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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

Prinşi în
flagrant, în
timp ce îşi

prădau
patronul

cultură /
8 şi 9

Logica şuie a judecătoarei
CCR Iulia Motoc

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu cred, Popescule, că cei care
au amânat începutul şcoli i s-au
gândit  la bunici, le-au mai  lăsat
şapte zile pentru şuete, pentru câ-
teva partide de table...

17 prim-miniştri
sunt aşteptaţi
la Congresul
PPE
de la Bucureşti
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Ca la fiecare
început de
toamnă, de
Sfânta Maria
Mică, mii de
credincioşi
ajung la Maglavit pen-
tru a se ruga şi a aprin-
de o lumânare pentru
sufletele morţilor. Şi în
acest an, curtea şi îm-
prejurimile mănăstirii
au fost căutate de oa-
meni cu credinţa că,
dacă petrec câteva ore
aici, vor fi binecuvân-
taţi tot anul care vine.

Florin Rogneanu:
Viaţa la Palatul „Jean Mihail”,
fără haine de gală...

Pregătirea claselor
“zero”… după
Legile lui Murphy

Pe lângă toate problemele mici şi
mari existente cu precădere în uni-
tăţile de învăţământ din mediul ru-
ral, managerii, reprezentanţii Inspec-
toratului Şcolar Judeţean Dolj şi au-
torităţile locale mai au de trecut un
hop: mobilierul şcolar pentru elevii
clasei “zero”. În 11 unităţi şcolare
acesta trebuia să vină din China, dar,
din cauza unor fenomene meteo is-
cate în ţara de import, a fost impo-
sibil. Dată fiind conjunctura, se poate
spune că legea lui Murphy şi-a pro-
dus încă o dată efectul: “Dacă o serie
de evenimente poate merge prost, va
merge prost, în cea mai proastă sec-
venţă posibilă”...
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Maria Bãsescu,
sãrbãtoritã
la Cireºica

Preºedintele Traian Bãsescu
a petrecut, sâmbãtã noapte,
într-un restaurant din staþiunea
Olimp, unde a serbat ziua
soþiei sale, cu prilejul Sfintei
Maria Micã, fiind vorba
despre localul ales mereu de
cuplul prezidenþial când merge
la mare. Traian ºi Maria
Bãsescu au petrecut sfârºitul
de sãptãmânã la vila de la
Neptun, iar în cursul zilei de
sâmbãtã s-au plimbat pe plajã
ºi pe mare cu o ºalupã. Seara,
în jurul orei 21.00, au mers la
restaurantul Cireºica, unde au
petrecut pânã aproape de
miezul nopþii. Cei doi au luat
masa ºi au dansat de mai
multe ori.

Fregata „Regele
Ferdinand”,
în misiune
anti-piraterie

Fregata „Regele Ferdi-
nand” va pleca, miercuri, din
portul Constanþa, pentru a
participa la operaþiunea de
luptã „Atalanta” împotriva
pirateriei navale în Golful
Aden, sub comanda UE.
Reprezentanþii Forþelor Navale
au informat ieri, printr-un
comunicat remis presei, „cã
este prima participare a unei
nave româneºti la o misiune
desfãºuratã la peste 3.000 mile
marine faþã de þarã ºi, totoda-
tã, prima participare la o
operaþiune antipiraterie”. „Tot
în premierã, o fregatã va
participa la o misiune interna-
þionalã având la bord ambarcat
un elicopter Puma Naval”, se
mai menþioneazã în comunicat.

Peste 8.000 de saci cu apã au fost aruncaþi
din elicopterele MAI ieri în zona versantului Co-
zia, pentru a stinge incendiul izbucnit sâmbãtã, a
declarat, pentru Agerpres, prefectul de Vâlcea,
Mircea Nadolu. „Încercãm toate soluþiile
pentru a stinge acest incendiu. Echipele
ISU (n.r. – Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã) acþioneazã concertat, au stat
toatã noaptea aici ºi au delimitat perime-
trele focarelor, deºi s-au confruntat cu
vântul care bate cu putere aici, la peste
1.000 de metri. Turba ºi zona uscatã a
unor pãduri au fãcut extrem de dificilã
intervenþia aici. Incendiul s-a întins pe o
suprafaþã de peste trei hectare. Deja s-au
efectuat primele zboruri cu apã deasu-
pra, azi (n.r. - ieri) le vom continua. Nu
se cunosc cu exactitate cauzele. Din pã-
cate, ne confruntãm cu cea mai cunos-
cutã zonã turisticã din judeþ, vârful Co-
zia”, a afirmat prefectul Mircea Nadolu.

Un incendiu de vegetaþie uscatã, care a afectat
ulterior ºi coronamentul pãdurii de molid, a iz-
bucnit sâmbãtã pe versantul de sud al Muntelui
Cozia, pe zona cuprinsã între releul de televiziu-

ne de la cota 1.600 pânã spre Mãnãstirea Stãni-
ºoara. Echipele ISU au intervenit toatã seara de
sâmbãtã, iar noaptea de sâmbãtã spre duminicã
s-au strãduit sã localizeze focarele de incendiu.

„Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea,
angajaþi ai ocoalelor silvice din zonã ºi ai
serviciilor voluntare ale localitãþilor Cãli-
mãneºti, Sãlãtrucel, Berislãveºti au inter-
venit pentru stingerea unui incendiu de pã-
dure în jurul releului Cozia. Pânã în acest
moment, suprafaþa totalã afectatã de in-
cendiu mãsoarã aproximativ trei hectare,
atât pe golul alpin, cât ºi în pãdurea de
rãºinoase, molid ºi jneapãn. S-a reuºit li-
mitarea propagãrii, prin crearea unor fron-
turi, tãierea copacilor rãzleþi din apropie-
rea releului, arderea supravegheatã a tur-
bei spre releu ºi cabanã”, a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã Vâlcea, cpt. Cãtã-
lin Popescu, sâmbãtã.

Peste 8.000 de saci cu apã aruncaþi de elicopterele MAI
pentru stingerea incendiului de pe Muntele Cozia

Ministrul Culturii, Puiu Haºotti,
le-a felicitat pe participantele la
ªcoala de varã a femeilor liberale,
de la Eforie Nord, cã nu îºi fac
modele în politicã, susþinând cã
nici fostul premier al Marii Brita-
nii, Margaret Thatcher, nici can-
celarul german, Angela Merkel, nu
sunt modele de urmat. „Dumnea-
vostrã aveþi un avantaj, nu vã fa-
ceþi modele dintr-un
orgoliu foarte frumos
pe care îl aveþi. Noi
avem un orgoliu urât
ºi ne facem modele
pe care nu le putem
atinge. Iatã de exem-
plu, Caesar l-a avut
model pe Alexandru,
Napoleon l-a avut
model pe Caesar, Ca-
rol cel Mare l-a avut
model pe împãratul
Augustus. Dumnea-
voastrã, pânã acum
cel puþin, în politicã,

„Nici Thatcher nu a fost un model,
nici Merkel nu este”

nu aþi avut modele, pentru cã nici
Margaret Thatcher nu a fost un
model, nici Angela Merkel nu este
un model, nicidecum, nici Tansu
Ciller, fostul premier al Turciei, nu
vã poate fi model. Sunt diferenþe
evident, e diferenþã între Elena din
Troia ºi alte Elene, Elena Cuza, nu
m-am gândit la altcineva”, a afir-
mat Puiu Haºotti sâmbãtã.

Noua componenþã a Consiliu-
lui Naþional de Atestare a Titluri-
lor, Diplomelor ºi Certificatelor
Universitare (CNATDCU) - for
care a dat primul verdict de pla-
giat în cazul premierului Victor
Ponta -, a fost publicatã vineri în
Monitorul Oficial, numãrul de
membri fiind mãrit de la 21 la 44.
Organizarea ºi funcþionarea
CNATDCU sunt astfel reglemen-
tate printr-un ordin emis la 5 sep-
tembrie de ministrul Educaþiei,
Ecaterina Andronescu. În Consiliul
General al acestui for se aflã, în con-
tinuare, Marius Andruh (Universita-
tea Bucureºti, Academia Românã),
care se regãsea în componenþã, în
calitate de preºedinte, ºi la anunþarea
primului verdict de plagiat referitor
la teza de doctorat a premierului. Un
alt membru în Consiliul General este
Mircea Dumitru, rectorul Universitã-
þii Bucureºti - instituþie a cãrei Comi-
sie de Eticã a stabilit, de asemenea,
cã premierul a plagiat. Printre membri
se mai numãrã Rãzvan Teodorescu,

Consiliul de Atestare a Diplomelor
Universitare are 44 de membri în loc de 21

Ionel Haiduc, Eugen Simion, Nicolae
Zamfir, Florian Popa, Vlad Nistor ºi
Alexa Visarion. Preºedintele ºi cei trei
vicepreºedinþi ai Consiliului General
al CNATDCU vor fi aleºi de cãtre
membri la prima ºedinþã, se mai pre-
cizeazã în ordin. Înainte de a da ordi-
nul cu noua componenþã a CNAT-
DCU, ministrul Ecaterina Andrones-
cu a declarat, în 26 iulie, cã acest for
a fost constituit pe criterii politice, „un
lucru teribil de nefericit”, astfel cã s-
a decis reconstituirea lui din propu-
nerile universitãþilor.

Liderul deputaþilor PNL, Cãlin Popescu Tã-
riceanu, nu este de acord cu acceptarea lui
Honorius Prigoanã (n.r. – fiul omului de afaceri
Silviu Prigoanã) în partid ºi considerã cã libe-
ralii nu trebuie sã accepte traseiºtii politici. „La
noi în partid se întâmplã ºi lucruri ciudate, uºor
surprinzãtoare. Zilele trecute ne-am trezit cu
beizadea Prigoanã în partid ºi vreau sã vã felicit
cã în partid nu a aterizat ºi doamna Bahmuþea-
nu.  Probabil cã asta este o dovadã cã femeile
liberale au mai mare capacitate de analizã ºi de
selecþie”, a declarat Tãriceanu, sâmbãtã, la
ªcoala de varã a femeilor liberale, de la Eforie
Nord. El a susþinut cã în ultima perioadã în PNL

au apãrut persoane care au fost la mai multe
partide politice: „(...) Ne-am trezit cu tot felul
de figuri care au plecat din PNL, s-au întors,
au plecat din nou, au revenit. Ne-am pricopsit
acum cu unul care a fãcut turneul tuturor par-
tidelor, ne-am trezit cu el la grupul parlamentar,
a fost pe la PDL, PSD, acum s-a trezit liberal.
Ne trezim cu unii care vin în partid ºi când te
uiþi la CV-ul lor, cred cã trebuie sã introducem
o nouã rubricã ºi probabil unii sã scrie prin ce
s-au remarcat, prin activitatea la cluburile de
noapte, cum e cazul bãieþelului de care vã spu-
neam. Eu am fost foarte revoltat ºi aºtept un
rãspuns care încã nu mi-a venit, i-am scris o

scrisoricã preºedintelui interimar, care a bine-
voit sã dea ºi un comunicat oficial prin care
anunþa intrarea în partid, ca ºi când ar fi fost o
mare personalitate”. Tãriceanu a þinut sã le atra-
gã atenþia colegilor cã, fiind la guvernare,
„acum, în prag de alegeri, constatãm foarte
multã lume care ºi-a descoperit brusc vocaþii
liberale”, dar pe liste trebuie sã fie doar „cei
care într-adevãr meritã sã ne reprezinte în faþa
cetãþenilor, nu toate leprele politice (...)”. Ho-
norius Prigoanã s-a înscris, pe 31 august, în
Organizaþia Municipalã a PNL Bucureºti, ade-
ziunea fiind semnatã de preºedintele interimar
al formaþiunii, Daniel Chiþoiu.

Tãriceanu: „Vreau sã vã felicit cã în partid nu a aterizat ºi doamna Bahmuþeanu”
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Îndeosebi pentru locuitorii din
Maglavit, praznicul Naş terii Mai-
cii Domnului are o semnificaţie
aparte, în ac eeaş i zi fiind sărbă-
torită şi ziua comunei. Aşa s-a în-
tâmplat ş i sâmbătă, când toţi lo-
cuitorii, împreună cu oaspeţii,  au
fost invitaţi de primarul Ion Dinu
să ia parte la manifestările creio-
nate c u câteva luni în urmă. De
data aceas ta, oamenilor din c o-
mună li s -a pregătit şi o surpriză.
Autorităţile au comandat un grup
statuar, reprezentându-l pe cio-
banul Petrache Lupu,  un adevă-
rat simbol pentru loc alitate. Sta-
tuia a fost dezvelită sâmbătă di-
mineaţa, în debutul manifestări-
lor. La eveniment au luat parte
parlamentari de Dolj şi senatorul
PSD, I lie Sârbu, f iind deja al doi-
lea an consecutiv c ând ac esta din
urmă vine la Maglavit pentru săr-
bătoare. În prim-plan au fost şi
fiii satului, locuitori ajunşi la o
vârstă respec tabilă, dar  care, da-
torită experienţei ş i talentului, au
ajuns în func ţii importante şi au
realizări pe măsură.
Pelerini de pretutindeni
au venit la Maglavit

Sărbătoarea s -a mutat apoi la
mănăstire,  aşezată în frumosul
crâng de salc âmi. Pentru a ajun-

ge la praznicul Naşterii Maicii
Domnului, oamenii s -au trezit
încă de dimineaţă. Cei din locali-
tate au bătut drumul la picior, însă
cei mai mulţi au venit de departe,
din alte judeţe şi chiar din ţările
învecinate. Pe toţi i-a adunat re-
numele de „loc  al minunilor” pe
care l-a căpătat aşezarea. „Venim
din judeţul Mehedinţi şi c hiar dacă
am făc ut drum lung c a să ajun-
gem aici, acum suntem bucuroşi
că am venit. Este un loc special

Ca la fiecare început de toamnă, de Sfânta
Maria Mică, mii de credincioşi ajung la Ma-
glavit pentru a se ruga şi a aprinde o lumâ-
nare pentru sufletele morţilor. Şi în acest an,
curtea şi împrejurimi le mănăstirii au fost
căutate de oameni cu credinţa că, dacă pe-
trec câteva ore aici, vor fi binecuvântaţi tot
anul care vine.

Ion Dinu, primarul comunei Maglavit:
«Astăzi am dezvelit această sculptură în cin-
stea lui Petrache Lupu, acesta fiind simbolul
Maglavitului care a făcut cunoscută comu-
na, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin nu-
mele dumnealui. Este şi o întâlnire cu fiii sa-
tului, apoi slujba religioasă prilejuită de hra-
mul mănăstirii. Avem şi un program de mu-
zică populară la care participă şi formaţii de
dansuri populare din Maglavit, din Serbia şi
din Bulgaria. Le urez locuitorilor comunei
Maglavit şi tuturor invitaţilor să aibă parte de
sănătate, împliniri şi viaţă îndelungată».

Cristinel Iovan, vicepreşe-
dintele Consiliului Jude ţean
Dolj: «Ca în fiecare an, es te o
adevărată buc urie să ajung la
sărbătoarea comunei Maglavit.
Vin cu plăcere aici pentru că este
un loc spec ial, cu oameni spe-
ciali, care au grijă să facă din
aces t eveniment o adevărată zi
de sărbătoare. Pleci mai liniştit
şi mai încrezător acasă văzând
că eşti înc onjurat de persoane
care se preocupă şi de viaţa spi-
rituală a comunei, şi aici mă re-
fer la domnul primar Ion Dinu.
Le transmit,  şi de această dată,
locuitorilor să f ie sănătoşi ş i să
rămână aceeaşi oameni harnici
şi c redincioşi».

şi venim în f iec are toam-
nă ca să ne rugăm pen-
tru binele casei noastre”,
a spus  o doamnă în pra-
gul pensionării,  care so-
sise la Maglavit împreu-
nă cu soţul ş i cei doi ne-
poţi ai săi.  La invitaţia
primarului, oaspeţi din
Serbia ş i Bulgaria s -au
aflat şi ei la mănăstire,
participând laolaltă cu lo-
calnic ii la sărbătoare.
Preoţii s-au rugat
împreună
cu credincioşii

Slujba religioasă a fost
oficiată de un mare so-
bor de preoţi, în mijlocul
cărora s-a aflat ÎPS Ir i-
neu, Mitropolitul Olte-
niei. Profitând de soare-
le blând de toamnă,  şi de
ac eas tă dată Sfânta Li-
turghie a fost săvârşită
în aer  liber,  într-un fru-
mos  c erdac  de vară,
aranjat cu bucheţele de
verdeaţă şi velinţe olte-
neş ti, prin strădania maic ilor c are
se îngrijesc  de ac es t lăc aş  de
cult. De toate vârstele,  de la c o-
pii şi până la oameni bătrâni,
aproape neputincioşi, dar spriji-

niţi de apropiaţii c are îi însoţeau,
toţi c ei prezenţi au stat în picioa-
re c ele câteva ore cât a durat s luj-
ba. S-au rugat împreună c u pre-
oţii, ascultând cântările mângâie-
toare de la s trană şi, la sfârşit,
cuvântul înaltului arhiereu. Aşa
cum se obişnuieş te,  credincioş ii
au adus c u ei din roadele munc ii
de pes te an, struguri ş i pepeni,
pe care i-au împărţit apoi, împre-
ună cu câte o lumânare aprinsă,
pentru sufletele celor morţi.

ÎPS Irineu i-a binecuvântat
pe cei prezenţi

Înaltul Ir ineu i-a îndemnat pe
oameni să nu uite de biserică şi
de sfintele slujbe ş i să o cinsteas-
că îndeosebi pe Maici Domnului,
care este mijloc itoarea rugăciu-
nilor noastre. „Astăzi, de 8 sep-
tembrie, o cinstim pe Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu şi, în
c hip deosebit, naş terea ei din
Sfinţii Părinţi, Ioachim şi Ana.
Cu această ocazie, serbăm şi hra-
mul acestei sfinte mănăstir i. Este
un prilej deosebit pentru noi să-i
primim pe înc hinătorii ş i peleri-
nii veniţi de pretutindeni ca să se
roage la ac est loc sfânt, unde,  cu
ani în urmă, Dumnezeu s-a ară-
tat oamenilor  şi a făcut minuni şi
continuă să facă,  pentru că pu-
terea sa dumnezeiască este pre-
zentă în mijlocul nostru, şi astăzi
parcă a fost şi mai bogată şi mai
milostivă faţă de noi. Noi nu pu-
tem să facem nimic fără ajutorul
lui Dumnezeu,  ne-am osteni în-
delung şi fără succ es dacă El nu
ar împlini c ererile noas tre ş i
ne-ar da, cu îndes tulare, c ele tre-
buincioase pentru viaţa noastră”.
Pictura bisericii se reface

Biserica cea mare este acum în
lucru.  Pentru că s-a considerat că
fresca nu a fost tocmai cea mai
inspirată, tablourile au fost ş ter-

se, iar acum se execută o nouă
pictură. Lucrarea, una deosebit de
migăloasă, a început din primă-
vară, iar,  pe parcursul verii,  s-a
reuş it să se cureţe pereţii şi c upo-
la.  Oamenii urcau totuşi scările
înalte ale bisericii şi îi treceau pra-
gul,  căutând din privir i icoanele
mari cu care era împodobit lăca-
şul de cult. Toate acestea au fost
mutate la subsol, unde s-a ame-
najat un paraclis frumos, cu mul-
te icoane sub care ard permanent
candele şi în care, în f iecare sea-
ră, maici de aici, împreună cu
maica stareţă Maria, săvârşesc
slujba Vecerniei. Pentru că a
fost o zi specială,  în noaptea
de dinaintea sărbătorii, cei care
au putut ajunge au luat parte şi
la Priveghere, o slujbă tainică
şi profundă,  săvârş ită la lumi-
na pâlpâietoare a lumânărilor.
Grătarele s-au încins
de ziua comunei

Parcă nu la fel de mulţi ca în
alţi ani, au fost totuşi şi credin-
cioşi care, după ce au aprins o
lumânare, au continuat sărbă-
toarea la grătarele de dincolo de
zidurile mănăstirii. Printre co-
paci, de o parte şi de alta a stră-
zii, pe o distanţă de câţiva zeci
de metri nu aveai loc să arunci
un ac. Se găseau de toate, de la
tarabele cu baloane, pistoale de
plastic şi vată pe băţ şi până la
umbreluţele sub care se serveau

mititei sau orice alt meniu pe bază
de carne pe care-l pofteai. Butoaie-
le şi muzica, pe toate ritmurile, erau
şi ele la îndemână. Însă cele mai în-
dreptăţite s-au simţit să petreacă
familiile de romi, care, de mult timp,
şi-au ales această zi de Sfânta Ma-
ria Mică drept sărbătoarea etniei lor.
Astfel motivaţi, petrecăreţii au ve-
nit de acasă cu tot ce le trebuie, de
la mesele şi scaunele de lemn sculp-
tat şi până la purceluşul de lapte,
deja pregătit, care aştepta să fie sa-
crificat de meseni.

Mii de credincioşi au participat
la sărbătoarea de la Maglavit
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În ciuda acþiunilor de preveni-
re efectuate de poliþiºtii de la Ru-
tierã, ºi la acest sfârºit de sãptã-
mânã s-au înregistrat o serie de
accidente în urma cãrora mai
multe persoane au ajuns la spital
în stare gravã. Din nefericire, în
urma unui eveniment de acest fel
ºi-a pierdut viaþa ºi un tânãr de 14
ani, din comuna Unirea.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, accidentul s-a petrecut sâm-
bãtã dupã-amiaza, în jurul orei
16.30, pe DJ 561 A, în comuna
Unirea. Oamenii legii au stabilit cã
Florin Filip, de 28 de ani, din lo-
calitate, în timp ce conducea un
ARO, la efectuarea virajului la
stânga pentru a pãtrunde pe o stra-
dã lateralã nu s-a asigurat cores-
punzãtor ºi a lovit o motocicletã
marca Honda, neînmatriculatã în
circulaþie, condusã de Ion S., de
14 ani, tot din Unirea, care circu-
la în aceeaºi direcþie de mers. În
urma impactului, minorul ºi-a
pierdut viaþa.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în noaptea de vineri spre
sâmbãtã, puþin dupã miezul nopþii,
lucrãtorii Postului de Poliþie Rado-
van, în timp ce patrulau pe raza
localitãþii, au prins în flagrant cinci
persoane care tocmai sustrãsese-
rã de la o societate agricolã din satul
Târnava, opt saci cu îngrãºãminte
chimice. Cei cinci încãrcaserã
„prada” într-o autoutilitarã, însã n-
au mai apucat sã plece, fiind duºi
cu toþii la sediul subunitãþii de Po-
liþie pentru cercetãri.

Oamenii legii i-au identificat,
stabilind cã este vorba despre Con-
stantin Roºu (36 de ani), din co-
muna doljeanã Castranova, ªtefan
Jega (36 de ani), Ilie Jega (38 de
ani), ambii din municipiul Turda,
judeþul Cluj, Daniel Dobricã (18
ani), din comuna Orodel, ºi Ionuþ
Pleniceanu (20 de ani), tot din Oro-
del, iar societatea de la care fura-
serã sacii cu îngrãºãminte îi apar-

Sfârºitul de sãptãmânã a fost
unul „de foc” pentru pompierii
doljeni, care, vineri ºi sâmbãtã,
au intervenit la nu mai puþin de
24 de incendii, în majoritatea ca-
zurilor fiind vorba despre vege-
taþie uscatã. Neglijenþa oameni-
lor, care, în ciuda apelurilor fã-
cute de autoritãþi, continuã sã
dea foc miriºtilor, la care se
adaugã seceta ºi temperaturile ce
se menþin ridicate, au dus la pâr-
jolirea câtorva zeci de hectare de
vegetaþie în mai multe localitãþi
din judeþ (Malu Mare, Calafat,
Bechet, Bãileºti, etc.), dupã cum
au anunþat reprezentanþii In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj.

Cel mai grav incident de acest
fel s-a petrecut în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã. Aproa-
pe de miezul nopþii, Detaºamen-

24 de incendii în douã zile24 de incendii în douã zile24 de incendii în douã zile24 de incendii în douã zile24 de incendii în douã zile
tul 1 Pompieri Craiova a fost
solicitat sã intervinã pentru stin-
gerea unui incendiu izbucnit pe
raza Ocolului Silvic Craiova, în
satul Dragoia, comuna Vârvoru
de Jos. Pompierii au ajuns la faþa
locului, însã din cauza vântului
focul s-a extins, în ajutorul lor
sãrind ºi pompierii voluntari din
localitate, dar ºi din comunele
învecinate. Dupã mai bine de
douã ore de luptã cu flãcãrile
incendiul a fost lichidat, însã s-
a constatat cã fuseserã afectate
de flãcãri aproape 100 de hecta-
re litierã de pãdure, din speciile
stejar ºi gârniþã, dar ºi arboret,
dupã cum a declarat ofiþerul de
presã al ISU Dolj, mr. Florin
Cocoºilã. Acesta a adãugat cã în
urma verificãrilor a reieºit cã
incendiul a fost generat de un
foc lãsat nesupravegheat.

ªi-a pierdut viaþa într-unªi-a pierdut viaþa într-unªi-a pierdut viaþa într-unªi-a pierdut viaþa într-unªi-a pierdut viaþa într-un
accident de motocicletãaccident de motocicletãaccident de motocicletãaccident de motocicletãaccident de motocicletã
Un copil de 14 ani ºi-a pierdut via-

þa ºi alte câteva persoane au ajuns
la spital, în stare gravã, în urma
unor accidente petrecute la acest
sfârºit de sãptãmânã pe drumuri-
le din judeþ. Atât minorul care a de-
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Pe numele conducãtorului auto
au fost întocmit acte premergãtoa-
re, cercetãrile fiind continuate sub
aspectul comiterii infracþiunii de
ucidere din culpã. Minorul însã nu
ar fi trebuit sã circule pe un drum
public pentru cã motocicleta nu era
înscrisã în circulaþie ºi, în plus, ar
fi trebuit sã aibã ºi permis de con-
ducere corespunzãtor categoriei
vehiculului”, ne-a declarat comisar-
ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Tot neînregistrat era ºi mope-
dul pe care îl conducea un tânãr
de 16 ani din oraºul Dãbuleni, im-
plicat într-un accident grav petre-
cut vineri seara, în jurul orei 19.30.
Andrei M., de 16 ani, din Dãbu-
leni, în timp ce conducea prin lo-
calitate un moped marca Piaggio,
neînregistrat, care îi aparþinea, din
cauza neatenþiei ºi a vitezei cu care
se deplasa nu a mai putut pãstra
distanþa faþã de o bicicletã condu-
sã de Alexandru Baltariga, de 19
ani, tot din Dãbuleni, ºi, încercând

sã evite impactul, a cãzut pe ºosea.
Din pãcate, în urma accidentului
tânãrul de 16 ani care conducea
mopedul fãrã sã poarte cascã de
protecþie a suferit rãni grave, fiind
transportat la Unitatea de Primiri
Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, unde a ajuns
în comã de gradul I.

ªofer bãut
implicat în
accident

Tot vineri seara, Alexandru Dra-
gotã, de 24 de ani, din comuna
Podari, în timp ce conducea un
Opel Vectra pe bulevardul „Dacia”
din Craiova, din cauza nepãstrãrii
unei distanþe suficiente în mers ºi
a faptului cã era bãut, dupã cum
au stabilit poliþiºtii de la Rutierã în
urma verificãrilor, a intrat în coli-
ziune cu un microbuz la volanul cã-
ruia era Ilie Sulcea, de 27 de ani,
din comuna ªimnicu de Sus. În
accident au fost rãnite uºor Miha-

ela Bãtãnoiu (23 de ani) ºi Elena
Andreea R. (13 ani), ambele din
comuna Goieºti, pasagere în mi-
crobuz. Poliþiºtii l-au testat cu eti-
lotestul pe conducãtorul Opelului,
rezultând o concentraþie de 0,46
mg/l alcool pur în aerul expirat, ºi
au întocmit pe numele sãu acte
premergãtoare începerii urmãririi
penale sub aspectul comiterii in-
fracþiunilor de vãtãmare corporalã
din culpã ºi conducere a unui au-
tovehicul pe drumurile publice în
timp ce se afla sub influenþa bãu-
turilor alcoolice.

   Sâmbãtã seara, aproape de
ora 23.00, Mihai Gruia, de 21 de

ani, din Târgu Jiu, judeþul Gorj, în
timp ce conducea cu vitezã exce-
sivã un autoturism Skoda Octavia
pe DJ 605 A, în afara oraºului Fi-
liaºi, într-o curbã la stânga a pier-
dut controlul asupra direcþiei de
mers ºi a pãrãsit partea carosabilã,
rãsturnându-se pe un teren agricol.
ªoferul, care era singur în maºi-
nã, a fost rãnit grav la cap, fiind
preluat de o ambulanþã SMURD ºi
transportat la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, unde a
rãmas internat la Terapie Intensi-
vã, fiind diagnosticat cu trauma-
tism cranio-cerebral acut deschis
ºi fracturã bazã cranianã.

Patru angajaþi ai unei societãþi agricole
s-au gândit sã mai facã un ban în plus furând
de la patron. Cei patru au fost prinºi în
flagrant de poliþiºtii din Radovan, cu sacii de
îngrãºãminte chimice pe care tocmai îi încãr-
caserã în maºina celui care îi tocmise ºi care
venise cu ei, „la muncã”. Toþi cinci sunt acum
cercetaþi pentru furt calificat.

þine lui Petriºor Dobricã, în
vârstã de 48 de ani, din co-
muna Podari.

În urma cercetãrilor fã-
cute ºi a audierii celor im-
plicaþi, poliþiºtii au stabilit cã
cei doi clujeni, împreunã cu
tinerii din Orodel erau angajaþi la
societatea lui Petriºor Dobricã ºi
fuseserã tocmiþi de Constantin
Roºu sã-i facã rost de niºte îngrã-
ºãminte. Cei patru s-au gândit cã
cel mai uºor ar fi sã „subtilizeze”
sacii de la cel la care lucrau ºi fi-
indcã Roºu n-a avut nimic împo-
trivã, chiar a hotãrât sã meargã cu
cei patru, folosind pentru transport
autoutilitara pe care o deþine.

Ba, mai mult, în urma extinderii
verificãrilor, s-a stabilit cã cei pa-
tru angajaþi îl mai „uºuraserã” pe
patron ºi în noaptea de miercuri
spre joi, de alte 3.500 kilograme de
îngrãºãminte, pe care le vânduserã
tot lui Roºu, prejudiciul total fiind

de 18.000 lei. Culmea este cã tânã-
rul de 18 ani din Orodel, Daniel Do-
bricã, este chiar rudã cu patronul,
care îi oferise un loc de muncã, sã
poatã face ºi el un ban. Se pare cã
nu i-a ajuns salariul, însã...

„Prejudiciul creat prin activita-
tea infracþionalã a fost recuperat
în totalitate ºi restituit pãrþii vãtã-
mate, iar autorilor li s-a întocmit
dosar penal pentru comiterea in-
fracþiunii de furt calificat, urmând
ca la definitivarea cercetãrilor sã
fie propusã soluþie legalã prin Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Bãi-
leºti”, a precizat comisar-ºef Adri-
an Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul
Prinºi în flagrant, în timp ce
îºi prãdau patronul

cedat, cât ºi un alt tânãr care a
ajuns la spital în comã, conduceau
motocicletã, respectiv moped, ne-
înmatriculate în circulaþie, astfel cã,
în mod normal, nu aveau ce cãuta
pe drumurile publice.
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Judecătoarea Iulia Motoc de la
Curtea Constituţională a acordat,
deunăzi, un interviu pentru „Ade-
vărul”, emanând propriile puncte
de vedere post-referendum. Nimic
nu o recomandă pe Iulia Motoc
drept depozitara unui zăcământ
inepuizabil de cunoştinţe în mate-
rie, dar în compania în care se află
şi a şi votat nu are motive de inhi-
bare. Fără a conţine ceva deose-
bit, în afara unor banalităţi jenan-
te, dacă nu descalificante, tezele
constituţionale ale Iuliei Motoc par
însuş ite din biroul lui Augustin
Zegrean sau cel al Aspaziei Cojo-
caru, dacă nu cumva cel al lui Pe-
tre Lăzăroiu, când cel al lui Mir-
cea Ştefan Minea este închis. De
altfel, a şi uitat oferta cărui partid
parlamentar este în CCR şi amne-
zia nu e deloc un semn bun. E
drept, uneori, aspect irelevant. Şi
susţine Iulia Motoc: „În momen-

MIRCEA CANŢĂR
tul în care se ajunge la invalida-
rea suspendării, ar trebui ca, la
rândul lui, Parlamentul, care se
vede informat, să f ie dizolvat.
Este absurd ca o majoritate par-
lamentară, în orice moment, să
poată decide suspendarea preşe-
dintelui, în ciuda avizului Curţii,
care nu a constatat fapte grave de
încălcare a Constituţiei. Acest lu-
cru duce, practic, la o imposibili-
tate a coabitării”. Trecem peste
exprimarea deloc îngrijită stilistic,
prin folosirea abuzivă a pronume-
lui relativ „care”, pentru a ajunge
mai repede la logica şuie a judecă-
toarei Iulia Motoc în materie con-
stituţională. Şi vom cita din prof.
univ. dr. Ştefan Deaconu, până
recent consilier prezidenţial, auto-
rul unui comentariu de referinţă
asupra art. 95 din Constituţia Ro-
mâniei: „Din analiza textelor con-
stituţionale se poate observa că,

în cazul în care Parlamentul abu-
zează în dreptul său de a-l suspen-
da pe preşedinte şi electoratul dez-
aprobă prin vot acţiunea, Parla-
mentul nu mai are nici un fel de
legitimitate. În mod normal, con-
form regulilor democratice, în ca-
zul în care preşedintele statului
revine în funcţie prin votul popu-
lar, după suspendarea de către
Parlament, corpul legiuitor ar tre-
bui dizolvat şi organizate alegeri
anticipate. Susţinem acest punct
de vedere deoarece Parlamentul
trebuie să reprezinte voinţa popo-
rului,  ori dacă aceasta este de
menţinere în funcţie a şefului sta-
tului, înseamnă că Parlamentul nu
mai reprezintă voinţa necesară şi
el trebuie dizolvat şi organizate
alegeri pentru un nou Parlament,
care să primească o legitimitate
populară” („Constituţia Româ-
niei – comentarii pe articole”,

Ed. C.H. Beck, 2008). Interviul
acordat „Adevărul” de judecătorul
CCR Iulia Motoc îi face acesteia
mai de grabă un imens deserviciu:
pe de o parte o prezintă ca limitată
în logica juridică, ceea ce o îm-
piedică să elaboreze raţionamente
constituţionale de luat în seamă,
iar pe de altă parte, exprimarea ri-
gidă, constipată, neîngrijită, o po-
ziţionează inadecvat în rândul con-
stituţionaliştilor veritabili. Dacă nu
cumva chiar aidoma unui c hibiţ
care votează ceea ce i se cere.
Oricum, dacă n-a înţeles nimic din
sensul votului copleşitor al celor
8,5 milioane de români la referen-
dumul din 29 iulie a.c. înseamnă
că arde gazul de pomană pe la
CCR. Pe un salariu nemeritat. Şi o
nedumerire în privinţa folosirii sin-
tagmei „fapte grave” de încălca-
re a Constituţiei. Cunoaşte jude-
cătoarea CCR Iulia Motoc „fapte

mai puţin grave de încălc are a
Constituţiei” sau suntem în faţa
unei s ituaţii care nu admite gra-
dele de comparaţie. Discuţia e
mai veche şi oricum nu o va lim-
pezi lir ic a judecătoare,  f iindcă
am văzut-o bântuită şi de aseme-
nea efuziuni pe blogul personal,
c ând nu-i lec turează pe Adam
Michnik („Mărturisirile unui di-
sident convertit”, Ed. „Polirom”,
2009) şi Francois  Fures („Tre-
cutul unei iluzii”,  Ed.  „Humani-
tas”, 1996). Din care oricum nu
înţelege mare luc ru. Şi nu e un
semn bun. Cum Iulia Motoc lasă
impres ia c ă se doreşte mai pro-
fundă şi mai elevată decât Au-
gustin Zegrean şi Petre Lăzăro-
iu, pe Aspazia Cojocaru n-o mai
luăm în seamă, n-avem de ce să
fim tr iş ti, când trebuie să f im
descumpăniţi,  dacă nu lips iţi de
azimut.

Logica şuie a judecătoarei CCR Iulia Motoc

Populaţia României a sc ăzut
c onsiderabil faţă de  rec ensă-
mântul din 2002. În aceste con-
diţii,  şi numărul parlamentarilor
care vor fi  aleşi la scrutinul din
decembrie ar trebui să fie mai
mic. Cei 472 de parlamentari din
ac tuala legis latură au  fost aleşi
pe baza datelor recensământului
din 2002. Potrivit  ac es tuia, în
România erau pes te 21,6 de mili-
oane de cetăţeni. La  alegerile din

Cum ar fi influenţat noul recensământ
alegerile parlamentare din 9 decembrie

Zbaterea din luna august pentru
actualizarea listelor electorale a fost
până la urmă în zadar, şi asta pentru
că o anumită parte a clasei politice
nu a dorit acest lucru. De ce? Pentru
că asta ar fi însemnat ca alegerile
parlamentare să se desfăşoare cu lis-
tele electorale periate şi atunci ar fi
dispărut la nivel naţional 81 de foto-

lii de parlamentar. Acest lucru ar fi
fost dezastruos pentru cei de la PDL,
care ştiu de pe acum că nu vor avea
foarte mulţi parlamentari în noul
mandat. Judeţul Dolj ar fi fost vădu-
vit de doi parlamentari, un deputat şi
un senator, dacă alegerile din 9 de-
cembrie a.c. s-ar fi desfăşurat după
noul recensământ

Sondaj CSCI: USL
rămâne în zona
62%

Conform celui mai
re cent sondaj de opinie
CSCI, USL rămâne în
zona 62%, la capitolul
intenţie de vot,  urmat de
PDL cu 19% şi de  PPDD,
care se bucură de 11%
din intenţia de vot a
românilor. Ce l mai bun
scor la încre dere aparţi-
ne , în prezent, lui Sorin
Oprescu, Victor Ponta şi
Crin Antonescu. La ace st
capitol, al credibilităţii de
care beneficiază politicie-
nii, Traian Băsescu es te
de păşit ş i de  Vas ile  Blaga
şi de Mihai Răzvan
Ungureanu.

2008, rata de reprezentare pen-
tru deputaţi a  fost s tabilită la
70.000 de persoane, iar pentru
senatori – la 160.000 de persoa-
ne. Numărul parlamentarilor ar
trebui  să sc adă simţitor dacă s-
ar  ţine c ont de cifrele recensă-
mântului efec tuat anul trecut.
Ar fi avut cu 81 mai puţini
parlamentari decât în actualul 
mandat

Potrivit datelor preliminare, în
ţara  noastră mai sunt puţin peste
19 milioane de cetăţeni. Dacă  s-
ar lua în calcul aceeaşi rată de re-
prezentare ar trebui ca în decem-
brie să alegem doar 272 de depu-
taţi şi 119 senatori.  Adică 391 de
parlamentari, cu 81 mai puţini de-
cât în actualul  mandat. Pentru ca
acest lucru să se întâmple ar tre-
bui ca  autorităţile să redeseneze
colegiile electorale şi să facă un
recensământ în fiecare dintre ele
pentru a stabili exact câţi români
revin în responsabilitatea fiecărui
parlamentar.
Craiova a pierdut, în perioada
2002-2012, 58.836 de persoane.

Potrivit rezultatelor provizorii ale
recensământului din 20 octombrie
2011, populaţia stabilă a judeţului
Dolj a fost de 618,3 mii persoane,
din care 597,1 mii au fost persoa-

ne prezente, iar 21,2 mii temporar
absente. Din totalul populaţiei sta-
bile, 314,4 mii persoane aveau do-
mic iliul/reşedinţa în municipii şi
oraşe (50,8%), iar 303,9 mii per-
soane locuiau în comune (49,2%).
În Craiova mai loc uiesc  doar
243.765 de persoane, ocupând lo-
cul al doilea într-un top al munici-
piilor reşedinţă de judeţ care au
pierdut cei mai mulţi locuitori în
perioada 2002-2012, mai exact
58.836 de persoane.
Actualii deputaţi şi senatori au
cele mai mari şanse la încă un
mandat

Sc ăderea dras tică a populaţie,
dacă alegerile parlamentare s-ar
organiza conform rezultatelor  ac-
tualului referendum, ar văduvi ju-
deţul Dolj de două funcţii, aşa
cum spuneam, una de deputat şi
una de senator. Asta ar însemna
că din zece Colegii de deputaţi am
fi rămas c u nouă,  iar  din cinci de
senatori doar cu patru.  De deli-
mitarea ş i numerotarea c olegiilor
se oc upă Autoritatea Electorală
Permanentă, c are are obligaţia să 

ac tualizeze anual datele pentru
fiecare. Pentru alegerile din  de-
cembrie, actualizarea trebuia fă-
cută din decembrie 2011,  luc ru
care nu s -a întâmplat, pentru că
PDL nu avea nici un interes . As t-
fel, la scrutinul din iarnă vom 
alege tot 472 de parlamentari, iar
în judeţul Dolj vor fi aleşi tot zece
deputaţi ş i cinci senatori.

În principiu,  parlamentarii aleşi
pentru prima dată uninominal, în
noiembrie 2008, au c ele mai mari
şanse să mai câştige încă un man-
dat. Cu excepţia deputatului Gelu
Vişan,  care încă nu se ştie din
partea cărui partid va mai candi-
da, şi, dacă da, este foarte pro-
babil să nu o mai fac ă pe Cole-
giul Băileşti. O altă necunoscută
es te pe Colegiul de senator Fi-
liaşi-Cetate,  rămas liber după ce
Lia Olguţa Vasilescu a c âş tigat
alegerile loc ale pentru Primăria
Craiova.   Pe cine va propune
drept candidat USL pe acest Co-
legiu înc ă nu se ştie. Sunt vehi-
culate câteva nume la această oră,
dar nici unul dat ca sigur.

MARIN TURCITU
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În ultima sãptãmânã din luna
august, conducerea grupului PPE
a fãcut o deplasare ºi la Washing-
ton, o zi fiind dedicatã întâlnirilor
de la Departamentul de Stat ºi în-
tâlnirilor cu alte câteva instituþii fi-
nanciare, cum ar fi Banca Mon-
dialã ºi Fondul Monetar Interna-
þional. „A fost o întâlnire fructu-
oasã cu preºedinta FMI, iar în ur-
mãtoarele trei zile am ajuns la
Tampa, în Florida, ºi am consta-
tat cã ceea ce fac americanii, po-
litic vorbind, este total diferit de
ceea ce se face în Europa. Zilele
trecute am început activitatea nor-
malã la Bruxelles, o activitate care

17 prim-miniºtri sunt aºteptaþi17 prim-miniºtri sunt aºteptaþi17 prim-miniºtri sunt aºteptaþi17 prim-miniºtri sunt aºteptaþi17 prim-miniºtri sunt aºteptaþi
la Congresul PPla Congresul PPla Congresul PPla Congresul PPla Congresul PPE de la BucureºtiE de la BucureºtiE de la BucureºtiE de la BucureºtiE de la Bucureºti

dupã vacanþã începe de parcã nu
s-ar fi terminat. Nu este nicio di-
ferenþã, am intrat direct în voturi,
în compromisuri, în negocieri.
Preºedinþia PPE a reconfirmat
organizarea Congresului la Bucu-
reºti, pentru cã era nevoie de o
astfel de reconfirmare, deoarece
au mai avut loc între timp diver-
se rumori, deºi toate contractele
erau încheiate, aºadar era impo-
sibil sã se mai întoarcã din acest
demers, hotãrârea fiind luatã de
fapt anul trecut, în septembrie.
Noi ºtiam din iunie cã vom câºti-
ga acolo, la PPE”, a spus vice-
preºedintele PPE.

„Când o ataci pe Angela
Merkel, nu o ataci doar pe ea,

ci îl ataci pe cancelarul
tuturor germanilor”

Euparlamentarul Marinescu a
remarcat, totodatã, un interes
mare din parte colegilor sãi de
la Bruxelles vizavi de prezenþa
lor la Bucureºti, acesta fiind ºi
un semnal care se dã în legãtura
cu apãrarea unui stat democra-
tic, apãrarea unei construcþii eu-
ropene. „Am remarcat plãcut cã
toþi cei care au luat cuvântul erau
foarte entuziasmaþi cã se merge
la Bucureºti. ªi nu cã se merge
la Bucureºti, ca oraº, ci cã se
merge la Bucureºti, adicã într-o
þarã în care trebuie apãratã de-
mocraþia, statul de drept, unde
trebuie apãrate valorile europe-
ne. Pentru noi este foarte bine,
ceea ce însemnã o participare
importantã aici. Dupã cum ºtiþi,

socialiºtii ºi-au anulat Congre-
sul, iar principalul motiv este
acela cã s-au opus socialiºtii
germani ºi francezi sã vinã în
România. Acum sã înþeleagã ºi
ei cã atunci când o ataci pe
Angela Merkel, nu o ataci doar
pe ea, ci îl ataci pe cancelarul

tuturor germanilor, populari,
socialiºti, liberali. Lucrurile aces-
tea nu sunt permise într-o Euro-
pã democratã ºi normalã”, a
subliniat Marian Jean Marinescu,
preºedinte interimar PDL Dolj.

MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a precizat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã,
susþinutã la sediul PDL Dolj, cã
popular europenii au reiterat
sãptãmâna trecutã, la Bruxelles,
intenþia de se strânge la Bucureºti,

luna viitoare, în perioada 17-18
octombrie, în cadrul Congresului
PPE, la care vor lua parte 17
prim-miniºtrii, ce vor reprezenta
17 state ale Uniunii Europene,
inclusiv Angela Merkel, cancela-
rul Germaniei.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a precizat în cadrul
unei conferinþe de presã cã, dupã
ce a solicitat de la de la adminis-
traþiile locale, precum ºi de la o
serie de instituþii ale statului mai
multe informaþii cu privire la lis-
tele votanþilor din judeþ, a primit
un rãspuns care îl determinã sã
continue cu investigaþiile vizavi de
realizarea acelui memorandum.
„Judeþul Dolj a însumat pe acel
memorandum un numãr de
13.400 de persoane, dintre care
marea majoritate, în jur de 9.000,
erau  persoane care aveau cãrþile
de identitate expirate. Dar sunt ºi
2.000 de persoane la rubrica do-

Europarlamentarul Marinescu va confrunta
listele de la Evidenþa Populaþie

Deputatul PDL Dolj Con-
stantin Dascãlu a declarat,
ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, cã suta de lei pe
hectar promisã de Executiv
agricultorilor pentru toate
pierderile suferite din cauza
secetei este mult prea micã,
adicã este nesemnficativã
pentru ca aceºtia sã poatã sã
îºi refacã terenurile pentru
toamnã-iarnã. Parlamentarul a
spus chiar cã acordarea unei

sume de 100 de lei pe hectar
este „o bãtaie de joc”. „Tre-
buie sã se acorde cel puþin 5-
6 milioane de lei vechi pe hec-
tar, acest lucru le-ar da agri-
cultorilor posibilitatea sã îºi
refacã culturile pentru toam-
nã-iarnã. O sã propun ca sã li
se acorde suma necesarã pen-
tru refacerea culturilor, cel
puþin aratul ºi semãnatul”, a
subliniat Dascãlu.

MARGA BULUGEAN

Negocierile dintre Primãria
Craiova ºi reprezentanþii comu-
nelor Malu Mare, Podari, Câr-
cea ºi ªimnicu de Sus, pentru
stabilirea hotarelor celor cinci
unitãþi administrativ teritoriale,
s-au încheiat cu o amânare.
Membri comisiei de mediere au
fost de acord sã mai aºtepte o
vreme pânã sã ia o decizie pri-
vind situaþia hectarelor de teren
aflate în litigiu.

“Vineri ne-am întâlnit cu cei
patru primari ai comunelor im-
plicate ºi am stabilit sã amânãm
luare unei decizii, întrucât nego-
cierile s-au purtat înainte de ve-
nirea noastrã la conducerea ad-
ministraþiei locale”, a precizat vi-

ceprimarul Craiovei Florentin
Tudor. Acesta spune cã în pe-
rioada urmãtoare se va întâlni cu
fiecare dintre primari pentru dis-
cuþii în acest sens.

“Interesul nostru, al tuturor,
este sã rezolvãm cât mai repede
aceastã situaþie litigioasã, pentru
cã avem cu toþii de pierdut. Se
pierd fonduri europene ºi nu se
pot face investiþii în zonele res-
pective. Trebuie sã rezolvãm si-
tuaþia în cadrul acestor întâlniri,
în caz contrar instanþa va deci-
de soarta lor, iar asta ar însem-
na sã mai pierdem câteva luni
sau chiar câþiva ani”, a mai spus
Tudor.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

miciliu sau reºedinþa în strãinãta-
te. Sunt strânse informaþii doar de
la 17 primãrii din judeþ.  Peste
3.000 de persoane cu vârsta pes-
te 65 de ani au votat pe liste supli-
mentare. Cer public sã ºtiu dacã
lista pe care o am eu este valabilã.
Am primit rãspunsuri de la Con-
siliul Judeþean Dolj, care ne-a spus
cã nu mai are nici o implicare în
acest proces, iar Prefectura a spus
cã ea trebuie sã comunice doar nu-
mãrul total. Evidenþa Populaþiei ne-
a rãspuns ºi ne-a dat datele pe care
trebuie sã le mai verific sã vãd
dacã coincid cu ce am eu”, a subli-
niat Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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Lãsând deoparte latura amu-
zantã, situaþia este cât se poate
de serioasã. O parte din ºcoli a
reziliat contractele încheiate pen-
tru achiziþionarea mobilierului ºi
în prezent “cautã soluþii”. Este
de înþeles cã vremea nu a þinut
cu autoritãþile în rezolvarea aces-
tei probleme, dar e de neînþeles
de ce “soluþiile” nu se cautã din
timp ºi nu existã un plan “de re-
zervã”.

“Unsprezece ºcoli din judeþul
Dolj aveau comandã fãcutã la o
firmã care întâmpinã probleme
cu livrarea mobilierului. Este

Pe lângã toate problemele mici ºi mari existente
cu precãdere în unitãþile de învãþãmânt din mediul

rural, managerii, reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj ºi autoritãþile locale mai au de
trecut un hop: mobilierul ºcolar pentru elevii clasei
“zero”. În 11 unitãþi ºcolare acesta trebuia sã vinã
din China, dar, din cauza unor fenomene meteo

iscate în þara de import, a fost imposibil. Datã fiind
conjunctura, se poate spune cã legea lui Murphy
ºi-a produs încã o datã efectul: “Dacã o serie de
evenimente poate merge prost, va merge prost,

în cea mai proastã secvenþã posibilã”...
vorba de ºcoli din localitãþile Bãi-
leºti, Siliºtea Crucii, Vârtop,
Caraula, Bistreþ, Periºor, Orodel
ºi Cioroiaºi. Conducerile aces-
tor unitãþi de învãþãmânt au cã-
utat soluþii pentru a dota clasele
pânã la 17 septembrie”, a afir-
mat prefectul de Dolj, Elena
Costea. Potrivit acesteia, majo-
ritatea managerilor a reziliat con-
tractul cu firma care are proble-
me, încercând sã aducã mobi-
lier prin intermediul altor socie-
tãþi. “Altele au adaptat mobilie-
rul vechi pânã la sosirea celui
comandat”, a mai spus aceasta.

Mobilier din China,
fiindcã presupunem cã dincolo

este mai ieftin
Întrebatã de ce ºcolile au pre-

ferat sã încheie contracte cu o
firmã care importã mobilierul din
China ºi nu cu un producãtor din
þarã, prefectul a declarat cã, pro-
babil, “a fost mai ieftin” ºi cã
respectivele contracte vor fi
analizate. “Bãnuiesc cã au fost
mai ieftine decât sã le facã în
România. Dacã aveþi date cã s-
a întâmplat altceva, noi vom ve-
rifica legalitatea încheierii con-
tractelor. Vom vedea care a fost
situaþia. Dacã s-au sfãtuit (n.r.
– managerii ºcolari) sau dacã au
fost sfãtuiþi (n.r. – sã încheie
contracte cu respectiva firmã),
asta rãmâne de vãzut, nu putem
sã demonstrãm noi acest lucru”,
a replicat reprezentantul Guver-
nului în teritoriu. “Oricum, noi

trebuie sã avem mobilierul pânã
la 17 septembrie”, a adãugat
Costea.

Rezolvare imediatã…
poate la anul viitor

Pe de altã parte, persistã ºi
problema cu decontarea transpor-
tului pentru profesori. ªi în acest
caz se cautã soluþii. “Cea mai
mare problemã pe care am avut-
o ºi o avem în continuare este
cu localitatea Lipov, unde este o
problemã de comunicare pe care
sperãm cã o vom rezolva, dar
înþeleg cã mai sunt ºi alte locali-
tãþi de la care încã nu am primit
semnale ºi sperãm ca în cel mai
scurt timp sã rezolvatã ºi aceas-

tã chestiune”, spune Elena Cos-
tea. Dar… “acum, dacã nu sunt
bani prevãzuþi în buget, este clar
cã nu putem sã rezolvãm decât
la începutul anului viitor. Sperãm
într-o rectificare bugetarã, dar în
cel mai rãu caz sumele necesare
vor fi prevãzute pentru exerci-
þiul bugetar al anului viitor”.

ªi, apropo de Legile lui Mur-
phy… “Acestea sunt date preli-
minare. Este posibil sã consta-
tãm ºi alte surprize neplãcute în
ºcolile care sunt verificate în
aceste zile”, opina, vineri, într-o
conferinþã de presã, prefectul de
Dolj, legat de controlul dispus în
unitãþile ºcolare.

ANA-MARIA GEBÃILÃ

În comuna Afumaþi, dotarea cu mobilier pentru clasa „zero” se
va realiza în perioada 1-20 octombrie, iar în ºcolile din Scaieºti ºi
Argetoaia nu existã în prezent mobilier pentru clasa „zero”, cãu-
tându-se în continuare soluþii pentru rezolvarea acestei probleme.

Este de remarcat faptul cã grila
anterioarã, rezultatã din valorifica-
rea unei bogate experienþe jurna-
listice a acestui colectiv de radio-
foniºti, preocuparea pentru cãuta-
rea continuã a unor elemente ce-
rute de evoluþia pieþei audio din
zonã, adaptarea la dorinþele ascul-
tãtorilor ºi înnoirea modalitãþilor
de abordare jurnalisticã a realitã-
þilor zonei, a adus un plus de 4
procente la audienþã. În acest fel,
postul regional oltenesc al Radio
România întruneºte sufragiile a
o treime din ascultãtorii zonei,
reuºind sã ocupe poziþia de lider
detaºat de audienþã în aceastã
parte de þarã.

«Noua grilã pãstreazã în cea
mai mare parte radioprogramele

Radio „Oltenia” – cu antena orientatã
spre preferinþele ascultãtorilor

Ca în fiecare toamnã, Radio „Oltenia” adu-
ce modificãri grilei de programe, cu gândul mãr-
turisit de a pãstra numeroºii sãi ascultãtori ºi
de a atrage, pe cât posibil, alþii noi. Grila care
debuteazã astãzi, ca ºi la toate celelalte posturi
naþionale ºi regionale ale Radio România, are

o particularitate faþã de anterioarele: va fi în
undã nu doar un an, ci pânã la 1 noiembrie
2013, când se vor sãrbãtori 85 de ani ai radio-
ului românesc. Ea este astfel construitã încât
sã aibã o flexibilitate sporitã ºi sã permitã in-
troducerea unor programe speciale anul viitor.

ºi fluxurile radiofonice îndrãgite de
ascultãtori, uºor identificabile ºi
plãcute, concomitent cu un pro-
ces de reaºezare a celor mai bune
voci de redactori ºi colaboratori»,
spune Mircea Pospai, redactor-
ºef al Radio „Oltenia”. Între emi-
siunile care se anunþã de succes

se aflã actualitãþile matinale, sub
genericul „Bunã dimineaþa, Olte-
nia” (patru ore, de luni pânã vi-
neri); radioprogramul destinat pro-
blematicii social-economice, sub
denumirea „Viaþa în direct”, în in-
tervalul orar 11.00-13.00, ultima ju-
mãtate de orã fiind o dezbatere a

celor mai de larg interes teme ale
momentului, cu invitarea unor
personalitãþi ºi telefoanele deschi-
se pentru ascultãtori; emisiunea
„Radio la purtãtor”, între orele
14.00-17.00, un radioprogram
de divertisment larg ºi muzicã
adecvatã, incluzând ºi relatãri din
teren, program experimentat ºi
modernizat cu succes pe parcur-
sul grilei precedente.

Acestor mari fluxuri de emi-

siuni li se alãturã un radiojurnal re-
gional de tip special, cu durata de
30 de minute, sub genericul „Jur-
nal de reporter”, ce sintetizeazã ºi
actualizeazã evenimentele prezen-
tate în buletinele de ºtiri sau în re-
latãrile din radioprograme, oferind
ascultãtorului, într-un interval de
timp relativ scurt, între 17.00 ºi
17.30, o adevãratã oglindã a zilei
pentru Oltenia, precum ºi radiopro-
gramul de dedicaþii muzicale, în-
tre orele 17.30 ºi 19.30, cel mai
îndrãgit de ascultãtori ºi cu cea mai
mare audienþã. Seara, fluxurile de

emisiuni includ cicluri tematice, de
culturã ºi de divertisment, precum
ºi emisiunile dedicate etniilor din
Oltenia sau românilor care trãiesc
în afara graniþelor.

«Mai menþionãm cã preluarea
principalelor radiojurnale de la Ra-
dio România Actualitãþi ºi fluxurile
de ºtiri regionale ºi locale, prezen-
te pe tot parcursul zilei, dau forþa
informativã a Radio „Oltenia”,
care, pe ansamblu, se strãduieºte
sã aibã permanent antenele orien-
tate cãtre ascultãtorii sãi», adaugã
Mircea Pospai.
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„Muzeografia este deosebit
de spectaculoasă şi implică
cunoştinţe dintr-o arie
foarte largă de domenii”

- Sunteţi, ca formaţie, filolog, dar
de peste 35 de ani v-aţi legat numele
de Muzeul de Artă din Craiova, mai
întâi ca muzeograf, apoi ca şef de sec-
ţie, iar din 2004 ca director al aces-
tei prestigioase instituţii adăpostite,
de mai bine de o jumătate de veac, de
somptuosul Palat „Jean Mihail”. Ce
v-a atras spre muzeografie şi ce v-a
determinat să-i dedicaţi aproape toa-
tă viaţa?

- În primul rând, mama mea, Lucre-
ţia Rogneanu, care în iunie 1954 pără-
sea catedra de la Liceul „Fraţii Buzeşti”
pentru a deveni muzeograf în anul
1956, după absolvirea cursurilor de
specialitate de la Bucureşti, alături de
profesorul şi pictorul Ilie Marineanu.
Cei doi aveau să conceapă modul de
prezentare a Galeriei de artă româ-
nească, ce s-a deschis în august 1954,
şi Galeriei de artă univer-
sală, inaugurată la  1 mai
1955, ale Muzeului de Artă
craiovean.

Muzeografia este deose-
bit de spectaculoasă şi im-
plică cunoştinţe dintr-o arie
foarte largă de domenii, toa-
te subsumate istoriei artei,
filosofiei şi esteticii, fiind
mereu o provocare a modu-
lui de a gândi.

- Cum arăta muzeul cra-
iovean în 1975, când îi tre-
ceaţi pragul, care era acti-
vitatea sa, cine erau oame-
nii de-aici şi care erau con-
diţiile în care, împreună, vă
făceaţi atunci meseria?

- În urma examenului susţinut în
octombrie 1975, la 1 noiembrie am fost
angajat pe postul de muzeograf într-
un colectiv restrâns, din care făceau
parte is toricu l de artă dr. Pau l
Rezeanu, fostul director al muzeului,
doamna Adriana Gărău, specialist în
artă românească modernă, doamna
Minuna Mateiaş, s pecialist în artă
universală şi artă decorativă, şi dom-
nul George Crăciunoiu, specialist pe
arte grafice. Mai târziu aveau să vină
domnul Cătălin Davidescu, specialist
în  artă con temporană, şi domnul
Octavian Ciocşan, cel care va pune

Florin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa laFlorin Rogneanu: Viaţa la
Adăpostit, din vara anului 1954, de

somptuosul palat al fostului mare ne-
gustor Jean Mihail, Muzeul de Artă
din Craiova este astăzi una dintre cele
mai prestigioase instituţii muzeale
din România. Cele aproximativ 12.000
de piese de artă românească şi străi-
nă pe care le are în patrimoniu – între
care valoroase opere de Constantin
Brâncuşi , Nicolae Grigores cu,
Theodor Aman, Nicolae Tonitza,
Theodor Pal lady, Ion Ţuculescu,
Ştefan Luchian ş.a. – au intrat demult
în circuitul internaţional al valorilor,
prin participarea la mari expoziţii, or-
ganizate în ţări de pe aproape toate
continentele. Totodată, muzeul este şi
un impozant monument de arhitectu-
ră –  construit, după cum se ştie, în
urmă cu mai bine de un secol, de meş-

teri străini, după planurile arhitectu-
lui francez Paul Gottereau –, dar şi o
importantă pagină de istorie: găzduia
pe regele Carol I în 1913, elita Polo-
niei în timpul celui de-Al Doilea Răz-
boi Mondial, apoi tratativele din vara
anului 1940, în urma cărora Româ-
nia pierdea Cadrilaterul...

Îi cunoaşte cel mai bine grandoa-
rea, dar şi „decăderea” ultimilor ani,
când degradările centenarei construc-
ţii au început să se accentueze, Florin
Rogneanu, părtaş, timp de aproape pa-
tru decenii, la istoria acestui edificiu
de cultură. I-a trecut pragul, ca muzeo-
graf, în 1975, călcându-i pe urme ma-
mei domniei sale, Lucreţia Rogneanu.
De-atunci, a desfăşurat o impresionan-
tă activitate curatorială, a semnat sute
de articole şi cronici de expoziţie (pe

Interviu cu FLORIN ROGNEANU,
managerul Muzeului de Artă din Craiova

Florin Rogneanu s-a născut la 18 septembrie 1947, la
Rm. Vâlcea, a urmat cursurile Colegiului Naţional „Nico-
lae Bălcescu” din Craiova (1964) şi pe cele ale Facultăţii
de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1972). Până în
1975 a fost profesor de Limba şi literatura română la Li-
ceul „Iancu Jianu” din judeţul Olt, apoi şi-a dedicat în-
treaga activitate Muzeului de Artă din Craiova, ca muzeo-
graf (1975-1991), şef de secţie (1991-2003), manager (în-

cepând  cu
2004). Din anul
2007 este mem-
bru al Uniunii Artiştilor Plastici din România – Secţia Cri-
tică. Are atestate în specializările „Bazele muzeologiei
ştiinţifice” (1978), „Istoria artei  româneşti – artă feu-
dală” (1980), „Istoria artei  româneşti  – Estetică” (1989)
şi ca expert icoane secolele al XVII-lea – al XVIII-lea (2005).

bazele atelierului de restaurare pictu-
ră al Muzeului de Artă din Craiova.
Multe dintre tainele muzeografiei le-
am deprins şi de la doamna Dorina
Schobel, de la Muzeul Naţional de Artă
al României, muzeu alături de care s-
au organizat importante şi mari expo-
ziţii la Craiova.

- ’70-’80 sunt anii în care aţi le-
gat trainice prietenii cu artiştii plas-
tici olteni, cărora, mai apoi, cu bu-
curie şi interes, le-aţi urmărit par-
cursul creator. Aţi fost tentat, vreun
moment, să vă încercaţi talentul pe
şevalet?

- Bineînţeles! Este foarte adevărat
că am încercat o serie de exprimări gra-
fice în anii studenţiei, care s-au mate-
rializat în 1970 şi 1971, când am avut
două expoziţii de grafică deschise în
holul Universităţii din Bucureşti.
„Orice muzeu se construieşte
în timp, cu mari sacrificii
ale unei colectivităţi”

- Aţi semnat sute de articole şi

cronici de expoziţie (pe unele le-aţi
publicat chiar în cotidianul „Înain-
te”), sunt sute de studii şi comuni-
cări pe care le-aţi prezentat în ca-
drul unor sesiuni ştiinţifice şi sim-
pozioane cu precădere din ţară, aveţi
o impresionantă activitate curatoria-
lă desfăşurată la muzee din Oltenia...
E o întrebare cu siguranţă grea, şi
totuşi: care sunt expoziţiile din tot
acest timp care v-au rămas cel mai
aproape de suflet?

- Este o întrebare care cred că va
avea răspuns ul cel mai amplu! Aş

aminti pentru început cea mai mare
expoziţie de artă plastică organizată la
Craiova – „Colecţii, colecţionari.
Donaţii, donatori”, apoi expoziţiile
tematice: „150 de ani de teatru ro-
mânesc la Craiova”, cele trei ediţii
ale expoziţiei „Pictori români pere-
grini prin lume, secolele XIX-XX”,
cele trei ediţii ale expoziţiei „Craio-
va, oameni şi locuri, secolele XIX-
XX”, cele două expoziţii omagiale de-
dicate artiştilor foşti elevi sau profe-
sori ai Colegiului Naţional „Carol I”
la împlinirea a 170 şi 175 de ani de la
înfiinţare, „Un secol de artă cultă
pe Valea Oltului” sau expoziţia „De
la Giorgio Vasilescu la Constantin
Brâncuşi”.

Primele mari expoziţii retrospecti-
ve o rganizate artiştilor Vasile Buz,
Eustaţiu Gregorian, Ştefan Brădicea-
nu, Viorel Penişoară, Victor Pârlac,
Dan Cristian Popescu, Nicolae Pre-
descu, Alexandru Pascu, Iulian Segăr-
ceanu, Grigore Patrichi-Smulţi, Emilian
Nuţu, precum şi regretaţilor Iosif Ke-
ber, Toma Hirth, Nicolae Truţă, Octa-

v ian Viş an, Sp iru
Vergules cu, Ion
Popes cu-Negren i
ş .a. au îns emnat
pentru mine o impli-
care sufletească şi
un act profund  de
cunoaştere şi de ini-
ţiere în cele mai di-
verse demersuri şi
concepţii artistice.

- În comparaţie
cu muzeele din alte
ţări, pe care aţi avut
ocazia să le vizitaţi
în cei peste 35 de ani
de activitate, consi-
deraţi că, în prezent,
cele româneşti sunt
destul de vii, de di-

namice şi de atractive pentru public?
Mai persistă încă mentalitatea potri-
vit căreia un muzeu înseamnă nişte
vitrine şi nişte pereţi pe care atârnă
obiecte, de cele mai multe ori prăfui-
te? Suntem capabili să înţelegem as-
tăzi, pe deplin, şi să respectăm rolul
muzeului în societate?

- Acesta va fi în permanenţă un
deziderat. Rolul diverselor tipuri de
muzee în spaţiul social este în primul
rând unul formativ-educativ, punând
la dispoziţia publicului elemente ale
civilizaţiei autohtone şi universale, fi-

ind, în acelaşi timp, un adevărat spa-
ţiu de aventură în timp a spiritului. În
momentul în care se va înţelege că
orice muzeu se construieşte în timp,
cu mari sacrificii ale unei colectivităţi,
şi că el reprezintă, de fapt, pas cu pas,
evoluţia istorică a acestei colectivităţi,
atunci muzeul se va bucura de res-
pectul cuvenit.

- Cum este să vă petreceţi mai tot
timpul... într-un palat? Într-un mo-
nument de arhitectură, reşedinţă a
unuia dintre cei mai mari bogătaşi ai
României începutului de secol XX,
printre valoroase colecţii de artă, cu
opere ale lui Constantin Brâncuşi,
Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian şi
Ion Ţuculescu, în încăperi cu aer
elegant şi gust rafinat – oglinzi ve-
neţiene, candelabre din cristal de
Murano, scări  din marmură de
Carrara, pereţii tapisaţi cu mătase
de Lyon... Nu în ultimul rând, într-un
loc încărcat de istorie, dacă ne gân-
dim că în 1913 în această clădire au
fost găzduiţi regele Carol I şi familia
sa, în 1939 aici îşi găsea adăpostul
guvernul polonez aflat în refugiu şi
tot aici au avut loc tratativele din vara
anului 1940 în urma cărora Româ-
nia a cedat Bulgariei Cadrilaterul.

- Pentru foarte mulţi, spaţiul mu-
zeal al Palatului „Jean Mihail” este
unul fastuos, care impresionează de
la prima vedere. Numai cei care cu-
nosc îndeaproape viaţa de muzeograf
ştiu că partea mai dificilă şi mai...
nespectaculoasă s e află în s patele
acestei haine de gală.
„La sfârşitul anului 2004
au început să se accentueze
toate degradările,
atât la exterior, cât şi la interior”

- În ultimii ani, „faţa” Muzeului
de Artă craiovean s-a schimbat radi-
cal, iar dvs. aţi fost părtaş la toţi paşii
– pe cât de greoi, pe atât de necesari
– făcuţi în acest sens: îmbogăţirea
colecţiilor, dotări, reparaţiile parţia-

le de după cutremurul din 1977 până
la o restaurare completă de care, de-
a lungul a mai bine de un secol de
existenţă, Palatul „Jean Mihail” nu
a beneficiat niciodată. Când s-a vor-
bit pentru prima dată serios despre
asta şi cum aţi primit ideea?

- La sfârşitul anului 2004 au înce-
put să se accentueze toate degradă-
rile, atât la exterior, cât şi la interiorul
Palatului „Jean Mihail”. Atunci Con-
siliul Judeţean Dolj a hotărât efec-
tuarea unor intervenţii de urgenţă
asupra monumentului în aşa fel încât
brâurile ornamentale de la exterior să
nu mai fie un pericol pentru vizita-
tori. În 2006 s-a efectuat studiul de
fezabilitate privind „Proiectul de re-
staurare-consolidare Muzeul de Artă
Craiova ca obiectiv de investiţii”. În
primăvara aceluiaş i an  s-a realizat
Proiectul (SF + PT + CS + DE) în urma
licitaţiei în vederea obţinerii avizelor,
acordurilor şi autorizaţiilor din par-
tea municipalităţii şi Comisiei Naţio-
nale a Monumentelor.

De atunci s-au făcut eforturi deo-
sebite din partea colectivului Direc-
ţiei de  Afaceri Europene şi Dezvolta-
re Regională din cadrul Consiliului
Judeţean Dolj, condus de doamna
Ileana Măjină, din partea colectivului
Agenţiei de Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia, condus  de  doam-
na Marilena Bogheanu, dar mai ales
din partea Consiliului Judeţean Dolj,
inclusiv financiare.

- După demersurile Consiliului
Judeţean Dolj, în subordinea căruia
muzeul se află, lucrările de consoli-
dare şi restaurare au demarat la sfâr-
şitul  anului 2009, fi ind executate
printr-un proiect cofinanţat cu fon-
duri europene, iar în prezent acestea
se află în plină desfăşurare. Care au
fost cele mai mari dificultăţi pe care
le-aţi întâmpinat până în prezent?

- Orice şantier de construcţii ridică
numeroase probleme, cu atât mai mult
când este vorba de consolidare şi re-
staurare a unui monument de arhitec-
tură de categoria IA cum este cazul
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unele le-a publicat, în anii ’70-’80, chiar
în cotidianul „Înainte”), a prezentat
sute de studii şi comunicări în cadrul
unor sesiuni ştiinţifice şi simpozioane
din ţară. „Cel mai mare câştig al acti-
vităţii de muzeograf a fost cel al cu-
noaşterii prin revelaţie (...), cele mai
mari satisfacţii le-am avut din partea
multor artişti contemporani”, mărtu-
riseşte acesta.

Din 2004, Florin Rogneanu este
manager al muzeului  craiovean,
postură din care, cu întreaga susţi-
nere a Consiliului Judeţean Dolj, a
făcut toate demersurile ca acest mo-
nument de arhitectură să intre într-
un amplu proces de reabilitare. Unul
de lungă durată, nu fără dificultăţi,
costisitor, însă în urma căruia edi-
ficiul îşi va recăpăta strălucirea de

odinioară. Despre lucrările de con-
solidare şi restaurare, despre mo-
mentul festiv al redeschiderii, cu
evenimentul expoziţional care îl va
marca, despre proiectul Muzeului
„Constantin Brâncuşi”, ce „va face
din oraşul Craiova cu siguranţă
unul dintre cele mai căutate centre
culturale din România”, dar şi de-
spre viaţa la Palat – „un spaţiu fas-
tuos, care impres ionează la prima
vedere, dar cu dificul tăţi şi laturi
mai puţin... spectaculoase care se
află în spatele acestei haine de gală”,
Florin Rogneanu vorbeş te cu s e-
riozitate şi profesionalism. Dar şi
cu o imensă dragoste pentru artă,
în general, şi pentru muzeografie,
cu respect pentru oamenii dedicaţi
dinaintea sa...

Construit între anii 1900 şi 1907, după planurile arhi-
tectului francez Paul Gottereau, la cererea lui Constantin
Mihail – unul dintre cei mai mari bogătaşi din România
de atunci – Palatul „Jean Mihail” constituie, ca stil, o
interpretare destul de liberă a barocului târziu. La con-
strucţie s-au folosit materiale de cea mai bună calitate
şi meşteri străini de cea mai înaltă calificare.

Valoroasa stucatură, în parte aurită, luminatoarele,

La baza fo rmării co lecţiei muzeu lu i s e află Pinaco teca
„Alexandru şi Aristia Aman”, deschisă la Craiova în anul 1908,
conform voinţei testamentare a celor doi filantropi craioveni. Aceas-
ta a fost adăpostită timp de câteva decenii în vechea cas ă a familiei
Grigore şi Elena Lăceanu (părinţii Aristiei Aman). Pinacoteca cu-
prindea tablouri din şcolile olandeză, flamandă, italiană şi franceză
(în  general lucrări din s ecolul al XVII-lea), p ictură şi g rafică de
Theodor Aman, artă decorativă românească şi străină. S-au adău-
gat, odată cu trecerea anilor, achiziţii făcute de Primăria oraşu lui,
precum ş i o serie de donaţ ii, mare parte ale artiş tilo r români
(Nico lae Romanescu, Jean Mihail, Cornetti, Glogoveanu  ş.a.), care
i-au îmbogăţit în mod considerabil patrimoniu l. În prezent, muzeul
deţine peste 12.000 de piese, multe fiind  clasate în categoria „Te-
zaur” a pat rimoniului cultural naţional al României.

 Galeria de Artă Naţională, deschisă în anul 1954 şi reamenajată în anii
’70, pe întreg etajul Palatului „Jean Mihail”, cuprinde 500 lucrări de pictură,
grafică, sculptură şi arte decorative, reflectând evoluţia artei româneşti înce-
pând din secolul al XVII-lea şi până la arta contemporană de la sfârşitul seco-
lului al XX-lea. Regăs im picturi de Constant in Lecca, Theodor Aman,
Gheorghe Tătărăscu, Nicolae Grigorescu, Carol Popp de Szathmari, Mircea
Olarian, Ion Andreescu, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Corneliu
Baba, Theodor Pallady, Eustaţiu Stoenescu ş.a, sculpturi de Karl Stork, Anghel
Chiciu, Heraclie Hagiescu, Gheorghe Anghel, Marcel Guguianu, Peter Iacobi,
Grigore Patrichi-Smulţi ş.a. De asemenea, se află aici cea mai amplă şi valoroasă
colecţie de pictură şi grafică Ion Ţuculescu, ilustrând toate perioadele de creaţie
ale artistului, din anii studiilor liceale până în ultimul an de viaţă.
 În anul 1956, în cadrul Galeriei de Artă Naţională se deschidea o sală

specială în care erau prezentate publicului câteva sculpturi de Constantin
Brâncuşi, muzeul craiovean devenind, astfel, primul din România şi unul dintre
primele din lume care dedica un spaţiu permanent prezentării operelor brâncu-
şiene. În prezent, deţine şase sculpturi artistice, executate între 1898 şi 1913
(„Cap de copil”, „Coapsa”, „Domnişoara Pogany”, „Orgoliu”, „Sărutul” şi
„Vitellius”), la care se adaugă o serie de obiecte ce i-au aparţinut sculptorului.
 În cadrul Galeriei de Artă Universală se disting valoroase lucrări

aparţinând şcolilor olandeză, flamandă, franceză şi italiană.

În Palat s-au petrecut, de-a lungul anilor, câteva evenimente care
merită amintite. Astfel, în anul 1913, când au avut loc festivităţile
legate de inaugurarea monumentului „Asta-i muzica ce-mi place”, de
D. Pavelescu-Dimo, regele Carol I şi familia sa au fost găzduiţi aici. În
toamna anului 1939 a adăpostit guvernul polonez aflat în refugiu, în
frunte cu mareşalul Eduard Smigly-Rydz, şeful Cartierului General al
armatei poloneze, iar mai apoi pe preşedintele Poloniei, Ignacy
Moscicki, cu familia şi suita sa. În vara  anului 1940, în Palat au avut
loc tratativele româno-bulgare, în urma cărora ţara noastră a cedat
Bulgariei Cadrilaterul. Din septembrie 1944, a fost sediul Comanda-
mentului sovietic al Armatei a 53-a, care făcea parte din Frontul
Ucrainian, condus de generalul Manakarov. În toamna aceluiaşi an,
timp de cinci săptămâni, a locuit şi Iosif Broz Tito, iar în septembrie
1944 s-a încheiat Acordul dintre Comitetul Naţional de Eliberare a
Iugoslaviei şi Frontul Patriei din Bulgaria, prin care războiul dintre
Iugoslavia şi Bulgaria înceta.

Proiectul de reabilitare a muzeului a fost selectat, în 2009, în cadrul Progra-
mului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională. Valoarea totală este de 29.341.664,59
lei (din care 19.642.853,24 de lei contribuţia Uniunii Europene, 7.394.956,51 lei
contribuţia Guvernului României şi 2.303.854,84 lei contribuţia beneficiarului
– Consiliul Judeţean Dolj), iar perioada de implementare – 44 de luni, între 12
octombrie 2009 şi 12 iunie 2013.

Palatului „Jean Mihail”. Nu are rost
să intrăm în detalii privind dificultăţile
întâmpinate... Important este că în
mare parte ele au fost depăşite şi spe-
răm ca acest lucru să se întâmple până
la încheierea întregului proiect.
„Partea cea mai spectaculoasă
pentru vizitatori va fi
ornamentica interioarelor,
acoperită cu foiţă de aur”

- Prin proiect, lucrările de reabi-
litare sunt prevăzute a se desfăşura
pe parcursul a aproape patru ani, ceea
ce înseamnă că muzeul va fi redes-
chis în vara lui 2013. Aşa este? Care
sunt cele mai spectaculoase aspecte
pe care publicul le va descoperi la in-
augurare?

- Conform H.G. nr. 1546/2003 care
cuprinde Normele de res taurare şi
conservare, după încheierea lucrări-
lor de restaurare-conservare asupra
monumentelor trebuie să treacă cel
puţin trei-şase luni, timp necesar pen-
tru asigurarea stabilizării microclima-
tului interior, pentru a nu afecta ob-
iectele artistice. Partea cea mai spec-
taculoasă pentru vizitatori va fi orna-
mentica interioarelor, întrucât mare
parte din aceasta a fost curăţată şi aco-
perită cu foiţă de aur, aşa cum arăta
iniţial. De asemenea, integrarea cro-
mat ică pent ru
fiecare s ală în
parte va fi un
punct  de in te-
res, în trucât la
restaurare s-a ţi-
nut cont  de in-
dicaţiile prezen-
tate în actele
Fundaţiei „Jean
Mihail”.

- Aţi gândit
până acum mo-
mentul festiv al
redes chideri i
Palatului, cu eve-
nimentul expozi-
ţional care îl va
marca?  Chiar
dacă da, probabil
sunteţi rezervat în a oferi detalii, însă
craiovenii cu siguranţă s-ar bucura
să le dezvăluiţi cât de puţin...

- Es te cunoscut faptul că orice
muzeu îşi construieşte expunerea per-
manentă cu cele mai valoroase opere
pe care le are în patrimoniu. Acesta
este şi cazul Muzeului de Artă din Cra-
iova, care are concepută Galeria de
artă românească, cu operele celor mai
mari şi importanţi artişti români din
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, şi Ga-
leria de artă universală, care prezin-
tă operele artiştilor italieni din secole-
le al XV-lea – al XIX-lea, olandezi şi
flamanzi din secolul al XVII-lea şi fran-
cezi din secolele al XVIII-lea şi al XIX-
lea. Aşadar, la deschidere acestea vor
fi cele două galerii ce vor fi prezentate

publicului cel puţin un an, urmând ca
prima mare expoziţie temporară să fie
dedicată creaţiei celui mai important
artist contemporan, Ion Ţuculescu,
muzeul craiovean deţinând cea mai
mare şi mai valoroasă colecţie a aces-
tuia din România.
«Viitorul Muzeu „Constantin
Brâncuşi” se va bucura
de un număr apreciabil
de turişti români şi străini»

- Se afla, la un moment dat, în dis-
cuţie construirea, în aceeaşi curte
cu Palatul „Jean Mihail”, a primu-
lui Muzeu „Constantin Brâncuşi”
din România – un proiect pe cât de
ambiţios, pe atât de costisitor, întoc-
mit de unul dintre cei mai mari arhi-
tecţi din România, Dorin Ştefan, şi
care ar urma să fie pus în practică în
2013. S-a trecut de stadiul de discu-
ţii? Cât este de fezabilă ideea?

- Fie că îi va zice Centrul Cultural
„Constantin Brâncuşi”, fie că va avea
statutul de muzeu, proiectul arhitec-
tului Dorin Ştefan este unul extraordi-
nar şi o să aibă cu siguranţă un im-
pact european şi mondial, dacă
ţinem cont de răspândirea ope-
rei lui Constan tin Brâncuşi pe
mapamond. După cel de la Paris,
cel de la Craiova va fi al doilea

muzeu european dedicat creaţiei
brâncuşiene, în mare parte primei
perioade artistice.

- Un muzeu dedicat covârşitoarei
personalităţi brâncuşiene, alăturat
unui monument istoric de patrimo-
niu căruia i s-a redat strălucirea de
odinioară ar însemna pentru Craio-
va nu numai un imens câştig pe plan
cultural, dar şi turistic şi, implicit,
economic. A existat, cu s iguranţă,
până acum o monitorizare a numă-
rului de vizitatori ai muzeului; cum
apreciaţi că se va modifica acesta?

- Din punct de vedere turistic,
apariţia aces tui muzeu va face din
oraşu l Craiova cu siguranţă unul
dint re cele mai cău tate centre cu ltu-
rale din România.

Dacă în cei mai buni ani în  muzeu
au intrat circa 24.000 – 27.000 de iu-
bitori de artă care au vizitat sau au
participat la vernisaje, simpozioane,
spectacole, concerte sau gale de fil-
me, adică circa 10% din  populaţia
Craiovei, cu s iguran ţă că viitorul
muzeu sau  Centru  Cultu ral „Con-
stantin Brâncuşi” se va bucura de
un număr apreciabil de turişti români
şi străini, ceea ce va însemna şi o
contribuţie economică la dezvoltarea
oraşului, cu atât mai mult cu cât Ae-
roportul din Craiova a devenit inter-
naţional. Se poate pleca de la funcţi-
onalitatea acestui aeroport în „con-
struirea” unor programe turistice de
tip cultural atât pe plan intern, cât şi
internaţional.

- După o activitate de peste 35
de ani în s lujba muzeografiei ro-
mâneşti , care consideraţi că es te
cel  mai  important „câştig” pentru

dvs . şi cea mai  importantă „răspla-
tă”, dincolo de distincţii le pe care
le-aţi primit din partea a nu puţine
instituţii  ori publicaţii de cultură?

- Cel mai mare câştig  al act ivită-
ţii de muzeograf a fost  cel al cu-
noaşterii prin revelaţie , îmbinată cu
experienţele v izuale unice prileju i-
te de contactul permanent cu ope-
ra artistică.

Cele mai mari satisfacţii le-am avut
din partea multor artişti contemporani
care au apreciat modul deosebit în care
am conceput prezentarea demersului
lor creator, asemenea unui spectacol
vizual unic.

oglinzile veneţiene, plafoanele pictate
(Ştefan Luchian şi-a oferit serviciile în
acest sens, dar cosmopolitul proprietar
l-a refuzat), candelabrele din cristal de
Murano, coloanele, scările din marmură
de Carrara, pereţii tapisaţi cu mătase de
Lyon, lambriurile, mobilierul stil, ferone-
ria etc., toate dădeau încăperilor un aer
de eleganţă şi gust rafinat. Mai mult, se
povesteşte că proprietarul a vrut să-şi
acopere clădirea cu monede de aur, dar
regele nu i-a permis decât dacă le aşează
în dungă. Care e adevărul… greu de
spus. Totuşi, dacă proprietarul ar fi vrut
să realizeze această fantezie, ar fi avut
posibilitatea materială.

Palatul a fost acoperit cu ardezie, do-
tat încă de la început cu instalaţie electri-
că şi încălzire centrală, însă Constantin

Mihail n-a apucat să se bucure de frumuseţea şi confortul
său, pentru că la sfârşitul anului 1907 s-a îmbolnăvit, iar în
1908 a murit. Cei doi fii ai săi, Nicolae şi Jean, au inaugurat
Palatul în 1909. Fiul cel mare a trăit ultima perioadă a vieţii
în Franţa, unde a devenit călugăr franciscan. Jean Mihail a
continuat să-şi sporească partea de avere ce i-a revenit,
iar la moartea sa, în 1936, prin testament a donat totul –
inclusiv Palatul – statului român.

C     M     Y       K

C     M     Y       K
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COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU
Monti propune
organizarea
unui summit
anti-populism

Preºedintele Consiliului
European, Herman Van Rompuy,
ºi premierul italian, Mario Monti,
au propus, sâmbãtã, organizarea
unui summit extraordinar al UE,
pentru a contracara ceea ce
numesc un sentiment antieuropean
în creºtere, informeazã EFE.
„Este paradoxal ºi trist, într-o
fazã în care speram sã completãm
integrarea, vedem, dimpotrivã, un
fenomen periculos, cu numeroase
populisme, ce vizeazã o dezinte-
grare în aproape toate þãrile
membre”, a declarat Monti în
cadrul unei întâlniri cu presa
dupã o reuniune cu Van Rompuy
la Cernobbio (nord), în cadrul
unui forum economic. De unde
ideea de a gãzdui simbolic, la
Roma, în Capitoliu, unde a fost
semnat în 1957 tratatul fondator
al Comunitãþii Europene, un
„summit ad hoc” al ºefilor de stat
ºi de guvern, în scopul de a lupta
împotriva „fenomenelor de
respingere”, a explicat Monti.

Peste 50 de morþi
într-o serie de
atacuri în Irak

O serie de atacuri au zguduit
Irakul ieri fãcând cel puþin 51 de
morþi ºi peste 250 de rãniþi în
toatã þara, au comunicat autoritã-
þile irakiene, relateazã AFP. Unul
dintre atentate s-a produs în
apropierea consulatului onorific
al Franþei la Nassiriya, soldat cu
un mort ºi un rãnit, potrivit site-
ului de internet al municipalitãþii.
În aceeaºi localitate, un atentat
cu maºinã-capcanã în faþa unui
hotel s-a soldat cu doi morþi ºi
doi rãniþi. Însã cel mai sângeros
dintre atacuri s-a produs într-o
piaþã din apropierea mausoleului
imamului ºiit Ali al-Charki, în
sudul Irakului. Douã atentate cu
maºinã capcanã produse aici s-au
soldat cu 14 morþi ºi 60 de rãniþi.

Portugalia aplicã
noi mãsuri
de austeritate
din 2013

Premierul portughez a anun-
þat, vineri, o consolidare a
mãsurilor de austeritate anul
viitor, în timp ce þara sa, aflatã
sub asistenþã financiarã, nu
reuºeºte sã îºi respecte angaja-
mentele de reducere a deficitului
public, relateazã AFP. Passos
Coelho a anunþat o creºtere a
cotizaþiilor sociale din partea
angajaþilor în sectoarele privat ºi
public. În schimb, el a prevãzut
scãderea cotizaþiilor patronale,
pentru a stimula angajarea, în
timp ce ºomajul afecteazã deja
peste 15% din populaþia activã.
Noile mãsuri de austeritate au
devenit inevitabile dupã ce
Tribunalul Constituþional a
respins, în iulie, suprimarea, în
2013, a salariilor al 13-lea ºi al
14-lea în cazul funcþionarilor, o
mãsurã din care Guvernul
aºtepta o economie de aproxima-
tiv douã miliarde de euro.

La alegerile prezidenþiale din 14 iulie anul
viitor, Mahmoud Ahmadinejad nu va mai pu-
tea candida. Se va retrage din viaþa politicã
dupã cele douã mandate consecutive (limita
impusã de Constituþia iranianã) ºi îºi va relua
vechea sa slujbã, de lector la universitate, aºa
cum anunþa suplimentul de duminicã al coti-
dianului german „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung”? Sau, ca „servitor” infatigabil al popo-
rului iranian, va continua sã-ºi exercite influ-
enþa susþinând candidatura unuia dintre apro-
piaþii sãi? Existã destule indicii cã preºedintele
Ahmadinejad este departe de a ieºi din câmpul
politic. Site-ul conservator de informaþii inse-
reazã deja eforturile depuse de actualul preºe-
dinte pentru ca „programele sale sã se prelun-
geascã în urmãtorul guvern”. Principalele obiec-
tive ale lui Ahmadinejad, potrivit site-ului respec-
tiv sunt: prevenirea unui „complot de inginerie”
(o trucare a scrutinului) ºi „organizarea alegerilor
libere”, care vor aduce „victoria candidatului sus-
þinut de preºedinte”, relateazã site-ul Ensan-e-Ka-
mel, legat de echipa Ahmadinejad, care citeazã un
înalt responsabil din guvern. Scenariul de adio al
lui Ahmadinejad din politica iranianã pare foarte
puþin probabil ºi într-un interviu la televiziunea
naþionalã din Teheran, marþi, 4 septembrie a.c., el
a emis îndoieli asupra faptului cã „acest an ar putea

Iran: Ahmadinejad va fi urmãtorul Putin?Iran: Ahmadinejad va fi urmãtorul Putin?Iran: Ahmadinejad va fi urmãtorul Putin?Iran: Ahmadinejad va fi urmãtorul Putin?Iran: Ahmadinejad va fi urmãtorul Putin?

fi ultimul al guvernului sãu”. Acest interviu a sus-
citat multe reacþii critice printre parlamentarii ira-
nieni. Astfel, deputatul Mohammad Dehghan a
afirmat cã Ahmadinejad cautã sã lanseze un pro-
gram electoral de tipul „Putin-Medvedev”. „Pre-
ºedintele trebuie sã ºtie cã Iranul nu este Rusia ºi
cã Medvedev, care a fost în fruntea þãrii, n-a avut
nivelul necesar al opiniei publice”. Alegerea lui Mah-
moud Ahmadinejad nu face obiectul speculaþiilor
printre figurile politice ale þãrii: el l-ar vrea pe Es-
fandiar-Rahim Moshae, consilierul sãu apropiat,
foarte controversat, sã-i succeadã în post în 2013.

Primele zvonuri despre candidatura lui Mos-
hae au început sã circule pe 4 septembrie a.c.
în ziarele iraniene, înfuriindu-i pe ultraconser-
vatori. Ele au luat sfârºit vineri, prin dezminþi-
rea candidaturii. Declaraþiile sale despre prie-
tenia între popoarele iranian ºi israelian ºi asu-
pra culturii persane existente înainte de insta-
larea islamului n-au avut efectul scontat. Cu
toate acestea, Ahmadinejad n-a acceptat sã se
îndepãrteze de vechiul sãu prieten, aºa cum
mulþi au sperat, inclusiv numeroºi lideri reli-
gioºi, între care ºi Ghidul Aly Khameney.
Acesta ceruse explicit concedierea din func-
þia de vicepreºedinte a lui Moshae, în 2009.
Eventuala candidaturã a lui Moshae, în cazul
în care acesta se va decide, va trebui aprobatã

de Consiliul Gardienilor Constituþiei, organismul
abilitat în selecþionarea candidaþilor acceptaþi.
Moshae considerã cã bãtãlia este deja câºtigatã,
potrivit site-ului conservator Baztab. „Cu ajutorul
lui Dumnezeu ºi cel al prietenilor noºtri, viitorul
guvern va fi în mâinile noastre”. În situaþia cã
mâna sa dreaptã va accede la funcþia de preºe-
dinte, Ahmadinejat ar putea urma exemplul aliatu-
lui sãu Vladimir Putin, care a reuºit sã rãmânã la
putere dupã finalizarea a douã mandate consecu-
tive de preºedinte, permise de Constituþia Rusiei,
revenind în 2012 la Kremlin.

Vulcanul San Cristobal, din nord-
vestul statului Nicaragua, a intrat în
activitate sâmbãtã, dupã trei explo-
zii puternice însoþite de erupþii de ce-
nuºã, iar autoritãþile au ordonat eva-
cuarea a 3.000 de persoane. Televi-
ziunea localã a difuzat imagini cu o
coloanã de fum ºi cenuºã ridicân-
du-se din conul vulcanului, care are
1.745 de metri înãlþime ºi este unul
dintre cei mai activi din þarã. Dupã
ce Guvernul a ordonat evacuarea,

Cel puþin 3.000 de persoane
evacuate în Nicaragua

în regiune au fost trimiºi soldaþi.
Potrivit purtãtorului de cuvânt al Gu-
vernului, Rosario Murillo, de pe
urma erupþiei ar putea fi afectate în
jur de 20.000 de persoane. Dupã cum
a declarat directorul Sistemului na-
þional de prevenþie ºi gestionare a ca-
tastrofelor (Sinapred), Guillermo
Gonzalez, cei 3.000 de locuitori au
fost evacuaþi din cinci zone în care
rafalele de vânt ar putea aduce gaz
eliberat în urma erupþiei vulcanului.

Douã tornade
mai puþin obiºnui-
te au lovit, sâmbã-
tã, cartierele Que-
ens ºi Brooklyn din
New York, distru-
gând case ºi pro-
ducând întreruperi
ale alimentãrii cu
energie electricã,
relateazã BBC
News. Tornadele,
cu vânt de peste
100 de km/h, au avut loc la câte-
va minute una dupã alta. Nu au
fost înregistraþi rãniþi, însã furtu-
nile au determinat suspendarea tur-
neului de tenis US Open. Potrivit
unor martori din Queens, vântul a
scos din pãmânt copaci ºi stâlpi
de electricitate, a ridicat în aer
bãnci pentru picnic ºi pubele de
gunoi ºi a rãsturnat câteva ma-
ºini. Tornada care a avut loc în
Brooklyn a distrus, la rândul ei,

Douã tornade
au lovit New York-ul

case ºi a scos din pãmânt copaci.
Mai multe zone din New York au
fost, de asemenea, afectate de
ploile torenþiale aduse de cele
douã furtuni. Seviciul Naþional de
Meteorologie (NWS) a anunþat cã
este posibil ca pãrþi din New Jer-
sey, Connecticut, Maryland,
New Hampshire, Massachusetts
ºi Pennsylvania sã fie afectate de
furtuni ºi cã ar putea apãrea chiar
ºi noi tornade.

Peste 12.000 de manifestanþi au ieºit în stra-
dã sâmbâtâ searã, la Salonic (nord), pentru a
protesta faþã de noile mãsuri de austeritate soli-
citate Greciei de cãre UE ºi FMI, onorând tradi-
þionala reunire anualã a revoltei sociale. La fina-
lul protestului au avut loc confruntãri între un
grup de aproximativ o mie de manifestanþi auto-
nomi ºi forþele de ordine, în apropierea universi-
tãþii, în plin centrul oraºului, a constatat un re-
porter AFP. Atacaþi cu proiectile, poliþiºtii au lan-
sat grenade lacrimogene ºi paralizante, înainte
de a interveni asupra grupurilor de perturbatori,
care au fost dispersaþi în centrul oraºului.

Manifestanþii au denunþat intensificarea aus-
teritãþii, dupã aproape doi ani în care nivelul de
trai s-a redus cu 35% conform datelor guvernu-
lui, ºomajul a cuprins aproape un sfert din popu-
laþia activã ºi recesiunea s-a agravat, aflându-se
acum în cel de-al cincilea an. „Poporul grec nu

mai poate”, proclamau pancartele din cortegiul
sindical, escortat de numeroase ambulanþe ce stau
mãrturie tensiunii în creºtere printre personalul
medical, confruntat cu scãderea salariilor ºi re-
ducerile bugetare. „Foarte curând, majoritatea
poporului grec va reacþiona”, a declarat liderul
Syriza, Alexis Tsipras, aflat în fruntea sondaje-
lor, în faþa guvernului de coaliþie, care reuneºte
forþele de dreapta, socialiste ºi de stânga mode-
ratã. Protestul a avut loc în ajunul unui reuniuni
între creditorii internaþionali ºi ministrul de Fi-
nanþe, Yannis Sturnaras.

În paralel cu manifestãrile anti-auteritate, can-
celarul german, Angela Merkel, a cerut gãsirea
unei „soluþii” pentru a împiedica Grecia sã pãrã-
seascã zona euro în toamnã, afirmã revista „Der
Spiegel”, în ediþia de astãzi. „Trebuie sã gãsim o
soluþie pentru Grecia”, a declarat Merkel sãptã-
mâna trecutã în faþa anturajului sãu, afirmã sãp-

tãmânalul, fãrã sã citeze vreo sursã. Potrivit sãp-
tãmânalului, cancelarul ºi consilierii sãi se tem
cã o ieºire a Atenei din zona euro ar putea de-
clanºa un efect de domino similar cu falimentul
bãncii Lehman-Brothers în 2008, ceea ce ar costa
Germania circa 62 de miliarde de euro. În aceste
condiþii, consilierii lui Merkel se tem cã Guver-
nul german ar putea fi constrâns sã ia mãsuri
pentru stabilizarea Italiei ºi Spaniei, punând în
aplicare o uniune a datoriilor. Cancelarul vrea,
de asemenea, sã împiedice punerea în aplicare a
unui al treilea program de ajutor pentru Atena,
pentru care ea considerã cã nu va mai obþine
majoritatea în Bundestag (Camera inferioarã a
Parlamentului), continuã „Der Spiegel”. Drept
urmare, susþine publicaþia, Merkel ar fi în favoa-
rea unei adaptãri a programului în curs, prin creº-
terea tranºelor de credit pe viitor ºi reducerea
valorii celor cu scandenþã mai îndepãrtatã.

Grecii au ieºit iar în stradã: „Poporul (...) nu mai poate”
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IDEI DE AFACERI
Caut un investitor ro-
mân sau strãin pentru
efectuarea unei afaceri
frumoase ºi bãnoase.
Posed teren ºi materi-
al sãditor. Telefon:
0762/278.639 sau
0253/285.145.

MEDITAÞII
Meditez Limba româ-
nã, orice nivel. Tele-
fon: 0754/031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în
domeniul sãnãtãþii ºi se-
curitãþii în muncã. Te-
lefon. 0763/780.444.
Amenajãri interioare.
Telefon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri diver-
se, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/
906.706.

Vând sau schimb 2 de-
comandate Brazdã P-
uri, an construcþie 1980,
îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/
218.190.
Vând apartament Cra-
iova. Telefon: 0757/
322.534.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri,
P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Te-
lefon: 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, Geor-
ge Enescu, parter, cu 2
camere + diferenþã imo-
bil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Tele-
fon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 ca-
mere semidecomanda-
te, 2 wc, 70 mp, etaj 2/
4, Calea Bucureºti, an fa-
bricaþie 1980, 55 mii
euro, negociabil. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere. Telefon: 0726/
129.379.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan,
uºã metalicã, centralã,
izolaþie termicã, Craiovi-
þa 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 fir-
mã sau laborator anali-
ze zonã centralã. Tele-
fon: 0760/654.164.
Vând casã Obîrºia
Nouã – judeþul Olt, 4
camere, curte 2100
mp, vie, fântânã. Tele-
fon: 0727/739.810;
0770/750.488.
Vând casã locuit, ane-
xe gospodãreºt plus lo-
cul casei, oraº Novaci,
jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil.
Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/
400.571.
Vând casã Craiova 5
camere, baie, bucãtã-
rie, încãlzire centralã
sau schimb cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâneas-
cã cu teren intravilan
1000 mp ºi separat un
loc de casã intravilan de
750 mp, în Palilula – co-
muna Bucovãþ, utlitãþi,
cadastru, 10 euro/mp,
negociabil. Telefon:
0749/049.646.

Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Tele-
fon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/
466.520.
Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã
sau apartament ºi dife-
renþa de bani. Telefon:
0762/738.112.

TERENURI
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, stra-
da „Sfinþii Apostoli”. Te-
lefon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Vând teren intravilan
1000 mp, comuna Pie-
leºti, sat Câmpeni, pozi-
þie deosebitã, 5 E/mp,  la
20 km de Craiova. Tele-
fon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure
stejar Ø 40, H = 15 m
ºi 0,38 ha livadã meri
pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, jude-
þul Vâlcea. Telefon:
0766/304.708.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând urgent locuinþã
Craiova, preþ 30.000
euro, preþ negociabil. Te-
lefon: 0771/579.669.
Vând garsonierã 32 mp,
Vitan – Bucureºti, 34.500
euro. Telefon: 0741/
560.393; 0742/527.849.

Vând garsonierã. Tele-
fon: 0786/141.944;
0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) aparta-
ment 2 camere mobi-
lat, lângã hotel Jiul, preþ
negociabil. Telefon:
0741/784.417.
Vând apartament Cra-
iova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament în
Craioviþa Nouã, super-
îmbunãtãþit, centralã
termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil.
Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate
Calea Bucureºti, etaj
1, superîmbunãtãþit,
preþ 50.000 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0251/
561.078.

Penitenciarul Pelendava situat în Cra-
iova, ºoseaua Caracal km. 8, tel. 0251/
522.274, fax: 0251/524.554, organizea-
zã licitaþie cu strigare pentru închiriere
spaþii.

Spaþiile închiriate sunt în incinta Peni-
tenciarului ºi au urmãtoarele destinaþii:

· punct comercial: suprafaþa închiria-
tã – 40,13 mp.

Preþul de pornire – 4 lei/mp;
Valoarea salturilor „pasul de licitaþie”

– 1 leu/mp
Garanþia de participare – 16 lei
· amplasarea unui distribuitorautomat

pentru bãuturi calde ºi reci ºi a unui dis-
tribuitor gustãri de tip snack, suprafaþa
de 4,75 mp

preþul de pornire – 4 leu/mp;
valoarea salturilor „pasul de licitaþie”

– 1 leu/mp
garanþia de participare – 2 lei
Documentaþia de participare poate fi ri-

dicatã gratuit de la sediul penitenciarului.
Licitaþia se va desfãºura în data de

27.09.2012, ora 9.30 la sediul penitencia-
rului, iar documentele de înscriere ºi par-
ticipare pot fi depuse pânã în data de
27.09.2012, ora 9.00.
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Vând teren Cârcea
1000 mp, utilitãþi, zonã
de case. Telefon: 0721/
483.933.
Vând teren 1700 mp
cartier Popoveni, Cra-
iova îngrãdit + utilitãþi.
Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pã-
dure stejar ºi salcâm în
satul Cocorova – Tulbu-
rea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând douã terenuri a
câte 500 mp în Cala-
fat, construibile. Tele-
fon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case
zona Cernele, utilitãþi,
400 mp, ideal pentru
casã 14.000 E. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren intravilan
4000 mp la 11 km de
Craiova cu o casã bã-
trâneascã, pomi, vie,
fântânã, cadastru fã-
cut. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren intravilan
5000 mp ºi teren intra-
vilan 1200 mp. Telefon:
0253/270.291; 0726/
110.945.

Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Vând urgent teren Co-
muna Maglavit, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0758/
937.083; 0749/806.690.
Particular, vând pãdure
pe malul Oltului dincolo
de Slatina. Telefon: 0752/
641.487.
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 10,62 m/
19,30 m. Telefon: 0722/
709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în
Vârvoru de Sus, fiind la
stradã betonatã ºi cu toa-
te facilitãþile, preþ conve-
nabil. Telefon: 0746/
467.922; 0745/903.283.
Vând teren intravilan la
intrare în Preajba, 700
mp sau variante. Telefon:
0723/253.544.

Vând 2 ha de pãmânt
arabil în comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj. Tele-
fon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imo-
biliare. Vând teren intra-
vilan Craiova 12.500 mp
împrejmuit cu gard be-
ton plus 500 mp con-
strucþii. Telefon: 0721/
152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, des-
chidere 18 m, utilitãþi, ca-
dastru, 11.000 euro. Te-
lefon: 0767/263.391.
Vând urgent 10 hectare
pãdure stejar ºi salcâm
în satul Cocorova – Tul-
burea – Gorj. Telefon:
0757/082.201.
Vând 4000 mp teren in-
travilan cu fântânã ªim-
nicu de Sus, sat Floreºti,
120 mp construcþie înce-
putã, curent trifazic ºi de-
pendinþe. Telefon: 0721/
159.868.
Vând teren intravilan,
zona ANL- Veterani –
410 mp. Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 mp teren in-
travilan 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 ul-
tracentral, lângã Am-
bient. 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 Peni-
tenciarul Craiova. Tele-
fon: 0761/418.574,
dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu,
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren str. „Dobro-
gea”. Telefon: 0761/
347.028.

Vând teren intravilan co-
muna Secui, 11 km de
Craiova, poziþie deosebi-
tã, ºoseaua naþionalã,
preþ negociabil. Telefon:
0251/412.361.
Vând teren 500 mp +
casã Împãratul Traian.
Telefon: 0251/561.078;
0722/869.284.
Vând 400 mp, deschide-
re  13 ml, în oraº, toate
utilitãþile, zonã bunã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure sal-
câm gros pe teritoriul
comunei Dobreþu, ju-
deþul Olt. Telefon: 0232/
223.409; 0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament 2
camere decomandate,
Valea Roºie, etaj 3, cu
similar Brazdã sau Cor-
niþoiu. Telefon: 0762/
945.917.
Schimb (vând) aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, etaj 2/4, car-
tier Crihala, Drobeta-Tur-
nu 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
camere decomandate
zona Ciupercã cu gar-
sonierã zona 1 Mai + di-
ferenþa. Telefon: 0351/
459.222.
Proprietar, schimb apar-
tament 2 camere ultra-
central cu apartament 3
camere central, etaj 1
sau 2. Telefon: 0770/
682.554.
Schimb teren 1340 mp
intravilan Cârcea + dife-
renþã cu apartament 2
camere Craiova. Tele-
fon: 0767/263.391.
Schimb apartament Cra-
iova cu Bucureºti. Tele-
fon: 0723/692.884.
Casã Craiova - 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã, cu aparta-
ment 3 sau 4 camere.
Telefon: 0746/498.818.

AUTO
STRÃINE

Vând Opel Tigra 1400
cc, fabricaþie 1993, în-
matriculat 1800 E, ne-
gociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Matiz 2006, km
7000, AC. Telefon:
0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsu-
bishi Colt, an fabricaþie
2006, înmatriculat Ro-
mânia, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro,
negociabil. Telefon:
0765/130.964; 0768/
417.804.
Vând Hyundai Lantra
1.4, anul 1996, 70.000
km reali, Olanda, 1500
euro, negociabil. Tele-
fon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând car bãtrânesc,
stare exemplarã, lãcuit,
pretabil terase, grãdini.
Telefon 0729/033.903
Vând foarfecã ghilotinã
de tãiat tablã, fabricatã
la Sibiu, hidraulicã, di-
mensiuni tãiere 2500 x
0,5 mm, preþ 15000 lei
ºi presã hidraulicã, pu-
tere 50 niutoni, 5000 lei
ng. Relaþii la telefon
Craiova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi,
rasã voiajori. Telefon:
0727/808.696.
Vând struguri de vin.
Telefon: 0751/204.343;
0751/204.361.
Vând piese noi pentru
Trabant. Telefon: 0745/
371.616.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã
15 lei; vas WC fontã cu
plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an
ºi 4 luni, semigrea. Te-
lefon: 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-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa)
model ºi culoare deo-
sebite. Telefon: 0741/
772.627.
Ocazie! Locuri de veci
cimitirul Sineasca (2+1)
Telefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci – ci-
mitirul Ungureni aproa-
pe de administraþie. Te-
lefon: 0351/459.605;
0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã
dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Tele-
fon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci
central cimitirul Ungu-
reni ºi trei Sineasca. Te-
lefon: 0722/570.300.
Vând loc de veci su-
prapus Cimitirul Roma-
neºti. 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 (pes-
te 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã
12 cm lãþime, izolare
hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon:
0746/152.196.
Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi stati-
ce, icoane ulei ºi foiþã
aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155X13, puþin rula-
te, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, canis-
tre metal 20 litri, alter-
nator 12V, polizor (flex)
D 125x 850 W, preþ ne-
gociabil. Telefon: 0251/
427.583.
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Vând centralã termicã
pe lemne, putinã nouã
de 50 vedre din sal-
câm, cãruþ curte cu
douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând albine, familii pu-
ternice, 5-6 rame cu
puiet în Podari – Dolj.
Telefon: 0720/115.936.
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 Ci-
mitirul Nisipului, preþ
negociabil. Adresaþi-vã
la adresa: str. „Bucovã-
þului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 lo-
curi, cimitirul Sineasca.
Telefon: 0770/335.846.
Vând cazan þuicã – ara-
mã, capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidro-
for pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea
berii, þinutã în butoi de
dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/
166.330.

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

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

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

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

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

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

Vând pianinã Rosekranz
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 groapã boltitã 2 lo-
curi Cimitirul Ungureni.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 3 tone grâu preþ
negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci
în Cimitirul Sineasca, zona
0. Telefon: 0251/426.077
sau 0724/910.004.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 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, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.

Vând sau închiriez spa-
þiu comercial 25 mp, sat
Braniºte comuna Podari.
Vad comercial excelent.
Telefon: 0758/576.984.
Vând cãrucior pentru
handicap, cadru metalic
ºi ploscã (toate sunt noi),
preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou,
masã, scaune, comodã,
diverse. Telefon: 0723/
692.884.
Vând maºinã de cusut
Naumann. Telefon:
0351/404.153.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca. Telefon:
0351/422.201.
CUMPÃRÃRI

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.
Particular! Cumpãr gar-
sonierã etaj I – III, prefe-
rabil zona sud. Ofer
70.000 Ron. Telefon:
0767/252.852.

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

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã
500 mp minimum. Te-
lefon: 0251/561.078;
0722/869.284.

AUTO
DIVERSE

Cumpãr 100 litri must Fe-
teascã imediat dupã
stoarcere, în Craiova.
Telefon: 0351/444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

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.

Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã
(depozit materiale) la
casã, strada Bucovãþ –
Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
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 la bloc,
preþ 450 lei, inclusiv ºi uti-
litãþile. Telefon: 0351/
415.540; 0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru bi-
rouri 50 mp, central, la
casã, la stradã. Telefon:
0251/410.137.
Primesc în gazdã pensi-
onarã sau salariatã, sub
70 de ani. Telefon: 0251/
428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon:
0763/992.485.
Caut 2 bãieþi pentru în-
chiriere apartament. Te-
lefon: 0764/216.705.
Închiriez (vând) garsoni-
erã Brazdã. Rog seriozi-
tate. 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 Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea
aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mo-
bilat 2 sau 3 camere. Te-
lefon: 0749/287.709;
0763/787.678.
MULÞUMIRI

RADU ILIE – mulþu-
mesc vrãjitoarei Regi-
nei Margareta care în
24 de ore mi-a adus
soþia acasã. Telefon:
0764/096.730.

MATRIMONIALE
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon:
0762/700.081.
Domn 49 ani, cu servi-
ciu în Craiova, caut
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, chiar
ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vã-
duvã în jurul vârstei 50
– 55 ani, neinteresatã
material pentru  ajutor
reciproc. Telefon: 0351/
430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obligaþii.
Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.
Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Te-
lefon: 0749/754.379.
Drãguþã, 33/1.68/80,
credincioasã, mic handi-
cap, fãrã vicii, pentru cã-
sãtorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0770/293.244.

DIVERSE
Absolvenþii Facultãþii de
Matematicã – Fizicã pro-
moþia 1962 vã invitã vi-
neri, 28 septembrie
2012, ora 10.00, în Am-
fiteatrul Institutului. Con-
tactaþi urgent organizato-
rii. Telefoane: 0251/
561.078; 0748/599.012;
0251/418.138.

Caut persoanã serioasã
sã aibã grijã de o casã
la þarã în satul Lipov,
fãrã costuri. Telefon.
0251/429.943.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera /
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Te-
lefon: 0351/446.735, în-
tre orele 12.00 – 17.00.
Bãtrânã singurã caut fe-
meie pentru ajutor în
gospodãrie. Telefon:
0729/805.979.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.
Dacã vreþi sã achiziþio-
naþi aparatul de ozonat,
sunaþi la telefon: 0724/
512.304.
COMEMORÃRI

Sâmbãtã, 8 septembrie
2012 s-au împlinit patru
ani de la decesul celei
ce a fost soþie, mamã ºi

bunicã MOGA FÃNICA.
Dumnezeu s-o odih-
neascã!
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Agenþia imobiliarã „CAR-
MEN” intermediazã vân-
zãri, cumpãrãri, închirieri
(apartamente, case, spa-
þii comerciale, terenuri),
acte notariale ºi cadastre.
Asigurãm întocmirea do-
sarelor în vederea obþine-
rii de credite pentru cum-
pãrarea locuinþelor (in-
clusiv PRIMA CASÃ),
precum ºi a celor de ne-
voi personale. Tel/Fax
0251-414.488, Mobil: 0768-
155.466; 0760-512.177;
0744-762.295. Brazda lui
Novac, str. “Lãmîiþei” bl.
27, ap. 3. Web: http://car-
men.craiovaimobiliare.ro
E-mail: agentiacarmen-
@yahoo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERERI ÎNCHIRIERI
- Caut garsonierã mobilatã sau
nemobilatã, pe termen lung,
ofer 100 - 120 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Caut garsonierã sau apar-
tament 2 camere, mobilat
sau nemobilat, Brazdã, Ro-
vine, 1 Mai, Calea Bucu-
reºti, Calea Severinului, Cra-
ioviþa Nouã. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
- Familie  serioasã,  cãutãm
GARSONIERÃ  pe termen
lung în orice cartier al Cra-
iovei.  Aºteptãm ofertele dvs.
la tel. Tel. 0251/596.591;
0760-51.21.77.
- Caut  cu chirie garsonierã sau
apartament orice zonã. Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut spaþiu comercial zonã
centralã 20 – 200 mp Tel.
0251/596.591;  0760-51.21.77.
- Caut casã, pretabilã firmã .
Ofer 150-300 Euro. Tel. 0251/
596.591;  0760-51.21.77.
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PRELIMINARII CM 2014 – EUROPA – PRIMA ETAPÃ

Finalistã a recentei încheiate
ediþii de Campionat European, na-
þionala Italiei a reuºit doar o remi-
zã, vineri seara, în deplasare, con-
tra Bulgariei, la primul meci din

GRUPA A
Croaþia – Macedonia 1-0
(Jelavici 69)
Þara Galilor – Belgia 0-2
(Kompany 41, Vertonghen 83)
Scoþia – Serbia 0-0
Mâine: Serbia – Þara Galilor, Bel-

gia – Croaþia, Scoþia – Macedonia.

GRUPA B
Malta – Armenia 0-1
(Sarkisov 70)
Bulgaria – Italia 2-2
(Manolev 30, G. Milanov 66 /  Os-

valdo 36, 40)
Danemarca – Cehia 0-0
Mâine: Bulgaria – Armenia, Italia

– Malta.

GRUPA C
Kazahstan – Irlanda 1-2
(Nurdauletov 37 / Keane 89 pen.,

Doyle 90)
Germania – I-le Feroe 3-0
(Gotze 28, Ozil 54, 72)
Mâine: Austria – Germania, Sue-

dia – Kazahstan.

GRUPA E
Slovenia – Elveþia 0-2
(Xhaka 20, Inler 51)
Islanda – Norvegia 2-0
(Arnason 21, Finnbogason 81)
Albania – Cipru 3-1
(Sadiku 36, Cani 84, Bogdani 87 /

Laban 45+5)
Mâine: Cipru – Islanda, Norve-

gia – Slovenia, Elveþia – Albania.

GRUPA F
Azerbaidjan – Israel 1-1
(Abiºov 65 / Natvho 50)
Rusia – Irlanda N. 2-0
(Faizulin 30, ªirokov 78 pen.)
Luxemburg – Portugalia 1-2
(Da Mota 13 / Cr. Ronaldo 28,

Postiga 54)
Mâine: Israel – Rusia, Irlanda N. –

Luxemburg, Portugalia – Azerbaidjan.

GRUPA G
Liechtenstein – Bosnia 1-8
(Christen 61 / Misimovici 26, 31,

Ibisevici 33, 40, 83, Dzeko 46, 65, 81)
Letonia – Grecia 1-2
(Cauna 42 pen. / Spiropoulos 57,

Gekas 70)
Lituania – Slovacia 1-1
(Zaliukas 18 / Sapara 41)
Mâine: Bosnia – Letonia, Slova-

cia – Liechtenstein, Grecia – Lituania.

GRUPA H
Muntenegru – Polonia 2-2
(Drincici 27, Vucinici 45+3 / Blas-

zczykowski 6 pen., Mierzejewski 55)
Moldova – Anglia 0-5
(Lampard 3 pen., 29, Defoe 32, Mil-

ner 74, Baines 84)
Mâine: San Marino – Muntene-

gru, Polonia – Moldova, Anglia –
Ucraina.

 GRUPA I
Georgia – Belarus 1-0
(Okriashvili 52)
Finlanda – Franþa 0-1
(A. Diaby 20)
Mâine: Georgia – Spania, Franþa

– Belarus.

• Naþionalele de pe primul loc se
calificã direct la CM, celelalte patru
locuri disponibile urmând sã se de-
cidã din cele mai bune opt (din nouã)
echipe clasate pe poziþiile secunde,
în urma unor jocuri de baraj.

• Grupa E, din care face România,
este inseratã pe larg în pagina 16.

“Squadra Azzurra”,“Squadra Azzurra”,“Squadra Azzurra”,“Squadra Azzurra”,“Squadra Azzurra”,
þinutã în ºah la Sofiaþinutã în ºah la Sofiaþinutã în ºah la Sofiaþinutã în ºah la Sofiaþinutã în ºah la Sofia

campania de calificare la CM 2014,
scor 2-2. Deloc complexate de
numele rivalei, gazdele arenei “Va-
sil Levski” au deschis scorul la fi-
nele unei jumãtãþi de orã, prin echi-

pierul olandezilor de la PSV Ein-
dhoven, Stanislav Manolev, care l-
a învins pe Buffon cu un ºut din
afara suprafeþei de pedeapsã, dupã
o pasã a fostului jucãtor al ªtiinþei,
Emil Gargorov. Pablo Osvaldo
(foto centru, în duel cu doi ad-
versari), argentinianul naturalizat,
a întors însã rezultatul în doar pa-
tru minute (36, 40) ºi se pãrea cã
totul a fost doar un foc de paie. S-
a opus puºtiul de 20 de ani al celor
de la Litex Lovech, Giorgi Mila-
nov (66), iar vecinii de la sud de
Dunãre pornesc cu un moral bun
sinuosul drum cãtre mondialul bra-
zilian de peste doi ani.
Bosnia, scorul rundei, Portugalia
aproape de o mare ruºine!

Reprezentativa Bosniei a aplicat
o severã corecþie liliputanei Liech-

tenstein, impunându-se, la Vaduz,
cu un furtunos 8-1. Doar trei ju-
cãtori ºi-au regãsit numele pe lista
marcatorilor ex-iugoslavilor, Misi-
movici cu o “dublã”, respectiv Ibi-
sevici ºi Dzeko cu câte un “hat-
trick”. Al celui din urmã chiar ve-
ritabil, toate reuºitele fiind marca-
te consecutiv, într-o reprizã.

O evoluþie diametral opusã Bos-
niei a avut Portugalia, care a sufe-
rit serios în Luxemburg pânã sã
obþinã punctele puse în joc, vãzân-
du-se nevoitã sã revinã de la 0-1.
Pentru amfitrioni a marcat Da
Mota, în timp ce reuºitele lusitani-
lor au venit din partea lui Cristiano
Ronaldo ºi Postiga.

Toate rezultatele ºi marcatorii
partidelor de vineri seara sunt
prezentate integral pe coloana din
partea dreaptã.

Spectatorii prezenþi vineri searã pe „Esta-
dio Metropolitano Roberto Melendez” din Bar-
ranquilla au fost martorii unei extraodinare
victorii a Columbiei, naþionala echipatã în ga-
ben-albastru ridiculizând semifinalista ultimei
ediþii a CM, selecþionata Uruguayului, scor
4-0. Starul lui Atletico Madrid, Radamel
Falcao (foto, felicitat de coechipieri), a
perforat primul butul celeºtilor (1-0, min. 2),
rezultat înregistrat de altfel ºi la pauzã.

Columbienii au debutat ºi mai furibund în
partea secundã, Teofilo Gutierrez izbutind o
„dublã” în doar 4 minute (48, 52). Tabela a
fost închisã de echiperul lui Napoli, Juan Zu-
niga, în prelungiri (90+1).

În celelalte trei dispute ale rundei s-au

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE SUD – RUNDA A VII-A

Falcao, deschizãtorul de drum

Columbia a zdrobit Uruguay
înregistrat rezultatele: Argentina – Paraguay
3-1 (Di Maria 3, Higuain 31, Messi 64 / Fab-
bro 18 pen.),  Peru – Venezuela 2-1 (Farfan
47, 59 / Arango 43), Ecuador – Bolivia 1-0
(Caicedo 74 pen.). Chile a stat.

Clasament: 1. Argentina 13p (6j), 2.
Chile 12p (6j), 3. Ecuador 12 (6j), 4. Uru-
guay 11p (6j), 5. Columbia 10p (6j), 6. Ve-
nezuela 8p (7j), 7. Peru 6p (6j), 8. Bolivia
4p (7j), 9. Paraguay 4p (6j). Primele 4 cla-
sate acced la turneul final, iar locul 5 va
susþine o dublã de baraj cu o reprezentantã
a zonei CONCACAF.

Etapa viitoare, mâine: Chile – Columbia,
Uruguay – Ecuador, Paraguay – Venezuela,
Peru – Argentina. Bolivia stã.

Adrian Mutu ºi-a dovedit din
nou clasa! În timp ce jucãtorii lui
Piþurcã se chinuiau în Estonia, în
prima reprizã a meciului, atacan-
tul român a reuºit sã marcheze la
întâia sa apariþie în tricoul lui Ajac-
cio! 55 de minute i-au
trebuit pentru a des-
chide scorul în amica-
lul cu Istres (locul cinci
în liga a doua france-
zã), gol care s-a dove-
dit decisiv, corsicanii
învingând cu 1-0.
“Briliantul” ar putea
debuta oficial pentru
noua sa echipã în me-
ciul cu Lyon, de la
sfârºitul acestei sãptã-
mâni, în etapa a cincea
a campionatului din
Hexagon.

Naþionala Under 21 a României
va susþine în aceastã searã, de la
ora 19:00, în Letonia, ultima sa par-
tidã din aceastã campanie de califi-
care (CE 2013). Din pãcate, dupã
surpinzãtoarea victorie a Slovaciei,
de vineri, 2-1 cu liderul Franþa, ele-
vii lui Emil Sãndoi nu mai au decât
ºanse teoretice de a mai prinde lo-
cul doi (de baraj), ei depinzând, in-
diferent dacã vor învinge, de rezul-
tatul obþinut de slovaci, care trebu-
ie sã se încurce neapãrat în con-
fruntarea de acasã cu Kazahstan,
confruntare ce va avea loc de ase-
menea desearã de la aceiaºi orã. În
clasamentul grupei (a 9-a) condu-
ce Franþa cu 21p, urmatã se Slova-
cia (12p), România (11p), Kazah-
stan (4p) ºi Letonia (2p).

Chiar dacã într-un amical,

Mutu a debutat cu gol la Ajaccio
Aºadar, un start excelent pen-

tru Mutu, care promite cã va con-
tinua sã puncteze. “O sã dau mul-
te, multe, multe goluri! Vreau sã
fac totul sã înscriu, sã aduc cât
mai multe puncte ºi sã ajut la creº-

terea grupului. Voi fi la fel de bu-
curos dacã le ofer pase de gol co-
legilor. Aºtept s-ajung la 70-80 la
sutã din capacitate ºi atunci pot
debuta”, a declarat tricolorul în
presa francezã.

Mutu a vorbit ºi despre con-
diþiile pe care le-a gãsit la noua
sa echipã. “Am gãsit o atmo-
sferã specialã aici, grupul e
extraordinar. M-am integrat
uºor datorita formidabilei stãri
de spirit a noilor mei colegi.
Mã simt perfect, vreau sã
ajungem departe. Nu visez la
titlu, însã am putea fi revela-
þia campionatului. Oamenii
sunt simpatici ºi nu te deran-
jeazã, e incredibil! Calitatea
vieþii ºi respectul sunt foarte
rare. Corsica este un paradis”,
a mai spus românul.

Tricolorii mici,
cu inima-n Letonia,
cu gându-n Slovacia
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sport

Promete u Craiova –
CS Işalniţa 1-2

CSO Filiaşi – GP Cra-
iova 2-2

Re colta Ostrove ni –
FC Podari 0-4

Dunăre a Calafat –
CSJ Ştiinţa U Craiova 3-
0  

Progresul Segarcea –
Progresul Băileşti 2-0  

Dinamyk Craiova –
Avântul Pieleşti 3-1

Viitorul Cârcea – Ene-
gia Craiova 2-1

Unirea Leamna – Ama-
radia Melineşti 4-0

Liga a IV-a Dolj,
etapa a V-a

După ce a debutat cu un egal în
deplasare în nou sezon, echipa de
handbal feminin SCM Craiova a
câştigat partida disputată ieri la Fi-
liaşi, scor 24-20 (13-10), contra
echipei Danubius Galaţi, din runda
a doua a Ligii Naţionale. După pri-

Handbalistele
craiovene,
la primul succes

Plusuri
Am debutat c u dreptul în preli-

minarii, în ultimele două campanii
începând cu eşecuri acasă, 0-3 cu
Lituania şi 1-1 cu Albania. Am avut
posesie şi i-am ţinut pe adversari
departe de poarta noastră, doar
Oper a avut o şansă de gol în pri-
ma repriză, apărută mai degrabă
fortuit. Marica a fost c el mai bun
de pe teren în repriza secundă.
Dintre „închizători”,  Bourceanu a
dat satisfacţie, dincolo de travaliu
exec utând bine şi fazele fixe. Chi-
richeş este tot mai bun de la meci
la meci. Deş i nu prea a jucat la
Udinese şi intră foarte puţin ş i la
Granada, Torje a evut evoluţii bune
de f iecare dată la naţională. Şi la
Tallin a fost incisiv şi a spec ulat
prec um un vârf assist-ul lui Mari-
ca. Exceptându-i pe veteranii Lo-
bonţ,  Raţ şi Lazăr, am aliniat un
prim „11” tânăr, cu oarecare po-
tenţial. Victoria de la Tallin şi cea
probabilă cu Andorra contează şi
pentru moral, urmând să abordăm
cu 6 puncte dubla importantă cu
Olanda şi Turcia.

Minusuri
În prima repriză nu am avut

măcar o ocazie decentă la poarta
unei ec hipe modeste. Deşi am
avut posesie, ea nu a fost una
pozitivă,  nepr ogresând c ătre
poarta adversă. Marica a fost c el

Liga a III-a, etapa a 2-a

CS Apă, încă un eşec la zero
În etapa a doua a Ligii a III-a, seria a 4-a, formaţia craioveană CS Apă a pierdut cu 2-0 meciul

susţinut în deplasare cu Minerul Mătăsari. Gazdele au deschis scorul după un sfert de oră prin
Gabi Luca, gol contestat de craioveni pe motiv că mingea nu a depăşit linia porţii. Până la pauză
Şoavă şi ai săi au rămas doar 10 pe teren, Stăncuţă fiind eliminat de arbitrul Denis Haidiner în
minutul 33 pentru o intrare dură. A doua reuşită a „minerilor” a venit cu 3 minute înainte de final şi
i-a aparţinut lui Ştoiu, fost component al formaţiilor craiovene Primăvara şi Prometeu. La Mătăsari
Florin Şoavă a folosit formula: Surdu – Orban, Gheorghiţă, Lupu, Belu (70 Tătaru) – Şoavă (81
Geacă), Dreşcă (46 Boerică) – Căle, Stăncuţa, Bălă – Băia (85 T. Trăistaru). Pentru Minerul
Mătăsari au jucat: Barbu – Schinteie, An. Sava, Ularu, Ciocioană – Ştoiu, I. Stoian (62 I. Vlăduţ),
Minciună (88 Gioagă), Turcitu (60 Săulescu) – Clipici, G. Luca. La finalul acestei săptămâni CS
Apă va evolua pe teren propriu, pe stadionul Extensiv contra formaţiei FC Şcolar Reşiţa.

Liga a II-a, etapa a 2-a
Seria I: CS Otopeni – Farul Constanţa 3-1, Delta Tulcea – Dunărea Galaţi 1-0, FC Botoşani –

Rapid CFR Suceava 1-2, Sportul Studenţesc – Dinamo II 2-0, CF Brăila – Unirea Slobozia 2-2,
FCM Bacău – Chindia Târgovişte nu s-a disputat, gazdele s-au retras din campionat, Săgeata
Năvodari – CS Buftea 4-0. Pe primele locuri sunt Săgeata, Sportul, Tulcea şi CS Otopeni cu 6
puncte.

Seria a II-a: FC Argeş – CSM Rm. Vâlcea 3-0, FCM Târgu Mureş – Luceafărul Oradea 5-1,
Voinţa Sibiu – FC Olt 0-0, FC Maramureş – Corona Braşov 1-1, FC Bihor – Unirea Alba Iulia 3-1,
UTA – CS Mioveni 1-1.  În clasament conduc Corona Braşov şi FC Bihor cu 4 puncte.

Tricolori destoinici la debut
Fără a entuziasma, România a câştigat contra Estoniei la Tallin

în startul preliminariilor pentru Mondialul din 2014

Preliminariile CM Brazilia 2014,
grupa D

Estonia – România 0-2
Au marcat: Torje 55, Marica 75.
Olanda – Turcia 2-0
Au marcat: van Persie 15, Narsingh 90.
Andorra – Ungaria 0-5
Au marcat: Juhasz 12, Gera 32 – pen., Szalai 54, Priskin 64, Koman 82.

Mâine
România – Andorra – ora 20.30 (în direct la Antena 1)
Turcia – Estonia – ora 21
1. Ungaria 1 1 0 0 5-0 3p
4. Turcia 1 0 0 1 0-2 0p
5. Estonia 1 0 0 1 0-2 0p
6. Andorra 1 0 0 1 0-5 0p

mai slab de pe teren în prima re-
priză.  Faţă de Bourceanu, ceilalţi
„închizători”, Lazăr şi Pintilii, au
fost ezitanţi, în condiţiile în care
nu au avut în faţă olandezi sau
turci.  Grozav nu a mai impresio-
nat, ar f i fost oportun debutul lui
Rusesc u măcar în partea secun-
dă. Deşi gazdele nu ne-au creat
probleme,  Goian nu a părut în
formă, fiind evident sub Chiri-
cheş c a poziţionare în teren şi in-
tervenţii. Tănase a jucat slab, am-
plific ând comentariile privind ne-
convoc area lui Sânmărtean. În
ciuda tinereţii echipei,  nu se în-
trezăresc  juc ători de clasă, care
să fac ă diferenţa.

Piţurcă acordă 10 plus echipei
Selecţionerul Victor Piţurc ă s-

a declarat entuziasmat de modul
cum jucătorii au abordat meciul de
debut, ac ordând un calificativ ma-
xim tricolorilor. „Aş  acorda nota
10 plus ec hipei pentru evoluţie, a
ieşit exact c um am vrut, să nu le
dăm nicio şansă adversarilor. Au
avut o singura fază mai periculoa-
să, în prima repriză, la o neatenţie
a lui Goian. Am întâlnit o ec hipă
foarte bine pregătită fizic, Oper
făcea sprinturi de c âte 40-50 de
metri în minutul 80.  Maric a se
sufoca în prima repriză, dar  s-a
descătuşat în a doua, s-a trezit din
pumni. În prima parte mijloc aşii
noştr i centrali au abuzat de pase

înapoi, însă am reglementat asta
după pauză. Aşteptăm acum mulţi
spectatori la meciul cu Andorra, să
câştigăm şi să privim relaxaţi vii-
torul apropiat, fiindcă vom întâlni
o echipă de gradul 0, Olanda, şi o
echipă de gradul 1, Turcia, favori-
tele grupei“ a spus Piţurcă.

Estonienii spun că
am fost „puţin mai buni”

Selecţionerul Estoniei,  Tarmo
Ruutli, a declarat că niciuna din-
tre echipe nu a excelat în joc ş i  a
câştigat cea care a fost un pic  mai
bună. „Nu ne-a ieşit jocul. Nici
noi, nici românii nu am avut prea

multe ocazii, iar primul gol s -a
dovedit a fi decisiv, România nu
avea nevoie de altc eva decât să
ucidă meciul,  să lovească pe con-
traatac.  Noi am fos t obligaţi să
atac ăm pentru a încerca egalarea
şi aşa s-a scris istoria meciului.
În joc pot spune că nu a fost mare
diferenţă, dar  ec hipa puţin mai
bună în acest meci a câştigat. Am
jucat atât cât am putut,  cât ni s-a
permis, însă în atac  mai avem de

lucru. Nu c ădem acum în dispe-
rare, a fost primul joc” a spus
Ruutli. Preşedintele Federaţiei Es-
toniene, Aivar Pohlak, a afirmat că
echipa sa a pierdut din cauza nu-
meroaselor greşeli pe care le-a fă-
cut. „Ne-am apărat inacceptabil în
unele momente, am făcut multe
greşeli defensive. Am avut o po-
sesie bună, dar n-am fos t în s tare
să ne creăm oportunităţi,  şanse de
gol” a spus Pohlak.

mele două etape, craiovencele pre-
gătite de Bogdan Burcea au acu-
mulat 3 puncte, iar în etapa viitoa-
re vor juca în deplasare contra for-
maţiei HCM Baia Mare. Tot în
week-end-ul trecut, echipa de vo-
lei masculin SCM Craiova a câşti-
gat „Cupa CSM”, disputată în Bu-
cureşti. Elevii lui Dănuţ Pascu au
trecut cu 3-1 de VCM LPS Piatra
Neamţ, 3-0 de gazdele de la CSM
Buc ureşti şi cu 3-1 de formaţia
bulgară Gabrovo, aceasta clasân-
du-se pe locul secund.

    Clasament
1. Dunărea Calafat 5 4 1 0 19-2 13
2. Progresul Segarcea 5 4 1 0 16-4 13
3. Prometeu Craiova 5 4 0 1 22-4 12
4. CS Işalniţa 5 3 1 1 14-8 10
5. FC Podari 5 3 0 2 16-7 9
6. CSJ Ştiinţa U 5 2 2 1 10-8 8
7. Dinamyk Craiova 5 2 1 2 13-16 7
8. Şcoala GP Craiova 5 1 3 1 14-14 6
9. FC Leamna 5 2 0 3 10-11 6
10. Amaradia Melineşti 5 2 0 3 9-21 6
11. Viitorul Cârcea 5 1 2 2 5-9 5
12. Avântul Pieleşti 5 1 1 3 8-12 4
13. CSO Filiaşi 5 1 1 3 6-10 4
14. Progresul Băileşti 5 1 1 3 10-15 4
15. Energia Craiova 5 1 0 4 6-16 3
16. Recolta Ostroveni 5 0 2 3 6-22 2

Estonia – România 0-2
Au marcat: Torje 55, Marica 75.
Tallin, „A Le Coq Arena”, spectatori: 8.000.
Estonia: Pareiko - Jaager, Morozov, Klavan, Teniste - Dimitrijev - Puri (Kink 76), Vunk (Voskoboinikov 61),

Vassilijev - Ojamaa (Lindpere 46), Oper. Selecţioner: Tarmo Ruutli.
România: Lobonţ - Măţel, Chiricheş, Goian (Găman 90), Raţ - C. Lazăr (Pintilii 65), Bourceanu - Torje,

Grozav, Tănase - Marica (M. Niculae 85). Selecţioner: Victor Piţurcă.
Cartonaşe galbene: Dimitrijev 78 / Grozav 45, Marica 78.
Arbitri: Milorad Mazic - Milovan Ristic, Igor Radojcic (toţi din Serbia).


