 0762/
738.112.

TERENURI
Vând trei hectare de te-
ren agricol în comuna
Maglavit. Telefon:0721/
995.405
Particular, vând teren in-
travilan 3000 mp comu-
na 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”.
Telefon: 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, negocia-
bil. Telefon: 0721/530.150.
Particular, vând teren co-
muna Almãj, 4 E/mp. Te-
lefon: 0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Tele-
fon: 0749/230.636.
Vând teren, zona Ciuper-
cã, 500 mp, 240 euro mp,
negociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500
mp, Lac Avioane. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484; 0770/947.221.

Vând 1500 mp în Bãile
Govora ”Belvedere”, toate
utilitãþile instalate, împrej-
muit, lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640; 0351/
402.056.
Vând pãmânt extravilan
ºi intravilan în comuna
Murgaþi. Telefon: 0766/
582.831.
Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, poziþie
deosebitã, 5 E/mp,  la 20
km de Craiova. Telefon
0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure ste-
jar Ø 40, H = 15 m ºi 0,38
ha livadã meri pe rod în
Satu Meien, comuna Po-
peºti, judeþul Vâlcea. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp car-
tier Popoveni, Craiova în-
grãdit + utilitãþi. Telefon:
0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdu-
re stejar ºi salcâm în sa-
tul 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 Cra-
iova cu o casã bãtrâneas-
cã, pomi, vie, fântânã, ca-
dastru fãcut. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intravilan
1200 mp. Telefon: 0253/
270.291; 0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren comu-
na Maglavit, preþ negocia-
bil. Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de
Slatina. Telefon: 0752/
641.487.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în data
de 09.11.2012, ora 1000, licitaþie publicã în
vederea închirierii unui spaþiu liber, cu des-
tinaþia de cabinet medical, situat în Centrul
Medical Brazda lui Novac din Craiova, stra-
da “General ªtefan Fãlcoianu” Nr. 1.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica
de la sediul Consiliului Judeþean Dolj, Calea
Unirii nr. 19, Craiova, camera nr. 5, înce-
pând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Calea Unirii nr. 19, Craio-
va, pânã la data de 09.11.2012, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Alte informaþii suplimentare se pot obþi-
ne la numãrul de telefon 0251/408.320;
408.322 sau la camera nr. 5 a Consiliului
Judeþean Dolj.
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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 toate
facilitãþile, preþ convenabil.
Telefon: 0746/467.922;
0745/903.283.
Vând teren intravilan la in-
trare în Preajba, 700 mp
sau variante. Telefon:
0723/253.544.
Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amãrãºtii
de Jos, Dolj. Telefon:
0351/422.201.
În atenþia agenþiilor 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 teren intravilan,
zona ANL- Veterani –
410 mp. Telefon: 0770/
222.518.

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 Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Livezi – Podari.
Telefon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lân-
gã Real, Calea Severi-
nului. 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 Peniten-
ciarul 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. Te-
lefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate uti-
litãþile, zonã bunã. Telefon:
0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Va-
lea Roºie, etaj 3, cu simi-
lar Brazdã sau Corniþoiu.
Telefon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier 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.
Telefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracen-
tral cu apartament 3 ca-
mere central, etaj 1 sau 2.
Telefon: 0770/682.554.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.

Vând Dacia Superno-
va, 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.
Telefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km
7000, AC. Telefon: 0721/
483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

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

DIVERSE
Vând foarfecã ghilotinã
de tãiat tablã, fabricatã la
Sibiu, hidraulicã, dimen-
siuni tãiere 2500 x 0,5
mm, preþ 15.000 lei ºi pre-
sã hidraulicã, putere 50
newtoni, 5.000 lei neg.
Relaþii la telefon Craiova:
0722/946.511.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.

Vând maºinã de nervu-
rat tablã, barã inox rotun-
dã, diametru 38 mm ºi
lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
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
jubbiliarã argint 25 gr,
Carol I 1881, 300 euro.
Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centra-
lã termicã pe gaze, mar-
ca Anca – Pocket – Ita-
lia, 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 cal-
dã, ºimineu pe lemne –
cãrbuni, stare bunã. Te-
lefon: 0770/682.710;
0351/464.044.

Vând pianinã – 10.000
euro. Telefon: 0737/
265.196.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã 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.
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.
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Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dor-
mitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon:
0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungureni
ºi trei Sineasca. Telefon:
0722/570.300.
Vând loc de veci 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 hi-
dro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155X13, puþin rulate,
aragaz  voiaj douã ochiuri
cu butelie, canistre metal
20 litri, alternator 12V,
polizor (flex) D 125x 850
W, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi
cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând un cavou în Cimiti-
rul Nisipului, preþ negocia-
bil. Adresaþi-vã la adresa:
str. „Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare. Te-
lefon: 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 Sineas-
ca, zona 0. Telefon:
0251/426.077 sau 0724/
910.004.
Vând butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-
de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând 2 locuri de veci  Ci-
mitirul Sineasca, la poar-
tã, negociabil. Telefon:
0754/463.089.
Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pen-
tru varzã 120 kg, preþ ne-
gociabil. 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.
Telefon: 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.
Telefon: 0758/554.579.
Închiriez spaþiu comer-
cial Craiova zona Piaþa
“Chiriac”, 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
camere nemobi late
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0736/028.499;
0722/665.272.
Închiriez apartament 3
camere  luxos Petre Is-
pitescu, 250 euro. Tele-
fon: 0761/192.733.
Închiriez apartament 3
camere, 1 Mai (Sara).
Telefon: 0251/521.652.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626
sau 0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular, închiriez
pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4
camere, 2 bãi, mobi-
lat, centralã termicã,
tot confortul, preþ ne-
gociabil. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez teren pretabil
parc auto, 350 mp, po-
sibilitate acces 2 laturi,
str. „Toporaºi” nr. 37
(zona SIF Oltenia). Tele-
fon: 0768/954.830.
Închiriez garsonierã Bu-
levardul 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
camere complet mobilat
(utilat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2
studenþi (studente). Relaþii
la telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez garsonierã în
Bucureºti – zona Dristor.
Telefon: 0766/312.443.

Închiriez apartament 2
camere decomandat,
mobilat, etaj 2, cartier
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0745/612.847.
Închiriez camerã mobi-
latã, centru, pentru elevã
- studentã – salariatã. Te-
lefon: 0752/291.140.
Închiriez camerã la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi uti-
litãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru
birouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Caut 2 bãieþi pentru în-
chiriere apartament. Te-
lefon: 0764/216.705.
Închiriez (vând) garsoni-
erã Brazdã. Rog serio-
zitate. Telefon: 0770/
973.836; 0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pen-
tru birouri, 50 mp, cen-
tral, la stradã, la curte.
Telefon: 0251/410.137.
Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utilitã-
þile necesare: curent
220, 380 V, gaze, ca-
nalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã.
Telefon: 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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Ceea ce trebuia sã fie un derby
cu scântei între primele douã locuri
din Premier League s-a transformat
într-un scandal uriaº. Brigada de ar-
bitri, în funte cu Mark Clattenburg,
a distrus meciul dintre Chelsea ºi
Manchester United, oferindu-le pe
tavã victoria “diavolilor” (3-2), ur-
mare a douã erori de proporþii. To-
tul chiar sub ochii patronului Ro-
man Abramovici, rãmas împietrit în
loja sa.

„Diavolii“ au început perfect pe
„Stamford Bridge“. Au condus încã
din minutul 12 cu 2-0, dupã o de-
viere nefericitã a lui David Luiz în
proprie poartã ºi o nouã reuºitã a
lui Robin van Persie, a noua în 12
partide pentru vicecampioana An-
gliei. Însã liderul a revenit superb.
Mai întâi printr-o loviturã liberã

transformatã impecabil de Mata
(43) ºi apoi un cap bine plasat al lui
Ramires (53).

Totul s-a terminat pentru amfi-
trioni în doar 12 minute. Mai întâi,
Ivanovici a fost eliminat corect pen-
tru un fault în posturã de ultim apã-
rãtor asupra lui Young (63). Iar pes-
te doar ºase minute, Torres a fost
ºi el trimis la cabine pentru cumul
de „galbene”, al doilea acordat gra-
tuit, pentru o simulare, deºi spanio-
lul fusese faultat de Evans.

Cireaºa de pe tort a venit cu un
sfert de orã înainte de final. Dupã o
fazã confuzã, Hernandez a înscris
din trei metri, dintr-un ofsaid nesem-
nalizat, dupã o pasã a lui Rafael.
Degeaba au protestat jucãtorii ºi Di
Matteo. Golul a fost validat, iar Uni-
ted a câºtigat pentru prima oarã în

ultimii zece ani în campionat pe
„Stamford Bridge”, deznodãmând
echivalent ºi cu primul eºec al lon-
donezilor în actuala ediþie de Premier
League.

Chelsea ºi Manchester United se
întâlnesc din nou mâine pe „Stam-
ford Bridge“, în turul patru al Cu-
pei Ligii.

ªi altceva în afarã de viciere!
Londonezii au depus plângere
la adresa centralului Clatten-
burg pentru “limbaj nepotrivit”

Bonus la cele întâmplate, AFP
a anunaþat ieri cã Chelsea a depus
o plângere pentru “limbaj nepotri-
vit” împotriva centralului Mark
Clattenburg. “Am depus plângere
la delegatul Premier League pe
tema limbajului nepotrivit utilizat de

arbitru la adresa a doi jucãtori ai
noºtri, în douã incidente diferite,
în cursul meciului de duminicã.
Delegatul meciului va transmite
plângerea Federaþiei Engleze (FA).
Noi nu vom mai face alte comen-
tarii”, a anunþat clubul Chelsea,
într-un comunicat.

Potrivit presei britanice, unul
dintre jucãtorii vizaþi este nigeria-
nul John Obi Mikel. Daily Tele-
graph susþine cã Obi Mikel îl acu-
zã pe Clattenburg cã i-a adresat
injurii rasiste.

Nici “ºocul” oraºului Liverpool
n-a scãpat “nevãtãmat”

Anterior disputei de la Londra,
“cavalerii în negru” ieºiserã la ram-
pã ºi în celãlalt derby al rundei, cel
dintre concitadinele Everton ºi Li-

verpool, 2-2 la final. De aceastã datã
defavorizaþi au fost oaspeþii, uru-
guayanului Luis Suarez anulându-
i-se un gol perfect valabil în pre-
lungiri (90+5), pe motiv de ofsaid.

În rest, tot în cadrul etapei a
noua, s-au consemnat urmãtoarele
rezultate: Aston V. – Norwich 1-1,
Wigan – West Ham 2-1, Stoke –
Sunderland 0-0, Arsenal – Queens
PR 1-0, Reading – Fulham 3-3,
Southampton – Tottenham 1-2,
Newcastle – West Brom 2-1 (Ga-
briel Tamaº a bifat toate minutele la
oaspeþi).
Clasament: 1. Chelsea 22p, 2.

Man. United 21p, 3. Man. City 21p,
4. Everton 16p, 5. Arsenal 15p...16.

Norwich 7p, 17. Aston V. 6p, 18.

Reading 4p (8j), 19. Southampton
4p, 20. Queens PR 3p.

Deþinãtoarea „Europa League” ºi a
Supercupei Europei, Atletico Madrid, îºi
continuã forma excelentã ºi în acest se-
zon, reuºind sã se menþinã la egalitate de
puncte cu liderul FC Barcelona ºi dupã
etapa a noua din Primera. Catalanii au
mutat primii, odatã cu succesul, la scor,
înregistrat, sâmbãtã, pe terenul lui Rayo

Atletico se þine scai de Barça

PREMIER LEAGUE
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Beneficiarã formaþia oaspete, care a obþinut astfel un nou succes

pe “Stamford Bridge” dupã un deceniu de aºteptare

Venitã pe „Allianz Arena” în
postura de victimã sigurã, Leverku-
sen a plecat cu toate punctele,
duminicã, de pe arena din capitala
Bavariei, provocându-le celor de la
Bayern cea dintâi înfrângere dupã opt
succese consecutive. Cei supranumiþi
„aspirinele” au punctat de fiecare datã
pe finalul celor douã reprize, chiar ºi
în acelaºi minut, 42, prin Kiessling ºi
Sam, între aceste reuºite infiltrându-
se cea a croatului Mandzukici (77).

Rezultate integrale: Augsburg –

Vallecano (5-0), în timp ce izbânda tru-
pei lui Diego Simeone a venit o zi mai
târziu contra „lanternei” Osasuna Pam-
plona, scor 3-1 în propriul fief. „Los
Colchoneros” au deschis scorul prin
fundaºul central brazilian Miranda (31),
avantaj dublat patru minute mai târziu
de Raul Garcia. N-a fost ºi scorul pau-
zei, deoarece belgianul Lamah (43) i-a
introdus din nou în meci pe basci, cu
un ºut superb din afara careului. Posi-
bilul rezultat surprizã a fost înlãturat de
super-golgeterul columbian Radamel

Falcao – foto (73), ajuns cu aceastã
ocazie la reuºita cu numãrul 10, cu trei

mai puþin decât Messi, autor al unei „du-
ble” cu Rayo.

Joaca de-a obligatea
Tot o „dublã” ºi tot într-o victorie cu

5-0 a izbutit ºi Cristiano Ronaldo, în de-
plasarea Realului din Baleare, cu Mallor-
ca. Portughezul, care astfel s-a insinuat

între Messi ºi Falcao, cu 11 reuºite, a
punctat în minutele 22 ºi 73. De douã ori
a reuºit sã perforeze butul insularilor ºi
Higuain (8, 70), tabela fiind închisã în
prelungiri de Callejon (90+1). Rezultat ce
i-a menþinut pe „galactici” pe locul pa-
tru, cu 17 puncte, la 8 distanþã de imba-
tabilele fruntaºe Barcelona ºi Atletico, fie-
care cu câte 8 victorii ºi o remizã.

Celelalte rezultate ale rundei a noua:
Espanyol – Malaga 0-0, Betis – Valencia
1-0, Celta – Deportivo 1-1, Zaragoza –
Sevilla 2-1 (integralist, Cristi Sãpunaru a
marcat al doilea gol al gazdelor, în minu-
tul 44), Levante – Granada 3-1 (Gabriel
Torje a evoluat la oaspeþi pânã în minutul
56), Bilbao – Getafe 1-2. Partida Valla-
dolid – Sociedad s-a disputat asearã.
Clasament: 1. Barcelona 25p, 2. Atle-

tico 25p, 3. Malaga 18p, 4. Real 17p, 5.

Betis 16p...9. Zaragoza 12p...16. Bilbao
8p, 17. Granada 8p, 18. Deportivo 7p,
19. Espanyol 6p, 20. Osasuna 5p.

BUNDESLIGA

„Aspirine efervescente”

Leverkusen a provocat primul eºec lui Bayern
Hamburg 0-2, Dusseldorf – Wol-
fsburg 1-4, Schalke – Nurnberg 1-0,
Freiburg – Dortmund 0-2,
Furth – Werder 1-1, Mainz
– Hoffenheim 3-0, Stuttgart
– Frankfurt 2-1, Hannover –
Monchengladbach 2-3.
Clasament: 1. Bayern

24p, 2. Schalke 20p, 3.

Frankfurt 19p, 4. Dort-
mund 15p, 5. Leverkusen
15p... 14. Hoffenheim 8p,
15. Nurnberg 8p, 16.

Wolfsburg 8p, 17. Augsburg 6p, 18.

Furth 6p.

PRIMERA DIVISON
HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

Rezultatele complete înregistrate în runda
a treia a fazei grupelor

Grupa A
Sâmbãtã: Randers (Dan) – Oltchim 20-24; Dumini-

cã: Buxtehuder (Ger) – Hypo Viena (Aus) 20-28. Clasa-
ment: 1. Oltchim 6p, 2. Hypo 4p, 3. Randers 2p, 4. Buxte-
huder 0p.

Grupa B
Sâmbãtã: „U” Jolidon Cluj – Podravka Vegeta (Cro)

19-20; Duminicã: Krim Ljubljana – ETO Gyor (Ung) 20-

31. Clasament: 1. Gyor 6p, 2. Podravka 4p, 3. Krim 2p, 4.

„U” Jolidon 0p.

Grupa C
Sâmbãtã: Ferencvaros (Ung) – Savehof (Sue) 31-28;

Duminicã: Dinamo Volgograd (Rus) – Larvik (Nor) 24-

35. Clasament: 1. Ferencvaros 6p, 2. Larvik 4p, 3. Volgo-
grad 2p, 4. Savehof 0p.

Grupa D
Duminicã: Thuringer (Ger) – Buducnost (Mun) 24-

20, Viborg (Dan) – Zvezda Zvenigorod (Rus) 27-28. Cla-

sament: 1. Buducnost 4p, 2. Thuringer 4p, 3. Zvezda 4p,
4. Viborg 0p.

În faza urmãtoare, cea a grupelor principale, se ca-
lificã primele douã clasate.

SERIE A – ETAPA A IX-A: Siena – Palermo 0-0, Milan
– Genoa 1-0, Catania – Juventus 0-1, Torino – Parma 1-3,
Pescara – Atalanta 0-0, Sampdoria – Cagliari 0-1, Fioren-
tina – Lazio 2-0 (ªtefan Radu a fost rezervã la oaspeþi ),
Bologna – Inter 1-3 (Cristi Chivu nu a fãcut parte din
lotul „nerazzurilor”), Roma – Udinese 2-3 (La capitolini,
Bogdan Lobonþ a fost accidentat), Napoli – Chievo 1-0.

Clasament: 1. Juventus 25p, 2. Napoli 22p, 3. Inter
21p, 4. Lazio 18p, 5. Fiorentina 15p...16. Pescara 8p, 17.

Palermo 7p, 18. Chievo 7p, 19. Bologna 7p, 20. Siena 3p
(penalizatã cu 6p).

LIGUE 1 – ETAPA A X-A: St’Etienne – Rennes 2-0,
Lille – Valenciennes 2-1, Montpellier – Nice 3-1, Nancy –
Paris SG 0-1, Reims – Troyes 1-1, Toulouse – Brest 3-1,
Lorient – Ajaccio 4-4 (Integralist, Adrian Mutu a înscris
golul doi al oaspeþilor), Bastia – Bordeaux 3-1. Partidele
Sochaux – Evian TG ºi Marseille – Lyon au fost amânate
din cauza condiþiilor meteo.

Clasament: 1. Paris SG 22p, 2. Toulouse 19p, 3. Mar-
seille 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.
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Clasament: 1. Paris SG 22p, 2. Toulouse 19p, 3. Mar-
seille 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.

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

Rezultatele complete înregistrate în runda
a treia a fazei grupelor

Grupa A
Sâmbãtã: Randers (Dan) – Oltchim 20-24; Dumini-

cã: Buxtehuder (Ger) – Hypo Viena (Aus) 20-28. Clasa-
ment: 1. Oltchim 6p, 2. Hypo 4p, 3. Randers 2p, 4. Buxte-
huder 0p.

Grupa B
Sâmbãtã: „U” Jolidon Cluj – Podravka Vegeta (Cro)

19-20; Duminicã: Krim Ljubljana – ETO Gyor (Ung) 20-
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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 13 10 2 1 28-10 32
Pandurii 12 8 2 2 22-14 26
Astra 13 7 3 3 27-17 24
Petrolul 13 6 4 3 22-14 22
Vaslui 13 6 4 3 21-13 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
Mediaş 13 4 4 5 14-20 16
„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
Bistriţa 13 2 3 8 10-27   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
Gaz Metan Mediaş – FC Vaslui 1-0
A marcat: Astafei 27.
Steaua – Gloria Bistriţa 4-0
Au marcat: M. Costea 7, 29, Rusescu 24, 84.
Meciul Viitorul Constanţa – Pandurii s-a jucat aseară.

Înaintea optimilor Cupei Româ-
niei au avut loc nu mai puţin de 3
schimbări de antrenori în Liga I,
toate, paradoxal, vizând tehnicieni
care au avut rezultate bune sau
foarte bune. Astfel, la CFR Cluj,
Ioan Andone a fost înlocuit după ce
a câştigat titlul în vară şi a reuşit
calificarea în grupele Ligii Campio-
nilor, aducând astfel cel puţin 20 de
milioane de euro în vistieria clubu-
lui din Gruia. Pretextul despărţirii:
rezultatele slabe din Liga I, însă de
fapt răceala dintre „Fălcos” şi Ioan
Mureşan pare să fi dus la acest di-
vorţ. Un alt tehnician cu rezultate,
Gigi Mulţescu, a fost înlocuit de
patronul Ioan Nicolae de la Astra,
deşi a adus echipa din Giurgiu pe
podium, după ce o preluase de la
Bogdan Stelea într-o situaţie preca-
ră. Mulţescu a fost sabotat perma-
nent de preşedintele Dinu Gheorghe,
care iniţial a pierdut bătălia cu an-
trenorul principal, anunţând că plea-
că, însă în cele din urmă a câştigat
războiul, înduplecându-l pe patro-
nul Nicolae să-l demită pe Mulţes-
cu. Mircea Rednic a plecat la Stan-
dard Liege lăsând Petrolul pe locul
4, însă despărţirea a fost consimţi-
tă de ambele părţi pentru binele teh-
nicianului. Cosmin Contra a sem-
nat ieri un angajament pentru un an

Cupa României –
optimi de finală

Astăzi
FC Braşov – Petrolul Ploieşti

– ora 18.45, Digisport 1
Rapid – Delta Tulcea – ora

21.30, Digisport 1

Miercuri
Ceahlăul Piatra Neamţ - Gaz

Metan Mediaş, ora 18.30, Pro TV
CFR Cluj - FC Botoşani, ora

18.45, DigiSport
Concordia Chiajna - Steaua,

ora 21.30, DigiSport

Joi, 1 noiembrie
Astra Giurgiu - CS Turnu Se-

verin, ora 18.30, Pro TV
Oţelul Galaţi - CF Brăila, ora

18.45, DigiSport
Pandurii Tg. Jiu - Dinamo, ora

21.30, DigiSport.

Stranii schimbări
de antrenori în Liga I
Campioana CFR Cluj l-a anunţat ca antrenor pe portughezul Paolo Sergio, Petrolul

pe Cosmin  Contra, iar Mulţescu a fost demis de la Astra, pe care a dus-o pe podium
şi jumătate cu ec hipa
prahoveană, cu clauză
de prelungire pentru
încă un sezon. Din sta-
ful tehnic al lui Cosmin
Contra mai fac  parte
antrenorul secund Lau-
renţiu Roşu şi antreno-
rul c u portarii Florin
Ţene. Noul tehnician va
debuta chiar astăzi, în
meciul din optimile Cu-
pei, cu FC Braşov, echi-
pă pe care Petrolul a
învins-o vineri în Liga
I. Contra a antrenat Poli
Timişoara şi Fuenlabra-
da, din a treia ligă spa-
niolă. Tehnicianul portu-

ghez Paulo Sergio Bento Brito va
antrena echipa CFR Cluj până la fi-
nalul acestui sezon, oficialii grupă-
rii din Liga I renunţând la aducerea
altui lusitan, Sergio Conceicao. Po-
trivit cotidianului portughez A Bola,
conducerea CFR Cluj a încercat să
obţină iniţial serviciile lui Conceicao,
dar antrenorul echipei Olhanense a
cerut mai mult timp de gândire, ast-
fel că oficialii clujeni au optat pen-
tru Paulo Sergio, tehnician liber de
contract. „Diario de Noticias” no-
tează că Sergio Con-
ceicao a negociat cu
CFR Cluj, dar preten-
ţiile sale au determinat
ofic ialii grupării din
Liga I să se orienteze
către Paulo Sergio. În
vârs tă de 44 de ani,
Sergio a antrenat echi-
pele Olhanense, Santa
Clara, Beira Mar, Pa-
cos  Ferreira, Vitoria
Guimaraes,  Sporting
Lisabona şi, ultima dată,
Hearts of Midlothian,
alături de care a câşti-
gat Cupa Sc oţiei în
2012. Şi totuşi, nici adu-
cerea lui Paolo Sergio nu era 100 %
până aseară, conducătorii din Gruia
gândindu-se şi la fostul selecţioner
Răzvan Lucescu, acesta fiind aproa-
pe de a părăsi pe Al Jaish, din cauza
rezultatelor slabe.

Mulţumirea lui Mulţescu,
demiterea!

Patronul clubului As tra Giur-
giu, Ioan Niculae, s-a demis pe
antrenorul Gheorghe Mulţesc u,

pretextând că exis tă divergenţe
între tehnician ş i staful adminis-
trativ. „Am încetat c olaborarea cu
Mulţescu, vom semna rezilierea
contractului. Au existat divergen-
ţe între antrenor şi staful admi-
nistrativ. Nu e vorba de fotbal, ci
de faptul ca s-a menţinut conflic-
tul dintre el şi preşedintele Dinu
Gheorghe.  Am înc erc at să îl pro-
tejez pe Gigi Mulescu şi l-am tras
mai în spate pe Dinu Gheorghe.
Le-am spus să îşi facă f iecare
meseria, dar au c ontinuat jignir i-
le destul de dure din partea lui
Mulţesc u şi s-a ajuns la aceas tă
măsură”, a spus Niculae.  “Sunt
dezamăgit pentru că am munc it
pe brânci acolo. Eu nu c red că
este un om mai tolerant decât
mine, dar  nu accept să f iu călc at
în pic ioare. Eu nu l-am jignit pe
domnul Dinu, dar el nu a realizat
nimic în fotbal. El s-a opus să-l
luăm pe Curelea, a făc ut toate
manevrele să nu-l luăm. Nu re-
gret c ă am venit în timpul cam-
pionatului, îmi plac  provoc ările,
să mă bat la promovare, să iau
echipe de la retrogradare şi să ur-
căm în clasament“, a spus Mul-
ţescu,  care se află în cărţi pentru

a prelua Rapidul,  ca de altfel şi
Ioan Andone.  O altă schimbare
ciudată s-a petrecut pe banca teh-
nică a Vasluiului,  în vară,  când
portughezul Augusto Inacio, care a
avut cel mai bun procentaj de puncte
acumulate dintre toţi antrenorii din
Liga I şi a terminat pe locul se-
cund, la mic ă dis tanţă de CFR
Cluj, a fost înlocuit cu Marius
Şumudică, demis şi acesta pentru
a fi adus Viorel Hizo, c el care fu-
sese înlocuit de Inacio!

Paolo Sergio

Cosmin
Contra


