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de GABRIEL
BRATU-MIB

- De ce zici sã-l ierte Dumnezeu pe Popescu? El a iertat
pe cineva?
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Finala selecþiei naþionale pentru Eurovision se
va desfãºura la Craiova.
Consilierii municipali au
aprobat, în ºedinþa de
miercuri, asocierea cu
Societatea Românã de
Televiziune, urmând ca,
pentru organizarea evenimentului, autoritãþile
locale sã punã la dispoziþie Sala Polivalentã, dar
ºi o contribuþie financiarã de 550.000 de lei de la
bugetul local. Biletele
costã între 20 ºi 150 de
lei ºi vor fi puse în vânzare începând de luni, 23
februarie, putând fi
cumpãrate de la Sala
Polivalentã, Filarmonica
„Oltenia“, Teatrul „Colibri“, Opera Românã
Craiova ºi din reþeaua
Eventim.

Despre
agricultura
ecologicã
Se discutã puþin, accidental ºi
deloc convingãtor, prin pãrþile locului, despre promovarea „agriculturii ecologice”, sintagmã protejatã ºi atribuitã României de UE,
pentru definirea acestui sistem de
agriculturã similar cu conceptele de
„agriculturã organicã” sau „agriculturã biologicã”, utilizate în alte
state membre. Rostul agriculturii
ecologice este acela de a produce
hranã mai curatã, mai potrivitã
metabolismului uman, în deplinã
corelaþie cu conservarea ºi dezvoltarea mediului, prin interzicerea
utilizãrii organismelor modificate
genetic...
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Eliberare respinsã
pentru studentul
care a „prãdat”
magazinul
de arme

Succes
de prestigiu al
ºcolii craiovene
O elevã de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” va reprezenta România la Olimpiada de ªtiinþe a Uniunii Europene, care va
avea loc, anul acesta, în Austria.
La proba de baraj, desfãºuratã
ieri, Maria Teodora ªerbana ºi
Ovidiu Cãpãþânã, ambii in clasa
a X-a la prestigioasa ºcoalã craioveanã, au obþinut un punctaj
maxim, alãturi de un elev din
Vaslui. Departajarea s-a fãcut þinând cont de rezultatele obþinute
la Olimpiada Naþionalã de Biologie. Prima clasatã a fost Maria
Teodora ªerbana, urmatã de vasluian. Elevii craioveni au fost pregãtiþi de prof. Genelia Petrescu.
CRISTI PATRU
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ACTUALITATE

Primãria Craiova participã
cu 550.000 de lei la Eurovision
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Când gustul
bucãtãriei
tradiþionale de la
Bârca se întâlneºte
cu frumuseþea
costumului popular
din Giurgiþa
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

TERENURI

CERERI SERVICIU

VÂNZÃRI

Instalator cu experienþã soliCAMERE CÃMIN
cit angajare. Telefon: 0762/
Vând camerã cãmin nr. 2, str.
837.734.
Putnei.Telefon: 0768/437.838.
Doamnã cu experienþã - înAPARTAMENTE
grijesc copil. Telefon: 0728/
064.730.
2 CAMERE
apartament 2 camere
PRESTÃRI SERVICII Vând
decomandat (48 mp) CraExecut instalaþii sanitare la
ioviþa Nouã, bl. 162B, etaj 1.
preþ avantajos. Telefon:
Telefon: 0770/496.453.
0766/668.777.
Vând 2 camere, ultracentral,
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan- ultralux, A.C., internet, renotajoase. Telefon: 0766/ vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
359.513.
Persoanã tânãrã serioasã Particular vând apartament
fac menaj, dupã ora 16.00. 2 semidecomandat etaj 1/4
cu îmbunãtãþiri. Telefon:
Telefon: 0764/760.882.
0742/390.301.
Societate de contabilitate oferim servicii de calitate ºi com- 3 - 4 CAMERE
plete la preþuri avantajoase. Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona CaTelefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc racal. Telefon: 0724/512.304;
bãtrâni pentru cedare lo- 0746/914.824.
cuinþã. Rog seriozitate. TeCASE
lefon: 0723/466.154.
VÂND casã 3 camere,
Familie serioasã îngrijim Amãrãºtii de Sus, 1.400 mp
bãtrâni. Telefon: 0765/ teren + anexe. Telefon:
744.323; 0760/071.644.
0730/508.177.Vând casã
Þin evidenþã contabilã. Tele- comuna Calopãr nr. 241,
fon: 0722/943.220; 0771/ teren 2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
215.774.

Vând casã 6 camere, Podari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren arabil urgent, convenabil. Telefon:
0722/266/718.
Proprietar vând casã Bordei, str. Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi fructiferi,
vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000 mp
teren comuna Cernãteºti, sat
Raznic.Telefon:0769/844.209.
Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã + anexe gospodãreºti în centrul comunei
Periºor cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 camere izolatã termic, termopane,
încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a
2 camere / variante. Telefon:
0746/498.818.

Vând 400 mp teren intravilan în Segarcea, str. Unirii,
nr. 29F, 13 m la stradã, cadastru. Preþ 1, 5 euro/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând drepturi teren intravilan 380 mp Craiova. Telefon: 0766/ 930.864.
TEREN intravilan, 2 parcele, str. Moldova - 1.280 mp,
str. Muntenia - 1.280 mp,
zona Popoveni. Telefon:
0744/555.392.
Vând teren 5000 mp Braniºte (zona Mânãstire). Telefon:
0745/392.924.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de lacul
Tanchiºtilor - între vile. Telefon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez teren, Calea Bucureºti, km 9,
ideal halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc auto,
sau schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în satul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/884.205.

Intravilan, Podari, 673 mp,
curent electric, puþ forat,
fosã septicã, cabanã + fundaþie, 18.500 Euro negociabil. Telefon: 0732/381.876.
Vând 3690 mp teren intravilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp cartier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut . Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor Craiova, 40 Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Autoturismul este în stare de
funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA 1310. Telefon:
0744/231.278.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
Vând Renault Clio 2003 full,
taxa nerecuperatã 2150
euro negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor “Clio”,
benzinã, 2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare alb,
1000 Euro. Telefon: 0749/
059070.
Vând Cielo 2007. Telefon:
0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir Roboaica. Telefon: 0746/901.203.
Vând albume cu colecþii de
timbre. Telefon: 0729/
684.222.
Vând mobilier din lemn. Telefon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier P.C.
adaptabil pe orice autoturism
vopsit recent (roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând telefon Dual sigilat
EBODA – 80 Ron, glucometru german, frigider Electrostar, piese Dacia noi, calculator pentru instruire copiii. Telefon: 0735/445.339.
Vând cadru metalic nou pentru handicap, baston pentru
handicap, masã sufragerie
6 persoane, preþ negociabil
Telefon: 0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor tineret tip MOBEXPERT. Telefon: 0251/412.966.
Vând mobilã pentru farmacie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã motor. Telefon: 0744/545.771.
Vând ºase taburele (scaune) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.

